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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
AAA – Американська асоціація бухгалтерського обліку
AICPA – Американський інститут сертифікованих бухгалтерів
AMC – Amortized Costs – амортизована вартість
AOSSG – Азіатсько-океанська група стандартів
ARGA – Орган з аудиту, звітності та управління
Brexit – вихід Великобританії з ЄС
CAPA – Конфедерація азіатських та тихоокеанських бухгалтерів
СЕSR – Комітет європейських регуляторів цінних паперів
ECL – Expected Credit Loss – очікувані кредитні збитки
ECSAFA – Федерація бухгалтерів Східної, Центральної та Південної Африки
EFRAG – Європейська консультативна група з питань фінансової звітності
ESMA - Європейський орган ринків цінних паперів
ESP – Earnings per share – прибуток на акцію
FAF – Фонд фінансового обліку в США
FASAC – Консультативна рада зі стандартів фінансового обліку в США
FASB – Financial Accounting Standards Board – Рада зі стандартів фінансового
обліку США
FASC – Звіт про стандарти фінансового обліку
FEE – Федерація європейських бухгалтерів
FRC – Рада з фінансової звітності Великобританії
FVTOCI – Fair Value Through Other Comprehensive Incomes – справедлива
вартість, зміни якої відображаються через інший сукупний дохід
FVTPL – Fair Value Through Profits and Losses – справедлива вартість, зміни
якої відображаються через прибутки або збитки
G20 – група країн «великої двадцятки»
GAAP – загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (в монографії
вживаються здебільшого як національні стандарти в межах певної країни)
GASB – урядова Рада зі стандартів обліку
GCU – Cash Generating Unit – одиниця, що самостійно генерує грошові кошти
GLASS – Група латиноамериканських установників стандартів ICAEW –
Інститут професійних бухгалтерів Англії та Уельсу
ІАА – Міжамериканська асоціація бухгалтерського обліку
ІASB – International Accounting Standards Board – Рада з МСБО
IOSCO – Міжнародна організація комісій з цінних паперів
iXBRL (Inline XBRL) – доопрацьована версія XBRL для читання звіту в браузері
або інших інструментах
ROU – Right of Use – актив у формі права користування
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
SFAC – перший звіт-концепція фінансового обліку
UKEB – Схвальна рада Великобританії
XBRL – Extensible Business Reporting Language – розширювана мова ділової
звітності
АТ – акціонерне товариство
БВ – балансова вартість
ВВП – валовий внутрішній продукт
ВНД – валовий національний продукт
ЗВО – заклад вищої освіти
ЕЦП – електронний цифровий підпис
ЄЕП – Європейський економічний простір
ЄС – Європейський Союз
КЕП – кваліфікований електронний підпис
Концепт, Концептуальна основа, КО – Концептуальна основа фінансової
звітності, затверджена Радою з МСБО
КТМСФЗ – ,)5,&±Тлумачення Комітету із тлумачень МСФЗ
МСА – міжнародний стандарт аудиту
МСБО – ,$6±міжнародний стандарт бухгалтерського обліку
МСП – малі суб’єкти підприємництва
МСФЗ – ,)56±міжнародні стандарти фінансової звітності
НБУ – Національний банк України
НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку
П(С) БО – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
ПДВ – податок на додану вартість
ПЗ – програмне забезпечення
ПКТ – 6,&±Тлумачення Комітету з інтерпретації
ПКУ – Податковий кодекс України
СВ – справедлива вартість
СФЗ – Система Фінансової Звітності
ТМЦ – товарно-матеріальні цінностей
ТНК – транснаціональна компанія
ФА – фінансовий актив
ФПБАУ – Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку інноваційних технологій та нестабільних
фінансових подій у світі особливої уваги набуває необхідність вдосконалення
сучасної взаємодії між суб'єктами господарювання та користувачами обліковозвітної інформації. Виникнення нових вимог до звітування на міжнародному
рівні породжують нові невирішені питання в національній системі
бухгалтерського обліку, що більше посилюють її недосконалість, а саме:
відсутність співставності фінансових звітів підприємств; недостатній рівень
розкриття інформації про ризики та загрози, які виникають у поточній
діяльності підприємств; неспроможність забезпечити якісну цифровізацію
звітності, що не надає цілісного уявлення про здатність суб'єктів
господарювання створювати цінність для себе та інвесторів протягом тривалого
часу.
Усі ці невирішені питання зумовлюють пошук нових парадигм звітування
та напрямів розвитку методології бухгалтерського обліку для врахування нових
вимог інноваційного прогресу в технологіях, інноваційних потреб користувачів
та покращення якості обліково-звітної інформації. Проведення діагностики та
акумуляція досвіду економічно розвинених країн у області облікової
методології є відправною точкою для успішного вирішення зазначених питань
та постановки нових завдань для стратегічного планування розвитку
національної системи бухгалтерського обліку.
Наразі у світі спостерігається тенденція до щорічного збільшення кількості
країн, які використовують або заохочують до використання міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) публічні компанії під час
складання фінансової звітності. Зокрема, за даними Фонду з МСФЗ станом на
кінець 2019 р. міжнародні стандарти вже вимагаються у 144 країнах, а
дозволяються – у 13 країнах, що складає понад 70,6% від загальної кількості
країн у світі1.
Така тенденція відбувається завдяки важливій особливості МСФЗ, які, з
одного боку, надають принципам подачі фінансової звітності універсальності,
а, з іншого боку, залишають простір для збереження національних
особливостей системи бухгалтерського обліку. У зв'язку із цим МСФЗ часто
використовуються країнами для розробки національних стандартів обліку і
звітності, що полегшує процес їхньої конвергенції, наближаючи до єдиних
вимог фінансового звітування. Як наслідок, відбувається гармонізація різних
систем бухгалтерського обліку та глобальна стандартизація обліково-звітних
1
При загальній кількості країн у світі 195 (за даними ООН) або 206 (за кількістю країн-учасниць в
Олімпійських іграх).
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процедур одночасно.
Для України МСФЗ означають інтегрованість до міжнародної фінансової
спільноти, а також свідчення того, що держава зацікавлена в демонтажі
максимальної кількості перепон на шляху до безперешкодного руху капіталів
та доступу українського бізнесу до світових ринків. Тривале використання
МСФЗ дозволяє послідовно усунути недоліки й невідповідності вітчизняної
системи обліку запитам ринкової економіки без порушення її цілісності.
Проте через постійні зміни в концепціях та принципах МСФЗ перед
українським законодавством постають нові завдання, які вимагають перегляду
нормативно-правових документів, уточнень відповідної термінології, внесень
змін до чинних національних стандартів бухгалтерського обліку та визначення
строків щодо їх практичного застосування вітчизняними підприємствами.
Зокрема, це стосується Концептуальної основи фінансової звітності,
затвердженої Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі –
ІASB) у березні 2018 р. та представленої національним регулятором в
українській версії лише у березні 2020 р., яка є корисною для розуміння
стандартів та необхідною для розробки облікової політики; МСФЗ 15 «Дохід
від договорів із клієнтами», чинного з 1 січня 2018 р., який докорінно змінює
правила первісного визнання доходів від реалізації; МСФЗ 16 «Оренда»,
чинного з 1 січня 2020 р., який встановлює нові правила обліку всіх видів
оренди в межах єдиної балансової моделі; інших змін та поправок до МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 19
«Виплати працівникам», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість» та КТМСФЗ 16 «Хеджування чистих інвестицій в
закордонну господарську одиницю», переклади яких представлено на сайті
Міністерства фінансів України в червні 2020 р. Щоправда, деякі дискусії щодо
правильності перекладу МСБО 19 ще тривають.
Водночас проблема української версії Концептуальної основи полягає в
тому, що як національний регулятор, так і практики з бухгалтерського обліку та
аудиту розуміють необхідність застосування нових концепцій фінансової
звітності з 1 січня 2020 р., як того вимагає Рада з МСБО. Однак, оригінал
супровідного документу до нової Концептуальної основи, який містить
поправки до МСФЗ або їх Основ для висновків щодо узгодження певних
правил із концепціями у вигляді посилань на концептуальні основи 2001-го,
2010-го чи 2018-го років, не було перекладено. Відповідно наміри міжнародних
розробників щодо поступового переходу на нові концепції фінансової звітності
та полегшення подвійного навантаження (з боку змін у стандартах та
концептуальній
основі)
на
суб'єкти
господарювання
українським
законодавством не було взято до уваги.
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Крім зазначених змін у міжнародних стандартах та Концептуальній основі
фінансової звітності, перед українським урядом постають і інші виклики
(COVID-19, Brexit, XBRL-звітування), які потребують окремого реагування для
врегулювання найбільш вразливих бізнес-процесів. Звичайно
їхнє
врегулювання, особливо в тих динамічних умовах, у які поставлена країна й
увесь сучасний світ, є складним і вимагає неабиякої обережності та виваженості
в термінових кроках до нововведень.
Незважаючи на значний обсяг вітчизняних та міжнародних публікацій, які
стосуються МСФЗ, питання методологічних нюансів, на наш погляд,
недостатньо досліджені як у теоретичному, так і в практичному плані. У
наукових дослідженнях поняття «якість бухгалтерського обліку», «методологія
обліку елементів фінансової звітності», «парадигма звітності», «таксономія
МСФЗ XBRL» чітко не визначені, що ускладнює формування чіткої
методологічної бази для практичної її реалізації в обліку та звітуванні.
Разом із цим залишається актуальним пошук нових перспектив розвитку
МСФЗ та національних стандартів бухгалтерського обліку, шляхів покращення
зіставності фінансових показників у бухгалтерських звітах, підходів до
використання технологічного стандарту XBRL, як засобу подолання
інформаційної асиметрії та покращення якості фінансової звітності такою
якісною властивістю інформації, як своєчасність, що сприятиме покращенню
статистичних розрахунків кількості МСФЗ-звітуючих компаній де-факто,
підвищенню рівня задоволеності інвесторів, пришвидшенню прийняття
оптимальних управлінських рішень та, як наслідок, ефективності ведення
бізнесу.
У частині розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення
бухгалтерського обліку та звітності в інформаційно-технологічній системі
управління підприємством потребують поглиблення методологічні аспекти
визначення, визнання, оцінки та припинення визнання активів, зобов'язань,
інструментів капіталу, доходів та витрат відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності. Саме актуальність окреслених питань та гостра потреба в
їх практичній реалізації визначили структуру та зміст цієї монографії.
Розвиток бухгалтерського обліку, як об’єкт дослідження, передбачає
врахування оновлених концепцій та правил міжнародних стандартів фінансової
звітності з одночасним впровадженням інноваційних технологій. Глибокий
аналіз методологічних аспектів міжнародних стандартів фінансової звітності
дозволяє визначити предмет, основні методи та завдання розвитку
бухгалтерського обліку, а також розкрити зв’язок бухгалтерського обліку як
науки зі статистикою, фінансами, математикою, економічною теорією та
аналізом. Водночас бухгалтерський облік розширює сферу свого предмету на
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поле суміжних наук і практик, що, у свою чергу, доповнює та збагачує їх,
мотивує змінювати на практиці назви низки професій. Загалом важливою
основою для дослідження системи бухгалтерського обліку залишається
обліково-звітна інформація.
Необхідною умовою для дослідження системи бухгалтерського обліку
виступає проблема постійних змін у міжнародних стандартах фінансової
звітності, які вимагають відповідних коригувань у національних системах
бухгалтерського обліку переважної більшості країн світу. Для цього необхідно
дослідити та проаналізувати методологічні засади обліку активів, зобов'язань,
доходів та витрат у контексті оновлених вимог у МСФЗ, встановити їхню
нормативну узгодженість із оновленими концепціями фінансової звітності у
контексті існуючої методологічної взаємодії між ними. Оскільки
Концептуальна основа фінансової звітності містить основні концепції подання
фінансової звітності, на яких ґрунтуються сучасні та майбутні міжнародні
стандарти, автором запропонована загальна методологія обліку елементів
фінансової звітності, яка дозволяє структурувати методологію обліку окремо
для активів, зобов'язань, доходів та витрат за міжнародними стандартами та
виявити проблематику на сучасному етапі впровадження нових змін.
Подальше дослідження розвитку бухгалтерського обліку потребує
виявлення основних факторів, що впливають на становлення міжнародних
стандартів фінансової звітності. Ретроспективний огляд зародження облікових
концепцій для складання та подання фінансової звітності допоміг виокремити
політичну та технологічну макроекономічні детермінанти, зв'язок між якими
дозволяє акцентувати на найбільш уразливих процесах становлення МСФЗ на
локальному рівні. Подальше удосконалення міжнародних стандартів
передбачає використання технологічного стандарту XBRL, який здатний
вирішити деякі неузгодження облікових термінів, які допускають
безпосередньо стандарти, покращити цілісність обліково-звітних даних та
пришвидшити саме процес звітування. Однак, проблематика співставності
фінансових показників у такому контексті удосконалення наразі залишається не
врегульованою на методологічному рівні стандартів.
Теоретичні розробки, методологічні підходи та оцінка міжнародних
стандартів фінансової звітності забезпечують практичну реалізацію облікових
досліджень і насамперед складання основного фінансового документа суб'єкта
господарювання – фінансової звітності. Фінансова звітність відображає
реальний фінансовий стан суб'єкта господарювання, його фінансові результати
та вагомість у бізнес-зв’язках. Важливим практичним напрямом дослідження є
удосконалення процесу складання фінансової звітності, яке передбачає
дослідження стандартного набору фінансових звітів та їхніх статей відповідно
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до міжнародних стандартів фінансової звітності, визначення основних проблем
у забезпеченні їхньої порівнянності, розробку стратегії впровадження
Таксономії XBRL МСФЗ в Україні. Для цього проаналізовано фактичний вплив
нових вимог МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16 та Концептуальної основи
фінансової звітності на фінансові показники та коефіцієнти підприємств
готельного бізнесу, телекомунікацій, роздрібної торгівлі, авіаційної,
енергетичної та залізничної галузі; досліджено вплив COVID-19 на розкриття у
примітках до фінансовій звітності; проведено порівняння національних
стандартів бухгалтерського обліку Японії, Китаю, США, Франції, Німеччини,
Великобританії та України з оновленими МСФЗ; виявлено фактичні переваги
Таксономії XBRL МСФЗ та головні невирішені питання її впровадження.
Вирішення виявлених питань потребує перегляду та розробки низки
нормативно-законодавчих актів, у тому числі національних стандартів
бухгалтерського обліку, які передбачають коригування деяких статей у
вітчизняному балансі, передбачення аналітичних рахунків та інших вимог до
розкриття інформації про вплив нових ризиків безперервній діяльності суб'єктів
господарювання відповідно до оновлених вимог у міжнародних стандартах та
Концептуальній основі фінансової звітності.
Як підсумок, бухгалтерський облік, відображаючи реальний фінансовий
стан та фінансові результати суб'єктів господарювання, потребує подальшого
теоретико-методологічного обґрунтування його правил, концепцій та парадигм,
враховуючи міжнародну практику використання відповідних стандартів та
можливі шляхи її удосконалення в умовах прогресу інноваційних технологій.
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ПОДЯКИ
Монографія є одним із результатів моєї наукової роботи, яка розпочалася і
виконувалася на кафедрі теорії бухгалтерського обліку, а завершилася на
об’єднаній кафедрі обліку та оподаткування Національної академії статистики,
обліку та аудиту (НАСОА).
За довіру, мудрі поради та всебічну підтримку виражаю глибоку вдячність
доктору наук із державного управління, професору, член-кореспонденту НАН
України, Заслуженому економісту України, державному службовцю І-го рангу,
ректорові НАСОА Осауленку Олександру Григоровичу, а також ректорату, вченій
раді академії, вченій раді обліково-статистичного факультету, декану, доктору
економічних наук Пилипенку Олексію Івановичу, та кафедрі обліку й
оподаткування за професійне супроводження цієї праці на етапах її розгляду.
Велика подяка рецензентам – доктору економічних наук, професору,
ректору Львівського торговельно-економічного університету Куцику Петру

Олексійовичу; доктору економічних наук, професору, професору кафедри
бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» Кулик Вікторії Анатоліївні; доктору економічних наук,
професору, професору кафедри інформаційних систем управління та обліку
Державного університету «Житомирська політехніка» Чижевській Людмилі
Віталіївні – за наукові поради, щиру підтримку та доброзичливість.
Окремо дякую доктору економічних наук, професору, професору кафедри
бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Поліського національного
університету (м. Житомир) Малюзі Наталії Михайлівні за початкові ідеї під час
вибору цього напряму для наукового дослідження, слушні поради впродовж
багаторічного консультування та, особливо, за терпіння.
Також висловлюю щиру вдячність Заслуженому економісту України,
доктору економічних наук, професору, академіку Академії економічних наук
України, основоположнику створення системи бухгалтерського обліку сучасної
України, активному сподвижнику становлення незалежного аудиту в Україні
Пархоменку Валерію Миколайовичу, який прорецензувавши роботу ще на етапі її
підготовки відмітив ”глибину дослідження еволюції міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, їхнього застосування в національному
регламенті бухгалтерського обліку України. Науково-обґрунтованою вбачається
досліджена методологічна взаємодія концепцій з основами МСФЗ у контексті етапного
методологічного забезпечення бухгалтерського обліку всіх елементів фінансової
звітності. Висновки та пропозиції автора сприятимуть кращому застосуванню МСФЗ
у практичній діяльності обліку, його аудиту та навчальному процесі“.

Щиро дякую всім Учителям та Національній академії статистики, обліку та
аудиту, випускницею якої є 2010-го року, за становлення мене як науковиці!
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”Досвід без теорії сліпий, але
теорія без досвіду - це лише
інтелектуальна гра“ [3].
І. Кант

1.1. Роль та значення міжнародних стандартів фінансової звітності в
підвищенні якості бухгалтерського обліку
У глобальному вимірі прийняття міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі – МСФЗ) асоціюється з готовністю суб'єкта господарювання чи
країни до виходу на світовий ринок. Підвищення ліквідності ринку, зниження
вартості капіталу, збільшення транскордонних трансакцій, покращення захисту
інвесторів та підтримка їхньої довіри часто називаються непрямими
економічними наслідками прийняття МСФЗ [1], а зміна фінансової звітності –
прямим та єдиним наслідком переходу на МСФЗ. Беззаперечний вплив
стандартів проявляється в основному на прибутку, балансовій вартості
власного капіталу та інших статтях фінансової звітності, покращуючи ступінь
їхньої порівнянності та прозорості. Досягнення таких очікуваних переваг від
прийняття МСФЗ повинно призводити до покращення якості бухгалтерської
інформації та, відповідно, бухгалтерського обліку.
Отже, мета цього параграфа – оцінити роль та значення міжнародних
стандартів фінансової звітності в підвищенні якості бухгалтерського обліку та
дати визначення поняттю «якість бухгалтерського обліку».
Не існує єдиного визначення якості бухгалтерського обліку. Більшість
досліджень описують якість бухгалтерського обліку як відображення у
фінансових звітах справжньої та справедливої вартості суб'єкта
господарювання. С. Пенман висловлював думку про те, що якість
бухгалтерського обліку слід визначати з точки зору корисності облікової
інформації в наданні допомоги акціонерам [2; 3].
М. Барт описував якість бухгалтерського обліку як здатність облікових дій
відображати економічний стан та результати діяльності суб'єкта
господарювання [4]. Х. Чен пояснював якість бухгалтерського обліку як
”ступінь відображення основної економічної ситуації інформацією у фінансовій
звітності“ [5]. П. Платіканова та Дж. Перрамон стверджували, що ”якість
інформації висока, якщо користувачі можуть виявити подібність та відмінність
між двома наборами економічних явищ“ [6], посилаючись на той факт, що
МСФЗ ”пропонують усунути зовнішні явища, що виникають через
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неспівставність“.
Вплив МСФЗ/МСБО на якість бухгалтерського обліку був ɭɩɪɨɞɨɜɠ
багатьох років і залишається активною темою серед міжнародних досліджень.
Деякі дослідники стверджують, що МСФЗ покращують надійність фінансової
звітності, обмежуючи можливості управлінських повноважень, тоді як інші
вважають, що МСФЗ/МСБО здатні надати більші можливості до маніпулювання
прибутками [7, с. 83].
На вересневій річній конференції в Гонконзі (2020 р.), присвяченій
розвитку обліку, контролю та оподаткування, Б. Пенг підкреслив, що якість
бухгалтерського обліку виступає одним з аспектів його удосконалення, до
якого завжди прагнуть ради з розробки облікових стандартів. Це означає, що
кожна модель стандартів (МСФЗ, GAAP США, GAAP Гонконг) має власні
розуміння якості та шляхи її досягнення, незважаючи на те, що кожна модель,
на думку науковця – це комбінація як принципів, так і правил [8].
Крім міжнародних стандартів, як ”набору високоякісних стандартів
бухгалтерського обліку, що забезпечує прозору, співставну та зрозумілу
фінансову звітність користувачам” [9], до якісного бухгалтерського обліку
закликає й Концептуальна основа фінансової звітності 2018 р., як теоретична
основа всіх стандартів. Відповідно до її якісних характеристик корисної
фінансової інформації (пп. 2.2.2), основним джерелом для визначення якості
бухгалтерського обліку можна вважати доречність і правдиве подання будьяких типів інформації, які, ймовірно, будуть корисними для користувачів під
час прийняття рішень та забезпечать повну інформативність учасників ринку
про такі рішення.
Оскільки
якість
бухгалтерського
обліку
оцінюється
стосовно
інформаційної цінності облікової інформації для інвесторів, кредиторів та
інших позикодавців, показники якості, представлені в дослідницькій літературі
(додаток А), були розроблені з метою оцінки корисності облікових даних для
всіх відповідних зацікавлених сторін. Зокрема, дослідження визначають
типологію показників для вимірювання якості бухгалтерського обліку,
зосереджуючись головним чином на наступних підходах: а) важливість
доречності; б) кредитна відповідність; в) можливість управління прибутками та
г) своєчасність визнання збитків, де низький рівень управління прибутками,
більш своєчасне визнання збитків та висока цінність балансової вартості
капіталу, як показники прибутковості, розцінювалися як підтвердження кращої
якості облікових даних.
Підхід «важливість доречності» в зазначених дослідженнях (додаток А)
визначається як здатність інформації, поданій у фінансовій звітності,
відображати вартість суб'єкта господарювання [10]. Поясненням вибору цього
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підходу є акцент на інвесторах, як первинному користувачу фінансової
звітності. Важливість доречності може бути виміряна за допомогою
статистичних співвідношень між поданою у фінансовій звітності інформацією
та показниками фондового ринку, наприклад, шляхом встановлення кореляції
між обліковими даними (прибутком, балансовою вартістю власного капіталу)
та змінами цін на акції. Більш тісний зв'язок означає покращення якості.
Методологія даного підходу дає можливість проаналізувати, наскільки облікова
інформація відповідно до МСФЗ є більш репрезентативною для ринкових подій
(ціна акцій або дохідність).
Так, серед 101 проаналізованих емпіричних праць (додаток А) у 31% було
використано даний підхід для оцінки ролі МСФЗ у якості бухгалтерського
обліку. Водночас, як показали дослідження, більшість вчених вважає
позитивним вплив МСФЗ на якість бухгалтерського обліку за рахунок
підвищення інформаційного вмісту звітності (55%). У той час як інші
дослідники вважають, що МСФЗ зменшили інформаційний вміст балансових
статей власного капіталу та акцій (39%) або взагалі не вплинули на прибутки
та, відповідно, ціни акцій (6%).
Підхід «кредитна відповідність» визначається як відносна здатність
облікових дій пояснювати ймовірність дефолту з інформації про кредитний
рейтинг емітента [11]. Поясненням вибору цього підходу є акцент на потребах
позикодавців та інших кредиторів, оскільки існують ”різноманітні вимоги до
фінансової звітності від інших сторін, окрім інвесторів на фондовому ринку“
[12]. Кредитна відповідність може бути виміряна за допомогою співвідношення
кредитного рейтингу до коефіцієнта прибутковості, або як відсоток покриття
корпоративного боргу, обов’язково поданого за МСФЗ. Оскільки на вартість
корпоративного боргу впливає ризик, пов'язаний із недостатньою інформацією
про суб'єкт господарювання, більш інформативна фінансова звітність, як
правило, повинна сприяти збільшенню кредитоспроможності облікової
інформації і, як наслідок, покращенню якості бухгалтерського обліку після
переходу на МСФЗ.
Так, серед 101 проаналізованих праць (додаток А) 5% використали даний
підхід для оцінки ролі МСФЗ у якості бухгалтерського обліку. Водночас
більшість вчених вважає, що якість бухгалтерського обліку було покращено
після прийняття МСФЗ за рахунок підвищення довіри кредиторів до розкритої
інформації про відсоткову ставку (або інший аспект боргу), яка відображає
інформаційний та економічний ризики, пов'язані з позичальником [13] (60%).
Хоча деякі науковці вважають, що обов'язкове прийняття МСФЗ не вплинуло
на кредитні рейтинги, які є більш чутливими до облікової інформації (40%).
Підхід «можливість управління прибутком» визначається як ”спроба
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керівників інформувати акціонерів щодо економічних показників підприємства
для впливу на їх компенсацію“ [14]. Поясненням вибору даного підходу є те,
що менше управління прибутками зазвичай відповідає кращій якості
бухгалтерського обліку. Крім того, у проаналізованій науковій літературі цей
підхід знайшов різні форми прояву:
• вирівнювання прибутку – зменшення мінливості сум чистого доходу;
• якість нарахувань – можливість передбачення майбутніх грошових
потоків;
• своєчасність визнання збитків, або консерватизм бухгалтерського обліку.
Так, серед 101 проаналізованих емпіричних праць (табл. А.1) 11%
використали показник «якість нарахувань» для оцінки ролі МСФЗ у якості
бухгалтерського обліку. Більшість вчених (73%) вважає, що якість обліку за
МСФЗ покращується зі зменшенням дискреційних нарахувань, які
відображають справжню різницю між грошовими потоками та витратами та
доходами [15], яка зменшує вартість капіталу та підвищує достовірність
прибутку [16]. Проте інші дослідники зауважують, що цей показник показує
нижчу якість відображених доходів після прийняття МСФЗ, а дискреційні
нарахування не змінюються (27%).
Проаналізовані дослідження за показником «вирівнювання прибутку» (11%)
також розділилися на два протилежні результати: з одного боку, вирівнювання
прибутку є позитивним у досягненні стабільності підприємства та, як наслідок,
підвищенні вартості фірми (73%); з іншого – негативним у частині
використання управлінських цілей або приховування реальних результатів
діяльності (27%).
Своєчасність визнання збитків та консерватизм у обліку часто охоплюють
більшу частину використовуваної концепції прозорості фінансових звітів, де
своєчасність виступає як здатність відображати позитивні та негативні зміни в
прибутку [17], а консерватизм – як диференційна здатність обліку прибутку
відображати економічні втрати порівняно з економічними вигодами [18].
Іншими словами, зниження умовного консерватизму розцінюється як ознака
покращення якості бухгалтерського обліку через першочергове визнання
негативних подій.
Так, серед 101 проаналізованих емпіричних праць (табл. А.1) 23%
використали даний показник для оцінки ролі МСФЗ у якості бухгалтерського
обліку. Водночас, як показали дослідження, якість бухгалтерського обліку
покращується після прийняття МСФЗ за рахунок зниження консерватизму в
країнах, де місцеві стандарти були ближчі до МСФЗ (57%). Дослідники
наголошують, що у разі вищої якості бухгалтерського обліку значні збитки
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визнаються в міру їхнього настання [19], а не відкладаються на майбутні
періоди.
Проте на практиці помічено, що попит на консерватизм популярний серед
великих компаній, що не сприяє якості бухгалтерського обліку (43%).
Суперечливими в дослідженнях також виявлено показники своєчасного
визнання збитків та вирівнювання прибутків, де останній не дозволяє визнавати
великих збитків [20]. Тому використання обох показників для оцінки якості
бухгалтерського обліку рекомендується під час проведення відповідних
досліджень.
Загалом підхід «управління прибутками» (30% із 101) доводить
покращення якості бухгалтерського обліку після прийняття МСФЗ за рахунок
зменшення кількості облікових альтернатив, управлінської свободи, що знижує
ступінь можливого маніпулювання прибутком (60%). Водночас інші
дослідники не ставлять зміни в прибутку в залежність від властивостей
стандартів бухгалтерського обліку, пояснюючи обумовленість таких змін
судженням керівництва (37%).
Така думка аргументується тим, що МСФЗ, побудовані на принципах,
дають можливість керівникам управляти прибутками, ”використовують свої
професійні судження під час подання основних економічних показників творчо
з метою впливу на договірні результати“ [21]. Це знижує надійність,
доречність, прозорість та порівнянність інформації. Такі маніпулювання також
можливі в разі розбіжностей інтересів менеджерів та акціонерів [22], тому
управління прибутками часто залежить від мотивації менеджерів.
Отже, на основі досліджених наукових робіт (табл. А.1), у яких
використовуються подібні показники якості бухгалтерського обліку, отримуємо
неоднозначні результати щодо здатності МСФЗ покращувати його якість.
Також автори посилаються на різні детермінанти якості бухгалтерського
обліку, які в поєднанні з прийняттям МСФЗ підкреслюють якість фінансової
звітності.
На рис. 1.1 відображено складні зв’язки, які беруть участь у оцінці
корисності МСФЗ: 1, 2, 3 представляють типи змін у регуляторних нормах, де 3
стосується таких питань, як поліпшення моніторингу ринків капіталу, що, на
відміну від 1 та 2, не здатне вплинути на такі ключові переваги фінансової
звітності як прозорість (І) та порівнянність (ІІ). Поліпшення двох останніх, як
очікується, повинно призводити до покращення чотирьох економічних питань
(а-d).
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Рис. 1.1. Значення МСФЗ у процесі поліпшення фінансової звітності
Джерело: перекладено з [23].

Однак, на ці питання (а-d) можуть вплинути також ринкові фактори (3),
включаючи глобальну фінансову кризу. Отже, дослідникам важко переконатися,
чи спричинені економічні наслідки прийняттям МСФЗ, які, у свою чергу,
керуються більш регуляторами, ніж ринковими механізмами [24]. Проте
єдиним недоліком вони вважають значну очікуваність від фінансової звітності
за МСФЗ бути порівнянною на інтегрованому світовому ринку. Адже
міжнародне порівняння фінансових звітів усе ще потребує кращого розуміння
того, як судові системи, закони про цінні папери та структури власності можуть
стимулювати керівників до складання фінансової звітності, до укладання
контрактів та спостереження попиту на доречну бухгалтерську інформацію.
Як результат, якість бухгалтерського обліку можна поставити в залежність
від чотирьох факторів:
• якість стандартів;

• правова та політична система країни;
• стимули фінансової звітності щодо розвитку фінансового ринку,
структури капіталу, структури власності та податкової системи;
• розвиток інформаційних технологій (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Роль МСФЗ у системі покращення якості бухгалтерського обліку
Джерело: власна розробка на основі [12].

Зокрема, якість обраних стандартів (лінія 1-2, рис. 1.2) часто згадується в
літературі з точки зору (і) «розриву» місцевих стандартів та МСФЗ;
(іі)добровільного або обов’язкового їхɧɶɨɝɨ використання  (28 із 101 праць,
табл.А.1). Зазвичай дослідники вказували на кращу якість бухгалтерського
обліку після прийняття МСФЗ у країнах, де місцеві стандарти значно
відрізнялися від МСФЗ [24]. Водночас умовою поліпшення обліку здебільшого
було обов'язкове прийняття МСФЗ (36%), хоча деякі науковці не обмежували
дану умову й добровільними стимулами до переходу на МСФЗ (25%). Як
наслідок, автори визначають, що якісний стандарт – це ”стандарт, який або
зменшує свободу керівника щодо вибору облікових дій, або уникає
вирівнювання або завищення прибутку“ [416].
Крім цього, політична система країни впливає на якість бухгалтерського
обліку прямо (лінія 3) й опосередковано – через стимули фінансової звітності
(лінія 4-11), розвиток технологій (лінія 12-13) та МСФЗ (лінія 1-2, рис. 1.2).
Останнє пояснюється як ”встановлення стандартів бухгалтерського обліку – це
політичний процес, у якому такі користувачі, як уряд, податкові органи, банки,
акціонери, менеджери та профспілки мають вплив на становлення стандартів“
[12]. Тому через те, що встановлення бухгалтерських стандартів випливає з
інформаційних запитів інвесторів, а не з вимог уряду, цьому дослідженню
присвячено окремий параграф монографії (пп. 1.4.1).
Правова система також впливає на якість бухгалтерського обліку прямо –
через судові процеси проти керівників та аудиторів (лінія 3, рис. 1.2), та
опосередковано (аналогічно політичній системі), посилюючи юридичну силу
МСФЗ. Так, А. Алі та Л. Хван встановили, що країни із суворими законодавчими
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нормами, як правило, мають більш високу якість обліку [25]. А. Ахмед, М. Ніл
та Д. Ван класифікували країни на сильні та слабкі в правозастосуванні
(табл. А.2), що підтвердило гіпотезу попередніх дослідників [24].
Необхідно зазначити, що опосередкований вплив обох систем на якість
бухгалтерського обліку відбувається завдяки стимулам, пов’язаним із
фінансовим звітуванням, а саме:
1) розвитку фінансового ринку (лінія 4-5, рис. 1.2), розмір якого залежить від
характеру правових норм та якості правоохоронних органів [12]. Дійсно,
сильний захист інвесторів та менше втручання уряду гарантують інвесторам
прибуток від своїх інвестицій та збільшують кількість інвесторів, готових
надати фінансування, що, у свою чергу, збільшує фондовий ринок. Наприклад,
французькі фірми мають слабший захист інвесторів та, відповідно, невеликий
ринок акцій [26].
Оскільки попит на облікову інформацію залежить від характеру
фінансових ринків, правові та політичні системи, відповідно, впливають на
якість бухгалтерського обліку, незалежно від використаних стандартів.
Фінансова звітність у такому разі виступає основним механізмом для передачі
інформації на ринок, тому саме наскільки вона буде інформативною залежить
від МСФЗ.
Зокрема, дослідження підтверджують, що країни з високорозвиненим
ринком акцій вимагають від компаній (крім приватних) меншого управління
прибутками [28], але із більш інформативним розкриттям про зменшення
власного капіталу. Відповідно попит на таку інформативність учасників ринку
надає стимули менеджерам до покращення якості фінансової звітності, а отже й
ведення обліку.
У подібних дослідженнях потрібно відмітити трьох економістів, М. Спенс,
Дж. Акерлоф та Дж. Стіглій, які у 2001 р. отримали Нобелівську премію з
економіки за аналіз ринків з асиметричною інформацією. У їхній праці,
зокрема, зазначається, що покращена порівнянність інформації та зменшена
асиметрія призводять також до зниження вартості капіталу, особливо в
транснаціональних компаніях, розташованих у різних країнах [27].
2) структури капіталу (лінія 6-7, рис. 1.2). Вчені вважають, що рівень
доходів приватних фірм нижчий, ніж державних, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ обидві групи
підпадають під однакові стандарти бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту [28]. У країнах із високим рівнем захисту кредиторів фірми легше
отримують банківське фінансування та з меншими витратами. Відповідно в
країнах із корумпованою політичною системою хабарі за зниження податкових
платежів, монопольний статус або особливе лобіювання упускаються з
фінансової звітності, щоб уникнути політичний та соціальний контроль. До того
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ж, підприємства в країнах із більшою можливістю втручання уряду, ймовірно,
не звітують високих прибутків.
Як наслідок, рівень доходів у країнах із високим домінуванням
банківського фінансування та політичних ризиків нижчий. Деякі економісти
вважають, що потоки капіталу також допомагають дисциплінувати
макроекономічну політику урядів. Тому багато країн, які переходять на МСФЗ,
докладають чимало зусиль для вдосконалення режимів правозастосування та
управління.
3) структури власності (лінія 8-9, рис. 1.2), оскільки покращення якості
облікової інформації все більше залежить не тільки від країни, а й від
характеристик суб'єкта господарювання, які впливають на стимули звітності.
Зокрема, фірми, які працюють у слабкому середовищі захисту інвесторів та
мають стабільні показники, не відчувають значного покращення від прийняття
МСФЗ [29]. До того ж, такі фірми демонструють більше ознак управління
доходами, що може бути викликано високою концентрацією власності.
Л. Портает стверджує, що концентрація власності є своєрідною заміною
правового захисту [26], оскільки (і) акціонери потребують більшого контролю,
щоб уникнути втрати власності з боку закону, та (іі) дрібні інвестори не
зацікавлені в придбанні акцій через менший правовий захист. Політичні
системи в такому разі проявляють вплив, по-перше, на легко контрольованого
корупцією власника краще, ніж на найманого зі сторони менеджера; по-друге,
на таємні лобістські рішення та дії з фірмами із меншою кількістю осіб. Отже,
правова та політична системи підвищують концентрацію власності, що, у свою
чергу, негативно впливає на рівень прибутку, а отже – якість бухгалтерського
обліку.
4) податкової системи (лінія 9-10, рис. 1.2), яка впливає на якість
бухгалтерського обліку по-різному. З одного боку, податковий орган країни має
статутну владу під час реєстрації компаній, а висока ставка податку стимулює
облікових практиків до зниження оподатковуваного доходу, що знижує якість
бухгалтерського обліку. Зокрема, деякі вчені констатують, що європейські
фірми в країнах із високими ставками оподаткування маніпулюють прибутками
частіше [30].
Крім того, у національному та міжнародному податковому законодавстві
існує безліч прогалин та неузгодженостей, які дають змогу суб'єктам
господарювання «розмивати» податкову базу приховуванням прибутків
(англійською ”Base Erosion and Profit Shifting” – BEPS). Саме тому країничлени ОЕСР та G20 розробили План протидії розмивання оподатковуваної бази
й виведення прибутку з-під оподаткування практиками та Програму
розширеного співробітництва для встановлення уніфікованих правил, за якими
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країни формуватимуть стратегії податкового планування [31].
З іншого боку, вплив податкової системи відмічається позитивним для
підвищення якості фінансової звітності: про це свідчать високі відстрочені
податки в Канаді, Південній Африці, Німеччині та США за період 19922005 рр. [32, с. 423]. Наприклад, німецькі стандарти вимагають визнання
дивідендів до звітування прибутків, оскільки існує надмірний податок на
нерозподілений прибуток, і німецькі суди вважають недоцільним звітувати про
високі прибутки без обґрунтування низьких дивідендів [33].
Узагальнюючи всі розглянуті чотири стимули фінансової звітності
(рис. 1.2), які мають вплив на якість бухгалтерського обліку, доцільно
розглянути дослідження К. Леуз, який згрупував 81 країну в три групи за
розмірами їхнього ринку та індексом захисту інвесторів відповідно до даних
Світового банку (табл. А.3). Очевидно, що до першої групи потрапили країни,
які отримали високу оцінку за всіма показниками; до другої – більшість країн
ЄС, вісім із яких демонструють скорочення управління прибутками, а три – про
збільшення.
Хоча іншої думки є К. Лопес та А. Ахмед, які вважають, що якість
бухгалтерського обліку в ЄС не покращується лише тому, що прийняття МСФЗ
є обов'язковим [34; 35]. Винятком є Греція, для якої три показники
підтверджують поліпшення якості в обліку, хоча й із різним ступенем впливу.
Що стосується Німеччини, то, відповідно до думки М. Салевського,
покращення якості бухгалтерського обліку за МСФЗ помітно відбудеться з
часом [36].
Цікавим підтвердженням впливу МСФЗ на якість бухгалтерського обліку в
ЄС є звіт Європейської Комісії (далі – ЄК) про десятирічні результати
використання міжнародних стандартів, прийнятих до обов’язкового
використання з 2005 р. лістинговими компаніями в ЄС для консолідованих
фінансових звітів та добровільного нелістинговими компаніями для окремих
річних звітів. Зокрема, ЄК звітувала, що ”якість фінансової звітності залежить
від належного та суворого дотримання МСФЗ“ [1]. Отже, мету переходу на
МСФЗ у ЄС – покращення ефективного функціонування ринків капіталу ЄС та
внутрішніх ринків країн-учасниць – досягнуто через порівнянність фінансової
звітності в галузях та країнах, хоча зазначається, що деякі розбіжності
зберігаються.
Так, проведене опитування серед тих, хто складав фінансову звітність до та
після прийняття МСФЗ у ЄС, ɩɨɤɚɡɚɥɨ значне покращення порівнянності звітів
(88% із 161 респондентів), навіть із національними звітами та звітами країн не
учасниць ЄС, їх прозорості (86%), підвищення захисту інвесторів (73%) та
довіри до фінансових ринків (66%), зрозумілості (66%), зниження ɜɚɪɬɨɫɬɿɤɚɩɿ
25

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
талу (31%) [1].
Відомо, що компанії несуть великі витрати для зменшення вартості
капіталу з метою підвищення їхньої ринкової вартості. Фінансова оцінка
використання МСФЗ у такому разі для порівняння не піддається традиційному
аналізу витрат і вигід, оскільки їх неможливо оцінити в грошову виразі: даних
про офіційні витрати ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, витрати й вигоди розподіляються
нерівномірно — витрати несуть компанії, які готують фінансову звітність за
МСФЗ, тоді як вигоди використовують користувачі фінансової звітності, в тому
числі інвестори.
Проте існує твердження, що співвідношення витрат і вигід залежить від
розміру компанії та масштабів її міжнародних операцій [1]. Дійсно, проведене
інтернет-опитування ІСАЕW щодо оцінки витрат на підготовку фінансової
звітності за МСФЗ підтвердило відносну залежність витрат від розмірів
компаній (табл. 1.1).
Таблиця 1.1. Витрати на підготовку консолідованої фінансової звітності на
основі МСФЗ
Оборот компанії

Витрати на перше прийняття МСФЗ
(% від обороту)

Повторні витрати
(% від обороту)

< 500 млн.€
500 млн.€
> 5 млрд. €

0,31%
0,05%
0,05%

0,06%
0,01%
0,008%

Джерело: [1].

Наведені в табл. 1.1 результати оцінки свідчать, що найменші компанії
несуть пропорційно найвищі витрати. Хоча припускається відсутність
відслідковування інформації щодо витрат, пов'язаних із переходом на МСФЗ,
великими компаніями з точки зору високого порогу суттєвості. Крім того,
реальні витрати на прийняття МСФЗ можуть бути не повністю враховані:
наприклад, команди з МСФЗ можуть включати персонал, задіяний не лише ɜ
МСФЗ, або зміни програмного забезпечення можуть проводитися одночасно з
іншими оновленнями поточних технологій. Також значна частина витрат на
підготовку звітності за МСФЗ може перекладатися на консультантів із
фінансової звітності та аудиторські фірми.
Водночас компанії в ЄС виявляють зв'язок між оплатою за аудиторські
послуги та МСФЗ: ”зростання оплати за аудит на 5,44% за збільшення кількості
ускладнень, спричинених прийняттям МСФЗ, та відповідне зниження оплати у
зв'язку з покращенням якості фінансової звітності, яка виникає після прийняття
МСФЗ“ [37].
Вплив розвитку інноваційних технологій (лінія 12-13, рис. 1.2) на якість
бухгалтерського обліку може мати різні наслідки. Зокрема, з одного боку,
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використання інноваційних технологій значно полегшує процес ведення обліку
для бухгалтера за рахунок автоматизації, підвищенні продуктивності праці,
швидкої доступності до своїх партнерів, клієнтів, інвесторів, виявленні
механічних помилок. Такі переваги технологій в обліку вже дають величезні
вигоди зрілим фінансовим секторам, які мають достатньо кваліфікованих
працівників та інфраструктури. Країни, що розвиваються, можуть
компенсувати існуючий дефіцит фінансових ресурсів за рахунок швидкого
технологічного прогресу, вплив якого на становлення МСФЗ детально
розглянуто в пп. 1.4.2, а методологія та практика використання – у розділах 4, 5.
Проте, на думку аудиторів, внаслідок розвитку інноваційних технологій
якість бухгалтерського обліку та звітності може бути погіршена. Наприклад,
одні експерти з аудиту пояснюють, що ризик від впровадження саме цифрових
технологій значно вищий і виходить за межі самої технології (наприклад,
незначна похибка в алгоритмі штучного інтелекту може істотно викривити дані
фінансового обліку) [316, с. 434]. Інші експерти вважають, що відсутність
паперових доказів існування господарської операції може свідчити про можливі
допущення шахрайства в минулому; облікові записи та інші коригування, які
існують лише в електронній формі, здатні ускладнити процедуру їх перевірки;
необізнаність керівників у нових технологіях може допускати виникнення
неправомірних дій зі сторони ІТ-працівників; інші додаткові ризики, у тому
числі ризики шахрайства, передбачені в МСА 240, 250 тощо [38].
У такому разі слушною є думка І. Максименко: ”аудитору, щоб провести
незалежну оцінку існуючого системного управління, щодо використання
платформи, відповідність сертифікату хмарних обчислень, та обов’язків,
покладених між організацією і постачальником хмарних послуг, потрібно мати
поглиблений досвід роботи в таких областях аудиту ІТ, як реєстрація та
моніторинг, конфігурація мережі, управління даними, ІТ захист активів” [39,
с. 354].
Відповідно подібні поглиблення знань потрібні аудиторам для
опрацювання даних в інших, більш інноваційних або затребуваних вимогами
суспільства, програмних продуктах чи технологіях (наприклад, технологічного
стандарту XBRL для перевірки фінансової звітності, складеної за МСФЗ). Тому
аудитори не відносять інноваційні технології, які посилюють потребу
залучення професійного судження під час проведення аудиту, безпосередньо до
позитивного фактору у підвищенні якості бухгалтерського обліку чи якості
аудиторських послуг [40].
Проте результати 22-го щорічного Глобального опитування керівників
компаній «PwC» у 2019 р. стосовно ризиків внутрішнього аудиту свідчать про
те, що служби внутрішнього аудиту, які впроваджують цифрові технології у
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свій бізнес, можуть швидко реагувати на мінливі ризики та допомагають
передбачати зміну профілів ризику [41]. Тобто цифрові технології
уможливлюють розробку і використання збалансованих моделей внутрішнього
аудиту. Випадки залучення спеціалістів з інноваційних технологій також
допомагають аудиторам виявити помилки або ɩɪɨɤонсультуɜɚɬɢ щодо
можливого виявлення ризиків шахрайства, у тому числі пов'язаних із COVID-19
[317]. Усе це дає підстави стверджувати про позитивні наслідки впливу
інноваційних технологій на якість аудиторських послуг, а тому й на якість
бухгалтерського обліку. Єдиним мінусом у цьому процесі покращення для
суб'єкта господарювання є ймовірне подорожчання послуг аудиту, обґрунтоване
саме необхідністю опановувати аудиторами інноваційних технологій або
залучати відповідних фахівців із технологій.
Як наслідок, відповідно до поставленої мети в цьому параграфі отримано,
що «якість бухгалтерського обліку» — це ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ доречної та правдивої
облікової інформації, якɚ ɽ ɤɨɪɢɫɧɨɸ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ під час прийняття
управлінських рішень та забезпечує учасників ринку повною ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨɸ ɬɚ
ɫɜɨɽɱɚɫɧɨɸ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɡɜɿɬɧɿɫɬɸ. Дане поняття спростовує розуміння якості
бухгалтерського обліку, фокусуючись на якісних характеристиках облікових
даних, їх зрозумілості (тобто корисності) для користувачів та співставності у
фінансовій звітності.
Роль МСФЗ у підвищенні якості бухгалтерського обліку лежить у
правовому та політичному полі країни, характеристик фінансових ринків та
самого суб'єкта господарювання. Попередні дослідження виокремили три
основні підходи до оцінки якості бухгалтерського обліку: важливості
доречності, кредитної відповідності, управління прибутками. Водночас
позитивний вплив на якість бухгалтерського обліку в контексті своєчасного
визнання збитків, вирівнювання прибутку доведено від добровільного
прийняття МСФЗ.
Хоча такий висновок не може бути оцінений лише з точки зору
добровільної чи обов’язкової основи використання МСФЗ, адже, крім якості
стандартів, правильно побудовані стимули фінансової звітності — великий
фондовий ринок, низька концентрація власності, сильні права акціонерів та
сильне правозастосування — також позитивно впливають на якість
бухгалтерського обліку.
Як підсумок, якість бухгалтерського обліку можна покращити за
допомогою МСФЗ, які впливають на здатність користувачів, як показали
дослідження науковців, знижувати вартість капіталу та вигідно розподіляти
інвестиції та/або кредити. Це допомагає зменшити асиметрію інформації між
суб'єктом господарювання та його зацікавленими сторонами за допомогою
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високого ступеня розкриття інформації та своєчасного її подання. У підсумку
якісна фінансова звітність за МСФЗ із використанням сучасних інноваційних
технологій зможе сприяти підвищенню ринкової вартості суб'єкта
господарювання та відкрити нові можливості для надходження інвестицій.
1.2. Актуальність міжнародних стандартів фінансової звітності та
інноваційних технологій у сучасних наукових публікаціях з
бухгалтерського обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності зберігають свою актуальність
протягом усього періоду свого існування з багатьох причин: політичних,
економічних та індивідуальних. Бажання бізнесу отримувати прибуток, мабуть,
є прихованою основою всіх таких причин. Проте шлях до прибутку в кожного
різний: хтось обирає МСФЗ для підвищення якості бухгалтерського обліку та
виходу на міжнародні ринки, хтось – для вивчення нових шляхів у
маніпулюванні обліковими даними. У будь-якому разі кожен має власну точку
зору й пояснення ɳɨɞɨ призначення МСФЗ. За останні два роки стандарти
постійно дискутувалися з питань обліку фінансових інструментів, справедливої
вартості, гудвілу чи інноваційних технологій, які набули колосального розвитку
в різних сферах економіки, включаючи й бухгалтерський облік [42]. Мета цього
параграфа — дослідити актуальність МСФЗ та інноваційних технологій в
облікових публікаціях міжнародних та національних журналів за 2018-2019 рр.
Нині існує безліч реферативних баз даних, у яких представлено тисячі або
мільйони повнотекстових публікацій міжнародних видавників, які можна
класифікувати за предметами дослідження, індексуванням, цитуванням, датами
та багатьма іншими класифікаторами. Крім цього, існують узагальнюючі бази
даних, які об’єднують реферативні бази з метою їхнього рангування за різними
показниками. Це, наприклад, такі найбільші міжнародні бази як SCImago, Social
Science Research Network (SSRN), IDEAS / RePEc, Web of Science, Scopus, DOAJ,
ResearchGate, Google Scholar.
З їх допомогою можна отримати різні переваги, зокрема:
• для пошуку необхідних статей, класифікованих за тематикою досліджень
або автором, та доступу до повних текстів корисними є бази SSRN, DOAJ,
ResearchGate, IDEAS / RePEc, Google Scholar;
• для визначення характеристик журналів (включених до індексів SCIE та
SSCI), рівня їх престижності (Q1-Q4)2, цитованості, класифікації за країнами –
SCImago, Web of Science;
2
Дані журналів або видавців обробляються за подібним до PageRank Google алгоритмом і присвоюються конкретному
рейтингу SCImago Journal (SJR), який впливає на Scopus індексацію журналу, починаючи з 1996 р.
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• для відслідковування цитованості статей – Google Scholar, Scopus.
Наприклад, за допомогою бази SSRN, використовуючи такі класифікатори
JEL, як: М4 – «Бухгалтерський облік та аудит (змішане)», М40 – «Загальне»,
М41 – «Бухгалтерський облік», М42 – «Аудит», H83 – «Облік і аудит
державного сектору», вдалося встановити, що облік та аудит у державному
секторі набув найбільшої популярності серед публікацій за 2018-2019 рр.
Водночас на запит «IFRS» пошук відобразив 1 807 статей (0,2% від усіх
публікацій у базі), 119 з яких опубліковано у 2019 р., 119 – у 2018 р., 149 – у
2017 р. Відповідно запит «technology» в категорії «аccounting» показав 911
публікацій, 95 з яких опубліковано у 2019 р., 72 – у 2018 р., 79 – у 2017 р.
Тобто спостерігається зростаюча тенденція наукового інтересу до розвитку
інноваційних технологій у бухгалтерському обліку, в той час як для МСФЗ ця
тенденція є спадною.
За допомогою всесвітнього порталу SCImago, який рангує журнали за
видавцями, цитованістю, світовим престижем кількістю публікацій у рік,
предметами досліджень, періодами та країнами, допоміг порівняти міжнародних
видавців за найбільшою кількістю облікових журналів у 2018 р. (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Міжнародні видавці за кількістю та часткою облікових журналів
Примітки: Загальна кількість журналів кожного видавця отримана з веб-сайту SCImago.
* Видавці, які приєдналися до інших іноземних компаній і більше не існують.
** База даних, що поєднує деяких видавців.
Джерело: власна розробка автора [43].
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Таким чином отримано, що із 140 облікових журналів 17-ти міжнародних
видавців, представлених у SCImago за 2018 р., найбільша кількість належить
видавцям Wiley (36 журналів), Emerald Group Publishing (25 журналів) та
Elsevier (17 журналів). Потрібно зазначити, що ɰɿ 140 журналів проіндексовані
престижною наукометричною базою Scopus, 71 з яких мають індексацію у Web
of Science. Ɂагалом база Scopus індексує 218 обліковихжурналів (рис. 1.4), а Web
of Science – 1923.

Рис. 1.4. Частка видавців у загальній кількості облікових журналів
у наукометричній базі Scopus
Джерело: власна розробка [44].
Примітка: ** База даних, що поєднує деяких видавців.

Водночас база Scopus (рис. 1.4) показує аналогічних лідерів у видавництві
журналів з бухгалтерського обліку: Wiley (36 журналів), Emerald Group
Publishing (32 журнали) та Elsevier (24 журнали). Більш детальне дослідження
кожного видавця в розрізі облікових журналів, їхнього ранжування за країнами,
індексаціями, цитуваннями, АРС (Article Processing Charge – плата за обробку
статті), кількістю статей та класифікацією облікових тем, опублікованих ɡɚ
2018-2019 рр., представлено в авторській зарубіжній одноосібній монографії
«Accounting Journals: Scopus, Web of Science, SCImago» [43].
Масштабна база IDEAS/RePEc, присвячена систематизації науково3
165 журналів (індексованих в Scopus і Web of Science) та 27 журналів (лише в Web of Science). Решта 53 журнали
індексуються лише в Scopus [43].
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дослідних робіт з економіки, показала також значне скорочення публікацій з
облікових тем за 2018-2019 рр. – на 68,13% (5 371 статей у 2018-2019 рр., 16 852
статей – у 2016-2017 рр., 15 392 статей – у 2014-2015 рр.). У тому числі, пошук
аналогічних ключових слів показав зменшення кількості публікацій для
«IFRS» (2 445 статей за всі роки: 158 статей – у 2019 р., 229 статей – у 2018 р.,
240 статей – у 2017 р.) та збільшення для «technology» (145 статей за всі роки:
19 статей – у 2019 р., 17 статей – у 2018 р., 16 статей – у 2017 р.) у сфері
бухгалтерського обліку.
Результат аналізу 3 160 ɚɧɨɬɚɰɿɣміжнародних публікацій 104ɯ облікових
журналів, ɪɚɧɝɨɜɚɧɢɯ ɭ ɛɚɡɿ 6&,PDJR ɬɚ ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ Scopus, допоміг
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ теми ɜ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɿ ɡ ɧɢɯ ɡɚ
ɩɟɪɿɨɞɪɪ(рис. 1.5).

Рис. 1.5.Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿɝɪɭɩɢɡɚɤɿɥɶɤɿɫɬɸɬɚɱɚɫɬɤɨɸɬем ɡбухгалтерського
облікуɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯɡɚɪɪ
Джерело: власна розробка автора [43].

Зокрема, питання аудиту та контролю отримали найбільшу увагу в
наукових
журналах із бухгалтерського обліку4 (15%) ɡɚ  ɪɪ;
ɩɢɬɚɧɧɹ управлінського обліку (11%), фінансової звітності (10%) та обліку
доходів (9%) посіли друге місце за актуальністю ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ;
аналітикаподійɬɚɪɢɡɢɤɿɜ у бухгалтерському обліку, обліку капіталу та активів,
МСФЗ –третє(пɪɢɛɥɢɡɧɨɩɨ 6-7% у кожній тематиці).
Необхідно зазначити, що питання фінансових результатів, оподаткування
4

ɧауковɢɯ журналɿɜ з аудиту ɬɚɮɿɧɚɧɫɿɜне враховувалися у вибірці.
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та шахрайства в бухгалтерському обліку також досить часто ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ
середдосліджень (приблизно 5% кожна тематика), хоча дослідження валютних
операцій (1%), обліку витрат (3%) та інноваційних технологій в обліку (2%),
незважаючи на їхню низьку пропорцію в загальній кількості облікових
публікацій, показали підвищення зацікавленості серед науковців у 2019 р.
порівняно з 2018 р. Особливо це стосується швидкого розвитку інноваційних
технологій та різних способів їхнього запровадження в бухгалтерський облік
(наприклад, технології блокчейн, Big Data, XBRL, IBM Watson Cognitive
Computing5).
Нɚɣɱɚɫɬɿɲɟ в публікаціях про МСФЗ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɚɫɹ технологія для
складання фінансової звітності — XBRL, а загалом для бухгалтерського обліку
та аудиту – технологія блокчейн (табл. Б.1). Чимало провідних учених
досліджували можливості використання технології блокчейн як інноваційної
технології бізнес-процесу в різних економічних видах діяльності країни.
В.Томас, доктор наук,  професор бухгалтерського обліку в  школі бізнесу
Ханкамера університету Бейлор у Вако, запевняє, що ”впровадження технології
блокчейн має значний вплив на бухгалтерський облік та аудит“ [45].
Віце-президент АІСРА з питань гарантій та консультаційних інновацій,
СРА, Е. Павліцька прирівняла вплив технології блокчейн до впливу технології
хмари [46]. Хоча необхідно зазначити, що «хмара» супроводжує весь процес
бухгалтерського обліку (повсякденне ведення обліку), на відміну від блокчейн –
технологія, якій характерний первісний етапбухгалтерського обліку(реєстрація
господарської операції під час її здійснення).
Оскільки цифрова трансформація означає інтеграцію цифрових технологій
в усі сфери бізнесу, це означає, що вона апробується спочатку у сфері
бухгалтерського обліку, як головної мови бізнесу. Тому розширення подібних
досліджень у сфері бухгалтерського обліку є актуальним, що призведе до
охоплення більш нової тематики в бухгалтерському обліку та наблизить новітні
технологічні можливості до їхнього застосування в обліковій практиці (див.
розділ 5).
Що стосується вітчизняних публікацій, то для виявлення актуальності
міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій в
обліку було використано реферативну базу даних «Україніка наукова», яка
включає найбільші наукові ресурси національних бібліотек6 та архівних фондів.
Так, загальний пошук ключового слова «МСФЗ» показав 163 статті
(рис. Б.1),  з яких опубліковані у 2019 р., 36 – у 2018 р., а пошук слова
ȱнтелектуальна програма ɞɥɹоблікуɭɯɦɚɪɿ
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, Державну
науково-педагогічну бібліотеку ім. В. О. Сухомлинського, Національну наукову медичну бібліотеку України.

5
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«технології» з вибіркою тем, що стосуються бухгалтерського обліку, значно
звузив наявність відповідних публікацій – до 4-х статей про блокчейн технології
(1 стаття – у 2018 р., 3 статті – у 2019 р.) та 2 статті про XBRL (2018р.).
Зокрема, дослідженням питань технології блокчейн, як засобу
трансформації бухгалтерського обліку, присвячені праці таких вітчизняних
учених: М. Дубініна, С. Сирцева, О. Буганов, Н. Тусова, О. Мельниченко, 
В.Корнєєва, Г. Тарасюк, О.Кундря-Висоцька  [47; 316, с. 425].  Окремо  ɩɪɨ
ведене дослідження розвитку технології блокчейн та Big Da ta в економіці
підтвердило вплив інноваційних змін на бухгалтерський облік [48; 49].
Отже, вітчизняна наука, хоча й у менших масштабах, але повторила
результат, отриманий внаслідок аналізу облікових тем у міжнародних
публікаціях: актуальність МСФЗ знижується, у той час як актуальність
інноваційних технологій у сфері бухгалтерського обліку, включаючи технології
для подання та розкриття фінансової інформації за МСФЗ, підвищується.
Зауважимо, що дослідження проводилися на основі періодичних
міжнародних та вітчизняних публікацій із метою виявлення актуальноɫɬɿ
досліджуваної тематики серед науковців на сучасному етапі розвитку
бухгалтерського обліку. Суб’єктивність вибірки статей зводиться до мінімуму
кількістю цитувань та рейтингованістю обраних для аналізу баз даних. Окрім
цього, проаналізовані цінні науково-дослідні документи можна знайти в інших
реферативних базах, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Google Scholar. Тому джерело дослідження
(публікації) можна вважати надійним із точки зору його доступності в мережі
Інтернет для широкого кола читачів.
Ɉписанɢɣ в цьому параграфі аналіз великɨʀ кількɨɫɬɿ опрацьованої
літератури не тільки щодо актуальності МСФЗ та ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯтехнологій,ɚɿ
ɿɧɲɢɯ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɬɟɦ вперше було проведенɨ в такому масштабі як на
вітчизняному, так і міжнародному науковому просторɚɯ.
Отже, відповідно до поставленої мети в цьому параграфі ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɛɚɡ 6651 ,'($6
5H3(F ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ©ɍɤɪɚʀɧɿɤɚ ɧɚɭɤɨɜɚª ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦɟɧɿ ȼȱ ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ  ɪɪ ± ɧɚ  ɐɟ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɨɛɥɿɤɨɜɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɿ ɭ 6FRSXV ɹɤɢɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɧɟɥɟɝɤɚ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ
ɫɬɚɬɬɿ ɛɥɢɡɶɤɨ ɪɨɤɭ  ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɩɨɪɿɝ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ   ɐɿɧɧɢɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ   ɚɧɨɬɚɰɿɣ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ
ɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ 6FRSXV ɧɚ  ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɆɋɎɁɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɡɚɪɪɩɨɪɹɞɿɡ
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ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ
Як підсумок, масштаби проведеного якісного дослідження з використанням
значної кількості бухгалтерської періодики, мають вагомий внесок для науки як
на національному, так і на міжнародному рівні, оскільки є необхідними для
застосування науковцями з бухгалтерського обліку та аудитуɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɛɨɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 6FRSXVɠɭɪɧɚɥɭ ɫɮɟɪɚ
ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɢɧɭɥɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɞɚɧɿɣ
ɬɟɦɚɬɢɰɿ Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɬɚɤɚ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɽ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɫɬɚɬɬɿɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ.
1.3. Процес розробки Концептуальної основи фінансової звітності як
сукупності
фундаментальних
положень
міжнародних
стандартів:
історичний аспект
Базовим документом у розробці міжнародних стандартів, або перегляді
вже нинішніх
стандартів, а
також у поданні фінансової звітності є
Концептуальна основа фінансової звітності. Таку назву цей документ носить
зараз, до 2010 року це була Концептуальна основа щодо складання та подання
фінансової звітності. Як зазначав прем’єр міністр Великобританії 1940-1945 рр.,
1951-1955 рр., В. Черчіль: ”Ті, хто не вчить історію, приречені повторити
її“ [50]. У зв’язку із цим мета параграфа – дослідити історичне виникнення
облікових концепцій для складання та подання фінансової звітності, їхній вплив
на становлення міжнародних стандартів фінансової звітності та ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
Концептуальноїоснови; зрозуміти причини розбіжностей облікових концепцій
ɦɿɠɤɪɚʀɧɚɦɢчерез призму історії.
1.3.1. Поява концепцій фінансової звітності. Як реакція на депресію
1929-1933 рр., опублікована в 1940 р. монографія В. Патона та І. Літлтона
«Вступ до корпоративних облікових стандартів» [51] вплинула на принципи
бухгалтерського обліку, що лежали в основі корпоративних фінансових звітів
[52]. Протягом розвитку світових ринків після Другої світової війни потреба в
створенні глобальних концепцій та стандартів бухгалтерського обліку зростала
[50, 53, 54]. Американська асоціація бухгалтерського обліку, створена ɭ 1916 р.,
як добровільна асоціація науковців-викладачів із бухгалтерського обліку, була
першою інституційною спробою ɭ США розробити концептуальні основи для
суб’єктів підприємницької діяльності [55]. У кінці 1950-х і ɧɚ початку 1960-х
років зацікавленість до міжнародного обліку підвищилася через економічну
інтеграцію та пов’язане з нею збільшення транскордонних потоків капіталу.
Відповідно до місії Міжнародної асоціації бухгалтерської освіти та
досліджень(IAAER), Концептуальна основа фінансової звітності повинна
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”сприяти світовій досконалості в галузі освіти та досліджень бухгалтерського
обліку, максимізувати внесок наукових працівників із обліку в розробку та
підтримку високоякісних, загальновизнаних стандартів бухгалтерської
практики“ [52].
Американський інститут сертифікованих бухгалтерів (далі – AICPA),
історія започаткування якого починається ще з 1887 р., після VIII Міжнародного
конгресу бухгалтерів у 1964 р. почав вживати заходів для розвитку стандартів
аудиту, бухгалтерського обліку та звітності на міжнародному рівні. Зокрема,
була відновлена робота Комітету з міжнародних відносин, покликана на
вдосконалення міжнародної співпраці між бухгалтерами, обмін інформацією та
ідеями щодо можливої узгодженості в стандартах. У тому ж році Комітет
завершив огляд стандартів бухгалтерського обліку на міжнародному рівні,
опублікувавши звіт «Професійний облік у 25 країнах». У цей період
опубліковується також перший підручник «Міжнародний бухгалтерський
облік» проф. Г. Мюллером [56], який пізніше став членом Ради зі стандартів
фінансового обліку США (1996ɪ).
У 1966 р. AICPA та її колеги з Великобританії та Канади сформували
Міжнародну дослідницьку групу бухгалтерів (AISG) для вивчення відмінностей
між їхніми стандартами. Група була активна близько десяти років,
досліджуючи відмінності у двадцяти областях бухгалтерського обліку,
включаючи 51 публікацію 1939-1959 рр., відомі як «Бюлетені бухгалтерського
обліку» та 31 висновɨɤ про передову практику [32, п. 8.3]. ɍɩɪɨɞɨɜɠ 1970-х
років становлення стандартів бухгалтерського обліку розширилося та змінилося
з обох боків Північної Атлантики [57].
Зокрема, з одного боку, Рада з принципів бухгалтерського обліку
Американського інституту сертифікованих бухгалтерів (AICPA) започаткувала
нову еру в становленні стандартів у США, створивши в 1972 р. Фонд
фінансового обліку (далі – FAF), Консультативну раду зі стандартів
фінансового обліку (далі – FASAC) та Раду зі стандартів фінансового обліку
США (далі – FASB) [58]. AICPA визнала FASB авторитетним установником
стандартів бухгалтерського обліку відповідно до Кодексу професійної етики
(правило 203 [59]). Тому замінивши Раду з принципів бухгалтерського обліку,
Рада (FASB) стала першим міжнародним органом зі стандартизації
бухгалтерського обліку.
Націлена на встановлення та вдосконалення загальноприйнятих принципів
бухгалтерського обліку (GAAP) у США, FASB була незалежною та
неприбутковою організацією приватного сектору, яка фінансувалася за кошт
добровільних внесків державних бухгалтерських фірм та різних суміжних
організацій або приватних осіб [32, п. 8.3.2]. Новостворений Фонд фінансового
36

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХ СУЧАСНОГО ОНОВЛЕННЯ
обліку (FAF) мав відповідальність за нагляд, адміністрування, фінансування та
призначення членів Ради зі стандартів фінансового обліку США (FASB) й
урядової Ради зі стандартів обліку (далі – GASB), яка була створена пізніше
(1984 р.). Членами FASB могли бути представники з наукових установ, бізнес,
юридичних або державних установи, не зацікавлених впливати на політичні або
приватні інтереси [32, п.8.3.2].
Як згадує перший голова FASB, Дж. Крік: ”Наша робота почалася з
ножиць, клейкої стрічки та друкарської машинки“ [32]. Першим напрямом
діяльності FASB у 1973 р. було встановлення порядку денного двох проектів:
витрат на дослідження та розробки, облік надзвичайних операцій. Обидва
проекти змусили FASB прискорити розроблення концептуальної основи, але
між членами правління виникали часті дебати щодо раціонального
застосування її аспектів.
Після проведеного в 1974 р. Меморандуму «Концептуальні основи обліку
та звітності: розгляд звіту дослідницької групи про цілі фінансової звітності» та
ɪɨɤɨɦɩɿɡɧɿɲɟ Меморандуму «Критерії визначення суттєвості», FASB у 1976 р.
видала три документи: «Орієнтовні висновки щодо цілей фінансової звітності
підприємств», дискусійний папір «Концептуальні основи фінансового обліку та
звітності: елементи фінансової звітності та їх оцінка» та «Сфера та
застосування проекту концептуальної основи» [60]. У першому документі,
серед цілей фінансової звітності [61, п. А.1] не було приділено уваги звітуванню
за поточною вартістю, відображенню ɭ ɧɿɣ змін ɩɨданню звіту про фінансову
діяльність та фінансових прогнозів, визначенню цілей фінансової звітності для
урядових та некомерційних організацій, звітності про діяльність підприємств,
що впливають на суспільство.
У зв’язку із цим у 1978 р. на січневому Меморандумі «Елементи
фінансової звітності та їх оцінка» деякі питання щодо звітування за поточною
вартістю ɬɚ додаткового розкриття наслідків змін ɭ поточнɿɣ вартості були
включені до розгляду. Зокрема, було уточнено, що ціль фінансової звітності не
вимагає, але й не забороняє «інформацію про грошові потоки», «інформацію
про поточну вартість», «інформацію про прогноз управління». Водночас
«інформація про поточну вартість» та «інформація про прогноз управління» не
вважається найбільш корисною інформацією для користувачів фінансової
звітності [60].
Як результат, у листопаді 1978 р., AICPA допомогла видати перший звітконцепцію фінансового обліку (далі – SFAC) № 1 «Цілі фінансової звітності»,
основою якого послугував попередній звіт № 4 «Основні поняття та принципи
бухгалтерського обліку, що лежать у основі фінансової звітності підприємств»
Комісії з принципів бухгалтерського обліку 1970 рɨɤɭɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ У цей
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ɩɟɪɿɨɞ )$6% ɜɢɞɚɽ прототип першого стандарту Звіт про стандарти
фінансового обліку (далі  FASC) №1 «Розкриття інформації про обмін
іноземної валюти».
З іншого боку Північної Атлантики, після неформальної зустрічі між
американськими (AICPA) та британськими (ICAEW7) представниками
бухгалтерської професії в липні 1973 р. було запрошено професійні органи
восьми країн8 приєднатися до США та Великобританії для формування
міжнародного органу — Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (далі – IASC). Завдяки тиску (у поєднанні з фінансовою субсидією) з
боку Великої Британії, IASC було засновано в Лондоні [62, с. 10]. Його місія
полягала в тому, щоби формулювати та публікувати в громадських інтересах
основні стандарти, яких повинні дотримуватися під час подання перевірених
рахунків та фінансових звітів, та сприяти їхньому всесвітньому визнанню.
Отже, Американський інститут сертифікованих бухгалтерів (AICPA), як
офіційний член Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(IASC), координував участь США в діяльності новоствореного органу. Тобто
зв’язок між радою та комітетом (FASB та IASC) існував неофіційний.
У січні 1975 р. Комітет (IASС) видав перший міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку (МСБО 1 «Розкриття облікової політики»), а ɭ 1979 р.
Рада (FASB) залучила до перегляду її першого стандарту цільову групу
представників рад зі стандартів бухгалтерського обліку Великобританії, Канади
та Комітету (IASC). Це була одна з перших офіційних спроб Ради зі стандартів
фінансового обліку США (FASB) співпрацювати на міжнародному рівні. У 1988
р. вона (FASB) стає офіційним членом Консультативної групи Комітету (ІASС),
створеної для розв’язання його технічних питань. Це означало, що
представники FASB мали можливість відвідувати та ɩɪɢɣɦɚɬɢ участь у
засіданнях IASC. Тобто зв’язок між Радою та Комітетом (FASB та IASС)
поступово ɧɚɛɭɜ офіційнɨɝɨ характерɭ.
Ɍɨɞɿɲɧɿɣ голова FASB, Деніс Р. Бересфорд у 1988 р. для того, щоб
активізувати Раду в прагненні вдосконалити міжнародні стандарти висловив
підтримку «вищим міжнародним стандартам», які поступово замінять
національні стандарти, та визначив нові ініціативи в партнерстві з IASC [63].
Ɉɞɧɚɤ ɡатверджені Комітетом (IASC) до квітня 1989 р. 28-м міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (останній — МСБО 28 «Облік інвестицій в
асоційовані підприємства») не набули широкого застосування.
До 2002 р. тільки кілька країн, які не мали своєї власної інфраструктури для
встановлення стандартів >64], вирішили використовувати стандарти Ʉɨɦɿɬɟɬɭ
Інститут дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу (далі — ICAEW) на чолі з колишнім президентом Г. Бенсон, що
працював з 1880 р. з метою зменшення різноманітності у світових практиках бухгалтерського обліку.
8
Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Японія, Мексика, Нідерланди (найстаріший фондовий ринок), Великобританія
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(IASC). Тому через те, що дані стандарти представляли ɿɫɧɭɸɱɿ методи
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та часто допускали
альтернативні підходи до одних і тих же операцій, Комітет поставив за мету
зменшити кількість допустимих альтернатив і зробити стандарти більш
директивними, ɚɧɟ описовими.
1.3.2. Перша концептуальна «Основа для підготовки та подання
фінансової звітності». Для вирішення суперечок у вимогах до фінансової
звітності ɜ період 1976-1989 рр. Рада (FASB) спрямовано розробляла
концептуальну основу у вигляді сукупності тверджень про концепції, які
використовувала виключно під час розроблення стандартів [65]. На відміну ɜɿɞ
стандарту FASC № 1, звіт-концепція SFAC № 1 не встановлюваɥɚ
загальновизнаних принципів бухгалтерського обліку, а тому AICPA відповідно
до правила 203 Кодексу професійної етики не міг висловлювати думку про те,
що фінансова
звітність
відповідає
загальноприйнятим
принципам
бухгалтерського обліку, якщо вона дотримується вимог концепції SFAC № 1.
Отже, фінансова звітність вважалася оманливою.
У зв’язку із цим FASB запланувала розгляд питань щодо цілей фінансової
звітності інших організацій — неприбуткових. Як результат, питання щодо
обслуговування капіталу або відшкодування витрат, якості корисної фінансової
інформації («якісні характеристики») та оцінки елементів фінансової звітності
було вирішено розділити в окремі звіти-концепції: SFAC № 2 «Якісні
характеристики облікової інформації» (травень, 1980 р.), SFAC № 3 «Елементи
фінансової звітності» (грудень, 1980 р.), SFAC № 4 «Цілі фінансової звітності
неприбуткових організацій» (грудень, 1980 р.), SFAC № 5 «Визнання та оцінка
фінансової звітності прибуткових організацій» (грудень, 1984 р.), SFAC № 6,
яким замінюється SFAC № 3 із включенням вимог до неприбуткових
організацій (грудень, 1985 р.).
Весь початковий процес розроблення концептуальної основи описується в
першоджерелі як ´найтриваліша, найдорожча, та, мабуть, найбільш важлива
формально-створена дослідницька програма в історії бухгалтерського
обліку³ [66]. Дійсно, розроблення концептуальної основи тривало  років, а
вартість у десятки мільйонів доларів підтверджує це. Як результат, до  р.
Рада (FASB) видала вісім SFAC, остання з яких замінила SFAC № 1 на Розділ 1
«Цілі фінансового звітності загального призначення»(вересень, 2010р.), SFAC
№ 2 на Розділ 3 «Якісні характеристики корисної фінансової інформації» (ɫɟɪɩɟɧɶ
 ɪ , та додала Розділ 8 «Примітки фінансової звітності» (серпень, 2018 р.)
(див. рис. 1.6) Концепції (SFAC) були розроблені, щоб прописати ”цілі та
концепції, які FASB буде використовувати під час розробки стандартів
фінансового обліку та звітності“ [67], сподіваючись, що це призведе до більш
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узгодженɢɯ наборɿɜ принципів бухгалтерського обліку на практиці.
Така новаторська робота була позитивно сприйнята міжнародною
аудиторією, і багато її основних концепцій вплинули на розробку подібних
документів іншими установниками стандартів бухгалтерського обліку. Зокрема,
в 1989 р. Комітет (ІASC) опублікував власну версію концептуальної основи під
назвою «Основа для підготовки та подання фінансової звітності» (далі —
Основа), яку колишній голова FASB, Дж. Крік, прокоментував як ”засновану на
мисленні FASB у скороченому вигляді“ [59]. Але, незважаючи на їхню
внутрішню подібність та націленість стати основою для розроблення стандартів
бухгалтерського обліку, головна відмінність між ними полягала в
оприлюдненɢɯ радою та комітетом (FASB та IASB) різних стандартів.
Первісна мета Основи ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ наданнɿ вказівок Комітету (ІASC) та
національним регулюючим органам ɩɿɞɱɚɫ розроблення нових та перегляду
існуючих стандартів на основі послідовних концепцій, у результаті яких
фінансова інформація буде корисною інвесторам, позикодавцям та іншим
кредиторам. Тому доцільним вважається, що Основа не входить до МСФЗ, а
лише пов’язана з ними.
Цей документ структурує процес встановлення стандартів та тлумачить
фундаментальні концепції, на яких ґрунтуються міжнародні стандарти. Він не є
головним при аналізі фінансової звітності, але все ж лежить у основі кожного
стандарту, що забезпечує узгодженість термінології, розпізнавання та
вимірювання [68]. Отже, концептуальна Основа має статус нижчий, ніж МСФЗ,
ɬɨɦɭ потрібно спочатку вивчити відповідний стандарт, МСФЗ або МСБО, перед
вирішенням питання щодо фінансовоɝɨ звітɭɜɚɧɧɹ ɱɢ відображення певних
операцій. У разі суперечностей між правилами МСФЗ або МСБО та правилам
Основи стандарти переважають.
Після першого етапу започаткування даного документу Консультативна
рада ІASC кілька разів розглядала на своїх засіданнях необхідність його
перегляду та оновлення. Однак протягом тривалого періоду часу не було
зроблено жодних кроків у цьому напряму. Рада (FASB) також прагнула змінити
найближчі перспективи стратегічної мети зробити фінансову звітність більш
корисною – підвищення міжнародної порівнянності стандартів бухгалтерського
обліку при одночасному підвищенні їхньої якості. Створений нею план
окреслив конкретні зусилля щодо досягнення цієї мети, зокрема:
D враховувати існуючі вимоги стандартів у проектах Ради,
E ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ проектах з іншими розробниками стандартів,
F активно ɩɪɢɣɦɚɬɢ участь у процесахɪɨɡɪɨɛɥɟɧɶ із Комітетом (IASC),
G зміцнювати міжнародні зв'язки та
H розширювати міжнародні комунікації.
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У зв’язку із цим після участі в конференції «Цілі та концепції, що лежать в
основі фінансової звітності» в 1993 р. Рада (FASB) сумісно з Радою Канади
розробила спільний проект, у результаті якого було випущено вдосконалені
стандарти щодо звітування за сегментами. На користь подальшої співпраці
представники рад Канади, Великобританії та Австралії, США створили групу
для дослідження загальних питань із бухгалтерського обліку та звітності,
спочатку названу як «G4», пізніше (після приєднання Нової Зеландії) –
«G4 + 1». Група опублікувала 11 звітів про дослідження різних питань, таких як
звітність про фінансові результати та облік оренди. Науковець Д. Стріт зазначав
про впливовість групи «G4 + 1» на діяльність ІASC (згодом — ІASB) [69], хоча
К. Ноубз доводив його перебільшення [32], оскільки ІASC приймав участь
лише в ролі спостерігача.
У 1994 році Рада (FASB) та Комітет (IASC) розпочали паралельні проекти
ɳɨɞɨ підвищення рівня доходів на одну акцію з конкретною метою усунення
відмінностей між ними. Через рік Рада (FASB) оновила свій стратегічний план
міжнародної діяльності, здійснивши зіставлення американських стандартів та
існуючих стандартів Комітету (IASC). Ці зусилля призвели до опублікування
«IASC-USS порівняльний проект: звіт про схожість та відмінності між
стандартами обох організацій» (1996). Це стало поштовхом до оголошення SEC
про свій намір розглянути можливість прийняття стандартів Комітету (IASC)
для фінансових звітів іноземних приватних емітентів, але за умови, що
стандарти будуть (1) достатньо вичерпними, (2) якісними та (3) суворо
інтерпретованими.
У 1997 р. ICAEW опублікував далекоглядний документ «Міжнародний
вимір: наслідки для фінансової звітності Великобританії щодо зміни ролі
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку». Ця стаття фактично відкрила
етап глобальних стандартів бухгалтерського обліку у Великобританії водночас,
коли ніхто не замислювався про заміну національних стандартів на міжнародні.
Потреба у швидкому завершенні та глобальному прийнятті високоякісних
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку посилилася в 1998 р. після
Азійської фінансової кризи. У зв’язку з цим в 1999 р. Рада (FASB) публікує
звіт, у якому описує своє бачення ідеальної міжнародної системи фінансової
звітності. У звіті зазначається, що така система характеризується єдиним
набором високоякісних стандартів бухгалтерського обліку, встановлених
єдиним незалежним міжнародним розробником стандартів.
Фінансова криза 2002 р., пов'язана із бухгалтерськими скандалами навколо
компаній «Enron», «WorldCom», «Andersen» (одна з найбільших американських
бухгалтерських фірм), посилила роботу Раду (FASB) захищати інтереси
інвесторів. Для цього було створено Консультативну раду користувачів (UAC),
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до складу якої входили представники індивідуальних та інституційних
інвесторів, аналітики власного капіталу та боргу, кредитори та агентства
кредитного рейтингу, думка яких була важливою для FASB [61, п. А.2].
Це призвело до доцільності застосовувати «принциповий» підхід у
становленні стандартів (як ІASС), ніж встановлювати детальні правила (як
FASB). Тому, починаючи з цього часу, зусилля щодо гармонізації стандартів
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні переросли в суттєві кроки
зближення (див. п. 1.4). Тоді, у 2001 р., Комітет (ІASС) було реорганізовано в
Раду з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). У 2004 р. FASB
та ІASB вирішили розробити спільну концептуальну основу, побудовану на
концепціях, які існують у стандартах IAS та GAAP. Передбачалося, що нові
концепції фінансового обліку стануть основою для нових стандартів цих двох
провідних систем звітності.
1.3.3. Спільна Концептуальна основа фінансової звітності. Спільна
концептуальна основа обох рад була необхідна для того, щоб майбутні
стандарти бухгалтерського обліку базувалися на загальних принципах,
внутрішньо послідовних і, зрештою, глобально конвергентних, оскільки окремо
документи не змогли створити сукупність конвенцій. Вони повинні були бути
укорінені у фундаментальних концепціях. Перший голова FASB, Дж. Крік,
згадує, що “деякі аспекти концептуальної основи були більш розвинені, ніж
інші, і витримали випробування в часі”, тому посилення концепцій у частині
визнання та оцінки, на його думку, вимагало зусиль від обох рад [59].
У зв’язку із цим необхідність та пошук єдиного набору глобальних
стандартів бухгалтерського обліку та глобальної концептуальної основи почали
досліджуватися частіше [50, 57, 59, 70]. Одні дослідники вважали, що
концептуальні основи обох рад сконцентрують на собі всю увагу від
встановлення МСФЗ, що призведе до вирішення кожного питання через
концептуальну основу. Інші вчені коментували, що “концептуальна основа
забезпечує необхідну єдність та послідовність, а разом із цим – напрямок та
засоби, які допоможуть у прийнятті спільних рішень. Без набору уніфікованих
концепцій розробники стандартів, як корабель без якоря в шторм” [71]. Отже, з
метою гармонізації фінансового обліку та звітності концептуальна основа для
стандартів із різних питань передбачала стати набором спільних облікових
концепцій щодо складання та подання фінансової звітності [72].
З огляду на те, що концептуальні основи обох рад на момент їхнього
узгодження у 2002 р. існували майже не одне десятиліття (FASB – 29, IASB –
13 років), для кращого відображення сучасного стану економічного середовища
та ділової практики сучасних ринків, у 2004 р. радами було прийнято
стратегічні рішення щодо спільного їх проекту:
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 Проект спочатку зосереджувався на концепціях для прибуткових
приватних підприємств, пізніше планувалося розглянути питання про
застосування цих концепцій в інших секторах (неприбуткових організацій
приватного сектору).
 Пріоритетна увага приділялася вирішенню питань, які можуть бути
корисними в короткий термін. Зокрема, тим питанням, які впливають на
поточні проекти нових або переглянутих стандартів.
 Переглянуті та об’єднані концепції, як результат спільного Проекту,
повинні були податися лише як один документ з Ⱥнотацією та Ɉɫɧɨɜɨɸ для
висновків.
 Проект було поетапно розподілено на фази (табл. 1.2) з акцентуванням
на конвергенцію концептуальних основ обох рад та вдосконалення таких
ɨɡɧɚɤɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɰɿɥɿɹɤɿɫɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɟɥɟɦɟɧɬɢɜɢɡɧɚɧɧɹ
оцінка.
Таблиця 1.2. Фази впровадження спільного проекту Концептуальної основи
фінансової звітності
Фази впровадження
2005 2006
2007
Фаза А. Цілі та якісні характеристики
DP
ED
Final
Фаза B. Елементи та визнання
DP
ED
Фаза С. Оцінка
DP
Фаза D. Суб'єкт звітування
Фаза Е. Подання та розкриття інформації
Фаза F. Призначення та статус
Фаза G. Застосування для неприбуткових
організацій
Фаза H. Інші питання, що залишилися
Примітка. DP – дискусійний документ; ED – чорновий проект; Final
етапу; Сірий колір – фактичне завершення етапу.

2008

2009

2010

Final
ED
DP
DP
DP

Final
ED
ED
ED

Final
Final
Final

DP

ED

Final

DP
ED
Final
– планове завершення

Через складність такого комплексного проекту, наявність інших нагальних
питань та проблем у МСФЗ, а також відсутність достатніх ресурсів для
пришвидшення завершення спільний проект мав довгостроковий план – з 2005
до 2010 р. [73]. Згідно з табл. 1.2 щодо поетапного впровадження проекту фаза Ⱥ
повинна була завершитися до 2007 р., фаза В до 2008 р., фаза С до 2009 р., ɮɚɡɢ
'ɇɞɨɪȾɥɹʀɯɧɶɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɚɞɢɭɡɝɨɞɠɭɜɚɥɢɜɥɚɫɧɿɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɛɥɿɤɭ6)$& )$6% ɬɚɩɚɪɚɝɪɚɮɢɿɫɧɭɸɱɨʀɧɚɬɨɣɦɨɦɟɧɬɈɫɧɨɜɢ
(IASB) (табл. А.4 додатку А).
Під час узгодження першої частини фази А «Цілі», з одного боку, ради
намагалися уникнути загальної абстрактності, звужуючи фокус від широкої
групи первинних користувачів до більш обмеженої групи «постачальників
ресурсів». З іншого боку, мета фінансової звітності набула більшого охоплення,
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націлюючись не тільки на фінансовий стан певної групи користувачів,
відповідно до концепції SFAC № 1 «Про цілі фінансової звітності» (FASB), а
також — на перспективи суб’єкта господарювання (IASB) [74]. У зв’язку із цим
обидві ради вирішили видалити концепцію діяльності керівництва в інтересах
власників.
Друга частина фази А «Якісні характеристики облікової інформації»
зазнала суттєвих змін, тому що FASB містила ієрархію облікових якостей
(SFAC № 2 «Якісні характеристики облікової інформації»), одні з яких
представляла як основні (надійність та доречність), а іншіɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ –
ɹɤɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿɹɤɿɫɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɿɫɬɶɬɚɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ 
,$6%ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɜɫɿɰɿɨɛɥɿɤɨɜɿɹɤɨɫɬɿɹɤɨɫɧɨɜɧɿɨɡɧɚɤɢɤɨɪɢɫɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɪɚɞɢ ɜɿɞɯɢɥɢɥɢ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ > ɩ Ⱥ@ ɿ
ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɥɢɲɟ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ±
ɞɨɪɟɱɧɿɫɬɶɬɚɩɪɚɜɞɢɜɟɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ±ɡɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦɭɫɿɯɿɧɲɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɞɨɬɢɯɳɨɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɹɤɿɫɬɶ ɞɨɞɚɬɨɤȺɬɚɛɥȺ 
Отже, у вересні 2010 р. (замість планового 2007 р.) фаза А була майже
завершена та представлена в спільній концептуальній основі в розділі 1 «Мета
фінансової звітності загального призначення» та 3 «Якісні характеристики
корисної фінансової інформації».
Узгодження концепцій відповідно до фази В «Елементи та визнання»
спільного проекту відбулося без жодного опублікованого дискусійного
документу. Суттєві недоліки обох концептуальних документів – ймовірність
(SFAC № 3 «Елементи фінансової звітності підприємства», FASB) або
очікуваність (п. 47-81, IASB) у визначеннях активів та зобов’язань, тлумачення
контролю над ними та великий акцент ɧɚ визначеннɹ майбутніх економічних
вигід – потребували плідної дискусії між фахівцями. Як результат, у намічені
терміни (жовтень 2008 р.) ради прийняли рішення зосередити увагу на
поточному економічному ресурсі (замість майбутнього), на доступі до такого
ресурсу суб’єкта господарювання на дату балансу (замість виявлення минулих
господарських операцій).
Крім цього, на перспективу ради домовилися розробити додаткові
елементи (наприклад, спільний проект «Фінансові інструменти з
характеристиками») критерії визнанняɬɚ припинення визнання. Отже, у
2010 р. фаза В була не в повному обсязі представлена в спільному документі в
розділі 4: 34 параграфи – про елементи фінансової звітності, 16 – про критерії
їхнього визнання (табл. А.4 додатку А).
Фаза С «Оцінка» потребувала значної уваги в розвитку спільної
концептуальної основи, оскільки концепція звіту № 5 (SFAC) «Визнання та
оцінка фінансової звітності підприємств» (FASB) містила короткі описи баз
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оцінок, а Основа (IASB) – лише перелік їхніх прикладів та методів. Спільною
метою даного етапу було дати вказівки щодо вибору бази оцінки, якɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ
б цілям та якісним характеристикам фінансової ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [75].
Отже, обидві ради запланували досягнення даної мети в три етапи: І –
Визначення баз оцінок та їх властивості, ІІ – Оцінка з використанням якісних
характеристик, ІІІ – Застосування баз оцінок.
Перше ускладнення, з яким зіткнулися ради під час першого етапу,
виявилося мовне, що призводило до численних невідповідностей та
неточностей у визначеннях оцінок. Тлумачення однієї бази оцінки декількома
термінами або застосування одного терміну для різних баз, хоча й
альтернативних, стало другим ускладненням, яке ще більше ɩɨɝɿɪɲɭɜɚɥɨ
перше. Тому, намагаючись уникнути розпливчатості, у 2007 р. ради визначили
лише один термін для кожної концепції, класифікація яких за властивостями
наведена в табл. 1.3.
Таблиця 1.3. Фаза С «Проект баз оцінок»
База оцінки
1. Минула вхідна ціна
2. Минула вихідна ціна
3. Модифікована минула кількість
4. Поточна вхідна ціна
5. Поточна вихідна ціна
6. Поточна еквівалентна ціна
7. Вартість у використанні
8. Майбутня вхідна ціна
9. Майбутня вихідна ціна
Джерело: [76].

Ціна /
Вартість
ціна
ціна
ціна
ціна
ціна
вартість
ціна
ціна

Період
минулий
минулий
минулий
теперішній
теперішній
теперішній
теперішній
майбутній
майбутній

Історична вартість /
справедлива вартість
Історична собівартість
Історична собівартість
Історична собівартість
Справедлива вартість
Справедлива вартість
Справедлива вартість
Справедлива вартість
-

Серед основних властивостей дев’ятьох баз оцінки було виокремлено: поперше, ціна або вартість здатні оцінити економічну цінність статті, де ціна
визначається ринками, а вартість є специфічним для кожної фізичної чи
юридичної особи; по-друге, кожна база оцінки має часову орієнтацію
(табл. 1.3); по-третє, кожну базу оцінки можна розглядати як з точки зору
активу, так і з точки зору зобов’язання. Таким чином, спостерігається
повільний перехід до використання справедливої вартості.
Етап ІІ – Оцінка з використанням якісних характеристик – допоміг радам у
2009 р. виділити п’ять рекомендаційних факторів під час вибору бази оцінки
(табл. 1.4), що відповідали б якісним характеристикам корисним для
користувачів фінансової звітності. На момент планового завершення фази С
(2009 р.) документ залишався недоопрацьованим без жодного опублікованого
дискусійного ɩɚɩɟɪɭɱɢ чорнового документу.
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Відповідно до рішення обох рад Етап ІІІ – Застосування баз оцінок –
отримав своє продовження в травні 2010 р., визначивши три можливі види
застосування оцінок. Перший вид застосування орієнтувався на баланс, згідно з
яким потрібно обирати таку оцінку активів та зобов’язань, яка правдиво
відображає стан суб’єкта звітування [77]. Це вид використання поточних цін чи
вартостей для оцінки та доповнення розкриттям історичної вартості або інших
оцінок у примітках. Другий вид, орієнтований на ɡвіт про прибутки та збитки,
означав вибір оцінки, що призводить до постійної інформації про грошові
потоки на основі нарахування у звіті про сукупний дохід.
Таблиця 1.4. Зв'язок факторів при виборі оцінки з урахуванням якісних
характеристик відповідно до спільного проекту FASB та IASB
Фактор при виборі
оцінки

Якісна
характеристика
фінансової звітності

1) реалізаційна
вартість

Доречність

2) рівень довіри

Правдиве
відображення

3) послідовність
заходів

Співставність,
зрозумілість

4) відокремленість
складових доходу

Доречність,
Зрозумілість

Доречність,
Зрозумілість,
5) витрати/вигоди
Правдиве
відображення
Джерело: складено на основі [75].

Пояснення
Перетворення економічної вартості активу
чи зобов’язання в грошові кошти, або в інші
активи, є актуальною інформацією для
користувачів.
Оцінка
надає
правдиво
відображену
інформацію.
Припущення, що кількість заходів в оцінці
активів чи зобов’язань повинні бути
обмежені.
Розбиття на складові частини активу чи
зобов’язання в складі доходу повинні
враховуватися під час оцінки.
Вартісні обмеження на корисну фінансову
інформацію
у
звітності
повинні
враховуватися при виборі бази оцінки.

Такий підхід сприяв би використанню певних форм історичної вартості
для оцінки активів та зобов’язань, розкриваючи в примітках ɨɰɿɧɤɢɡɚ
справедливоɸ вартɿɫɬɸ. Третій вид передбачав вибір оцінки, що призвела
б до максимізації інформації для інвестиційних та кредитних рішень як у звіті
про фінансовий стан, так і у звіті про сукупний дохід. Таке застосування оцінки
змогло б відобразитися в усіх звітах та примітках, саме тому ради віддали
перевагу останньому. Отже, у 2010 р. фаза С була представлена коротко в
спільній концептуальній основі лише у двох параграфах ʀʀрозділу 4 (табл. А.4).
Фаза D «Суб’єкт, що звітує» була опублікована відповідно до плану
(табл. 1.2) як дискусійний документ «Попередній огляд удосконаленої
концептуальної основи фінансової звітності: суб’єкт звітування»а у ɪ±як
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чорновий проект «Концептуальна основа фінансової звітності: суб’єкт
звітування» (додаток А, табл. А.4)ɉɪɨɬɟ до кінця так і не була доопрацьована.
Зміна пріоритетів рад уповільнили процес, і проект був пригальмований. Як
результат, обидві ради розпочали проект консолідації для становлення
міжнародних стандартів [78], який паралельно не перешкоджав продовжувати
розгляд ɤɨɧɰɟɩɰɿʀсуб’єкта звітування.
Станом на серпень 2010 р. план випустити підсумковий розділ фази D не
був реалізований і ɭ вересні  р.його було додано як проектний Радою
(IASB) — ɭ«Розділ 2. Суб’єкт звітування», що планується згодом бути доданий,
та Радою (FASB) – ɭ«Розділ 2. (Зарезервовано для розділу про суб’єкт, що
звітує)» [79].
Фази Е-Н значною мірою залишɢлɢся ɛɟɡɪɨɡɝɥɹɞɭ і тому не увійшли
до узгодженої концептуальної основи 2010 р. Межі фінансового звітування й
конкретні види інформації в межах такого звітування (наприклад, фінансові
звіти, примітки до розкриття інформації, питання управління тощо) були
відкладені на більш пізню фазу проекту – Е «Подання та розкриття інформації».
Статус спільної концептуальної основи в ієрархії GAAP планувався бути
визначеним теж на пізній фазі F «Мета та статус», але FASB вирішила, що це
питання не потрібно розглядати до тих пір, поки спільні концепції не будуть
суттєво завершені [80]. Отже,із восьми запланованих фаз спільного ɤɨɧɰɟɩ
туального документу тільки чотири активно обговорювалися й жодна з
них не була до кінця завершена. Незважаючи на це, часткового завершені фази
А, B та C ради ІASB та FASB опублікували 28 вересня 2010 р. у вигляді
неповної версії Концептуальної основи.
Метою спільної Концептуальної основи було забезпечення того, що
стандарти фінансового обліку ɽ “узгоджені з єдиною теорією бухгалтерського
обліку” [81]. Згодом, у 2013 р. Дж. Крік, перший голова FASB, назвав цей
результат “найбільшим досягненням Ради за 40 років” [59], але після
політичних змін у США (п. 1.4) ради призупинили співпрацю. І в 2011 р. ІASB
через критику за відсутність чіткості в питаннях оцінки, розкриття інформаціїɬɚ
ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ вирішила окремо доопрацювати документ, додавши його до
порядку денного у вересні 2012 р. Отже, новий ІASB-проект Концептуальної
основи, зосереджений на незавершених раніше питаннях та очевидних
недоліках, знову потребував опрацювання.
1.3.4. Оновлена Концептуальна основа фінансової звітності. У якості
першого кроку до нових змін Дискусійний документ DP/2013/1 «Огляд
концептуальної основи фінансової звітності», що охоплював усі аспекти
тодішньої Концептуальної основи, був опублікований у липні 2013 р. Його
кінцевий чорновий проект з’явився в травні 2015 р. [82]. Комісія підкреслила,
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що розроблення нових концептуальних основ вимагає одночасного
застосування підходу «зверху вниз» до концепцій звітності «високого рівня» та
підходу «знизу вгору» до деталей окремих концепцій. Деякі питання Проекту
були ініційовані до опрацювання також іншими національними організаціями.
Зокрема, Канадська рада здійснила значне дослідження в концепціях первісного
визнання, яке було прийнято ІASB як частина фази С.
У 2016 р. ІASB продовжила обговорення коментарів, отриманих до
чорнового проекту концептуальної основи, ɹɤɿ стосувалися ɬɚɤɢɯ темɹɤ:
(1) суб’єкт звітування; (2) подання та розкриття інформації; (3) асиметрія в
розрізі прибутків та збитків; (4) дискусії щодо визначення власного капіталу; та
(5) суттєвість [82]. Під час дискусій ІASB намагалася знайти баланс між
викладенням якісних концепцій та наданням достатньої деталізованості.
Незважаючи на те, що рада розглядала Концепт як практичний інструмент
для розроблення стандартів, ті фактори, які необхідно враховувати під час
прийняття суджень, коли застосування понять не призводить до однозначної
відповіді на практиці, були також включені [83]. Як результат, після закінчення
терміну подання коментарів 29 березня  р. було опубліковано остаточну
версію Концептуальної основи фінансової звітності та внесено зміни до
ɩɨɫɢɥɚɧɶɧɚɧɟʀ у міжнароднɢɯ стандартɚɯ.
За цей час, з 2010 р. до 2018 р., FASB окремо випустила ряд додаткових
звітів-концепцій фінансового обліку (SFAC) для завершення попередньо
намічених планів (табл. 1.3). Рис. 1.6 дозволяє відобразити хронологію
основних етапів розробки Концептуальної основи спільно та окремо радами.
Незважаючи на заявлену важливість Концептуальної основи, історичний
процес її розроблення показав, що бухгалтерська спільнота не може мати
єдиної загальновизнаної Концептуальної основи, а також міжнародних
стандартів. Навіть спільний проект «Розкриття інформації», відповідно до якого
планувалося зменшити обсяг розкриття інформації в примітках з ɚɤɰɟɧɬɨɦ
виключно на найважливіші ɩɢɬɚɧɧɹ, не набув розвитку в зв'язку з ɜɢɩɭɫɤɨɦ
FASB окремого звіту-концепції SFAC № 8 (рис. 1.6).
Тому всі спроби наблизити міжнародні стандарти, побудувати глобальну
концептуальну основу мають позитивні та негативні наслідки. З одного боку,
негативного, неоднозначність намірів між FASB та IASB щоразу спричиняють
не тільки структурні зміни у двох концептуальних основах, але й вносять зміни
в стандарти бухгалтерського обліку, їхні тлумачення та різні визначення.
Причинами такої неоднозначності, що призводить до розбіжностей в облікових
концепціях двох провідних облікових систем світу, є різні політичні сили, під
якими знаходяться дві ради [20, 84].
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Політична завуальованість призводила до частої зміни пріоритетів у
діяльності рад, до підвищення актуальності різних нагальних питань у
стандартах. Наприклад, зміна пріоритетів була обумовлена впливом таких
правових організацій, як SEC [84].
Науковець К. Діган зазначав, що правова/регулююча система країни також
сприяла розбіжностям між фінансовими звітами [85], С. Зеф головною
причиною розбіжностей назвав правоохоронні органи [84, с.302]. Висновки,
отримані політичними науковицями Я. Ґонсалес та Е. Марат – “реформи
правоохоронних органів дуже вразливі до політичного процесу” [86],
підтверджують обидві гіпотези про зв'язок між політикою та правовою
системою країни. Тому політична впливовість цілком є ймовірною й на
розробників стандартів, яка буде досліджена як макроекономічна детермінанта
ɩɿɞɱɚɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ МСФЗ локально (п. 1.4)ɬɚɮɚɤɬɢɱɧɢɣʀʀɩɪɨɹɜɜɢɯɿɞ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀɡЄС у січні ɪ (п. 4.3).
Ще однією причиною розбіжностей в облікових концепціях двох
провідних облікових систем світу є мовний бар’єр, який також ускладнює
розуміння термінологіɣ ɭрізниɯ національниɯ системаɯ бухгалтерського обліку
ɩɿɫɥɹ їхнього перекладу. Тому мова, як перешкода в зближенні стандартів
бухгалтерського обліку, відіграє велику роль в уточненні мети й намірів
Концептуальної основи, яка ɥɢɲɟстаном на березень 2020 р. була переɤɥɚɞɟɧɚ
українськɢɦ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ (додаток В).
До причин розбіжностей також необхідно додати людський фактор, який
призводить до різних професійних суджень, наприклад у розумінні ймовірного
порогу виникнення активу чи зобов’язання. Багато досліджень [87; 88; 89; 90]
було присвячено тому, що стимули кожної людини можуть впливати на
тлумачення «ймовірності». Після змін у Концептуальній основі  р. дана
тематика не втратила актуальність, але набула іншої спрямованості – зрозуміти
різницю між нововведеним поняттям «потенціалу» в надходженні економічних
вигід та попереднім визначенням порогу ймовірності (п. 2.1); необхідність
залучення професійних суджень під час визначення справедливої вартості
нефінансового активу, для якого немає ринкових даних (п. 3.1).
З іншого боку, позитивного, усі спроби наблизити міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку позитивно впливали на розробку єдиної Концептуальної
основи. Підтвердженням цього є результати досліджень К. Камінського та
Дж. Карпентера про зменшення відмінностей у документі [76]. Зокрема, вчені
прогнозували, що отримана Концептуальна основа стане основою для розробки
стандартів, заснованих на принципах, які будуть внутрішньо послідовними та
міжнародно конвергентними, але 2018 р. приніс нові розбіжності, які ɧɚɭɤɨɜɰɿ
не могли передбачити (рис. 1.6).
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Відповідно до думки Б. Паундера концепції мають тенденцію до
”загального характеру, широкого за обсягом та стабільного в часі“. Вɱɟɧɢɣ
стверджував, що для ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨновлення основних концепцій
кожного разу, коли розробляються ɱɢ оновлюються ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, потрібно
”швидше їх оприлюднювати, навіть зі значними припущеннями та
обмеженнями, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ
ɨɫɧɨɜɭ“ [91].
Ⱦɿɣɫɧɨ, при середній тривалості обговорення стандарту в три роки
реальний процес ɣɨɝɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ займає в рази більше часу, особливо коли
існує багато різних поглядів. Наприклад, розробка нового МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» тривала п’ять років, МСФЗ 4 «Страхові контракти» –
вісімнадцять. Тобто часовий фактор Ȼɉɚɭɧɞɟɪпропонує змінити з негативного
ефекту на позитивний ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɲɜɢɞɲɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪозробки ɏоча такий
ефект може мати обернено пропорційний результат для концепцій фінансової
звітності, виходячи з того, що пришвидшення не завжди означає якість. Ɍɨɦɭ
ɝоловне — зберігати професійність.
Ще одним позитивним ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ необхідно відмітити прийняття
Концептуальної основи, опублікованої ІASB у березні 2018 р., Європейським
Союзом. Зокрема, 6 грудня 2019 р. в офіційному журналі ЄС ɛɭɥɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ
регламент Європейської Комісії щодо схвалення «Змін до посилань на
концептуальну основу в МСФЗ», дата набуття чинності яких співпадає з ІASB –
1 січня 2020 р.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі отримано,
першоджерелом виникнення існуючих облікових концепцій для складання
фінансової звітності є Рада з принципів бухгалтерського обліку AICPA, яка
започаткувала існування FASB та IASВ з метою формулювання в суспільних
інтересах основних стандартів та сприяння їхньому всесвітньому визнанню.
Усі розглянуті історичні етапи та причини розбіжностей, які виникали в
обох рад, приводять до однозначної гіпотези, що зміни в Концептуальній основі
будуть відбуватися через призму оновлення потреб користувачів та умов
глобального бізнесу. Історія у такому випадку, як всеохоплюючий фактор і
часу, і політичних змін, найкраще пояснює існуючу ускладненість єдиної
методології обліку та досягнення єдиних концепцій фінансової звітності на
міжнародному рівні; допомагає краще зрозуміти сучасні облікові концепції та
виявити головні прогалини (розділ 2). Головним залишається політичний
фактор через те, що при раціональних та обдуманих політичних намірах можна
наблизити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та розробити єдину
концептуальну основу. Тому цьому питанню присвячено наступний параграф
монографії.
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1.4. Макроекономічні детермінанти в становленні міжнародних
стандартів фінансової звітності на локальному рівні
Дослідження історичного процесу розробки Концептуальної основи
фінансової звітності показало ряд ускладнень, що виникають під час
розроблення та оновлення міжнародних стандартів фінансової звітності.
Присутня політична завуальованість, яка призводила до частої зміни
пріоритетів між радами (ІASB та FASB), залишала тільки такі фактори як
мовний та людський поза межами її регулювання (див. п. 1.3). Колишня голова
FASB, Л. Сейдман, зазначала також про складність урегулювання пріоритетів
Ради з конкуруючими вимогами бурхливого економічного середовища,
особливо в досягненні зближення стандартів та спільної моделі звітності,
відповідаючи на запити користувачів приватних компаній [92].
Саме макроекономіка здатна якнайкраще відобразити вплив факторів на
систему бухгалтерського обліку, яка повністю або частково пов’язана з
міжнародними стандартами фінансової звітності залежно від обраної політики в
країні. У зв’язку із цим вивчення макроекономічних детермінант у становленні
міжнародних стандартів фінансової звітності на локальному рівні вважається
актуальним питанням сьогодення. Мета цього параграфа – виявити головні
макроекономічні детермінанти у становленні міжнародних стандартів на
локальному рівні з точки зору історичних змін.
Оскільки цілі фінансової звітності не є незмінними – на них впливає
економічне, правове, політичне та соціальне середовище, у якому складається
та подається фінансова звітність [60], МСФЗ відповідно також мають подібні
сфери впливу [93]. Досліджена К. Ноубзом класифікація зовнішніх факторів
впливу на різні світові системи бухгалтерського обліку допомагає виокремити
власні фактори — тільки ті, що прямо чи опосередковано стосуються
становлення міжнародних стандартів фінансової звітності на локальному рівні
— політичний та технологічний. Саме ці фактори нині є найбільш впливовими
на глобальному рівні та присутні в усіх сферах економіки. У зв’язку із цим ці
фактори вирішено розглядати як макроекономічні детермінанти в контексті
їхнього ɦɚɤɪɨвпливу на становлення МСФЗ локально.
1.4.1. Політична макроекономічна детермінанта. Оскільки політичний
фактор, розглянутий в 1990 р. К. Ноубзом, здатний впливати на побудову
системи обліку з урахуванням нових подій у світі можна стверджувати, що
політичний вплив посилився та набув інших форм прояву (явних та
прихованих),ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ в становленні міжнародних стандартів. Так, С. Зеф та
С. Йохансон досліджували втручання парламенту в установлення стандартів у
Швеції в997 р. [55]; Р. Крендал [94] та В. Скот [95] довели невдачу в
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лобіюванні питань обліку грантів у нафтовій промисловості в Канаді в 1982 р.;
Т. Саттон стверджував, що політичне лобіювання запропонованих стандартів
бухгалтерського обліку стало давнім явищем у США [96].
Дійсно, історія процесу розроблення Концептуальної основи (п. 1.3)
дозволяє встановити зв’язок між правлячою політичною партією в США та
ускладненнями, які виникали в членів правління Ради (FASB) під час розробки
стандартів. Як відображено на рис. 1.7, демократичні та республіканські
політичні сили змінювали пріоритети в діяльності FASB по-різному, що
підвищувало кожного разу актуальність різних нагальних питань у стандартах.
Наприклад, зміна пріоритетів FASB була обумовлена впливом такої
правової організації, як SEC, члени якої призначаються Президентом США [32,
с.111]. Починаючи з часів заснування (1934 р.), SEC ”застосовувала важку руку
до примусового виконання”, й американські бухгалтери навряд чи “пригадують
час, коли фінансова звітність не була чітко прописана, а розпорядження не
виконувалися суворо” [97]. Таке неухильне виконання норм та правил SEC
означало, що лобіювання нормотворців у США (тобто FASB) відбувалося
інтенсивніше, ніж у країнах, де контроль і правозастосування були слабшими.
Так, на рис. 1.7, на проміжку 1977 р., після зміни президента США з
республіканця на демократа SEC під тиском уряду випустив обліковий
документ № 253 (ASR 253) про регулювання обліку нафти та газу, відхиляючи
стандарт SFAS № 19 «Фінансовий облік та звітність нафтогазових компаній».
Це означало, що облік запасів нафти та газу за поточною вартістю не був
позитивно сприйнятим основними нафтогазовими виробниками, більшість яких
до того часу визнавала витрати на «сухі ями» «успішними витратами» в той
час, коли малі та середні підприємства витрати на всі пробурення повністю
капіталізували [98]. Це було першим серйозним викликом незалежності FASB,
коли демократичний уряд США намагався врегулювати діяльність
нафтогазових компаній у часи їхньої міжнародної кризи, що призвела до
значного падіння долара.
У цей інфляційний період уряд Сполученого Королівства та Ірландії також
«похитнув професію бухгалтерії» [99], відхиливши ініціативу Наглядового
комітету стандартів бухгалтерського обліку (ASSC) щодо використання обліку
поточної купівельної спроможності. Це означало відміну індексації фінансової
звітності в разі зміни індексу споживчих цін. Окрім цього, політичний тиск
змусив нормотворців змінити стандарт щодо обліку відстрочених податків
таким, що дозволяв компаніям фіксувати значно нижчі відстрочені податкові
зобов'язання [100]. Інші питання — списання витрат на розробку та
дослідження, амортизація гудвілу протягом 20 років — також були лобійовані
ɬɨɦɭ й не отримали практичної реалізації [101, с. 84].
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Джерело: авторська розробка.

Рис. 1.7. Прояв політичного впливу на діяльність Ради зі стандартів фінансового обліку (FASB) у США
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“Ми отримали величезний політичний тиск. Проте, навіть прийняте нами
рішення вимагати розкриття інформації про витрати на видобуток виявилося
досить сміливим і потягло ще низку політичних реакцій” — згадує перший
голова FASB, Д. Крік [59]. Наступним проявом політичного лобіювання стало
проголошення урядом США в 1994 р. про необов’язковість дотримання
стандарту FASB (SFAS 123) щодо визнання витрат на акції та збільшення
справедливої вартості опціонів у звіті про прибутки та збитки, оскільки це
викликало в 1992 р. масові обурення та мітинги стартапів, які платили своїм
працівникам акціями.
Цей конфлікт показав відмінності між місією FASB щодо встановлення
стандартів, які забезпечують більшу прозорість для інвесторів порівняно з тими,
хто вважав, що стандарти повинні давати певний економічний ефект. Тобто
демократичний на той час уряд США закликав FASB відмовитися від даного
проекту про акції, який ставив під загрозу компенсаційні пакети вищих
керівників та зниження прибутку в їхніх компаніях.
Складність роботи нормотворців полягала в правильній оцінці порушених
лобістами питань та тих облікових питань, які були концептуальними під час
розробки стандартів. Діяльність SEC часто критикувалася за перешкоджання
інновацій у бухгалтерському обліку, які могли б бути позитивними [102]. “Ми
маємо постійно завойовувати право на наш статус незалежної організації із
встановлення стандартів у США.” – згадує Е. Дженкінс на конференції,
присвяченій 40-річчю діяльності FASB. – “Ми прагнемо демонструвати свою
компетентність, готовність слухати та вчитися, здатність змінювати своє
мислення й розробляти стандарти справедливо, відображати економічну
активність та сприяти відображенню корисної інформації” [59].
Однак, ɭ 1996-2001 рр. проект очікуваного стандарту щодо скорочення
максимального терміну корисного використання для амортизації гудвілу та
інших нематеріальних цінностей із 40 до 20 років, отримав тиск від Комітету з
питань банківської справи як пояснення, що “гудвіл після успішного злиття
компаній має властивість зростати”, тому остаточний стандарт SFAS 142
включив періодичний тест гудвілу на знецінення.
На хвилі банкрутства компаній «Enron» та «WorldCom» у 2002 р. FASB
відчула тиск республіканського уряду із закликом відновлення довіри населення
та акціонерів. Постало питання перегляду знову стандарту SFAS 123, оскільки
великі компанії «Coca-Cola», «Washington Post», «General Electric» мали б
рекордні витрати на акції у звітах про прибутки та збитки. Урядом
пропонувалося застосування обов’язкового збільшення справедливої вартості
акції лише керівнику компанії та чотирьом працівникам ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Підтримки
від FASB цей проект не отримав, незважаючи на введення фінансової оплати до
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FASB емітентами цінних паперів відповідно до закону Сайрбенса-Окслі та
заяви SEC про необхідність визнання стандартів FASB у прибутковому секторі.
Рада (FASB) намагалася працювати незалежно. Попри ці спроби, на той
час почали вважати, що FASB — це ще один регулюючий орган федерального
уряду США. “Дійсно, підтримка була, але жорстка опозиція з боку
високотехнологічної промисловості та галузі венчурного капіталу дуже
відчувалась” [59]. Зокрема, голова «General Motors», Р. Сміт, агресивно
виступав проти незалежності встановлення стандартів, хоча й стояв у витоках
започаткування FASB [59].
На думку третього голови FASB, Е. Дженкінса, діяльність ІASB теж була
політично залежною: “члени Ради складалася з представників різних країн,
велика кількість із яких обиралися, як правило, серед людей, тісно пов’язаних із
урядом. Як результат, суспільство не могло довіряти їхнім, недостатньо
хорошим, стандартам. Для незалежності Рада мала вийти з бізнесу і
переформатуватися” [59].
Е. Познер також пояснює піднесення IASC та IASB на світову
популярність, частково, з точки зору послідовності політичних подій. Він
простежує причетність американських та європейських регуляторів до
підвищення міжнародних стандартів [103].
Дійсно, контроль США над діяльністю ІASB простежувався: “створення
IASC та ІASB здійснювалося за тісною консультацією з SEC” [32, п. 4.5.3].
Спочатку FASB мала право приймати участь у засіданнях ІASС (див. пп. 1.3.1),
згодом двоє колишніх членів FASB (Т. Коуп та Дж. Лейзенрінг) та деякі
співробітники FASB приєдналися до ІASB, а представник ІASС (М. Кроуч) став
членом FASB. Тоді ж, у 2002 р., представник США в ІASС, Б. Герц, був
призначений головою FASB [32].
Отже, попри всі спроби FASB бути незалежною організацією — відкриті
засідання для громадського спостереження, відсутність у членів ради
політичних та приватних інтересів — у 2002-2010 р. її очолив активний
державний діяч та політик, Р.Х. Герц (рис. 1.7), і посилене втручання ɭɪɹɞɭ в
становлення МСФЗ переросло в повний контрольɧɢɦ.
Проте з приходом демократичного уряду в 2009 р. новий Президент США
змінив членів SEC (рис. 1.7), які відійшли від співпраці із ІASB [32, с. 111].
Зокрема, з’ясувалося, що (і) США не матиме швидкого прийняття МСФЗ або
навіть дозволу американським компаніям використовувати МСФЗ [104];
(іі)FASB перестала бути привілейованим партнером ІASB у великих проектах.
У цей період знову відмічається значний тиск на FASB та SEC з боку
політиків та банків, які вимагали відмінити облік фінансових інструментів за
справедливою вартістю на ринку з проблемними цінами у кризовий час [105].
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Як результат, американські банки отримали більшу гнучкість у визначенні
справедливої вартості неліквідних активів, хоча й із розширеним розкриттям
інформації у фінансовій звітності.
Цей тиск був подібним до тиску ЄС щодо МСФЗ 2 та інших стандартів у
контексті «європейського суспільного блага». Загалом процес схвалення в ЄС
МСФЗ був пов’язаний також із тим, щоб піддавати IASB політичному тиску
приблизно так само, як FASB часом був об'єктом маніпуляцій. “Ми
встановлюємо бухгалтерські стандарти не для політиків” – коментував
представник Консультативної групи з фінансової кризи (FCAG) та голова Ради
фінансової звітності Великобританії (FRC) С. Хаддрвілл [106]. На його думку,
запропоновані зміни правил посилять фінансову кризу 2007-2010 рр.
Голова FASB Р. Голден пояснював, що “незалежність від потужних
зацікавлених сторін у результатах певного рішення щодо встановлення
стандартів (чи то банків, чи промислових гігантів), незалежність від
політичного втручання та незалежність від FAF – це наша щоденна
відповідальність” [107]. Дійсно, голова FAF та головний бухгалтер SEC, на той
час Д. Дірмеєр, виступав прямим представником передової політики, яка мала
контроль над становленням стандартів опосередковано.
Як підтвердження, у серпні 2010 р. уряд надіслав листа ɞɨ FASB, SEC
та ІASB щодо заперечення капіталізації активів та зобов’язань за усіма
орендами понад 12 місяців. FASB розуміɥɚ, що лізинговий проект може стати
надзвичайно політичним, але разом з ІASB у 2013 р. все ж оприлюднив
перероблений проект, який закликав орендодавців до капіталізації.
У 2016 р. нова очільниця SEC, Мері Д. Уайт, спробувала закликати
адміністрацію Д. Трампа продовжувати докладати зусиль для більш тісного
узгодження стандартів США з МСФЗ, але її послідовник заявив, що за
державними компаніями США під його керівництвом не буде руху в бік МСФЗ
[108]. “У реаліях різних політичних середовищ, різних правових систем,
особливо в США, та в поєднанні різних країн світу – досягти єдиного набору
стандартів дуже складно” [92].
Дійсно, FASB функціонує в президентській республіці (форма правління
США), IASB функціонує в сукупності різних форм правління, 104-х країн світу,
в тому числі Великобританії — парламентарній конституційній монархії, де
монарх не володіє реальною владою.
Так, на думку дослідника політичних режимів Л. Вея, використання
державних інституцій задля боротьби з політичними опонентами свідчить ще й
про очевидні проблеми з демократією в країні. Дійсно, підтвердженням цього є
оцінки рівня демократії в США (додаток Б, табл. Б.2), в якій панує нині
представник республіканської партії, і в якій функціонує Рада (FASB). Зокрема,
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рівень демократії в США варіюється від практичної її відсутності [109] до
майже ідеальної, що розуміється як «очищений» варіант реально існуючих
проблем.
Як зазначав британський політик, В. Черчілль: “Демократія — найгірший
вид правління, не рахуючи всіх інших, які людство випробувало за свою
історію” [110]. Отже, узагальнюючи всі фактори впливу на становлення
міжнародних стандартів фінансової звітності на локальному рівні, прямий,
непрямий або взаємовплив на них макроекономічних детермінант пояснюється
на рис. 1.8.
1.4.2. Технологічна макроекономічна детермінанта. В епоху стрімкого
розвитку інформаційної економіки на міжнародному рівні більш своєчасні
джерела інформації завжди ставили бухгалтерський облік не в центр уваги.
Тільки технологічний розвиток допоміг йому збалансувати та набути нових
можливостей. Очевидно, що технологія значно вплинула на те, як компанії
звітують, а інвестори використовують фінансові дані.
Нині, наприклад, багато користувачів для перегляду фінансової звітності
замість паперових документів використовують бази даних. А така міжнародна
організація, відповідальна за затвердження ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ у США, як FAF, взагалі
створила систему онлайн-досліджень як джерело американських загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP США), що полегшує
користувачам фінансової звітності визначення та застосування відповідних
бухгалтерських вказівок.
Ті технології та винаходи, які були п’ятдесят років назад, коли мобільний
телефон за 4 фунти здавався люкс-послугою, а інтернет — взагалі дивовижною
неосяжністю, не давали й приблизної уяви того, що існує зараз: власні сайти,
електронні бази даних та миттєвий обмін даними між ними (EDI), мобільні
додатки фінансових сервісів, хмарні обчислення, технологія блокчейн,
криптовалюта, електронна комерція, автоматизована технологія обліку, оптичне
розпізнавання символів, системи планування ресурсів підприємства (ERP),
управління ланцюгами постачання (SCM), використання великих масивів
інформації для якісних розрахунків, для підвищення їх ефективності, точності
та швидкості (BigData), розширена мова звітування (XBRL), штучний інтелект
(АІ) тощо.
“Ми не знали де будемо через 40 років, а тому не знаємо, що буде через 40
років”, - зазначав голова FASAC Ч. Носкі на конференції, присвяченій 40-річчю
FASB. - “Ми готові до роботи в технологічному світі” [59]. На практиці
менеджер компанії «Lauterb
  ach & Amen» зазначає: “Ми впевнені, що будемо
продовжувати шлях до інтеграції технологій у внутрішнє функціонування
компанії”.
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Дійсно, впровадження перерахованих вище технологій кардинально
змінює спосіб облікової роботи [111]. Наприклад, застосування технологій дає
сучасності відкритий доступ до теперішніх фінансових звітів, а завтра — до
попередніх фінансових звітів, що дає змогу зіставити фінансові показники та
проаналізувати належним чином для управлінських цілей.
Хмарні технології дають доступ до програм незалежно від фактичного
знаходження користувача або пристрою. Основними моделями обслуговування
користувачів у хмарних технологіях є:
• робочий стіл як послуга (англ. DaaS – Desktops-as-a-Service),
• інфраструктура як послуга (англ. IaaS – Infrastructure-asa-Service),
• програмне забезпечення як послуга (англ. SaaS – Software-as-a-Service) та
ряд інших технологічних тенденціɣ.
У сфері бухгалтерського обліку найбільш поширеною є остання модель –
SaaS [316, с. 432]. До такого ПЗ бухгалтерського обліку відносяться QuickBooks
Online, Kashoo, Xero та FreshBooks, які дають переваги в підписанні, обміні
замовленнями, веденні обліку витрат, оплати праці, в управлінні активами та,
навіть, у багатовалютному обліку. Разом з цим бухгалтерські продукти
«Майстер-бухгалтерія», «M.E.Doc» також взаємодіють з хмарним сервісом,
проте реєстри бухгалтерського обліку формуються поки що саме в цих
програмах, що обмежує вплив хмарних сервісів на зміст реєстрів.
В умовах хмарних технологій вітчизняний науковець М. Павлюковець
запропонував клауд-комп’ютерну форму ведення обліку, основними
відмінностями якої є повністю бездокументарна форма обліку та оцінки
активів; впровадження таксономій XBRL в обліково-оціночний процес;
збереження облікової інформації поза підприємством з використанням бізнесмоделей Saas, Daas; одночасне використання інформації обліку багатьма
користувачами з будь-якої точки планети. Віртуальний період в обліку, на його
думку, розпочався ще з 2013 р. [112, с. 32].
Хоча О. Малишкін акцентує на тому, що ”вплив хмарної технології на
форми ведення обліку не варто перебільшувати“ [316, с. 433]. Науковець
вважає, що застосування хмарних технологій впливає скоріше на форму
організації обліку, розширюючи можливі варіанти вибору комбінації для
бізнесу.
Децентралізація баз даних за допомогою технології blockchain здатна
записувати в загальну базу обидві сторони транзакції, навіть якщо кожен
підтримує приватну базу даних; накопичувати інформацію; уникати як
свідомих маніпуляцій, так і помилок у розрахунках; забезпечувати високий
рівень захисту особистих даних клієнтів; контролювати кожну транзакцію на
відповідність нормативній базі (якщо уряд країни законодавчо визнає таку
60

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХ СУЧАСНОГО ОНОВЛЕННЯ
технологію); розраховуватися віртуальною валютою.
Наприклад, перше визначення поняття «віртуальної валюти» з’явилось в
обігу в 2009 р. (коли було створено Bitcoin), а закріплено в Директиві ЄС — у
2018 р. (№2018/843 [113]). Нині не всі країни остаточно визнали даний клас
активів, а, отже, їхнє оподаткування (додаток Д). Зокрема, схвалене SEC
нововведення в США одразу відкрило продаж публічних акцій компаній на
власній блокчейн-платформі. Це сприяло новій формі інвестицій у технологічні
стартапи ICO та виникненню децентралізованої платформи для мобільних
додатків [114].
Після Brexit Великобританія підтримує необхідність постійної взаємодії з
ЄС у питаннях використання технологій для звітування. На деякі британські
компанії все ще можуть вплинути вимоги, які зараз розробляються
Європейським органом із цінних паперів та ринків (ESMA) щодо Єдиного
європейського електронного формату (ESEF) для консолідованої звітності
емітентів на європейських регульованих ринках із 2020 р. Крім того, рішення,
прийняті в Брюсселі щодо електронної звітності, можуть розглядатися як
орієнтир для майбутнього прогресу Великобританії у сфері розвитку
корпоративного звітування. Це дасть користь як для уряду, так і для бізнесу.
У даному напрямку розвитку електронної звітності набула актуальності
нова «мова» звітування XBRL (eXtensible Business Reporting Language), заснування
якої бере початок від створеної Ч. Голфарбом, юристом в IBM,
стандартизованої мови SGML [115], концепції якої отримали подальшого
розвитку в «W3C» та були впроваджені в 1998 р. AICPA як відкритий
міжнародний XМL-стандарт для підвищення прозорості та узагальненості
ділової інформації з допомогою єдиного формату цифрової звітності [116].
Через стандартизований набір ідентифікаційних тегів фінансові дані однієї
країни, яка керується, наприклад, GAAP США, можуть бути легко переведені в
прийняті стандарти бухгалтерського обліку іншої країни, навіть якщо вони
значно відрізняються. Тому технологію XBRL можна назвати головним рушієм
глобалізації, з допомогою якого намічена конвергенція між МСФЗ та GAAP
США може бути досягнута в найкоротші терміни.
Зараз звітність про фінансові дані в XBRL потрібна не всім компаніям
(додаток У), проте, оскільки вона набула поширення, існує припущення, що
незадовго всім компаніям доведеться звітувати про свої фінансові дані мовою
XBRL. Доказом поширення світової вагомості XBRL у становленні МСФЗ на
міжнародному рівні є функціонування навіть відповідних органів:
1) FASB — Група з XBRL, яка випустила нові XBRL DQC Правила
Таксономії; XBRL-форум інвесторів США (з 2019 р.) [117];
2) ІASB — Консультативна рада XBRL та Команда з оцінки якості XBRL
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(2007 р.), які були об’єднані в Консультативну групу з питань таксономії МСФЗ
(з 2014 р.) [118], та випущено МСФЗ «Таксономія 2019»;
3) ЄС – Європейський орган з цінних паперів та ринків (ESMA);
4) Великобританія — Британський міжнародний консорціум XBRL [119],
який займається просуванням стандарту XBRL завдяки маркетинговій та
освітній інформації (див. розділ 5).
Тому рівнозначність технологічної детермінанти в становленні МСФЗ із
політичною підтверджена на рис. 1.8.
“Технологічні інновації, особливо в галузі наукових даних та аналітики,
стають більш поширеною частиною облікової професії та змінюють спосіб
ведення бізнесу” — зазначає науковець, CPA, CGMA, І. Хінсон у звіті АІСРА
«Тенденції випускників бухгалтерського обліку: попит на фахівців-2019» [120].
Дійсно, такий прорив інформаційних технологій у галузі бухгалтерського
обліку призвів до розриву в навичках, необхідних у сучасній професії
обліковця. Завдяки прогресу зараз бухгалтери повинні мати високий рівень
комп’ютерних та технічних навичок. Ці навички стали потребою в знаннях та
здібностях сучасних фахівців бухгалтерії, до яких додалися знання фінансового
та управлінського обліку.
Тобто сучасний бухгалтер повинен мати не тільки широкий спектр
бухгалтерських знань та вміння застосовувати принципи бухгалтерського
обліку, урядові постанови, тлумачити податкове законодавство, а також
володіти сильними навичками для інтеграції інформаційних технологій у
бухгалтерськɭɩɪɚɤɬɢɤɭ. У результаті така роль бухгалтера, як надійного бізнесрадника компанії, буде користуватися більшим попитом у професії.
Тому бухгалтерам потрібно вчасно скористатися швидким прогресом у
облікових технологіях, якщо вони хочуть залишатися актуальними в
бухгалтерськɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. Зокрема, ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ сучасних технологічних
тенденцій, оптимізаціʀ та адаптаціʀ поточного програмного забезпечення
бухгалтерського обліку для задоволення потреб фірми та відкритість до
вивчення передових технологій, у тому числі їх можливих негативних наслідків.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі узагальнені дві
найбільш впливові на становлення МСФЗ на локальному рівні макроекономічні
детермінанти: політична — це тиск політичних сил без дискусій щодо
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ переваг або недоліків запропонованих ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ стандартів ɿз
одночасним впливом на макрорівень економіки; технологічна — це
технологічний прогрес ɹɤɢɣ ɡɦɿɧɸɽ становлення МСФЗ ɤɪɚʀɧɢ з одночасним
впливом на макрорівень ʀʀекономіки.
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1.5. Якісний та кількісний аналіз перспектив розвитку МСФЗ як
глобальної стандартизації в різних країнах
Розглянуті облікові концепції, які лежать у основі складання фінансової
звітності, постійно мали причини суттєво відрізнятися (див. п. 1.3, п. 1.4). Це
змушувало ІASB, FASB, згодом і ЄС, змінювати вектори роботи для
гармонізації та стандартизації обліку на світовому рівні. «Гармонізація» та
«стандартизація» часто використовуються як рівноцінні поняття. Однак,
стандартизація передбачає звуження до одного набору правил, у межах якого
керуються питання та методи бухгалтерського обліку, тоді як гармонізація
означає зближення різних систем бухгалтерського обліку та звітності для
покращення зіставності та зрозумілості фінансової інформації у світовому
масштабі. В обох випадках, суфікс ’-зація‘ свідчить про те, що відбувається
процес досягнення певного стану, а не фактично досягнутий стан. Стан, коли
досягнуто спільну облікову практику, прийнято називати як «узгодженість».
С. Голов зазначав, що “гармонізація є процес направленого зближення
світових облікових систем шляхом узгодження й доповнення чинних
вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, фінансової звітності,
податкового законодавства з метою виходу на світові ринки капіталу” [121].
Однією із форм або підходів для здійснення гармонізації систем обліку
В. Єфіменко виділяв стандартизацію [122]. Отже, виходячи з припущення, що
“формалізація обліку охоплює, з одного боку, визначення норм і, з іншого боку,
їх використання для гармонізації бухгалтерського обліку” [122], то виходить,
що гармонізація покликана досягти узгодженості облікових практик шляхом
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɆɋɎɁɹɤɽɞɢɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭɫɭɱɚɫɧɨʀɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ.
Важливо розрізняти гармонізацію правил (де-юре) та гармонізацію практик
(де-факто). Як зазначав К. Діган, “стандартизація облікових стандартів не
обов’язково призведе до стандартизації на практиці” [85]. Як гармонізація, так і
стандартизація можуть посилатися на правила (де-юре) або на практику (дефакто). Вчені Дж. Тей і Р. Паркер [123] зазначають, що де-факто гармонізація є
кориснішою, ніж де-юре, можливо, через те, що уніфікованість двох чи більше
облікових практик є більш застосованою, ніж уніфікованість двох чи більше
облікових правил.
Наприклад, оцінка запасів та визначення собівартості відповідно до FIFO
або LIFO. Якщо два набори правил вимагають лише FIFO, то вони де-юре
уніфіковані, що призведе до єдиної практики (де-факто) у разі правильного
дотримання правил. Якщо два набори правил дозволяють FIFO та LIFO, то вони
де-юре уніфіковані, але де-факто ні. Якщо правила вимагають, що будь-який
користувач LIFO повинен розкрити інформацію FIFO в примітках, то де-факто
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гармонізація може бути досягнута без повної уніфікованості правил, оскільки
користувачі різних фінансових звітів можуть прийти до порівняльного
висновку щодо вартості запасів, використовуючи наявну інформацію FIFO.
Гармонізація де-юре неможлива без де-факто, якщо компанії не
домовляються виконувати правила. На відміну від цього, фактична
гармонізація може бути досягнута без де-юре, якщо ринкові умови
переконують компанії, наприклад, у Швейцарії та Японії, складати фінансові
звіти англійською мовою, що відповідає вимогам ІASB.
Оскільки ɧɟɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ фінансової звітності компаній у всьому світі
призводить до суттєвих ускладнень для тих, хто готує, консолідує, перевіряє та
її тлумачить, ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɨɫɬɿ особливо під тиском сучасних ринкових
умов, які посилюють вимогɢ до міжнародної гармонізації, вважається відкритим
питанням сьогодення як у контексті вивчення національних розбіжностей, так і
в оцінці перспектив розвитку МСФЗ. Метою цього параграфа є з’ясувати цілі
та перешкоди глобальної стандартизації, як форми гармонізації фінансової
звітності, встановити роль інституційних органів у цьому процесі та провести
кількісний аналіз перспектив ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ МСФЗ у світі.
1.5.1. Цілі гармонізації. В усьому світі компанії використовують чотири
набори стандартів бухгалтерського обліку для звітування про свої фінансові
результати: 1) GAAP США, 2) МСФЗ, прийняті ІASB, 3) МСФЗ, прийняті ЄС, і
4) національні GAAP. Основна відмінність між ними полягає в тому, що:
 GAAP США є наказовими та засновані на правилах;
 МСФЗ, прийняті ІASB, мають тенденцію до суб’єктивності та засновані
на принципах;
 МСФЗ, прийняті ЄС, є чинні для консолідованих фінансових звітів
компаній, що котируються на ринку ЄС, та засновані на МСФЗ (ІASB);
 національні GAAP є спрямовані на внутрішні потреби країни та
зацікавлених сторін.
Багато сторін є зацікавленими в міжнародній гармонізації через те, що:
(і) складені фінансові звіти в одній країні можуть читатися в різних країнах; та
(іі) існує можливість зменшення адміністративних витрат, підвищення якості
обліку та порівнянності фінансових звітів. До таких зацікавлених сторін
здебільшого відносяться ті, хто використовує, регулює та готує фінансову
звітність, зокрема, інвестори, кредитори, фінансові аналітики, фондові біржі,
транснаціональні компанії, бухгалтерські фірми, профспілки ɬɚ податкові
органи.
У зв’язку із цим цілі гармонізації мають різнобічну спрямованість на
кожну зацікавлену сторону. Саме це пояснює наявну ускладненість у
досягненні гармонізації, тому що існуючі системи бухгалтерського обліку
64

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЇХ СУЧАСНОГО ОНОВЛЕННЯ
здебільшого відрізняються націленістю на різну групу зацікавлених сторін.
Таким чином, оскільки міжнародні розбіжності на практиці дуже значні, сфера
можливостей для гармонізації є широкою.
Так, фінансові аналітики та інвестори повинні мати можливість розуміти
фінансову звітність іноземних компаній, акції яких останні бажали б придбати.
Акціонери прагнуть впевненості в тому, що звіти з різних країн є надійними та
порівняними, або, принаймні, зрозумілими щодо сутності. Крім того, їм також
потрібна надійність в аудиті. Так, О. Хоуп, провівши огляд прийняття МСФЗ у
різних країнах у різні дати, стверджував, що прийняття МСФЗ є більш
імовірним у країнах, які націлені покращити захист інвесторів та отримати
доступ до своїх ринків капіталу [124].
З цієї причини різні міжурядові ТНК застосовують МСФЗ для того, щоб
захищати інтереси інвесторів (у межах сфери осягнення). Проте, якщо іноземні
акції котируються на фондовій біржі, то регулятор такої біржі може вимагати
фінансову звітність, що відповідає його внутрішній практиці або МСФЗ. У
зв’язку із цим ті компанії, які прагнуть розширити акції за межі внутрішнього
ринку, розуміють фактичні переваги гармонізації з вимогами інших ринків.
Прикладом є компанія «Shell», яка котирується на декількох біржах і складає
один тип фінансової звітності для всіх цілей [32, с. 522].
Міжнародні кредитори, наприклад Світовий банк, також мають
ускладнення із порівнянням фінансових звітів позичальників із різних країн.
Зусилля фінансових бухгалтерів під час підготовки та консолідації фінансових
звітів значно спрощуються, якщо звіти з усього світу готуються на основі
одного набору облікових правил, особливо для оцінки діяльності дочірніх
підприємств із різних країн. Крім того, перекваліфікація бухгалтерів
багатонаціональних компаній проходить легше й менш затратно для схожих
правил обліку. Тому міжнародні бухгалтерські фірми, здебільшого для
утримання великих клієнтів, теж віддають перевагу єдиній світовій
стандартизації.
Податкові органи в усьому світі мають значні ускладнення в роботі під час
оцінки іноземних доходів, оподаткуванні прибутку з різних країн [125].
Необхідно визнати, що регулятори податків спричинили багато розбіжностей в
обліку, наприклад, вплинувши на континентальну (європейську) податкову
систему або на використання LIFO в США. Урядам країн, що розвиваються,
також легше зрозуміти та контролювати діяльність транснаціональних
організацій, якщо фінансова звітність буде узгодженою.
Отже, регуляторні органи, відповідальні за фінансову звітність, під
впливом швидких ринкових змін намагаються зменшити існуючу ускладненість
у процесах узгодження бухгалтерських практик, але в силу різних причин (див.
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про перешкоди пп. 1.5.3) або отримують бажаний результат, або мають не
конвергентні стандарти (див. п. 4.2).
1.5.2. Роль інституційних органів у гармонізації. Узагальнивши ряд
організацій, діяльність яких була досліджена в п. 1.3 даного розділу роботи,
серед причетних до гармонізації облікових практик можна виділити наступні:
1. ІASB, яка розробила та опублікувала істотний перелік міжнародних
стандартів, спільну Концептуальну основу фінансової звітності та з 2001 р.
почала працювати на прискорення глобальної стандартизації в усьому світі.
Хоча Р. Наір та В. Франк, дослідивши ступінь гармонізації за 1973-1979 рр.,
дійшли висновку, що “період існування ІASС збігся зі зростаючою
гармонізацією стандартів бухгалтерського обліку” [126]. Проте в силу того, що
ІASB не має повноважень нав’язувати стандарти, складний процес дотримання
стандартів на практиці ймовірніше можна пояснити прагненням бізнесу до
комерційної вигоди.
2. Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), яка зараз знаходиться більше
під впливом експертів та аудиторських фірм, ніж національних бухгалтерських
органів [61, п. А.5].
3. Група «G4 + 1», яку було ліквідовано після створення ІASB у 2001 р.
4. Регулятори фондових бірж: (і) Міжнародна організація комісій із цінних
паперів (IOSCO), яка надала суттєву підтримку ІASB у вдосконаленні
стандартів наприкінці 90-х років, що призвело до прийняття МСФЗ у 2005 р.
країнами ЄС для консолідованих звітів лістингових компаній, у 2007 р. —
США для іноземних реєстраторів без необхідності узгодження з національною
обліковою практикою, для вітчизняних компаній перехід на МСФЗ почав
плануватися; (іі) Комітет європейських регуляторів цінних паперів (СЕSR),
замінений у 2011 р. Європейським органом ринків цінних паперів (ESMA),
здійснював моніторинг та поширення обов’язкового застосування МСФЗ у
лістингових компаніях Європи.
5. Європейський Союз мав власну регіональну програму гармонізації з 1960х років і фактично відмовився від неї лише в 1995 р., коли офіційним листом
рекомендував країнам-членам узгоджувати правила консолідованої фінансової
звітності з МСФЗ.
6. Федерація європейських бухгалтерів (FEE) [61, п. А.5], переформатована в
2001 р. в Європейську консультативну групу з питань фінансової звітності
(EFRAG), нині консультує Європейську комісію з питань корпоративного права
та гармонізації бухгалтерського обліку, забезпечує зв'язок із IASB, щоб
стандарти враховували проблеми, які вважаються важливими в Європі [127].
7. Інші органи, які займаються гармонізацією:
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а) на регіональному рівні: Міжамериканська асоціація бухгалтерського
обліку (ІАА), Конфедерація азіатських та тихоокеанських бухгалтерів (CAPA),
Азіатсько-океанську групу стандартів (AOSSG), Федерація бухгалтерів Східної,
Центральної та Південної Африки (ECSAFA), Група латиноамериканських
установників стандартів (GLASS). Важливо те, що міжнародний форум IASB
включає представників AOSSG, ECSAFA, GLASS.
б) на світовому рівні: OECD, ISAR та ЮНКТАД [61, п. А.5], діяльність яких
спрямовується на регулювання багатонаціонального бізнесу, можливість
впливати на політично чутливі корпорації (див. табл. 1.5).
Таблиця 1.5. Класифікація інституціональних організацій, задіяних у
гармонізації МСФЗ
Тип організації
Державні організації
Професійні організації
Незалежні організації
Змішані організації
Джерело: ɧɚɨɫɧɨɜɿ[32].

Сектори
Світовий сектор
Регіональний сектор
ISAR (UN), OECD, IOSCO
EU, SEC
IASC, IFAC
FEE, ІСАЕW
IASB
FASB, ESMA
FSAG, ASAF
G20 (G4+1), EFRAG, AOSSG

8. Американська рада з міжнародних стандартів (FASB), яка в жовтні 2002 р.
разом з ІASB провела Меморандум про спільну відповідальність за
вдосконалення й зближення американських стандартів (GAAP) та міжнародних
стандартів (IAS); домовилася з AICPA про призупинення чинності їхніх
вказівок, відповідно до яких GAAP США вважалися авторитетними.
Отже, період приєднання ЄС, США до МСФЗ, починаючи з 2005 р., стаɜ
одним із найважливіших регуляторних змін у історії гармонізації. Регулятори
сподівалися, що використання МСФЗ підвищить порівнянність, прозорість та
якість фінансової звітності та принесе інвесторам пряму вигоду.
Спільна концептуальна основа, побудована на концепціях стандартів IAS
та GAAP (див. п. 1.3) стала ще одним плідним результатом у досягненні
спільної місії “розробити єдиний набір високоякісних, глобальних стандартів
бухгалтерського обліку, які приймаються в усьому світі” [20]. Проте після
2008 р. через політичні зміни (див. п. 1.4) стратегія гармонізації в США
змінилася: для американських компаній перевага повернулася знову до GAAP
США.
Істинними щодо цього виявилися прогнози науковців П. ДеЛанг та
Б. Хауєсон щодо домінування FASB над встановленням стандартів та зниження
стимулів у американських компаній приймати МСФЗ [128]. Дійсно,
незважаючи на Звіт з конвергенції між FASB та ІASB (2011 р.), який
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повідомляв про продовження проектів про фінансові інструменти, визнання
доходів та оренду [32], документ SEC у 2012 р. не мав жодних пропозицій щодо
дозволу використання МСФЗ для американських компаній.
Тому це породило багато протиріч та дискусій щодо подальшого шляху до
ɪɨɡɜɢɬɤɭ гармонізації. Оскільки наразі жодних великих проектів глобальної
конвергенції на порядку денному FASB немає, ASAF намагається знову
залучити FASB до спільної діяльності із IASB [62].
1.5.3. Перешкоди в гармонізації. Першою перешкодою в досягненні єдиної
облікової практики виділяємо тип країни [129], від якого залежить система
бухгалтерського обліку, та характер регулювання її ринку капіталу.
Це перешкода, яку неможливо подолати без серйозних законодавчих змін,
інколи навіть краще дотримуватися двох наборів правил: один — для
внутрішнього, інший — для міжнародного використання. Проте досвід показує,
що глобальні перетворення економіки синхронізували країни до гармонізації,
хоча й поступово.
Наприклад, країни, що перейшли від комуністичної до капіталістичної
економіки (Китай та Східна Європа), потребували швидко «виправляти» свою
бухгалтерську практику, не маючи ні «прибутку» (державні фінанси), ні
акціонерів, незалежних аудиторів чи фондових ринків. Банківські позики, як
правило, стали основним новим джерелом фінансування, що зробило
актуальним упередженість правил бухгалтерського обліку на захист кредиторів.
Також такі міжнародні агенції, як Світовий банк, які надавали частину коштів
для цих економік, як правило, вимагали відображення бухгалтерської
інформації, визнаній у міжнародному бізнесі.
Як наслідок, одні великі компанії були зацікавлені створювати міжнародну
систему фінансової звітності, засновану на англосаксонських концепціях, щоб
залучити іноземні інвестиції, інші — розвиватися самостійно. Для прикладу, в
Росії безумовне прийняття англо-американської моделі бухгалтерського обліку
не вважалося найкращим способом реформування системи бухгалтерського
обліку [130]. Певні усталені аспекти російського обліку, як комуністичні, так і
докомуністичні (акцент на контрольній функції бухгалтерського обліку;
дотримання національного плану рахунків; детальні регламенти та інструкції
від центральних державних органів влади, зокрема, Міністерства фінансів;
відносно слабка роль професії бухгалтерського обліку), ймовірно,
зберігатимуться ще довго.
Західні організації (зокрема, уряд Франції, німецькі банки, ЄС та
бухгалтерські організації Великобританії) певною мірою конкурували за вплив
на такі посткомуністичні країни. Вчені пояснювали це як природну потребу
ринку мати інші країни в своїй «мережі» [131]. Наприклад, різний вплив
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Великобританії на Гонконг, а США на Китай в 1970-х р. ускладнювали англоамериканський облік у новоствореній капіталістичній економіці. Прийняття в
1993 р. МСФЗ у Гонконзі (замість британських стандартів) полегшило спосіб
прийняття МСФЗ у Китаї загалом (1997 р.) і призвело до конвергенції в бік
МСФЗ (див. п. 4.2). Проте жодна країна не залишилася без сліду від минулого,
вплив якого залишається як з до-, так і після комуністичного періоду.
Для країн, що розвиваються, прийняття МСФЗ було не тільки економнішим
варіантом, а й перевагою для уникнення політично непривабливої альтернативи
американських або британських стандартів [32]. Дослідники К. Раманна й
Е. Слеттен припускали, що менші країни мають більше вигід від прийняття
МСФЗ, ніж великі країни [131]. Хоча їх правозастосування на практиці є
слабким для компаній, які не котируються на ринку, частково через нестачу
ресурсів.
Наприклад, повний перехід на МСФЗ урядом Киргизстану призвів до
виникнення нових проблем: а) неможливість використання деяких
бухгалтерських оцінок через відсутність ринку, б) конфліктність між вимогами
національного законодавства з міжнародними стандартами. Тому прийняття
МСФЗ для суб’єктів публічних фінансових звітів у таких країнах повинна бути
прерогативою професійних бухгалтерських організацій [132].

Країни з найбільшими ринками капіталу та англо-американською культурою
мали швидші темпи переходу на МСФЗ, можливо через задіяність у роботі
ІASB. Саме вони стояли у витоках ідеї публікувати справедливу консолідовану
ревізовану інформацію для ринків капіталу, використовуючи неурядові
стандарти. Тому в деяких країнах з’являвся комерційний облік, який значною
мірою знаходився поза державним контролем. Перед тим як змінити власні
стандарти на МСФЗ відповідні установи Канади, Великобританії та Австралії
тривалɢɣ ɩɟɪɿɨɞ оцінювали переваги останніх. Австралійський процес взагалі
виглядав як дуже тісна конвергенція з МСФЗ, а не прийняття МСФЗ (п. 4.2).
Існують версії, що американський облік історично був експортом зі
Сполученого Королівства подібно до американської мови та правової системи.
Такі засновники бухгалтерського обліку в США, як А. Янг та Дж. Марвік (чиї
імена нині включені до найменувань бухгалтерських фірм «E&Y» та «KPMG»),
були британськими емігрантами [32, п. 8.2.1]. Хоча США та Великобританія є
країнами, з одного боку, досить схожими у світовому контексті, їхні облікові
регулювання відрізняються.
Зокрема, на відміну від США, встановлення стандартів у Великобританії
до 1990 р. перебувало в руках професійних бухгалтерів і не мало юридичної
підтримки; зараз – регламентується МСФЗ, затвердженими ЄС. Тому це
пояснює, чому сучасні ’GAAP США/МСФЗ‘ є більш подібними, ніж ’GAAP
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США/GAAP Великобританія‘9.
Країни континентальної Західної Європи та Японія мали амбівалентність
щодо МСФЗ. Японський облік до 90-х років передбачав американське
відображення: податкове домінування та відсутність інтересу до розкриття
інформації або консолідації. Лише унікальними правилами в обліку Японії
залишалися питання щодо знецінення гудвілу, обліку іноземної валюти та
визнання пенсійних зобов'язань. До 2001 р. багато японських відмінностей із
бухгалтерським обліком у США та МСФЗ були усунені. З того часу триває
офіційний процес конвергенції між ІASB та японською Радою з фінансової
звітності й залишається небагато основних розбіжностей (додаток Ж).
ЄС, мета якого була створення спільного ринку капіталу, зменшення витрат
та складності в торгівлі, виявився найпотужнішим у світі ɪɭɲɿɽɦ глобальної
конвергенції ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ бухгалтерського обліку. Хоча результати наукових
досліджень свідчать протилежне: відсутність узгодженості у фінансових звітах
Великобританії та Франції з питань бухгалтерської оцінки [133], різний статус
де-юре приміток до фінансових звітів [134] (додаток Ж). Дійсно, у ЄС близько
7000 компаній, що котируються, використовують МСФЗ із 2005 р. Проте понад
5 мільйонів малих та середніх підприємств повинні складати свою фінансову
звітність відповідно до різних національних стандартів, що призводить до
погіршення порівнянності фінансової звітності суб’єктів у цьому секторі.
Крім того, понад 50 різних наборів стандартів регулюють приватну
звітність у 28 країнах ЄС [62, с. 15]. Зазвичай країни ЄС, частково
посткомуністичні, мали власні принципові відмінності в національних системах
бухгалтерського обліку: • із акцентом на кредиторів (конфіденційність у
традиційних франко-німецьких системах) або інвесторів (відкритість у англоголландських системах); • між державними законами (правилами оподаткування)
та стандартами для приватного сектору. Тому спочатку ЄС постійно намагався
гармонізувати власне законодавство про товариства та фінансові послуги за
допомогою директив та положень [61, п. D.2].
Наприклад, Четверта Директива ЄС «Форма та зміст річного фінансового
звіту компаній» (1978 р.) містила: 1) вимоги «правдивого та справедливого
відображення» фінансової інформації; 2) вибір із двох форм балансу (ст. 8;
зараз ст. 9) та із чотирьох форм звіту про прибутки та збитки (ст. 22):
горизонтальні та вертикальні версії «за характером» або «за функціями»
витрат10; 3) концепції нарахування, обачності, послідовності, безперервності;
4)розкриття оподаткування; 5) необхідність деталізації оцінки; 6) розширення
розкриття інформації; 7) розширення аудиту для більшості компаній. Проте, як
9

США/МСФЗ мають 20 спільних правил із 59 досліджених (34%). США/Великобританія — 9 (15%) (додаток Ж).
Пізніше зведені до двох вертикальних форм у редакції 2013 р.
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зазначає А. Озеран, така багатоваріантність негативно позначилася на
порівнянності національних фінансових звітів держав-учасниць ЄС [135, с. 2].
Крім того, десятки положень ЄС починалися з фраз “країни-члени можуть
вимагати або дозволяти компаніям...” [32, с. 354], що давало гнучкість у
прийнятті рішень щодо застосування МСФЗ. Як зазначає чеська науковиця
М. Жарова, нові правила директив та положень ЄС робили їх складними для
читання [136]. Звіт про рух грошових коштів, якого не існувало до 1974 р.11,
облік оренди, довгострокових договорів та валютних операцій залишалися
також поза увагою директив, що не сприяло гармонізації. Тому Європейська
комісія після 2013 р. почала розглядати МСФЗ як найкращу основу для
гармонізації фінансової звітності всередині ЄС.
Друга перешкода – тісний зв'язок звітування компаній із податковою
системою країни, який порушує націлення МСФЗ не на інвесторів та
користувачів, а на уряд. Такий зв'язок характерний здебільшого для Франції та
Німеччини, ніж для США та Великобританії. Тому прийняття МСФЗ для таких
країн означає необхідність ведення обліку за подвійними стандартами
(національними та міжнародними), що ускладнює процес гармонізації
витратною складовою.
Третя перешкода — додаткові витрати, спричинені необхідністю сплати
ліцензійних зборів до ІASB, великою кількістю вимог МСФЗ до розкриття
інформації та необхідністю ведення обліку за подвійними стандартами.
Наприклад, починаючи з кінця 1990-х р. для великих компаній Німеччини,
які котирувалися на відносно невеликих ринках капіталу, частою практикою
було використання GAAP США або Німеччини для консолідованої звітності.
Це ускладнювало німецький облік, потребуючи більшого розкриття фінансової
інформації, подання податкових розрахунків окремо від фінансової звітності,
додавши ще один рівень витрат та труднощі фінансовим аналітикам.
Тому в 1998 р. після корпоративного тиску компаніям, що котируються,
було дозволено відходити від GAAP США під час складання консолідованих
звітів. На даний час у Німеччині використовуються МСФЗ, регламентовані ЄС,
для надання інформації на ринки капіталу, а національні стандарти — для
внутрішнього оподаткування. Як результат, хоча німецькі обліковці і вважають,
що повний перехід на МСФЗ може призвести до більш високих податкових
накладних, помітним є рух місцевих облікових правил у сторону МСФЗ, але
більш повільний, ніж у Великобританії (додаток Ж).
В Австралії для уникнення таких додаткових витрат була  випущена у
2010 р. спеціальна версія МСФЗ з ɩɨɥɟɝɲɟɧɢɦɢ вимогами до розкриття
11

Хоча Великобританія ввела версію в стандарт бухгалтерського обліку 1975 р. (SSAP 10).
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інформації, але із тими ж правилами бухгалтерського обліку. Аналогічна ідея
була введена у Великобританії та Ірландії у 2012 р.: розроблений для
неконсолідованої звітності дочірніх та материнських компаній стандарт 101
«Зменшене розкриття інформації» став ідентичний стандарту, схваленому ЄС,
для консолідованих груп.
Четверта перешкода — галузева специфіка більшості компаній країни, їхні
розміри або кількість бірж, на яких вони зареєстровані [137]. А. Джаафар та
С. Маклей стверджували, що тип країни є далеко не найкращим та єдиним
поясненням відмінностей правил бухгалтерського обліку між компаніями, деякі
з них можуть бути спричинені також економічними відмінностями в специфіці
операцій, які, як правило, здійснюються в різних галузях економіки. Тобто,
якщо в країні є багато компаній однієї галузі, це може вплинути на формування
облікової практики країни загалом. Це не свідчить про відсутність узгодженості
між країнами, а лише обґрунтовує галузеву специфіку країни в силу її
географічних чи геополітичних можливостей.
П’ята перешкода – політична, оскільки політичне лобіювання справді
представляє потенційну загрозу для досягнення міжнародної конвергенції
стандартів бухгалтерського обліку. Наприклад, зміна американського уряду у
2009 р. вплинула безпосередньо на спільну роботу обох рад (див. п. 1.4).
Податкові органи також часто висувають власні вимоги до фінансової звітності,
оскільки мають силу урядового захисту. Тим не менш, тип фінансової звітності,
заданий урядовими органами, ймовірно, відображатиме силу ринків капіталу.
Шоста перешкода – націоналізм у різних його проявах: мова, культура,
суверенітет. Мова, як перешкода в гармонізації, підтверджується технічними
розбіжностями в термінології США/МСФЗ/Великобританії. Наприклад,
найбільш звичні значення термінів «запаси» (”stocks“) та «акції» (”shares”) у
Великобританії зазнають викривлення під час перекладу в США, де терміни
”stocks“, ”shares“ означають акції. Тому нерозумно намагатися обговорити з
американцем використання методу FIFO для оцінки акцій. МСФЗ у такому разі
намагаються уникнути плутанини з використанням ”stocks“, використовуючи
”inventories“ для терміну «запаси» та ”shares“ для акцій. Аналогічна ситуація
спостерігається з термінами «продаж», «резерви» та «власність» [61, п. D.3].
Крім того, в юрисдикціях, де англійська мова не є офіційною або діловою
мовою, доступ до перекладів МСФЗ є однією з головних проблем успішного
їхнього прийняття та впровадження [138]. Наприклад, німецький переклад
МСБО 19 вимагав встановити облікову ставку для пенсійних зобов'язань,
ідентичну для промислових облігацій, тоді як оригінал стосувався
корпоративних облігацій [139, п. 78], які є ширшим поняттям. Переклад
МСБО 7 на португальську мову також містив твердження, що інвестиція зі
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строком погашення понад три місяців (замість оригінального – до трьох
місяців) є грошовим еквівалентом [32, с. 112]. Тому частково з цих технічних
причин, але також і з політичних, схвалення стандарту часто займає термін
понад один рік. Це, як правило, не створювало проблем для компаній із країн
ЄС, оскільки нові або змінені стандарти набирають чинності через рік після
публікації.
Ступінь культурного домінування, що сприяє різниці між фінансовими
звітами, заснованими на одних і тих же стандартах бухгалтерського обліку,
також розглядалося дослідниками як одна з перешкод у гармонізації [84; 85;
140]. Можливо, саме тому ради розробили різні стилі встановлення стандартів
упродовж багатьох років [20]. Також небажання втрати суверенітету пояснює
небажання приймати компроміси, що передбачають зміну бухгалтерської
практики відповідно до правил інших країн, як із боку бухгалтерів, так і зі
сторони компаній або держав. Можливо, тому в останні кілька років SEC та
FASB визнали важливість національних відмінностей в обліку [32].
Іншим проявом націоналізму може бути відсутність знань чи
зацікавленості в розширенні меж бухгалтерського обліку в інших локаціях.
Наприклад, узгодити бухгалтерський облік Радянського Союзу чи Китаю не
було б можливим, якби їхні комуністичні системи обліку не були
самодемонтовані. Американські фірми та інші професійні бухгалтерські
організації неохоче адаптуються та вивчають нову систему бухгалтерського
обліку та вважають, що в МСФЗ недостатньо вказівок порівнянɨ з GAAP США.
Актуальною дана перешкода також є і для Великобританії після Brexit (див. п.
4.3), головною метою якої нині є узгодити національний суверенітет із
вимогами ЄС та залишитися головною країною в глобалізації МСФЗ.
Сьома перешкода – відсутність глобального регуляторного агентства для
розвитку гармонізації. Зокрема, ЄС є таким агентством для однієї частини світу,
Міжнародна організація комісій із цінних паперів (ІОSСО) – для окремої
категорії міжнародних компаній – лістингових (див. табл. 1.5). Проте ці
організації не охоплюють потреби країн з усього світу та не націлені виключно
на розвиток гармонізації ɲɥɹɯɨɦɩɨɲɢɪɟɧɧɹМСФЗ у світі.
Восьма перешкода — вплив наслідків економічних криз на стандарти
бухгалтерського обліку, оскільки вони відрізняються залежно від країни та її
відповідального за встановлення стандартів органу. Прикладом є провал
командної економіки Центральної та Східної Європи в кінці 1980-х років і
розпад Радянського Союзу, одинадцять країн якого стали членами ЄС у 20042013 рр., решта — почали розвивати економіку самостійно (див. першу
перешкоду). Отже, усі пострадянські країни, навіть ті, які не прагнули вступити
до ЄС (зокрема, Росія), зазнали впливу ЄС.
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Дев’ята перешкода — рівень економічного розвитку країни, який ɩɪɹɦɨ
впливає на прийняття рішення щодо впровадження МСФЗ. Наприклад,
Т.Каменська зазначає, що країни, які розвиваються, є  більш адаптивними до
МСФЗ [141]. Для перевірки гіпотези науковиці використаємо дані Світового
банку для класифікації країн за рівнем ВНД на душу населення [142].
1.5.4. Кількісний аналіз перспектив розвитку МСФЗ у світі. Так, станом на
березень 2019 р. країни з низьким рівнем доходу мають ВНД нижчий за 840$, із
середнім рівнем доходу: 1 026 – 3 995$ (нижче середнього) або 3 996 – 12 375$
(вище середнього), з високим рівнем доходу — понад 12 375$ [142]. Тому,
використовуючи наведену в табл. 1.6 класифікацію країн за рівнем розвитку,
можна визначити як фінансова складова країни сприяє прийняттю МСФЗ.
Таблиця 1.6. Аналіз статусу МСФЗ у країнах із різним рівнем розвитку
Класифікація країн за
валовим національним
доходом (ВНД) на
душу населення

Загальна
кількість
країн

Використання МСФЗ

Дозволено або
Заборонено
Інформація
вимагається
(кількість/частка*) відсутня
(кількість/частка*)
2014 2018
2014
2018
2014
2018
2014 2018
Низький рівень доходу 36
31 16 / 69,6 18 / 72
7 / 30,4
7 / 28
13
6
Середній рівень
103 107 58 / 71,6 70 / 76,9 23 / 28,4 21 / 23,1
22
16
доходу:
- нижче середнього
48
47 24 / 70,6 26 / 68,4 10 / 29,4 12 / 31,6
14
9
- вище середнього
55
60 34 / 72,3 44 / 83 13 / 27,7 9 / 17
8
7
Високий рівень доходу 75
80 53 / 85,5 58 / 90,6 9 / 14,5 6 / 9,4
13
16
Усього
214 218 127 / 76,5 146 / 81,1 39 / 23,5 34 / 18,9
48
38
Примітка:*Частку обчислено без врахування кількості країн, інформація щодо яких відсутня.
Джерело: складено на основі звіту за 2018 р. [143] та групами країн за рівнем розвитку [142].

Проведений аналіз у табл. 1.6 показав зростання частки в групі країн, що
дозволяли або вимагали застосування МСФЗ, на 4,6%: у 2018 р. – 81,1%, у
2014 р. – 76,5%. Отриманий п’ятирічний приріст при незмінній загальній
кількості країн дозволяє спрогнозувати повний перехід країн на МСФЗ
приблизно через 20 років ((100% - 81,1%):0,92% = 20,4), або у 2038 р.
Водночас, враховуючи ріст частки в групах країн із середнім (+5,3%),
високим (+5%) та низьким рівнем доходу (+2,4%), повний перехід на МСФЗ
найшвидше зможуть досягти країни з високим рівнем доходу – через 9 років,
або у 2027 році. Для країн із середнім рівнем доходу термін повного переходу
може складати 22 роки, а для країн із низьким рівнем доходу – 58 років. Проте
прогноз для останніх не вважається істинним, тому що загальна кількість країн
по групі у 2018 р. зменшилася (2014 р. – 36 країн, 2018 р. – 31 країн), що не
забезпечує такий аналіз стабільним показником.
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+20,7%

+12,5%

Рис. 1.9. Динаміка зростання кількості країн, які вимагають або
дозволяють МСФЗ, за період 2014-2018 рр.
Отже, рис. 1.9 допомагає з’ясувати позитивну тенденцію за п'ять років
розвитку МСФЗ: зростання кількості країн, які дозволяють або вимагають
застосування міжнародних стандартів, на 15% (2014 р. – 127, 2018 р. – 146).
Водночас найвища динаміка такого зросту спостерігається серед країн із
середнім (+20,7%) та низьким рівнем доходу (+12,5%), що частково підтверджує
вищенаведену гіпотезу про те, що країниɳɨɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ найбільш адаптивні
до МСФЗ.
Проте потрібно відмітити, незважаючи на нижчий темп зростання серед
країн із високим рівнем доходу (+9,4%), найбільше зниження кількості країн,
що забороняɸɬɶ використання МСФЗ, відбулося саме в категорії цих країн
(-33,3%).
Отже, відповідно до поставленої мети в цьому параграфі до основних
цілей глобальної стандартизації, як форми гармонізації, належать: а) усунення
національних розбіжностей для підвищення ɹɤɨɫɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ
зіставності, прозорості та зрозумілості ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ компаній,
б)зменшення витратної складової під час підготовки фінансової звітності за
різними стандартами, в) досягнення міжнародного визнання, та г) отримання
ринкових вигід. Доведено, що сфера можливостей для гармонізації є широкою і
визначається націленістю на інтереси зацікавлених сторін.
Унаслідок дослідження отримано, що ІASB набула всесвітньої
популярності в розвитку гармонізації: її стандарти набувають рис єдиного
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набору високоякісних, зрозумілих та глобально визнаних стандартів. Значним
досягненням у даному напрямку необхідно відмітити підтримку інших
міжнародних органів. У зв’язку із цим для врахування всіх можливих протиріч
та перешкод у гармонізації (тип, галузева специфіка, рівень розвитку, податкова
система, політична та економічна ситуація країни, націоналізм) доцільним
вважається створення єдиного глобального регулятора, який об’єднає існуючі
регіональні та інші світові інституційні органи з питань поширення
міжнародних стандартів фінансової звітності.
Проведений кількісний аналіз перспектив розвитку міжнародних
стандартів фінансової звітності у світі дозволив спрогнозувати повний перехід
країн на МСФЗ приблизно через двадцять років, або у 2038 р. Водночас
найшвидше його зможуть досягти країни з високим рівнем доходу – через
дев’ять років, або у 2027 р. Крім того, позитивна тенденція зростання кількості
країн, які дозволяють або вимагають застосування МСФЗ, допомогла частково
підтвердити гіпотезу про те, що країни з низьким рівнем доходу найбільш
адаптивні до міжнародних стандартів фінансової звітності.
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”Вербальна
та
невербальна
поведінка є єдиним цілим, і теорія
та методологія повинні бути
організовані або створені подібно
до того“ [3].
Кеннет Л. Пайк

2.1. Оновлена Концептуальна основа фінансової звітності: загальна
методологія обліку елементів фінансової звітності
Досліджені в попередньому розділі конфліктні питання між розробниками
на етапі історичного становлення міжнародних стандартів та розроблення
Концептуальної основи фінансової звітності, дозволяють стверджувати не
тільки про їхню значну вагомість у існуючих концепціях фінансової звітності та
методологічних положеннях МСФЗ, а й суттєвий їхній вплив на майбутній
розвиток фінансової звітності. Оскільки Концептуальна основа фінансової
звітності містить основні концепції подання фінансової звітності, на яких
ґрунтуються нинішні та майбутні міжнародні стандарти, доцільним вважаємо
дослідити її основні зміни, затверджені у 2018 р., що допоможе краще
проаналізувати результативність компромісів між розробниками та
спрогнозувати їхній подальший вплив на методологію підготовки та подання
фінансової звітності.
Як зазначав Ф. Бутинець, з’ясування характерних рис теперішнього стану
системи обліку шляхом дослідження історичних змін; необхідність поєднання
теоретичних досліджень з історією обліку визначають дійсну сутність науки з
методологічної точки зору [156]. Отже, мета цього параграфа – дослідити
методологічні зміни в Концептуальній основі фінансової звітності,
затвердженій у березні 2018 р., порівняти їх із попередніми версіями
концептуальних основ за період 1973-2010 рр. у контексті компромісів між
розробниками; узагальнити сучасну методологію обліку елементів фінансової
звітності в контексті нових концепцій фінансової звітності.
Концептуальна основа є одним із найважливіших документів для всіх
зацікавлених сторін бухгалтерського обліку та фінансової звітності, хоча не є
стандартом і ”не відкидає жодних вимог МСФЗ“ [144], навіть навпаки — деякі
стандарти перетворюють її концепції на вимоги або лягають в основу її
розроблення. Тобто початкова мета існування Концептуальної основи нині
дотримується частково.
Влучно зазначає член правління ІASB, М. Токар: ”Ми повинні підсилити
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Концептуальну основу чітко написаними стандартами, що формулюють нашу
логіку“ [145].
Крім того, призначення Концептуальної основи, виключно для
розробників стандартів, нині розширилося, і її використовує ряд фахівцівпрактиків, які керуються стандартами. Це, зокрема, професійні бухгалтери під
час підготовки фінансових звітів; аудитори — для підтвердження відповідності
фінансової звітності МСФЗ; адвокати – для захисту суб'єкта господарювання в
судових спорах; користувачі фінансової звітності; науковці; студенти тощо.
Дослідження історії розвитку документу показало, що фундамент
нинішньої Концептуальної основи закладений концепціям, які в сукупності
складали концептуальну основу в США (додаток А, табл. А.4). Сучасне їх
розширення (із 105 до 320 параграфів [144; 146; 147]) свідчить про значний
обсяг роботи, проведений спільно ІASB та FASB (див. п. 1.3).
Як результат, затверджена в березні 2018 р. та чинна з 1 січня 2020 р.
Концептуальна основа фінансової звітності містить:
1) вісім розділів, порівняльна таблиця історичних змін яких наводиться у
додатку А (табл. А.4);
2) два супровідні документи: «Основи для висновків щодо Концептуальної
основи фінансової звітності», який узагальнює міркування розробників, та
«Поправки до посилань на Концептуальну основу в МСФЗ»;
3) Звіт-відгук, який підсумовує пропозиції, що призвели до оновлення.
Тому, з огляду на вищезазначені мету параграфу та зміст Концептуальної
основи, доцільним вважаємо розділити дане дослідження на вісім підпунктів,
які відповідають головним концепціям фінансової звітності, представленим у
восьми розділах даного документу.
2.1.1. Мета фінансової звітності загального призначення. У першому
розділі Концептуальної основи(1989 – 9 п., 2010 – 21 п., 2018 – 23 п.)
зазначається, що фінансові звіти загального призначення надають інформацію
про фінансовий стан суб'єкта господарювання, його ресурси та вимоги до цих
ресурсів. Хоча звіти й не націлені відображати вартість суб'єкта
господарювання, але здатні допомогти оцінити її. Оцінка фінансових
показників можлива як шляхом обліку нарахування, так і обліку змін грошових
потоків. При цьому перший є пріоритетним у балансі та звіті про прибутки та
збитки, а другий — у звіті про рух грошових коштів, що допомагає оцінити
здатність суб'єкта генерувати майбутні чисті грошові потоки. Це допомагає
користувачам отримати показники рентабельності ресурсів суб'єкта
господарювання та оцінити ефективність управлінський дій керівництва.
Важливо, що на фінансовий стан суб'єкта господарювання впливають не
тільки економічні ресурси, якими він керує, його фінансова структура,
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ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватися до змін у
оточуючому середовищі. Саме інформація про такі зміни необхідна для того,
щоб забезпечити користувачам повне розуміння того, чому змінилися
економічні ресурси, їх наслідки для майбутніх фінансових показників. Адже,
окрім фінансових показників, зміни економічних ресурсів можуть відбутися з
інших причин, наприклад, випуск боргових або власних інструментів.
Концепційні зміни в першому розділі (додаток А, табл. А.4) свідчать про
повернення концепції підзвітності керівництва перед власниками, як це
існувало в концепціях FASB та ІASB (1989 р.). Навіть пріоритетний метод
нарахувань, відповідно до якого транзакції визнаються в момент здійснення, а
не на дату надходження чи сплати готівки, отримав можливість ”допомогти
користувачам оцінити якісне управління економічними ресурсами суб'єкта
господарювання“ [148, п. 1.18]. Тобто повернена концепція ȞȎȤȳȜțȎșȪțȜȟȠȳ
управління керівництвом:
(і) розширює інформацію, необхідну користувачам фінансової звітності,
про те, наскільки раціонально та ефективно керівництво виконує свої обов’язки
під час використання економічних ресурсів суб'єкта господарювання;
(іі) пояснює, що дана інформація є необхідною для мети фінансової
звітності — це допоможе користувачам оцінити перспективи майбутніх чистих
грошових надходжень до суб'єкта господарювання; та
(ііі) розширює рішення користувачів щодо надання ресурсів, додаючи
право голосування або вплив на відповідальні дії керівництва, які регулюють
використання ресурсів у межах суб'єкта господарювання [61, п. А.1]. Адже
відомі методи маніпулювання даними відбувалися саме через управлінські
рішення, що занепокоювало інвесторів тривалий час, коли ця концепція була
виключена із Концептуальної основи у 2010 р.
Акцент обох рад (FASB та ІASB) на потребах учасників ринку в
Концептуальній основі визначив первинних користувачів фінансової звітності
(табл. А.4), до яких належать не тільки існуючі інвестори, а й потенційні.
Чудовим твердженням цього є те, що практика більшості суб'єктів у світі несе
звужене бачення своєї відповідальності. ІASB пояснює це тим, що існуючі та
потенційні інвестори, позикодавці та інші кредитори мають найважливішу та
негайну інформаційну потребу у фінансових звітах, які, у свою чергу, ”не
можуть вимагати від суб'єктів звітування надавати інформацію безпосередньо
їм“ [148, п. 1.5].
Окрім цього, ”фінансові звіти загального призначення не містять всю
необхідну інформацію первинним користувачам“ [148, п. 1.6], тому оновленим
документом уточнюється про можливість отримання додаткової інформації з
таких джерел, як загальні економічні умови суб’єкта звітування, його внутрішні
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перспективи, політичні події (див. п. 1.4) та перспективи в галузі.
2.1.2. Якісні характеристики корисної фінансової інформації. Відповідно
до другого розділу Концептуальної основи (1989 – 22 п., 2010 – 39 п., 2018 –
42 п.) якісність фінансової звітності змінилася на корисність фінансової
інформації в розрізі двох основоположних — доречність і правдиве подання [61,
п. А.9); та чотирьох додаткових характеристик, які посилюють якість
основоположних — зрозумілість, співставність, верифікованість та своєчасність
[61, п. А.10]. Відхід від історичної ієрархії застосування якісних характеристик,
притаманній концепціям фінансової звітності в США [61, п. А.8], створив
триступеневий процес визначення корисності інформації, зокрема:
по-перше, необхідно визначити економічне явище, яке може бути
корисним;
по-друге, необхідно визначити тип інформації найбільш доречного явища,
яке можна правдиво відобразити;
по-третє, необхідно визначити чи є обрана інформація доступною та чи
може бути правдиво поданою.
Вважається, що корисною для користувачів фінансової звітності є
інформація, яка не узгоджується із професійними судженнями [145]. Тому для
досягнення мети фінансової звітності, яка полягає в наданні корисної
інформації про економічні явища, може знадобитися компроміс між доречністю
та правдивим поданням.
Наприклад, у деяких випадках найбільш доречна інформація про
економічне явище може мати високий рівень невизначеності оцінки, що ставить
під сумнів її правдиве відображення у фінансовій звітності. У такому випадку,
Концепт радить детально описати та пояснити невизначеність оцінки або
обрати іншу інформацію, хоч і менш доречну, але з меншою невизначеністю
оцінки, яку можливо надати без втрати корисності. У документі вказується, що
саме необхідність застосування розрахункових оцінок породжує невизначеність
оцінок, а тому для зменшення ймовірних помилок або пропусків інформації її
було додано як аспект правдивого відображення, що не заважає фінансовій
інформації бути корисною.
Правдиве подання фінансової інформації досягається тоді, коли повна й
нейтральна інформація не містить помилок. Нововведеним аспектом
правдивого подання фінансової інформації є «невизначеність оцінки», а
оновленими — «обачність» та «сутність над формою» (повернена з 1989 р.).
Тобто частина правдивого подання полягає в тому, що бухгалтерська
інформація повинна відображати сутність операцій, якщо вона відрізняється від
їхньої правової форми. За багатьох обставин сутність економічного явища та
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його правова форма однакові. Однак, якщо вони не є однаковими, то ”надання
інформації лише про правову форму не відображає правдиво економічне
явище” [148, п. 2.12].
Також вважається, фінансова інформація без економічної сутності не може
впливати на економічний результат договору [148, п. 4.61], а якщо сутність
незрозуміла із правової форми (що трапляється нечасто), то потрібен
додатковий аналіз для її встановлення [148, п. 4.59]. Для прикладу, припустимо,
що суб'єкт господарювання підписує договір оренди для користування
автомобілем упродовж усього його очікуваного терміну служби. Така операція
дуже подібна до придбання автомобіля в борг, оскільки в обох випадках є
зобов'язання та контроль використання.
Юридична форма полягає в тому, що підприємство не володіє
транспортним засобом і має несплачену заборгованість, але сутність полягає в
користуванні таким активом та зобов'язанням. Подібним прикладом є продаж
автомобіля з подальшою орендою, де юридично відбувся продаж, але за
сутністю актив залишився в користуванні. Тому превалювання сутності над
формою, як один із аспектів правдивого відображення корисної фінансової
інформації, значно підвищує методологічний статус цього правила та
допомагає досягти порівнянності між фінансовою звітністю різних суб'єктів
господарювання.
Оновлений аспект правдивого відображення корисної фінансової
інформації – «обачність» — у 2018 р. отримав новий «симетричний» підхід до
елементів фінансової звітності, який не допускає активи/доходи та
зобов'язання/витрати недооцінювати або переоцінювати, як було раніше.
М. Токар, член правління ІASB, пояснює: ”Обачність в умовах
нейтралітету є обережністю в умовах невизначеності, а не навмисно
асиметричного підходу. Нам дуже важливо усвідомлювати результати,
виходячи з природних міркувань людей, яким ми надаємо ці нейтральні
визначення“ [145].
Проте минула практика підтвердила, що такі судження схилялися до
застосування систематичної асиметрії, зокрема, потреби в більш переконливих
доказах для визнання активів або доходів, ніж для визнання зобов'язань чи
витрат, що не можна було охарактеризувати як обачними, або нейтральними,
результатами. Тому в оновленій Концептуальній основі ”нейтральність
підкріплюється обачністю“ [148, п. 2.16] і визнається, що ”асиметрія не є
якісною характеристикою“ [148, п. 2.17].
Загалом варто визнати, що консерватизм набуває сучасного
переосмислення, адже історично в започаткуванні конвенції консерватизму
стояли банкіри, інвестори та інші кредитори, які заради збільшення запозичень,
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використовували можливі помилки в оцінці для заниження, а не завищення
чистого доходу та чистих активів [149]. Тоді, коли баланси вважалися
первинною і єдиною фінансовою звітністю, консерватизм виражався в
застереженні ”передбачати не прибуток, а передбачати всі збитки“ [150]. Проте
це суперечило таким якісним характеристикам, як правдиве подання,
нейтралітет, послідовність та співставність.
У зв’язку із цим для зменшення консерватизму в балансі Комітет з питань
бухгалтерського обліку в АРВ № 3 «Квазіреорганізація або корпоративне
управління» в 1934 р. прописав, що ”активи потрібно переносити на дату
коригування за справедливою, а не надмірно консервативною вартістю“ [150,
п. 94]. Згодом, ІASС у МСБО 1 визнає необхідність обачності під час
підготовки фінансової звітності, водночас зазначаючи, що ”обачність не
виправдовує створення таємних або прихованих резервів” [150, п. 94]. У
результаті така невиправдана надмірна обачність (або консерватизм) вводила в
оману одну групу інвесторів на ймовірну вигоду або шкоду іншій групі
інвесторів.
Доречна фінансова інформація здатна впливати на прийняття рішень у разі,
якщо вона має прогнозне та/або підтверджуюче значення і є суттєвою [61,
п. А.9]. Тобто на доречність інформації впливає її характер та суттєвість.
Під терміном «суттєвість» розуміється відносна важливість статті або
події, знання про яку здатне змінити рішення користувачів. Зазвичай суттєвість
статті залежить від її вартості та змісту. У першому випадку суттєвість статті
визначається відношенням її вартості до якого-небудь елементу фінансової
звітності, наприклад, чистого прибутку або сумарних активів. Деякі бухгалтери
вважають статтю суттєвою, якщо вона становить понад 5% чистого прибутку.
Наприклад, велика компанія може списувати витрати на предмети
тривалого користування вартістю менше 500 гр. од., замість того, щоб
обліковувати та амортизувати їх як довгострокові активи. У другому випадку –
зміст статті важливий, якщо, наприклад: а) у транснаціональній компанії
виявлено хабар або крадіжку в розмірі 5000 гр. од., у той час, коли помилка в
обліку статті розміром 5000 гр. од. може бути несуттєвою; б) бонуси
керівництву складають десятки чи мільйони гр. од.; в) численні незначні
помилки можуть у загальному підсумку скласти істотну суму.

ȍȘȳȟțȳ ȣарактеристики, що здатні посилити доречність та правдиве подання
фінансової інформації без зниження її корисності, окрім співставності та
зрозумілості (версія FASB), включають верифікованість та своєчасність [61,
п. А.7, п. А.10]. Водночас «своєчасність», «баланс між вигодами та витратами»,
«баланс між якісними характеристиками» складали головні обмеження
доречної та достовірної інформації в 1989 р. В оновленій Концептуальній
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основі «баланс між якісним характеристики» розділено на «Застосування
основоположних якісних характеристик» та «Застосування підвищення якісних
характеристик» [148 п. 2.20, п. 2.37-2.38 відповідно], «баланс між вигодами та
витратами» було спростовано як «обмеження витрат» [148, п. 2.39].
Необхідно зазначити, що розробники акцентували увагу на обмеженні
витрат у всіх концепціях документу, включаючи вибір одиниці обліку (п. 4.52),
рішення щодо визнання (п. 5.8), вибір бази оцінки (п. 6.2, п. 6.64), рішення щодо
подання та розкриття інформації (п. 7.3) [148]. Хоча дана концепція може бути
виключена або спростована в найближчій перспективі за рахунок постійного
розвитку інформаційних технологій, які здатні зменшити витрати на підготовку
та розповсюдження фінансової та інших видів інформації.
2.1.3. Фінансова звітність та суб'єкт господарювання, що звітує. У новий
розділ 3 Концептуальної основи фінансової звітності (2018 – 18 п.) повернуто
оновлене поняття «суб'єкт ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɳɨ звітуɽ» [61, п. А.7, п. А.9] із
визначенням меж та можливих юридичних форм суб'єкта господарювання.
Зокрема, документ не зобов’язує суб'єкт звітування мати юридичного статусу
[148, п.3.10] й припускає його існування як цілісного суб'єкту господарювання,
так і часткового (наприклад, відділення однієї компанії), або в сукупності з
двома й більше суб'єктами (наприклад, материнське та його дочірні компанії). У
зв’язку із цим виникають складнощі у визначенні меж суб'єкта звітування,
особливо без юридичного статусу.
У такому разі ІASB рекомендує враховувати інформаційні потреби
користувачів у доречній та правдиво поданій фінансовій інформації. Водночас
останнє вимагає, щоб (a) межі суб’єкта звітування не містили довільної чи
неповної сукупності активів, зобов'язань, власного капіталу, доходу та витрат,
включаючи, що (b) їх сукупність призводить до нейтральної інформації; та
(c)існував опис шляхів визначення меж суб'єкту звітування та його зміст
(п.3.14) [148]. Така фінансова інформація є корисною користувачам під час
оцінки перспектив майбутніх чистих надходжень грошових коштів, хоча
інформація про очікування та стратегії управління зазвичай не включається до
фінансової звітності.
Описуючи роль фінансової звітності, Концептуальна основа зазначає, що
фінансова звітність готується з точки зору суб'єкт господарювання загалом, а не
з точки зору конкретної групи інвесторів, кредиторів та інших позикодавців.
Тому припущення про безперервну діяльність залишається чинним, відповідно
до якого намір про припинення діяльності потрібно окремо описувати у
фінансовій звітності зі зміною процесу її подання.
Оновлені концепції, що стосуються консолідованої, неконсолідованої та
комбінованої фінансової звітності, узагальнено в п. А.14 [61]. Зокрема, в
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оновленій Концептуальній основі такі звітності визнаються як окремі форми
фінансової звітності, до яких подаються короткі уточнення щодо визначення та
мети консолідованої [п. 3.15-3.16] та неконсолідованої [148, п. 3.17] звітності.
Проте чинний документ не дає вказівки щодо того, коли або як суб'єкти можуть
складати комбіновану фінансову звітність, обмежуючись лише її визначенням
[148, п. 3.12].
З урахуванням коментарів, отриманих до проектів концептуальних основ
2010 та 2015 р., ІASB визнала, що суб'єкт звітування не повинен визначати, хто
або для кого необхідно подавати фінансову звітність. Наприклад,
неконсолідована фінансова звітність може також надавати корисну інформацію,
яка добровільно або на вимогу (що не вимагає обов’язкового виконання)
материнської компанії може складатися дочірніми організаціями або
материнськими компаніями для власних внутрішньогосподарських та/або
управлінських цілей. У деяких юрисдикціях (наприклад, Великобританії) суми,
які можуть на законних підставах бути розподілені між власниками акцій,
залежать від резервів для розподілу, які створюються в межах материнської
компанії. Тому для таких випадків доцільною є неконсолідована фінансова
звітність.
2.1.4. Елементи фінансової звітності. Четвертий розділ Концептуальної
основи зазнав суттєвих змін (1989 – 34 п., 2010 – 34 п., 2018 – 72 п.): оновлено
визначення понять «актив», «зобов'язання», та, відповідно, «доходів» та
«витрат», а також додано нові поняття «облікова одиниця» та «ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɳɨ
ɩɿɞɥɹɝɚɽɜɢɤɨɧɚɧɧɸɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ» (додаток А, табл. А.4).
Зокрема, нове поняття «облікова одиниця» в економіці зазвичай означає
номінальну грошову одиницю виміру або валюту для визначення вартості
економічної статті, тому ІASB додає цей термін для опису статті, що
оцінюється. Незважаючи на те, що рішення про вибір облікової одиниці для
визнання та оцінки елементу фінансової звітності повинні прийматися на рівні
стандартів, концептуально було додано фактори визначення того, яку одиницю
обліку необхідно використовувати, а саме: 1) критерії визнання та оцінки; 2)
основоположні якісні характеристики доречності (п. 4.51) та правдивого
подання (п. 4.62); 3) врахування витратних обмежень, пов’язаних із обраною
одиницею обліку (п. 4.52); 4) джерела виникнення права чи обов’язку (п. 4.53)
[148].
Наприклад, якщо договір створює два чи більше наборів прав та обов’язків,
правдиве подання може вимагати врахування облікової одиниці для кожного
набору прав та обов’язків так, ніби  вони  виникли  внаслідок окремих
договорів. Окрім цього, передбачається, що за деяких обставин може бути 
доцільним вибрати однуодиницю обліку для визнання та іншу одиницю обліку
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для оцінки [148, п. 4.49].
Наприклад, договори можуть визнаватися як одиниця обліку
індивідуально, але оцінюватися як група прав чи обов’язків у межах портфелю
договорів. Для таких випадків, важливим є те, що права та обов’язки не є
предметом окремих операцій, подібні в економічних характеристиках та мають
однакові ризики – тобто облікова одиниця, обрана для такої групи активів або
зобов’язань, вважається більш доречною, ніж окремі одиниці обліку.
У зв’язку із цим пояснюється виникнення нового поняття — «ȘȜțȠȞȎȘȠȧȜ
ȝȳȒșȭȑȎȱ ȐȖȘȜțȎțțȬ ȡ ȚȎȗȏȡȠțȪȜȚȡ» — із детальними вказівками щодо його
використання (табл. А.4). Зокрема, такий договір встановлює єдиний актив або
зобов’язання як нерозривно поєднане право та обов'язок обміну економічними
ресурсами. Як тільки одна сторона виконує договірну умову, договір до
виконання втрачає свою силу. Для правдивого подання договірних прав та
обов'язків, фінансові звіти повинні відображати їхню сутність. У деяких
випадках сутність таких прав та обов'язків випливає із юридичної форми
договору, в інших випадках умови договору можуть вимагати додаткового
аналізу для виявлення сутності їх прав та обов'язків [148, п. 4.59]. Саме в
контексті договору до виконання краще пояснюється такий аспект правдивого
подання інформації, як «превалювання сутності над формою» (див. пп. 2.1.2), а,
отже, зрозумілою стає причина включення цього аспекту до оновленої
Концептуальної основи.
На відміну від FASB, яка визначає близько десяти елементів фінансової
звітності (табл. А,4), ІASB визначає п'ять, з яких визначення активів та
зобов'язань розширилися в Концептуальній основі 2018 р. Зокрема, у визначенні
активу Концепт вводить нові три аспекти: а) право (п. 4.6-4.13); б) потенціал для
ȟȠȐȜȞȓțțȭ економічної вигоди (п. 4.14-4.18); та в) контроль (п.4.19-4.25) [148].
Права, що мають потенціал для отримання економічної вигоди, можуть
мати різні форми, включаючи такі, що:
• відповідають зобов'язанням іншої сторони – наприклад, право на
отримання готівки, товарів чи послуг за МСФЗ 15, або право на обмін
економічними ресурсами з іншою стороною на вигідних умовах за МСФЗ 9, і
• не відповідають зобов'язанням іншої сторони – наприклад, право на
користування майном, обладнанням або інтелектуальною власністю. Однак, не
всі права суб'єкта господарювання є його активами – для того, щоб актив
існував, ці права повинні мати потенціал для отримання економічної вигоди,
окрім доступу до використання та контролю.
Контроль у такому разі є необхідною, але не гарантованою умовою
отримання економічної вигоди. Значну роль контроль відіграє в можливості
перешкоджати іншим сторонам керувати та отримувати таким чином вигоди
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від економічного ресурсу. Як правило, контроль виникає на законних правах,
але певний ресурс або економічне явище (наприклад, ноу-хау), доступне лише
одній стороні та збережене в комерційній таємниці, може бути виключенням.
У визначенні зобов'язання документ додає нові три критерії, які повинні
бути виконані: а) суб'єкт господарювання ȚȎȱ ȜȏȜȐ ȭȕȜȘ; б) ȜȏȜȐ ȭȕȜȘ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȱ
передаțțȭ економічного ресурсу; в) суб'єкт господарювання не має практичної
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ уникнути поточнȖȗ ȜȏȜȐ ȭȕȜȘ унаслідок минулих подій. Ɉɛɨɜ ɹɡɤɢ
здебільшого виникають із юридичних зобов'язань (таких як договори або
законодавчі вимоги), але суб'єкт господарювання також може мати
зобов'язання, які часто називають «конструктивними», що випливають із його
звичайної практики або судових рішень, і він не має практичної ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ
їх уникнути.
Зокрема, щодо останнього нововведення розробниками було прописано
низку обставин, коли суб'єкт господарювання не має практичної спроможності
уникнути поточного обов’язку [148, п. 4.31-4.34]. Водночас необхідно
зазначити, що п. 4.34 Концепту послаблює попередні три: ”жодна висока
ймовірність передачі економічного ресурсу, жоден намір здійснити таку
передачу не є достатніми ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɭɛ ɽɤɬɚ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɭɧɢɤɧɭɬɢɩɟɪɟɞɚɱɭ“ [148, п. 4.34]. Це
означає, що подібне нововведення потребуватиме використання додаткових
оціночних суджень на практиці.
Отже, головні зміни, які відбулися у визначеннях активів та зобов'язань,
усунули очікуваність у надходженні або вибутті майбутніх економічних вигід
(додаток А, табл. А.4). Тобто нині актив – це теперішній економічний ресурс, а
зобов'язання – теперішній обов’язок передати економічний ресурс. Причиною
такого рішення стала часта дискусійність між розробниками щодо очікуваних
майбутніх вигід (ІASB) та порогу ймовірності (FASB) у визначеннях активів та
зобов'язань, які трактувалися користувачами суб’єктивно (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Причини видалення концепції ймовірності щодо існування
економічної вигоди
Джерело: складено на основі [151].
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ɨɨɨɨЗ рис. 2.1 помітно, що розробники не вимагають ”бути переконаним або,
навіть ймовірним, що ресурс буде приносити економічну вигоду. Потрібно
лише, щоб економічний ресурс уже існував і щоб була хоча б одна обставина, за
якої це може принести економічну вигоду“ [80, п. 40]. Тому в оновленій
Концептуальній основі прописується, що  лише низька ймовірність отримання
економічного ресурсу може вплинути на  рішення про визнання та оцінку
активу [148, п. 4.16], а низька ймовірність його передачі – на визнання та оцінку
зобов’язання [148, п. 4.38].
Проте нові тлумачення економічного ресурсу – ɰɟ право, ɳɨ має потенціал
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ економічних вигід, та обов’язок – ɰɟдія чи відповідальність, уникнути
якɭ суб'єкт господарювання не має практичної спроможності, вимагають знову
правильного розумінняɜɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Як зазначає ІASB, зміст понять
залишився без суттєвих змін, але в іншому формулюванні ± для кращого
пояснення намірів розробників. ”Іноді зміна слів у формулюванні заохочує
переосмислити минулі практики“ – зазначає член правління ІASB М. Токар
[145].
Дійсно, фактичним підтвердженням цього є результати опитування 400
облікових фахівців із різним стажем, отримані ІASB у 2016 р., щодо того:
а) чи існує актив для одержувача, або б) чи існує зобов’язання для платника у
звичайній господарській операції «продаж-придбання» ɞɥɹ різних варіантɿɜ
визначень ´активу³ та ³зобов'язання´(табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Результати відповідей респондентів
щодо визнання існування активу та зобов’язання
для різних варіантів визначення ´ɚɤɬɢɜɭ³ɬɚ´ɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹ³
АКТИВУ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
№ Запропоновані варіанти визначень /
з/п поріг ймовірності
20%
80%
1%
20%
80%
1 Без використання визначених понять
37%
87%
62%
60%
65%
Попередні визначення понять, включаючи 38%
95%
2
67%
70%
«ймовірність» у отриманні вигід
25%* 94%*
Запропоновані нові визначення понять, 78%
94%
75%
85%
3
включаючи «потенціал» у отриманні вигід
60%* 92%* 81%* 84%* 89%*
Примітки. *відповіді респондентів із великим досвідом у сфері бухгалтерського обліку.
Джерело: складено на основі [151].

Зокрема, опитування показало, що запропоновані нові формулювання
допомогли учасникам краще зрозуміти наміри розробників: 78% респондентів
визнають існування активу навіть із 20% порогом ймовірності, у той час як за
попередніми визначеннями існування активу підтвердили лише 38% учасників.
У випадку із визнанням зобов'язання, також спостерігається зростання – із
67% до 75% учасників. Цікавим фактом виявлено те, що використовуючи
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попередні визначення понять «активу» та «зобов'язання», респонденти були
схильні до більш високого порогу ймовірності у визнанні активу, ніж
зобов'язання. Тобто низька ймовірність існування активу (1%) не розглядалася
респондентами для його визнання взагалі [152].
Отже, помітним є прояв «асиметричної» обачності, яка підтвердила, що
люди не є професійними в ймовірнісних судженнях [153] і часто спрощують
поставлену задачу для необхідного рішення. Більшість схильні розмірковувати:
якщо є 100% ймовірність, то вигода надійде, а якщо ймовірність нижча 100%,
то виникає поріг, який у кожного далеко суб’єктивний [152]. Саме це
обґрунтовує причину повернення «симетричної» обачності в Концептуальну
основу (пп. 2.1.2) та перехід на нові визначення понять «активу» та
«зобов'язання» (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Результати видалення концепції ймовірності щодо існування
економічної вигоди
Джерело: складено на основі [151].

Рис. 2.2 доводить, що «симетрична» обачність у нових поняттях «активу»
та «зобов'язання» прогнозує досягнення їхнього правильного використання.
Зокрема, під час опитування приблизно однакова кількість респондентів
(78%/75%) вказала, що визнають існування активу та зобов'язання з 20%
порогом ймовірності, використовуючи нові визначення їх понять (табл. 2.1).
Отже, «симетрична» ідентифікація активу та зобов'язання допомагає
досягти узгодженості між намірами розробників концепцій та обліковими
практиками. Хоча респонденти зі значним стажем у бухгалтерському обліку
показали все ще схильність до «асиметричної» ідентифікації, що пояснюється
досвідом у минулих практиках.
Як і раніше, у Концептуальній основі підкреслюється, що внески учасників
не є доходами, а розподіл між учасниками не є витратами. Важливі рішення
щодо питань визнання та оцінки радиться приймати з урахуванням характеру
отриманої інформації як про фінансовий стан суб'єкта господарювання, так і
про його фінансові результати. Тобто, незважаючи на те, що доходи та витрати
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продовжують визначатися з точки зору змін в активах та зобов'язаннях
(додаток А, табл. А.4), інформація про них є не менш важливою.
Проте суперечливими є нові визначення понять «доходу» та «витрат»
(табл. А.4), оскільки за загальноприйнятими правилами бухгалтерського обліку
прийнято вважати, що збільшення активу є дебетом, тоді як дохід – це кредит.
Тому у зв'язку із цим та враховуючи те, що МСФЗ ототожнюють дохід з
прибутком, який і є збільшенням власного капіталу, доцільним вважається
наступне коригування їх понять: «дохід – це збільшення власного капіталу
внаслідок збільшення активів або зменшення зобов'язань, за винятком внесків
власників», відповідно «витрати – це зменшення власного капіталу внаслідок
зменшення активів або збільшення зобов'язань, за винятком виплат власникам».
Такі визначення доходів та витрат більше узгоджуються із принципом
подвійного запису та обліковою логічністю.
2.1.5. Визнання та припинення визнання. Для узгодження набору концепцій
в п’ятому розділі (1989 – 16 п., 2010 – 16 п., 2018 – 33 п.) вперше розкриваються
не тільки критерії включення активів та зобов'язань у фінансову звітність
(визнання), але й вказівки щодо їх усунення (припинення визнання). Тепер не
всі статті, які відповідають визначенню активів або зобов'язань, визнаються.
Зокрема, перевіряється вплив статті на доречність фінансової інформації та
правдиве подання в межах витратних обмежень. Такий оновлений підхід до
визнання є схожим до концепції FASB № 5 1984 р. (додаток А, табл. А.4).
У Концептуальній основі уточнюється, що недоречною інформація є у разі
(і) невизначеності в існуванні активу та зобов’язання та (іі) низької ймовірності
надходження чи вибуття економічних вигід, а (ііі) невизначеність оцінки (див
пп. 2.1.2), «облікова невідповідність»12 та неповне розкриття інформації про
актив, зобов’язання, власний капітал, доходи або витрати знижують
правдивість подання інформації, що ставить під сумнів корисність наданої у
звітах інформації.
Окрім цього, у Концептуальній основі зазначається, що визнання однієї
статті (або зміни її балансової вартості) вимагає визнання або припинення
визнання іншої або декількох інших статей [148, п. 5.4]. Наприклад, дохід
визнається в зв'язку з первісним визнанням активу або припиненням визнання
зобов'язання. Витрати визнаються у зв'язку з первісним визнанням зобов'язання
або припиненням визнання активу. У разі модифікації договірних умов, що
потребують додаткового аналізу облікової одиниці, необхідно проводити
визнання одних прав чи обов’язків та припинення визнання інших прав та
обов’язків. Отже, визнання забезпечує зв'язок між елементами фінансової
звітності, а також робить звіти взаємопов’язаними.
12

Невизнані активи або зобов'язання, які пов'язані з визнаними активами або зобов'язаннями [148, п. 5.25б]

90

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Новий термін «припинення визнання» (додаток А, табл. А.4) має два
напрями правдивого подання змін у активах та зобов'язаннях: перший — після
припинення утримання деяких активів та зобов'язань (розглядається як
«переданий компонент»); другий — у разі продовження обліку деяких активів та
зобов'язань («ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ компонент») [148, п. 5.27]. Перший з цих двох
напрямків може розглядатися як підхід «контроль», другий — як підхід «ризиквигода». ІASB вважає обидва напрямки обґрунтованими, тому не конкретизує
використання того чи іншого підходу. Отже, основна концепція припинення
визнання активу пов’язана з втратою контролю над ним, а зобов'язання — з
погашенням поточного обов’язку.
Зазвичай правдиве відображення передачі активу чи зобов'язання
супроводжується поданням та розкриттям відповідної інформації у фінансовій
звітності. Необхідно зазначити, що у звіті про фінансовий стан «переданий
компонент» скасовується з визнанням будь-яких доходів або витрат, а
«ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɣ компонент» залишається визнаватися окремою обліковою
одиницею до моменту зміни бази оцінки. Проте в разі необхідності продовжити
визнання «переданого компоненту», отримані доходи трактуються як авансовий
кредит і розкриваються в примітках як відсутність прав або обов’язків на цей
компонент.
2.1.6. Оцінка. Для відображення у фінансовій звітності визнаної статті її
необхідно кількісно виміряти, застосовуючи запропоновані Концептуальною
основою нові бази оцінок. Так, у найбільшому розділі 6 (1989 – 2 п., 2010 – 2 п.,
2018 – 95 п.) важливим нововведенням є виокремлення факторів (6.44-6.86) та
характеру інформації (6.23-42), від яких залежить вибір бази оцінки [148].
Концепт рекомендує, обираючи базу оцінки, враховувати характер
інформації, який буде відображено як у звіті про фінансовий стан, так і у звіті
про фінансові результати. При цьому найбільш відповідна база оцінки для будьякого елемента фінансової звітності залежить від врахування якісних
характеристик корисної інформації, що стосуються цього елементу,
підсилювальних ɹɤɿɫɧɢɯхарактеристик, витратних обмежень та інших факторів,
які необхідно враховувати виключно при первісному визнанні (табл. 1.4).
Наприклад, на доречність інформації впливають характеристики активу та
зобов'язання, що оцінюється, та їхній внесок у майбутні грошові потоки.
Водночас, якщо прямим способом визначити майбутні грошові потоки
неможливо, рекомендується використовувати «центральну оцінку» у розрізі
статистичних показників [148, п. 6.94].
Окремо, вагомої зміни зазнала концепція щодо  оцінки власного капіталу,
яка до 2018 р. жодного разу не прописувалася, виходячи з її очевидного
«розрахункового» визначення. Зокрема, нова Концептуальна основа зазначає
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можливою лише оцінку окремих компонентів власного капіталу (наприклад,
акціонерного), оскільки напряму оцінити загальний капітал неможливо, так як і
оцінити вартість суб'єкта господарювання. Як наслідок, у документі
зазначається, що загальна сума власного капіталу не буде тотожна:
 сукупній ринковій вартості власного капіталу суб’єкта господарювання,
 сумі, яка могла б бути отримана в результаті продажу суб’єкта як
єдиного цілого із дотриманням припущення безперервності діяльності,
 сумі, яка могла б бути отримана в результаті продажу усіх активів
суб’єкта господарювання та погашення всіх зобов’язань [148, п. 6.87-6.90].
Як зазначалося у пп. 2.1.2 про конфліктність правдивого подання
інформації і невизначеності оцінки [61, п. А.13], остання в такому разі залежить
від обраної бази оцінки. Концепт визначає дві основні бази оцінок на основі
історичної (первісної) собівартості та поточної (переоціненої) вартості
(табл. А.4, додаток А). Документ не надає переваги одній базі над іншою, але
наводить деякі обставини, де одна база оцінки здатна надати більше корисної
інформації, ніж інша (додаток А, табл. А.5).
Історична собівартість, як визначає Концептуальна основа, для активу – це
витрати, понесені на його придбання або створення, включаючи трансакційні
витрати; для зобов'язання – це сума відшкодування, яку потрібно понести
внаслідок прийнятого на себе обов’язку, або відповідальності, за вирахуванням
трансакційних витрат. Зазвичай зміна історичної собівартості після первісного
визнання активу чи зобов'язання з часом не відображаються, за винятком
випадків амортизації активу та зменшення його корисності, або появи
обтяжливого зобов'язання та нарахування відсотків для відображення будь-якої
складової фінансового активу/зобов'язання.
Для останнього випадку оцінка відбувається за амортизаційною вартістю
як розрахунковою оцінкою майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
ставкою, визначеною при первісному визнанні [148, п. 6.9]. Якщо фінансовий
інструмент містить змінну ставку відсотка, то ставка дисконтування також
оновлюється. Тобто новою Концептуальною основою передбачається
оновлення амортизаційної вартості для відображення таких змін після
первісного визнання, як нарахування відсотків, знецінення фінансового активу
(пп. 2.2.11).
Поточна вартість, на відміну від історичної собівартості, відображає зміни
у вартості, що відбулися з моменту попередньої оцінки в розрахункових
оцінках грошових коштів та інших факторів [148, п. 6.14]. Така база оцінки
включає справедливу вартість, вартість ɩɪɢвикористаннɿ (для активів), вартість
виконання (для зобов'язань) та поточну ɫɨɛɿвартість, порівняння яких у розрізі
недоліків та переваг наводиться в додатку А (табл. А.5).
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Позитивним у оновленій Концептуальній основі необхідно відмітити нові
рекомендації щодо уточнення застосування обраної для активу чи зобов’язання
бази оцінки [148, п.6.1] на етапі розроблення або оновлення стандарту (див.
п. 2.5). Крім того, значне розширення концепцій оцінки відбулося за рахунок
опису факторів [61, п. А.13], які можуть призвести до різних баз оцінки для
різних активів, зобов'язань при різних обставинах, адже фактори ґрунтуються
на ринкових та неринкових умовах при первісному визнанні.
Наприклад, на ринкових умовах історична собівартість зазвичай буде
близькою до справедливої вартості, якщо припустити, що трансакційні витрати
є незначними. Визначити поточну вартість активу може виявитися неможливим
у разі відсутності ринку еквівалентного нового активу через прогрес
технологій.
На неринкових умовах історична собівартість може бути нульовою (у
результаті трансакції з пов’язаною стороною, отримання активу в подарунок,
зміни законодавства або судового рішення), що не правдиво відображає такий
актив чи зобов'язання. У такому разі доцільно визнати статтю за балансовою
вартістю, водночас будь-яка різниця між цією вартістю та отриманою
винагородою визнається доходом або витратами в момент первісного визнання.
Тому такі статті потребують ретельного аналізу та додаткових пояснень, щоб
гарантувати визнання будь-яких активів або зобов'язань правдиво
відображеним у фінансовій звітності.
Загалом Концептуальна основа рекомендує застосовувати одну базу оцінки
під час первісного визнання та подальших переоцінках як у звіті про
фінансовий стан, так і про фінансові результати. Проте існують винятки,
зокрема, якщо актив або зобов'язання є результатом події на неринкових
умовах, то при первісному визнанні необхідною є оцінка за поточною вартістю,
яку згодом необхідно трактувати як історичну собівартість. У деяких випадках
навіть дозволяється використовувати базу оцінки за поточною вартістю у звіті
про фінансовий стан та іншу базу оцінки у звіті про прибутки та збитки. Але
використання іншої бази оцінки, у разі її наявності, зазвичай розробниками
рекомендується додатково розкривати до основної фінансової інформації.
2.1.7. Подання та розкриття інформації. Новий розділ 7 Концептуальної
основи (1989 – 8 п., 2010 – 8 п., 2018 – 22 п.) отримав розширені вказівки для
подання та розкриття інформації, класифікуючи та узагальнюючи її так, щоб
вона мала доречність та сприяла правдивому відображенню всіх елементів
фінансової звітності. Водночас витратні обмеження в розкритті такої інформації
також враховуються.
Так, Концепт рекомендує під час розробки вимог до подання та розкриття
інформації в стандартах досягти балансу між наданням суб'єктам
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господарювання гнучкості в розкритті доречної інформації та збереженні її
співставності як у межах одного суб'єкта господарювання за різні періоди, так і
між різними суб'єктами господарювання в межах одного періоду.
На думку розробників саме подання та розкриття інформації здатне
забезпечити ефективну комунікацію між суб'єктами господарювання, для
досягнення якої необхідно:
а) сконцентруватися на меті та принципах подання інформації, а не
правилах — зокрема, інформація про конкретний суб'єкт господарювання є
більш корисною, ніж стандартизовані описи;
б) класифікувати інформацію за спільними характеристиками;
в) розумно агрегувати інформацію для кращого подання, адже дублювання
її в різних частинах фінансової звітності погіршує зрозумілість (табл. А.4).
У питаннях класифікації інформації Концептуальна основа рекомендує
сортувати активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати на основі
спільних характеристик, доречних для цілей подання та розкриття інформації.
Такі характеристики включають (але не обмежуються ними характер статті, її
роль (або функцію) у господарській діяльності суб'єкта господарювання та
спосіб оцінки [148, п. 7.7]. Включення в одну класифікаційну групу елементів із
різними характеристиками може ліквідувати доречність інформації, знизити її
зрозумілість та співставність, а отже, не забезпечити правдивого подання
фінансової інформації.
Загалом класифікація застосовується до облікової одиниці, обраної для
активу або зобов'язання. Однак, якщо розподіл активів та зобов'язань на
компоненти, які мають різні характеристики призведе до надання більш
корисної інформації, то їх окрема класифікація може виявитися більш
доцільною. Наприклад, актив або зобов'язання можуть бути розділені на
поточні та необоротні компоненти, які будуть розкриті окремо.
Крім того, з урахуванням особливих юридичних, нормативних чи інших
вимог до власного капіталу, доцільним може виявитися також класифікація
його компонентів відповідно до спільних характеристик. Наприклад, як
зазначалося, у деяких організаціях13 дозволено здійснювати розподіл між
учасниками лише в разі наявності достатніх резервів для цього, тому окреме
розкриття такої інформації вважається корисним відповідно до оновленої
Концептуальної основи.
Для доходів і витрат класифікація здійснюється, виходячи із (і) облікової
одиниці, обраної для активу або зобов'язання, або (іі) складових доходів і
витрат, якщо вони мають різні характеристики та окремо ідентифікуються (див.

13

Відповідно до Закону про компанії у Великобританії 2006 [62, с. 25].
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п. 2.4). Відомо, що доходи та витрати, зазвичай на основі їх історичної вартості,
включаються до звіту про прибутки та збитки, який залишається основним
джерелом інформації про фінансові результати14 суб'єкта господарювання за
звітний період (див. п. 3.4).
У виняткових випадках (наприклад, при зміні поточної вартості активу чи
зобов'язання) ІASB може прийняти рішення про виключення статті зі звіту про
прибутки або збитки та включення її в інший сукупний дохід. Проте ця вимога
стосується лише розробників стандартів, тому практики не можуть визначати
виключення статті з прибутку або збитку під час розробки облікової політики,
просто керуючись вимогами Концептуальної основи.
Припущення, що всі доходи та витрати включаються до звіту про
прибутки та збитки, означає, що доходи та витрати, включені до іншого
сукупного доходу, як правило, будуть перекласифіковані («перенесені») у
прибуток чи збиток у майбутньому періоді. Тільки при виняткових обставинах
ІASB може заборонити подібну перекласифікацію – наприклад, якщо відсутня
чітка ідентифікація періоду або суми, а перекласифікація робить звіт про
прибутки або збитки менш доречним та правдивим [148, п. 7.19].
Загалом Концептуальна основа не містить конкретних вказівок щодо
необхідності включення конкретних статей в інший сукупний дохід чи в звіт
про прибутки та збитки. У майбутньому розробники планують прописати
заборону перекласифікації доходів та витрат, включених до іншого сукупного
доходу, при розроблення індивідуальних стандартів.
Як зазначалося в п. 1.3, між FASB та ІASB триває спільний проект
«Розкриття інформації», відповідно до якого планується зменшити обсяг
розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, акцентувавши
виключно на найважливіших питаннях. За цей період «спільної» роботи FASB
випустила у 2018 р. звіт-концепцію SFAC № 8 «Примітки до фінансової
звітності», а ІASB випустила:
 у 2010 р. Практичні вказівки до МСФЗ 1 «Коментар до управління»15,
який містить практичні вказівки до розкриття інформації у фінансовій звітності
про: • характер бізнесу; • цілі та стратегії; • ресурси, ризики та відносини;
• результати та перспективи; • заходи та показники ефективності;
 у 2017 р. Практичні вказівки до МСФЗ 2 «Судження щодо суттєвості»,
який також прописує практичні рекомендації щодо розкриття суттєвої
інформації при конкретних обставинах;
 у 2019 р. Проект ED/2019/7 «Загальне подання та розкриття інформації»,
У п. 7.16 Концептуальної основи розглядається як Звіт про прибутки та збитки окремо або в поєднанні зі Звітом про інші
сукупні доходи [148].
15
Інша назва в США (обговорення та аналіз управління) або у Великобританії (операційний та фінансовий огляд).
14
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яким планується доповнити МСБО 1 (див. п. 3.4).
2.1.8. Концепції капіталу та збереження капіталу. Восьмий розділ
Концептуальної основи зазнав лише редакційних змін (1989 – 8 п., 2010 – 8 п.,
2018 – 9 п.), оскільки ІASB, з одного боку, вирішила недоцільним виключення
концепцій капіталу через те, що їхня суперечність з іншими концепціями
виявилася найменшою, а з іншого — відповідні оновлення могли затягнути
терміни розроблення документу. Тому розробниками відкладено перегляд
концепцій капіталу на майбутнє, якщо з’явиться в цьому більш обґрунтована
необхідність.
Серед двох запропонованих концепцій капіталу — фізична та фінансова
[61, п. А.15], найпоширенішою на практиці є остання, хоча такий вибір
залежить від потреб користувачів фінансової звітності, а саме: чи вони
зацікавлені в підтриманні номінальної величини інвестиційного капіталу (або
купівельній спроможності), чи в операційній здатності суб'єкта господарювання
(тобто виробничій потужності). Дві концепції капіталу відповідно породжують
дві концепції збереження капіталу, які пов’язують поняття капіталу та поняття
прибутку, оскільки визначають, як вимірюється прибуток. Інакше кажучи,
прибуток є результатом збереження капіталу.
Принципова відмінність між двома концепціями збереження капіталу
полягає в трактуванні наслідків змін у цінах активів та зобов'язань суб'єкта
господарювання. Зокрема, концепція збереження фізичного капіталу, яка
вимагає прийняття бази оцінки за поточною собівартістю, відображає такі
зміни, як коригування, пов'язані зі збереженням капіталу, або резервів для
переоцінки, які включаються до складу власного капіталу, а не прибутку.
Однак, концепція збереження фінансового капіталу не вимагає
використання певної бази оцінки, а лише залежить від виду фінансового
капіталу, який суб'єкт господарювання прагне зберегти [148, п. 8.5]. Саме це
визначає модель обліку для подання фінансової звітності, під час вибору якої
керівництво повинно притримуватися балансу між доречністю та надійністю16.
Використання відповідної моделі обліку ІASB поки не визначає, але в
майбутньому має наміри повторно проаналізувати світові зміни, зокрема, для
фінансової звітності, яка подається у валюті країни з гіперінфляційною
економікою.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі досліджені основні
методологічні зміни в Концептуальній основі фінансової звітності дозволяють
стверджувати про суттєвий внесок спільної праці ІASB та FASB в існуючі
концепції обліку та фінансової звітності. Зокрема, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ, що в основі

16

Термін «надійність» повинен бути замінений у п. 8.9 Концептуальної основи на «правдиве подання».
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Концептуальної основи, затвердженої ІASB у 2018 р., лежить спільно
розроблена обома радами Концептуальна основа 2010 р та первісні концепціїзвіти FASB 1973-2010 рр., які лежали в основі першої Концептуальної основи
ІASС (1989 р.).
Тому це дозволяє згрупувати досліджені концепції подання фінансової
звітності та пов'язані з ними терміни на нові, оновлені, повернені з попередніх
концептуальних основ, як наслідок компромісів між розробниками, та
виключені [154]. Зокрема, виявлено, що до повернених концепцій належать:
• ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ управлінняɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ (спільна концепція, 1989 р.), • аспект
правдивого подання«сутність над формою» (ІASС, 1989 р.), • оновлений термін
«суб'єкт, що звітує»(ІASС, 1989 р.), • оновлена обачність (симетрɢɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞ,
ІASС, 1989 р.); • оновлені критерії визнання активів та зобов'язань (в межах
якісних характеристик, FASB,1984 р.) [155].
Отже, внаслідок дослідження змін у Концептуальній основі, доведено, що
«симетрична» ідентифікація активу та зобов'язання сприятиме правильному
розумінню намірів розробників у питаннях визнання існування економічних
вигід, а також запропоновано відповідні коригування понять «доходи» та
«витрати». Крім того, виявлено, що оновлені якісні характеристики фінансової
інформації та концепція вɚɪɬɿɫɧɢɯ обмежень спостерігаються в усіх існуючих
концепціях подання фінансової звітності, у тому числі оцінки. Проведене
порівняння нових баз оцінок дозволило з’ясувати їхні переваги та недоліки в
забезпеченні фінансової інформації якісними характеристиками.
2.1.9. Загальна методологія обліку елементів фінансової звітності.
Оскільки Концептуальна основа повністю акцентує на таких головних
елементах фінансової звітності, як активи та зобов'язання, їх бухгалтерський
облік повинен бути побудований таким чином, щоб отримана інформація
відображала співставне та правдиве узагальнення фактів. Для цього саме
відповідність бухгалтерського обліку встановленим концепціям, правилам,
нормам (тобто нормативний рівень методології) покликана забезпечити
виконання названої вимоги до обліково-звітної інформації.
У зв'язку із цим розглянуті вище оновлені концепції фінансової звітності
дозволяють структурувати процес обліку елементів фінансової звітності та
узагальнити його в загальну методологію обліку (табл. 2.2) як таку сукупність
правил, норм, принципів, які регламентують дії суб'єкта господарювання під
час відображення економічних явищ і процесів, зафіксованих у їх поетапній
ув’язці, взаємодії та узагальненні, а також удосконалюють способи отримання
нових знань, які правдиво відображають дійсність, та механізм приросту
наукового знання.
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Таблиця 2.2. Загальна методологія обліку елементів фінансової звітності
відповідно до оновлених концепцій фінансової звітності
Методологія обліку елементів фінансової звітності
КРОК 1. Визначення елементів фінансової звітності

Пункти

Актив – це теперішній економічний ресурс17, який контролюється суб’єктом
господарювання в результаті минулих подій.
Зобов'язання – це теперішній обов’язок18 суб'єкта господарювання передати економічний
ресурс у результаті минулих подій.
Дохід – це збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводять до збільшення
власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками учасників.
Витрати – це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводять до
зменшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із виплатами учасникам.
Власний капітал – це залишкова частка в активах суб'єкта господарювання після
вирахування всіх його зобов'язань

п. 4.2,
4.63

КРОК 2. Визнання елементів фінансової звітності
Визнання — це процес фіксації для включення до звіту про фінансовий стан чи звіту (звітів)
про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню одного з елементів фінансової
звітності. Критерії визнання: а) надання доречної інформації, б) правдиве подання
інформації про елементи фінансової звітності (табл. А.4), включаючи:
- для активу: • наявність права, • потенціалу для отримання економічної вигоди, •
контролю;
- для зобов'язання: • наявність поточної заборгованості, • заборгованість полягає в передачі
економічного ресурсу, • відсутність практичної спроможності уникнути поточну
заборгованість унаслідок минулих подій;
- для доходу: • припинення визнання зобов'язання, або • визнання активу;
- для витрат: • визнання зобов'язання, або • припинення визнання активу.

п. 5.1,
5.7,
5. 125.17,
5.185.25

КРОК 3. Первісна оцінка елементів фінансової звітності (табл. А.4)
1. Оцінка за історичною собівартістю – це фінансова інформація про елемент фінансової
звітності з використанням (щонайменше, частково) ціни операції або події, що їх
спричинили.
п. 6.4• ІСТОРИЧНА СОБІВАРТІСТЬ +/— ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ* + ВІДСОТКИ (якщо є),
6.9
або
• ПОТОЧНА ВАРТІСТЬ як умовна собівартість (якщо неможливо визначити ІВ)
• АМОРТИЗОВАНА ВАРТІСТЬ (для фінансових активів та фінансових зобов'язань)
2. Оцінка за поточною вартістю – це фінансова інформація елемент фінансової звітності з
використанням інформації, що оновлюється для відображення умов станом на дату оцінки.
п. 6.12• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ — це ціна, яку було б одержано в разі продажу активу чи
6.16
сплачено за передання зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку станом на
дату оцінки +/— ВИТРАТИ НА ВИБУТТЯ/ПЕРЕДАЧУ активу/зобов'язання*
• ВАРТІСТЬ ПРИ ВИКОРИСТАННІ (для активів) — це теперішня вартість грошових
потоків або інших економічних вигід, які суб'єкт господарювання розраховує отримати від
використання активу та його вибуття. — ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ ВИТРАТ НА ВИБУТТЯ
п. 6.17• ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ (для зобов'язань) — це теперішня вартість грошових коштів
6.20
або інших економічних ресурсів, які, як очікує суб'єкт господарювання передати при
зобов’язання
+
ТЕПЕРІШНЯ
ВАРТІСТЬ
ВИТРАТ
НА
виконанні
ПЕРЕДАЧУ/ВИКОНАННЯ зобов'язання
• ПОТОЧНА СОБІВАРТІСТЬ — це собівартість еквівалентного активу на дату оцінки, яку п. 6.21довелося б сплатити +/— ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ* на дату оцінки
6.22

КРОК 4. Наступна оцінка елементів фінансової звітності
Для історичної
собівартості

17
18

• амортизація, • зменшення корисності або обтяжливі події,
• нарахування відсотків, • дисконтування (для фінансових п. 6.42
активів та фінансових зобов'язань – АМОРТИЗОВАНА

Економічний ресурс – право, котре має потенціал для отримання економічних вигід.
Обов'язок — це дія або відповідальність, уникнути якої суб'єкт господарювання не має практичної спроможності.
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Методологія обліку елементів фінансової звітності

Для поточної вартості

Пункти

ВАРТІСТЬ),
• зміни у вартості (лише для зменшення корисності),
• зміни в очікуваних грошових потоках (для фінансових активів
та фінансових зобов'язань)
• зміни у вартості, • зменшення корисності або обтяжливі події,
• нарахування відсотків,
• зміни у цінах (для поточної собівартості)

КРОК 5. Припинення визнання елементів фінансової звітності
Припинення визнання — це повне або часткове виключення активу або зобов'язання, що був
(було) раніше визнаний (визнане), зі звіту про фінансовий стан суб'єкта.
Критерії припинення визнання:
1. Стаття більше не відповідає визначенню активу чи зобов’язання.
п. 5.26
2. Для активу (продаж або споживання) – при втраті контролю над усім визнаним активом
чи його частиною; для зобов’язання (виконання або передача) – більше не має
теперішнього обов'язку за всім визнаним зобов’язанням чи його частиною.

Примітки. * “+” для активу, “—” для зобов'язання.
Джерело: власна розробка на основі [62; 148; 40].

Водночас, характеризуючи підходи до визначення структури методології
бухгалтерського обліку (процедурний, адитивний, системний), розглянуті в
монографії П. Куцика та М. Корягіна [349, с. 55], для методології обліку
елементів фінансової звітності, запропонованої в табл. 2.2, не забезпечується
системний підхід. Це пояснюється тим, що адитивний підхід, як складова
системного підходу, розглядає методологію як сукупність елементів методу
бухгалтерського обліку, які в МСФЗ відсутні (крім оцінки, подвійного запису,
балансу та звітності). Отже, єдиним підходом, який визначає структуру
запропонованої методології обліку, є процедурний – розглядає методологію
бухгалтерського обліку як сукупність облікових процедур (спостереження,
вимірювання, класифікація, систематизація).
Таким чином, побудована методологія обліку елементів фінансової
звітності (табл. 2.2) дозволяє виявити порушення системності у принципах та
методах обліку, запропонованих у МСФЗ, що вимагає подальшого
удосконалення їхньої методологічної бази.
Окрім підходів до визначення структури методології обліку, Н. Малюга
виділила три якісно самостійних, тісно пов'язаних між собою, рівні методології
бухгалтерського обліку: 1) предметно-концептуальний, 2) нормативний та
3) логічний [156, с. 241]. При цьому запропонована в табл. 2.2 загальна
методологія обліку елементів фінансової звітності:
• як сукупність концепцій фінансової звітності, систематизованих у
контексті їх відносин і зв’язків із потенційними засобами пізнання, націленими
на користувачів, пояснює предметно-концептуальний рівень;
• як відповідність ведення бухгалтерського обліку правилам та нормам
оновленої Концептуальної основи фінансової звітності, спрямованим на
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фіксацію у даному уявленні зв’язків та відношень елементів фінансової
звітності, та визначення порядку регламентації обліку цих елементів,
характеризує про наявність нормативного рівня; і
• як послідовність застосування правил та норм під час обліку елементів
фінансової звітності (визначення, визнання, первісна та наступна оцінка,
припинення визнання), у якій результат на певному кроці є основою для дій на
наступному кроці, утворює зміст логічного рівня методології.
Загалом таке узагальнення правил, концепцій та норм у табл. 2.2
ґрунтується на єдиних методологічних підходах до систематизації інформації,
які здебільшого належать до нормативного рівня методології бухгалтерського
обліку. Водночас не слід забувати, що оцінка, наведена на кроках 4 та 5, є
елементом методу бухгалтерського обліку.
Тому, з огляду на пізнавальну функцію методології бухгалтерського обліку,
розроблена методологія обліку елементів фінансової звітності відповідно до
оновленої Концептуальної основи забезпечує формування теорії науки через
перетворення отриманого у процесі дослідження нового знання про обліковозвітні концепції на поетапні кроки обліку елементів фінансової звітності, що
систематизує теорію науки, формує новий інструментарій наукового пізнання.
А з огляду на практичну функцію методології бухгалтерського обліку,
узагальнення всіх обліково-звітних концепцій в табл. 2.2 забезпечують
організацію впровадження отриманих нових теоретичних знань (про концепції
та правила) у практичну діяльність, забезпечуючи зв'язок науки з практикою.
Визначальним критерієм корисності наведеної методології є можливість її
впровадження в суспільну практику. Адже саме практика вирішує, якою бути
методології.
Крім того, практика довела й доводить, що не існує методології абсолютно
нейтральної в економічно-орієнтованому відношенні від впливу з боку
загального світогляду й переконань дослідника. Тобто методологія є категорією
суб’єктивною. Як зазначав проф. М. Медведєв, різні набори основних
методологічних прийомів та принципів – це закономірне вираження права на
індивідуальні наукові погляди [156].
У зв'язку із цим, враховуючи те, що сучасна методологія науки є
багаторівневою за своєю структурою та множинною, запропонована в цьому
дослідженні методологія обліку елементів фінансової звітності – це система знань
про основи та структуру бухгалтерської теорії, про підходи до спостереження
та реєстрації економічних явищ і процесів, яка дозволяє ідентифікувати
досліджувані концепції, правила та норми обліку, провести їх систематизацію
та узагальнення для подання у новому форматі наукового пізнання.
Як наслідок, за допомогою отриманої методології обліку елементів
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фінансової звітності відповідно до оновленої Концептуальної основи можуть
вирішуватися наступні методологічні проблеми:
¾ формулювання основних концепцій бухгалтерського обліку та звітності;
¾ уніфікація понятійного апарату, який застосовується в бухгалтерському
обліку;
¾ систематизація облікових процесів, реєстрації господарських фактів;
¾ визначення ступеня та порядку регламентації бухгалтерського обліку;
¾ обмеження альтернативних способів ведення обліку при отриманні
звітних показників;
¾ встановлення правил ведення бухгалтерського обліку та порядку
отримання звітних показників [156, с. 242].
Саме завдяки цьому, використовуючи отриману методологію
бухгалтерського обліку елементів фінансової звітності, в наступних параграфах
цього розділу вирішено дослідити оновлені вимоги МСФЗ для кожного
елементу фінансової звітності.
2.2. Методологія обліку активів згідно з оновленими концепціями та
вимогами у міжнародних стандартах фінансової звітності

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ ɚɛɨ ,)56) – це набір
документів, які регламентують правила складання фінансової звітності,
необхідні зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних рішень. Їх
дотримання, як передбачено п. SP1.5 Концептуальної основи фінансової
звітності, сприяє прозорості завдяки покращенню якості фінансової інформації
та підвищенню її співставності на міжнародному рівні; підзвітності за рахунок
скорочення інформаційного розриву між учасниками капіталу та менеджерами;
економічній ефективності, ідентифікуючи реальні можливості та ризики для
інвесторів, знижуючи витрати на залучення капіталу та скорочуючи витрати на
підготовку міжнародної фінансової звітності.
Мета подання таких звітів формує фундаментальну базу Концептуальних
основ, принципи яких лежить в основі МСФЗ, але можуть відхилятися від
деяких вимог у цих стандартах. Для уникнення такого відхилення (у разі
критичності) ІASB розробляє поправки до конкретного стандарту, вносить їх у
робочу програму відповідно до регламенту та затверджує як поправки до Основ
для висновків до цього стандарту.
Це означає, що будь-які зміни у Концептуальній основі не призводять до
автоматичної зміни у вимогах стандартів. Як зазначалося, зміни у стандартах
повинні затверджуватися окремо відповідно до регламентної процедури
оновлення стандарту. У зв'язку із цим після затвердження нової
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Концептуальної основи фінансової звітності у березні 2018 р. розробниками
було видано два супровідні документи, один із яких містить поправки до
посилань на Концептуальну основу в МСФЗ [196]:
9 14 стандартȎȣ фінансової звітності – МСФЗ 1, МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ
4, МСФЗ 5, МСФЗ 6, МСФЗ 8, МСФЗ 9, МСФЗ 10, МСФЗ 12, МСФЗ 14, МСФЗ
15, МСФЗ 16, МСФЗ 17;
9 13 стандартȎȣ бухгалтерського обліку – МСБО 1, МСБО 8, МСБО 12,
МСБО 16, МСБО 19, МСБО 21, МСБО 28, МСБО 32, МСБО 34, МСБО 36,
МСБО 38, МСБО 40, МСБО 41;
9 9 тлумаченțȭȣ – КТМСФЗ 5, КТМСФЗ 12, КТМСФЗ 14,КТМСФЗ 17,
КТМСФЗ 19, КТМСФЗ 20, КТМСФЗ 22, ПКТ 29, ПКТ 32;
9 2 практичних вказівȘȎȣ до МСФЗ (додаток Е, табл. Е.1).
Однак, не всі нові поправки оновлюють посилання у стандартах та
Основах до їх висновків на нову Концептуальну основу. Деякі поправки містять
лише уточнення, версія якої Концептуальної основи є актуальною для того чи
іншого положення у стандарті (наприклад, Концептуальна основа ІASС,
прийнята у 2001 р.; Концептуальна основа, прийнята спільно радами у 2010 р.;
чи нова Концептуальна основа, затверджена IASB у 2018 р.) або вказують на те,
що визначення в стандарті не передбачає оновлення відповідно до нових
визначень, розроблених в переглянутій Концептуальній основі 2018 р. При
цьому, слід зазначити, що лише ті поправки, які отримали посилання на новий
Концепт, набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня
2020 р.
У зв’язку із цим метою даного параграфа – дослідити методологію обліку
активів за міжнародними стандартами у розрізі класів, яким характерні власні
ознаки та причини утримання, та в межах розробленої загальної методології
обліку елементів фінансової звітності згідно з оновленими концепціями Це
допоможе з’ясувати існуючу нормативну відповідність положень МСФЗ новим
концепціям та виявити сучасні проблеми в обліку активів на методологічному
рівні (див. п. 3.1).
Отже, відповідно до загальної методології обліку елементів фінансової
звітності, наведеної в табл. 2.2, облік активів також можна розподілити на
послідовний покроковий процес наступним чином:
Перший крок – актив визначається як існуюче контрольоване право, яке має
потенціал для отримання економічних вигід (пп. 2.1.4);
Другий крок – актив визнається, якщо містить достатньо доречну
інформацію та може бути правдиво відображеним (пп. 2.1.5);
Третій крок – актив оцінюється в момент первісного виникнення (первісна
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оцінка) за однією із двох баз оцінок (пп. 2.1.6);
Четвертий крок – вартість активу змінюється з плином часу (амортизація,
зменшення корисності, переоцінка), що визначається вимогами конкретних
стандартів (МСБО 16, МСБО 36, МСФЗ 9 відповідно) залежно від класу
активів;
П’ятий крок – припинення визнання активу відбувається внаслідок втрати
контролю над ним – повного використання або продажу. Водночас кроки
оцінювання, переоцінки та припинення визнання активу знаходять
відображення як у балансі, так і у звіті про фінансові результати (див. п. 3.4).
2.2.1. Облік основних засобів відповідно до МСБО 16 не зазнав суттєвих
змін за останні роки, навіть після зміненого визначення «активу» та критеріїв
його визнання в Концептуальній основі 2018 р., тому що поправки до Основ
для висновків до МСБО 16 свідчать про необхідність керування вимогами
Концептуальної основи 2001 р.
Дія стандарту поширюється на всі матеріальні активи та рослини-носії (з
2016 р.), окрім активів: • що видобуваються – корисні копалини (МСФЗ 6,
пп. 2.2.4); • утримуваних для продажу (МСФЗ 5, пп. 2.2.8); • пов'язаних із
сільськогосподарською діяльністю (МСБО 41, пп. 2.2.6).
Основні методологічні положення стандарту наводяться в табл. 2.3, які
свідчать про відсутність одиниці виміру для визнання основного засобу, що
вимагає застосування суджень у кожній конкретній ситуації. До таких суджень
у обліку основних засобів належать визначення порогу суттєвості (пп. 2.1.2),
агрегування статей (пп. 2.1.7) та капіталізація витрат, яка поєднує попередні
два судження. Усі зазначені судження відіграють важливу роль під час
визнання основного засобу, вартість якого має порогове значення, що
прописується в обліковій політиці суб'єкта господарювання.
Оскільки суттєвість та агрегування розглядалися в п. 2.1, необхідно
зазначити, що поріг капіталізації витрат тісно пов'язаний із суттєвістю –
загальна сума одноразових витрат, списаних у прибуток або збиток, не повинна
бути суттєвою. Проте слід враховувати те, що поріг суттєвості може
підвищуватися за рахунок агрегування окремих незначних предметів, до яких
п. 9 МСБО 16 дозволяє застосовувати критерії визнання активу.
Оскільки наступні витрати, понесені після придбання або будівництва
довгострокового активу, можуть визнаватися також у якості: а) витрат,
б) скорочення накопиченої амортизації, або в) капіталізуватися, КТМСФЗ 1
рекомендує створювати резерв для поточних витрат на відновлення та
демонтаж активу й переглядати кошторис майбутніх витрат перспективно.
Тому для того, щоб мати право на капіталізацію, витрати повинні
відповідати критеріям визнання активу (табл. 2.3) та перевищувати
103

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОНОВЛЕНИХ МІЖНАРОДНИХ
встановлений поріг капіталізації, який переглядається на кожну звітну дату.
Водночас у разі зниження останнього, МСБО 8 та п. 80 Практичних вказівок до
МСФЗ 2 вимагають проводити перегляд визнання всіх основних засобів
ретроспективно.
Усі матеріальні основні засоби, крім землі, амортизуються для
підтримання принципу відповідності, навіть якщо їхня ринкова вартість
підвищується (наприклад, у періоди високої інфляції цін). Незважаючи на те,
що земля має необмежений термін корисної експлуатації, її складні конструкції
повинні обліковуватися на окремих рахунках, відповідно, з різними термінами
нарахування амортизації на кожен елемент. Хоча це знижує ступінь агрегації з
точки зору Концептуальної основи.
Метод амортизації визначається як функція часу, або як функція
фактичного використання. На першу функцію впливають такі фактори, як
технологічні зміни, погіршення якості, юридичні та інші обмеження, які
визначають термін корисного використання; на другу – не фізичний стан
активу, а його корисність, в залежності від якої актив може мати довший або
коротший термін корисного використання. Наприклад, будівля може мати 50річний очікуваний термін експлуатації як приміщення для зберігання товарів
або для використання у легкому виробництві; як демонстраційний зал –
коротший термін експлуатації через, наприклад, не привабливість старого
приміщення для клієнтів.
У методах амортизації МСБО 16 не має пріоритетності, хоча заперечує
доцільність використання методу амортизації, основаного на доходах, в
отриманні яких задіяний актив. Причиною цього є те, що дохід також
відображає інші чинники, відмінні від економічних вигід, притаманних активу.
Тому методи нарахування амортизації основних засобів стандарт вимагає
переглядати періодично і, у разі доцільності, враховувати зміни перспективно
(коригування минулих років неможливо) відповідно до правил у змінах оцінок
згідно з МСБО 8.
Важливим у методах амортизації основних засобів є виникнення
тимчасових різниць унаслідок коригувань прибутку до оподаткування [157],
оскільки саме від правильного їх підрахунку залежить сума податку на
прибуток та існування відстроченого податкового активу або зобов'язання (пп.
2.2.17). Окрім цього, якщо активи знецінюються протягом тривалого терміну
експлуатації, то для цілей фінансової звітності (не податкової) у перші роки
створюється відстрочене податкове зобов’язання, яке зменшується в наступні
періоди. Знецінення активу не спричинює тимчасових різниць, що виникають
внаслідок періодичних амортизаційних відрахувань [62].
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Таблиця 2.3. Методологія обліку основних засобів за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку основних засобів

Вимоги

КРОК 1. Визначення активу
Основні засоби – це матеріальні активи, які використовуються:
а) у виробництві або постачанні товарів/послуг, для оренди іншим суб'єктам, або для
адміністративних цілей; б) понад один період.
КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від активу, та
2. Вартість активу можна надійно оцінити.
КРОК 3. Первісна оцінка активу
1) за грошові кошти: • СОБІВАРТІСТЬ = вартість придбання19 —
- придбання
знижки + прямі витрати20 + попередні витрати21
2) у кредит: • СОБІВАРТІСТЬ = витрати на позики та %*
1) на немонетарний актив:
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (далі – СВ), або,
• БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ (далі –БВ) отриманого/переданого
активу
- обмін
- якщо БВ отриманого > БВ переданого активу → прибуток;
- якщо БВ отриманого активу < БВ переданого активу → збиток.
2) на акції: • СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ випущених акцій або
придбаних активів, різниця → додатково оплачений капітал
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ або • НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ +
витрати на підготовку до використання
- безоплатно
• надходження пов'язані з акціонерами → Кт Капітал
• умовне зобов'язання/державний грант → Кт Дохід
• СОБІВАРТІСТЬ (в межах СВ) = витрати (прямі та непрямі) на
виробництво + витрати на підготовку22 + витрати на розробку
- будівництво/
(якщо дотримані критерії) + витрати на позики та відсотки,
виробництво
- якщо собівартість > справедливу вартість → збиток
- якщо собівартість < справедливу вартість → собівартість
КРОК 4. Зменшення вартості активу та наступна оцінка активу
а) амортизується: • актив готовий до використання, • у разі
простою/невикористання/утримання для вибуття,
б) не амортизується: • земля, • призупинення виробництва (для
виробничого методу), • перекласифікація активу для продажу,
Амортизація
• припинення визнання активу; в) вибір методу амортизації не
обмежується: • прямолінійний, • метод зменшеного залишку,
• виробничий метод, г) зміна методу амортизації – перспективно.
Зменшення
Балансова вартість > Відновлювальна вартість (БВ > ВВ)
корисності
а) капіталізуються: витрати на поліпшення якості виробництва,
продовження терміну експлуатації, збільшення виробничої
потужності та продуктивності, амортизація задіяного обладнання,
Наступні витрати
зменшення інших витрат (економія праці),
б) первісно створюється резерв на поточні витрати,
в) не капіталізуються: див. пп. 2.4.1, табл. 2.20.
Модель витрат
• Собівартість — накопичена амортизація/збитки від знецінення
Модель
• СВ (якщо є) — накопичена амортизація/збитки від знецінення

п. 6
МСБО 16,
Концепт
2010 р.
п. 7
МСБО 16
п.15, 23
МСБО 16,
МСБО 23

п. 24
МСБО 16

п. 23
МСБО 20
п. 22
МСБО 16,
МСБО 23

п.55
МСБО 16,
МСБО 8
МСБО 36
(пп. 2.2.16)
МСБО 16,
КТМСФЗ 1
п.30
п. 31

В тому числі юридичні та брокерські збори, ввізне мито, неповернені податки на придбання.
Витрати на доставку, розвантаження, встановлення, налаштування, тестування, короткострокову оплату праці, пов'язану
із придбанням або виробництвом активу.
21
Демонтаж, вилучення, ліквідація об’єкту, відновлення ділянки, вартість професійних послуг (архітектори, інженери,
оцінювачі)
22
Витрати на запуск в експлуатацію, страхування (якщо обов'язкове), екологічний дозвіл, ремонт або інші усунення
перешкод в процесі будівництва або виробництва.
19
20
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Методологія обліку основних засобів
переоцінки
(альтернатива)

• ВВ (якщо немає СВ) — накопичена амортизація/збитки від
знецінення
Первісна переоцінка
- якщо переоцінка збільшує БВ → Кт Інший сукупний дохід
- якщо переоцінка зменшує БВ → Інші збитки
Наступна переоцінка
- якщо переоцінка збільшує БВ → Кт Інший сукупний дохід (з
урахуванням попередніх визнаних збитків)
- якщо переоцінка зменшує БВ → Дт Інший сукупний дохід
Дт Збитки знецінення [61, п. С.8]
Накопичена амортизація під час переоцінки [61, п. С.9]:
а) перераховується пропорційно змін: БВ = переоціненій вартості,
або
б) списується й перераховується для переоціненої вартості

Вимоги
МСБО 16
або
МСБО 29
(для
інфляції)

МСБО 36

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною
2. Вибуття або втрата очікуваних майбутніх економічних вигід
Надходження — БВ → Звіт про прибутки або збитки
Обмін/продаж/
Амортизація → Звіт про прибутки або збитки.
ліквідація
Вилучення активу зі Звіту про фінансовий стан.

п. 67-71
МСБО 16
МСФЗ 15/
МСФЗ 16

Примітка. *Якщо розраховуються за методом ефективної ставки за МСФЗ 9.
Джерело: власна розробка на основі [62; 158; 159].

Оскільки з плином часу вартість основного засобу може змінюватися,
окрім амортизації та зменшення корисності, МСБО 16 вимагає проводити для
всіх груп або категорій активів наступну оцінку. Найбільш поширеною для
цього є модель первісних витрат, яка вимагає регулярного перегляду термінів
корисного використання активів (табл. 2.3). У разі недотримання цих вимог,
існує ризик використання в бізнесі повністю знецінених активів. Інша модель –
переоцінки, вимагає регулярно переоцінювати активи до їх справедливої
вартості та знецінювати переоцінену вартість протягом залишкового терміну
корисної експлуатації.
Водночас модель переоцінки не є тотожною моделі справедливої вартості
(див. пп. 2.2.7). Головною метою моделі переоцінки є запобігання у звіті про
фінансовий стан значного поєднання різних вартостей, а також уникнення
вибіркової переоцінки, застосовуваної для максимізації чистих активів.
Припинення визнання основних засобів на методологічному рівні знаходить
взаємодію з концепцією втрати контролю над активом, затвердженою в
Концептуальній основі 2018 р., як головного критерію припинення визнання
активів. Нестандартність такої процедури відповідно до МСБО 16 полягає в
тому, що якщо суб'єкт господарювання продає об’єкт основного засобу після
припинення здачі його в оренду, то такий актив перекваліфіковується в
«утримувані для продажу» (пп. 2.2.8) та переводиться до запасів за його
балансовою вартістю (пп. 2.2.5). Після продажу такого активу визнається дохід
відповідно до МСФЗ 15 (пп. 2.4.2). Для фінансової звітності обидві моделі
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наступної оцінки під час припинення визнання основного засобу мають
однаковий ефект.
2.2.2. Облік нематеріальних активів відповідно до МСБО 38 не зазнав
суттєвих змін на методологічному рівні, крім поправки у 2018 р. до п. 8
стандарту щодо використання поняття «активу» Концептуальної основи 2010 р.
Дія стандарту поширюється на всі ідентифіковані негрошові активи без
фізичної форми23, крім: • гудвілу (МСФЗ 3, пп. 2.2.3), • відстрочених
податкових активів (МСБО 12, пп. 2.2.17), • нематеріальних активів,
утримуваних для продажу (МСФЗ 5, пп. 2.2.8), • активів, пов'язаних із
договорами страхування (МСФЗ 17, пп. 2.2.13), • фінансових активів (МСБО 32,
МСФЗ 9, пп. 2.2.14), • корисних копалин (МСФЗ 6, пп. 2.2.4), • орендних
активів (МСФЗ 16, пп. 2.2.11). Але існують випадки, коли нематеріальні речі
мають певну фізичну форму, зокрема, якщо:
а) присутні докази існування активу, наприклад, сертифікат про надання
патенту (сертифікат не є самим активом),
б) містяться на фізичному носію, як USB-накопичувач або компакт-диск (у
разі комп'ютерного програмного забезпечення), або
в) отримані в результаті науково-дослідної діяльності, оскільки
матеріальний прототип або модель є вторинними для знань, які є первинним
результатом цих заходів.
Основні методологічні положення МСБО 38 наводяться в табл. 2.4, які
свідчать про значну подібність з обліком основних засобів (МСБО 16) на всіх
п’яти методологічних етапах. Зокрема, як і у випадку з матеріальним активом,
капіталізація витрат припиняється в момент передачі нематеріального активу в
експлуатацію, хоча витрати, понесені на його підготовку до використання (уже
переданого в експлуатацію), не капіталізуються. Капіталізація витрат напряму
залежить від ”здатності отримувати майбутні економічні вигоди“. Тому деякі
додаткові витрати, пов'язані з покращенням активу, можуть капіталізуватися.
Проте, на відміну від основних засобів, нематеріальні активи під час
первісного визнання потребують відповідати вимогам ідентифікації, а саме:
 мати відокремленість, тобто можливість бути проданими, переданими,
ліцензованими, орендованими або обміняними окремо, або разом, із пов'язаним
договором; або
 виникати з юридичного та/або договірного права, незалежно від того, чи
можуть ці права передаватися або відокремлюватися від суб'єкта
господарювання або від інших прав та обов'язків.
У 2009 р. внесена поправка до п. 35 МСБО 38 врахувала відокремленість
Патенти, авторські права, ліцензії, бренд та/або найменування бренду, списки клієнтів, квоти на імпорт, комп'ютерне
програмне забезпечення, права маркетингу, франшизи, інтелектуальна власність, спеціалізовані ноу-хау.

23
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придбаного в бізнес-об'єднанні нематеріального активу, пов'язаним лише із
договором чи зобов'язанням, але не в сукупності із гудвілом (пп. 2.2.3). Окрім
цього, відповідно до поправки проекти досліджень та розробок, придбані в
бізнес-об'єднанні, також визнаються активом за собівартістю, навіть якщо є
складовими етапу дослідження.
Подальші витрати на них обліковуються як будь-які інші витрати на
дослідження та розроблення, за винятком таких критеріїв для обов’язкової
капіталізації: (і) присутня ресурсна можливість для завершення етапу розробки,
(іі) гарантовані майбутні економічні вигоди – отримання готового активу для
використання або продажу, (ііі) достовірна оцінка витрат [160, п. 57].
Вимога існування контролю для визнання нематеріального активу
відповідає новій Концептуальній основі, що передбачає можливість отримувати
майбутні економічні вигоди від активу, а також обмежувати доступ інших до
цих вигід. Майбутні економічні вигоди, передбачені МСБО 38, можуть мати
форму доходу від продажу продукції чи послуг, економії витрат чи інших вигід,
що виникають внаслідок використання нематеріального активу.
Прикладом інших вигід може бути використання секретної формули
(юридично захищеної), що призводить до зниження рівня конкуренції на ринку
та появу інших перспектив (прибуткових майбутніх продаж, зменшення витрат
на розвиток продукції та рекламу.
Первісна оцінка нематеріального активу є відмінною від первісної оцінки
основних засобів, оскільки МСБО 38 забороняє капіталізацію внутрішньо
створених активів (брендів та їх найменувань, клієнтських баз, вивісок,
гудвілу), тому що оцінити їхню вартість майже неможливо. Проте, додана у
2018 р. поправка до п. 5 ПКТ 32 вказує на можливість капіталізації витрат, що
стосуються надання хостингу24. Водночас поправка до п. 19 Основ для
висновків до ПКТ 32 вимагає керуватися новим визначенням поняття «витрат»
Концептуальної основи фінансової звітності.
Наступна оцінка нематеріального активу є відмінною від оцінки основних
засобів у питаннях заборони відновлення раніше визнаних витрат та їхньої
капіталізації, а також амортизації та зменшення корисності активу з визначеним
терміном експлуатації. Тобто відсутність терміну корисного використання
означає, що нематеріальний актив не підлягає амортизації та знеціненню.
.

24

Послуга із розміщення веб-сайту, яка передбачає надання необхідного ПЗ і підключення до Інтернет-мережі.
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Таблиця 2.4. Методологія обліку нематеріальних активів за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку нематеріальних активів

Вимоги

КРОК 1. Визначення активу
Нематеріальний актив – це ідентифікований негрошовий актив без фізичної форми
КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Актив можна ідентифікувати відокремлено від інших;
2. Використання активу контролюється суб’єктом звітування;
3. Існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від використання
активу;
4. Вартість активу можна достовірно оцінити.
КРОК 3. Первісна оцінка активу
1) за грошові кошти: • СОБІВАРТІСТЬ (ціна25 — знижки + прямі
- придбання
витрати на підготовку до використання26)
2) у кредит: • СОБІВАРТІСТЬ позики (окрім відсотків, пп. 2.4.1)
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (якщо є) = теперішня вартість +
-об’єднання
прогнозовані грошові потоки, або
бізнесу
• ГУДВІЛ (якщо немає справедливої вартості) – пп. 2.2.3,
• СОБІВАРТІСТЬ (дослідження, розробки)
- обмін
• СПРАВЕДЛИВА або • БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ (див. табл. 2.4)
-державна
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ або НОМІНАЛЬНА СУМА +
допомога
витрати на підготовку до використання
• СОБІВАРТІСТЬ = витрати (прямі та непрямі) на створення/
-власне
виробництво + витрати на підготовку + витрати на розробку [61, п.
створення
С.1] + витрати на позики та відсотки (якщо виробництво > 1 р.),
окрім витрат на внутрішньо створені активи27 (пп. 2.4.1, табл. 2.20)
- концесія
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ отриманого активу (пп. 2.2.10)
КРОК 4. Зменшення вартості активу та наступна оцінка активу
а) амортизується: • актив із визначеним терміном використання, в
тому числі внутрішньо створений, б) не амортизується: • у разі
Амортизація
вибуття, • утримання для продажу, в) метод амортизації:
прямолінійний
Знецінення
а) щорічно: • для активу з невизначеним терміном використання;
(щорічно або за • для активу недоступного для використання.
б) за потребою: • всі інші активи в разі наявності ознак знецінення.
потреби)
а) капіталізуються: витрати на поліпшення якості виробництва,
хостинг, продовження терміну експлуатації, економія інших
Наступні
витрати
витрат;
б) не капіталізуються: див. п. 2.4, табл. 2.20.
Модель витрат • Собівартість — накопичена амортизація/знецінення
- якщо є активний ринок (рідко):
Модель
• СВ (теперішня вартість + прогнозовані грошові потоки) —
переоцінки
накопичена амортизація/знецінення [61, п. С.3]
(рідко)
- якщо немає активного ринку:
модель первісних витрат [61, п. С.2]
КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною.
2. Вибуття або втрата очікуваних майбутніх економічних вигід.
Обмін/продаж/ Надходження — БВ, амортизація → Звіт про прибутки або збитки
фін. оренда
Вилучення активу зі Звіту про фінансовий стан

п. 8 МСБО 38,
Концепт 2010

п. 21, 34
МСБО 38

МСБО 38
/
МСБО 23
п. 34, 35
МСБО 38,
МСФЗ 3
МСБО 16
п. 23
МСБО 20
п. 63
МСБО 38
КТМСФЗ 12
п. 85, 97
МСБО 38/
МСФЗ 5
МСБО 36
(пп. 2.2.16)
п. 69
МСБО 38,
п. 5 ПКТ 32
МСБО 38
п. 74
МСБО 38
(табл. 2.3)

МСБО 38
МСФЗ 15/
МСФЗ 16

Джерело: власна розробка на основі [62; 160].

В тому числі юридичні та брокерські збори, ввізне мито, неповернені податки на придбання.
Витрати на оплату праці та інші професійні винагороди, витрати на перевірку правильності функціонування активу.
27
Найменування брендів, списки клієнтів, вивіски, веб-сайти, техніко-економічне обґрунтування.
25
26
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У зв’язку із цим п. 90 МСБО 38 рекомендує обирати термін використання
нематеріального активу залежно від його типу, зокрема: • для списків клієнтів –
2 роки (швидка втрата цінності – контакти застарівають, клієнти переходять до
інших постачальників); • патент – максимум 15 років (розвиток технологій
вимагає постійного перегляду); • авторські права – рік-два; • поновлювані
ліцензійні права – можуть мати невизначений термін при наявності відповідних
доказів про невеликі або відсутні витрати на постійне поновлення (потребує
регулярного тестування на знецінення, що залежить від попиту споживачів або
змін технологій).
Облік амортизації нематеріальних активів у 2016 р. отримав уточнення до
п. 98А МСБО 38 щодо методу, заснованому на доходах. Так, на відміну від
МСБО 16, МСБО 38 припускає його використання в ситуаціях:
(і) коли нематеріальні активи в договорі є засобом вимірювання доходу з
або без уточнення часу або одиниць; або
(іі) дохід та споживання економічних вигід від нематеріального активу
тісно співвідносяться.
Наприклад, якщо згідно договору компанії дозволено видобувати корисну
копалину без часових та виробничих обмежень із певної визначеної місцевості,
то, як результат, нематеріальні активи можуть амортизуватися за рахунок
доходів, визначених у такому договорі.
Тому, аналогічно до основних засобів та враховуючи мінливу природу
нематеріальних активів, МСБО 38 вимагається регулярний перегляд
доцільності обраного методу амортизації та терміну корисного використання з
точки зору оновлення майбутньої економічної вигоди, де будь-яка зміна
повинна застосовуватися перспективно.
На відміну від основних засобів, модель переоцінки для нематеріальних
активів застосовується досить рідко через відсутність активного ринку для
подібних активів, що дозволяє визначити справедливу вартість. Наприклад,
така модель не використовується для брендів та їх найменувань, патентів,
товарних знаків та інші подібні активи.
Припинення визнання нематеріального активу на методологічному рівні
знаходить взаємодію з концепцією втрати контролю над активом,
затвердженою в Концептуальній основі 2018 р., як головного критерію
припинення визнання активів. Під час припинення визнання МСБО 38
припускає, що ліквідаційна вартість після вибуття (продажу, обміну, фінансової
оренди) нематеріального активу завжди буде нульовою, крім тієї ліквідаційної
вартості, що є наслідком зменшення корисності відповідно до МСБО 36
(пп. 2.2.16).
2.2.3. Облік придбаних активів у бізнес-поєднанні зазнав суттєвих
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методологічних змін відповідно до нового МСФЗ 3, чинного з 1 січня 2020 р.
Узгодження вимог стандарту із новим поняттям «активу» Концептуальної
основи (замість 1989 р.) відбудеться з 1 січня 2022 р.
Дія стандарту поширюється на всі активи, придбані на підставі договірних
умов бізнес-об'єднання, крім активів: • утримуваних для продажу (МСФЗ 5,
пп. 2.2.8), • спільної діяльності (МСФЗ 11, пп. 2.2.18), орендованих (МСФЗ 16,
пп. 2.2.11), • відстрочених податкових активів (МСБО 12, пп. 2.2.17),
• придбаних на інших умовах об'єднання, або • дочірньою організацією
(МСФЗ 10, пп. 2.2.18).
Нові поправки до МСФЗ 3, затверджені у 2019 р., розширюють сферу
впливу стандарту на спільні операції (дочірні компанії), контроль над якими
отримує суб'єкт господарювання (материнська компанія) унаслідок об'єднання
бізнесу (див. пп. 2.2.18). Зокрема, передбачається поетапне застосування нових
вимог стандарту, включаючи переоцінку за справедливою вартістю раніше
утримуваної частки в спільній операції.
Проте, відповідно до нових змін у МСФЗ 11, якщо суб'єкт господарювання
отримує спільний контроль над спільними операціями, то раніше утримувана
частка в таких операціях не підлягає переоцінці.
Основні методологічні положення МСФЗ 3 наводяться в табл. 2.5,
відповідно до яких операція із бізнес-придбання повинна відповідати новому
тлумаченню терміну «бізнес»28, а всі активи придбаного суб'єкта
господарювання – оцінюватися за справедливою вартістю, визначеною
відповідно до вимог МСФЗ 13 (див. п. 3.1). Зокрема, відповідно до нових змін
віддача від бізнесу (англ. - ’output‘) полягає в наданні товарів і послуг клієнтам,
на відміну від попереднього фокусування на економічних вигодах для
інвесторів та інших осіб. Тобто операція повинна розглядатися як придбання
групи активів (тобто не бізнес), якщо за сутністю вся справедлива вартість
придбаних активів сконцентрована в одному ідентифікованому активі або в
групах з аналогічними ідентифікованими активами.
Водночас необхідно зазначити, що між обліком придбання бізнесу та
обліком придбання групи активів існують суттєві відмінності, які включають
визнання гудвілу, визнання та оцінку умовної компенсації, облік трансакційних
витрат і облік відкладеного податку на прибуток. Зокрема, придбання бізнесу
обліковується за методом повної консолідації відповідно до МСФЗ 3, а
придбання групи активів – відповідно до МСБО 16 або МСФЗ 11, чи інших
відповідних стандартів.
28
Бізнес – це інтегрована сукупність видів діяльності та активів, які можна вести та управляти з метою надання товарів або
послуг клієнтам, отримання інвестиційного доходу (наприклад, дивідендів, відсотків) або інших доходів від звичайного
виду діяльності.
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Таблиця 2.5. Методологія обліку придбаних активів унаслідок об'єднання
бізнесу за МСФЗ та МСБО
Методологія обліку активів унаслідок бізнес-об'єднання
КРОК 1. Визначення активу

Вимоги

Бізнес-об'єднання – це угода або інша подія, у якій набувач отримує контроль над
одним або кількома підприємствами.
Гудвіл – це не ідентифікований нематеріальний актив із майбутніми економічними
вигодами, які виникають від інших активів унаслідок придбання при об'єднанні
бізнесу і не визнаються окремо.
Актив (після 2022 р.) – це існуючий економічний ресурс, який контролюється
суб'єктом господарювання в результаті минулих подій.

п. 32-40
МСФЗ 3,

Концепт
2018 р.

КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Ідентифіковані придбані активи відповідають визначенню активу.
2. Контроль над користуванням активу отримує покупець.
Критерії визнання гудвілу:
а) неможливість визначення справедливої вартості нематеріального активу після
придбання,
б) актив не має термін використання (якщо має – нематеріальний актив, див. табл. 2.4).

МСФЗ 3,
МСБО 38

КРОК 3. Первісна оцінка активу
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ на дату придбання, або
• ПРОПОРЦІЙНА ЧАСТКА теперішніх інструментів власності
- придбані активи
у визнаних сумах ідентифікованих чистих активів об’єкта
придбання
(СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ідентифікованих придбаних
активів + СУМА неконтролюючої частки акціонерів об’єкта
придбання29 [61, п. С.4] + СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ раніше
утримуваної частки капіталу в об’єкті придбання) —
- гудвіл унаслідок
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ чистих активів і зобов'язань на
бізнес-об'єднання
дату придбання =
• ГУДВІЛ, якщо позитивний результат [61, п. С.6], або
• ПРИБУТОК як «негативний» гудвіл, якщо від’ємний
результат [61, п. С.7].

п.18
МСФЗ 3

п.22
МСФЗ 3

КРОК 4. Наступна оцінка придбаного активу (табл. 2.4) та гудвілу
Амортизація
Знецінення гудвілу
(щорічно)

ЗАБОРОНЕНА
(БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ CGU30 + РОЗПОДІЛЕНИЙ ГУДВІЛ)
— ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ CGU =
- від’ємний результат → Дт Збиток від знецінення, Кт Гудвіл,
- позитивний результат → Кт Інший сукупний дохід, Дт Гудвіл
[61, п. С.5]

Знецінення інших
див. пп. 2.2.16
активів
Повернення
визнаного раніше ЗАБОРОНЕНО
знецінення
Метод
первісних
• БВ — накопичені збитки від знецінення
витрат

МСБО 38
п. 32
МСФЗ 3
МСБО 36
МСБО 38
МСФЗ 3

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною.
2. Втрата очікуваних майбутніх економічних вигід або повне знецінення гудвілу.

МСБО 38,
МСФЗ 3

Джерело: власна розробка на основі [62; 161].

Існує два методи для вимірювання неконтролюючого пакета акцій: 1) за його справедливою вартістю (та визнаючи гудвіл,
що стосується 100% бізнесу), або 2) за пропорційною часткою чистих активів компанії.
30
Суб'єкт господарювання або його підрозділ, який генерує грошову виручку.
29
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Гудвіл відповідно до нового МСФЗ 3 визнається, якщо справедливу
вартість нематеріального активу, придбаного в межах бізнес-об'єднання,
неможливо достовірно оцінити. Тобто він може існувати у формі матеріальних
та ідентифікованих нематеріальних активів, з якими був придбаний та
залишається бути пов’язаний. Оскільки такий особливий вид активу не генерує
грошових потоків самостійно та не залежить від інших активів, його не можна
продати та оцінити окремо. Це означає, що бізнес може приносити однакові
фінансові результати як із гудвілом, так і без нього.
У зв’язку із цим тест на знецінення гудвілу проводиться подібно до
визначення вартості бізнесу, який МСФЗ 3 вимагає проводити поетапно:
І етап – обчислити розподілений гудвіл між окремим підрозділами (далі –
CGU), які здатні генерувати грошові кошти окремо. Водночас кожна CGU, на
яку розподіляється гудвіл, повинна враховувати мінімально можливий рівень
існування гудвілу та максимально допустимий у межах операційного сегменту
(як зазначає МСФЗ 8). Оскільки МСБО 36 не прописує жоден метод для
розподілу гудвілу, рекомендованим способом, часто застосовуваним на
практиці, є різниця справедливих вартостей:
а) CGU до і після придбання, або
б) придбаних чистих активів і придбаної CGU, що представляє собою
гудвіл [62].
ІІ етап – протестувати отриманий гудвіл на знецінення (табл. 2.5).
Оскільки збиток від знецінення відноситься до багатьох активів у складі CGU,
то при умовному зменшенні гудвілу до нуля, можна перевірити чи відноситься
це знецінення до гудвілу. Так, якщо існує збиток від знецінення при нульовому
гудвілу, то необхідно розподілити отриманий збиток по окремих активах у
межах CGU на пропорційній основі. Проте необхідно пам’ятати про заборону
зменшувати балансову вартість активів нижче їхньої відновлюваної вартості
або до нуля. Збитки від знецінення гудвілу також не підлягають відновленню.
Як наведено в табл. 2.5, виплата за придбання бізнес-об'єднання може бути
меншою за справедливу вартість придбаних чистих активів. Такі операції часто
ідентифікуються як «вигідне придбання». Ця різниця традиційно (хоча й
нелогічно) називається «негативним гудвілом», оскільки відображається у
кредиті рахунку гудвілу. Умовний прибуток від вигідної покупки може
випливати з ризику майбутніх збитків, визнаних обома сторонами в ціні
трансакції, що детально пояснюється в практичних ситуаціях [61, п. С.7].
Подальша оцінка активів після об'єднання повинна обліковуватися
покупцем відповідно до інших МСФЗ (зокрема, МСФЗ 9). Крім того, право
повернути раніше передану компенсацію може класифікуватися як актив, якщо
визначені умови виконано. Водночас важливо зазначити, що відповідно до
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МСФЗ 3 невизнані відстрочені податки більше не впливають на гудвіл під час
наступної оцінки, як це було раніше.
2.2.4. Облік розвідки та оцінки запасів корисних копалин зазнав
методологічних змін відповідно до поправки в п. 10 МСФЗ 6, яка вимагає
ретроспективного застосування нових вимог Концептуальної основи під час
визнання та оцінки активів розвідки для періодів, починаючи з 1 січня 2020 р.
Дія стандарту поширюється на активи, пов'язані з розвідкою, які
включають витрати на: • придбання прав на розвідку; • топографічні, геологічні
та геофізичні дослідження; • пошуково-розвідувальне буріння; • відбір проб;
• оцінку технічної можливості та комерційної доцільності видобутку корисних
копалин, крім витрат на розробку запасів корисних копалин.
Оскільки МСФЗ 6 передбачає класифікацію та оцінку таких активів як
матеріальних або нематеріальних залежно від їхніх характеристик, дія
МСБО 16 (пп. 2.2.1) або МСБО 38 (пп. 2.2.2) визначає основну методологію
їхнього обліку.
Наприклад, права буріння традиційно вважаються нематеріальними
активами, а транспортні засоби та бурові установки – іншими матеріальними
активами. Водночас сума, що відображає споживання матеріального активу
(амортизація) при розробці нематеріального активу, стає частиною вартості
нової розробки.
У звіті про фінансовий стан активи розвідки відображаються як окремий
клас активів. Після закінчення всіх робіт, пов'язаних із розвідкою, та
виявленням можливості видобутку корисних копалин, такі активи тестуються
на зменшення корисності за МСБО 36 та перекласифіковуються. Будь-які
збитки внаслідок знецінення обліковуються також відповідно до МСБО 36,
незважаючи на високий рівень агрегації активів розвідки за рахунок CGU
(кожна – у межах операційного сегменту відповідно до МСФЗ 8).
Водночас найбільшим ускладненням в оцінці на знецінення активів
розвідки за потребою ІASB вважає правильне їх агрегування у CGU.
Проблематика питання полягає в прогнозуванні майбутніх грошових потоків,
які неможливо дисконтувати через їх невизначеність в оцінці (наприклад, ціни
для продажу) та строків виконання. У зв’язку із цим МСФЗ 6 радить агрегувати
одиниці CGU у вищий рівень, який підлягатиме оцінці зменшення корисності
за потребою, навіть якщо такий рівень може містити одну або декілька CGU.
Крім того, МСФЗ 6 додає інші обставини, характерні тільки для активів
розвідки, за яких необхідно проводити тестування на зменшення корисності,
зокрема, якщо:
1) період на право досліджувати найближчим часом закінчиться, а його
поновлення не очікується;
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2) суттєві витрати на подальшу розвідку та оцінку корисних копалин у
конкретній області не передбачені бюджетом та не плануються;
3) можливість видобутку корисних копалин у конкретній місцевості не
підтвердилася й суб'єкт господарювання вирішив припинити таку діяльність;
4) існує ймовірність, що балансова вартість активу розвідки навряд чи буде
повернута в результаті успішної розробки або продажу.
2.2.5. Облік запасів відповідно до МСБО 2 не зазнав жодних
методологічних змін унаслідок затвердженої у 2018 р. Концептуальної основи
та посилань на інші концепції. Проте, стандарт залишається важливим для
більшості суб'єктів господарювання, оскільки має відображення як у звіті про
прибутки чи збитки (собівартість реалізованих товарів), так і у звіті про
фінансовий стан (товарно-матеріальні цінності).
Основні методологічні положення стандарту наводяться в табл. 2.6, які
свідчать про неможливість оцінки товарних запасів за справедливою вартістю,
на відміну від МСБО 16 та МСБО 40. Це пояснюється їхнім меншим терміном
для зберігання та обмежувальним впливом інфляції чи інших економічних
факторів на їхні звітні суми.
Хоча для торгівельних посередників МСБО 2 дозволяє оцінювати запаси за
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на їхню реалізацію.
Дозволяючи цей виняток, стандарт зобов’язує відображати зміни справедливої
вартості в звіті про прибутки та збитки протягом поточного періоду.
Необхідно зазначити, що складність обліку запасів виникає незалежно від
виду діяльності суб’єкта господарювання (продавець чи виробник) у момент:
(і) визначення права власності на предмети, які повинні включатися до
запасів. Найпоширеніша помилка – вважати володіння запасами за фактом
їхньої наявності, тому, що наявні товари можуть бути проданими, а відсутні
товари – належати на правах власності. До таких товарів зазвичай належать:
• консигнаційні товари, • транзитні товари, й • товари з винятковим правом на
їхнє повернення.
Водночас консигнаційні товари, як правило, означають зберігання на
складі продавця (консигнатора) з правом власності в покупця (консигнанта) на
умовах договору. Транзитні товари за традиційним юридичним та
бухгалтерським тлумаченням включаються до запасів тієї сторони, яка
фінансово відповідальна за транспортні витрати. Продаж із правом повернення
передбачає рекомендації МСФЗ 15 – дохід зменшується на суму повернутих
товарів (див. п. 2.4);
(іі) включення понесених витрат до вартості запасів. На відміну від
МСБО 38, МСБО 16, усі витрати на дослідження та більшість витрат на
розробку відповідно до МСБО 2 не включаються у вартість запасів (п. 2.4);
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(ііі) придбання запасів на відстрочених умовах. МСБО 23 вимагає
капіталізації витрат на фінансування, що виникають під час виготовлення,
придбання або будівництва кваліфікованих активів. Однак витрати на позики,
як правило, не капіталізуються у зв’язку з придбанням запасів, оскільки період,
необхідний для підготовки товарів до продажу, як правило, короткий;
(іv) використання прийнятних методів у оцінці собівартості одиниці запасу:
FIFO або середньозваженої вартості. Відомо, що третя альтернатива – метод
останніх витрат (LIFO) – був видалений з МСБО 2 у 2003 р. через тенденцію
збільшення собівартості реалізації. Крім того, основним недоліком методу FIFO
є врахування потоку витрат, а не товарів, що в період інфляції дає високий
рівень чистого прибутку.
Тобто цей метод збільшує вплив економічного розвитку на показники
прибутку. Проте, незважаючи на це, підрахунок методу FIFO є простішим
(достатньо відслідковувати тільки частину останніх придбань) у порівнянні із
методом середньозваженої вартості (необхідно відслідковувати всі придбання,
що ускладнює процес перевірки).
Загалом суб’єкт господарювання обмежений у застосуванні різних методів
оцінки собівартості до аналогічних за природою та використанням ТМЦ (якщо
не виправдане обґрунтування іншого методу). Зміна методу оцінки собівартості
одиниці запасу повинна відображатися ретроспективно відповідно до вимог
МСБО 8 (не розцінюється як бухгалтерська оцінка);
(v) вибору вартості, за якою відображати запаси у фінансовій звітності.
Відомо, що така вартість обмежується сумою, яка може бути отримана від
остаточного продажу ТМЦ, тобто чистою вартістю реалізації (див. пп. 2.4.3).
Тому МСБО 2 вимагає порівнювати вартість запасів із їхньою чистою
реалізованою вартістю, крім груп подібних товарів, які можуть бути надійно
оцінені в сукупності.
Водночас нову оцінку чистої вартості реалізації передбачається проводити
в кожному звітному періоді й у разі її підвищення – визнавати. Також, важливо
пам’ятати, що чиста вартість реалізації не тотожна справедливій вартості, яка
означає більш широку ринкову оцінку, визначену в МСФЗ 13 (п. 3.1).
Як і за загальними правилами обліку активів, сума списання запасів у кінці
звітного періоду відображаються в прибутках або збитках. Якщо запаси,
уцінені в попередньому періоді, збільшуються у вартості, сума початкового
списання відновлюється до балансової вартості в межах суми попереднього
знецінення. Відповідно такі повернення також відображаються через прибутки
або збитки.
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Таблиця 2.6. Методологія обліку запасів за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку запасів
КРОК 1. Визначення активу
Запаси – це активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайній діяльності; і
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу,
в) існують у вигляді основних або додаткових матеріалів, призначених для використання
у виробничому процесі або при виконанні робіт та послуг.

Вимоги

п. 6
МСБО 2

КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Відповідність визначенню запасів, та
2. Отримання економічних вигід у майбутньому і надійна оцінка вартості.

Концепт
2010 р.

КРОК 3. Первісна оцінка активу
- придбання
для
перепродажу
(роздрібний/оптовий
продавець)
- дилер / брокер
- виробництво
товарів
(виробник)
- обмін
- надання послуг

1) за грошові кошти: • СОБІВАРТІСТЬ придбаних запасів =
п. 10
витрати на придбання31 — торгові знижки
МСБО 2
2) у кредит: • ВИТРАТИ на позику та відсотки не капіталізуються
/
(пп. 2.4.1, див. табл. 2.20)
МСБО 23
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ — ВИТРАТИ НА ПРОДАЖ
п. 3 (б)
Готова продукція обліковується за найменшою із вартостей:
1) за готівку: • СОБІВАРТІСТЬ ТОВАРУ = прямі витрати на
п. 17
виробництво + витрати на підготовку до використання32, або
МСБО 2/
• ЧИСТА ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ = орієнтовна ціна реалізації —
п. 4
передбачені витрати на завершення виробництва та збуту
МСБО 23
2) у кредит: • СОБІВАРТІСТЬ позики + відсотки (якщо
виробництво > 1 р.)
1) на аналогічний: • БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ переданого активу
МСБО 2
• СОБІВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ = витрати на оплату праці +
МСБО 2
витрати на додаткові матеріали або послуги, окрім витрат33

КРОК 4. Методи оцінки собівартості одиниці запасу
За собівартістю
(зазвичай)
За чистою
вартістю реалізації
(якщо спад на ринку,
пошкоджені/
застарілі запаси)

1. Метод конкретної ідентифікації. 2. Метод середньозваженої
вартості. 3. Метод оцінки за цінами перших придбань (FIFO)
1) Оцінка найменшої вартості із собівартості або чистої вартості
реалізації за:
а) кожним найменуванням запасів, або
б) основними товарними групами, або
в) загальним рівнем запасів.

п. 21-22
МСБО 2
п. 34
МСБО 2

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною
МСБО 2
2. Продаж або втрата очікуваних майбутніх економічних вигід (псування)
Собівартість реалізованих запасів = Залишок ТМЦ на початок
п. 34
періоду + Надходження ТМЗ — Залишок ТМЦ на кінець
Продаж/псування
періоду** → Звіт про прибутки та збитки (у доходах і витратах) МСБО 2,
(прибутки/витрати)
Собівартість не реалізованих запасів** → Звіт про фінансовий МСФЗ 15
стан
Примітка. ** Визначається залежно від обраної системи обліку запасів:
• для періодичної системи обліку – це необхідність проведення інвентаризації,
• для постійної системи обліку – це залишки на рахунках запасів.
Джерело: власна розробка на основі [62; 220].

Юридичні та брокерські збори, ввізне мито, неповернені податки на придбання, транспортні витрати, витрати на
страхування.
32
Приведення товару до теперішнього стану та місця розташування
33
Витрати, які не капіталізуються для всіх способів отримання запасів: • понаднормативні (надмірні витрати матеріалів,
робочої сили та інших непланових виробничих витрат), • витрати на зберігання ТМЦ поза виробничим процесом,
• адміністративні та постійні витрати (ремонт, технічне обслуговування, комунальні послуги, орендна плата, контроль
якості та вартість дрібного інструменту), • витрати на реалізацію, • витрати на розробки та дослідження (на відміну від
МСБО 38, МСБО 16), • курсові різниці.
31
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Припинення визнання запасів знаходить методологічну взаємодію з новою
концепцією втрати контролю, затвердженою в Концептуальній основі 2018 р.,
як одним із критеріїв припинення визнання активів, хоча й без відповідних
посилань.
2.2.6. Облік біологічних активів та сільськогосподарської продукції в
момент збирання врожаю регулюється МСБО 41, який не зазнав жодних
методологічних змін внаслідок затвердженої у 2018 р. Концептуальної основи,
крім посилання в Основах для висновків на оцінку історичної вартості
Концептуальної основи 2001 р. Основною ознакою поширення вимог стандарту
є біологічний процес трансформації, який змінює субстанцію біологічних
активів. Тобто, як тільки цей процес завершується (наприклад, збір зерна,
фруктів, забій тварин, вирубка дерев), дія МСБО 41 припиняється. Проте деякі
активи, пов’язані також із сільськогосподарською діяльністю, регулюються
іншими стандартами, а саме: • земля – МСБО 16 або МСБО 40; • рослини-носії
– з 2016 р. МСБО 16, • державні гранти на рослини-носії – МСБО 20;
• нематеріальні активи – МСБО 38.
Основні методологічні положення стандарту узагальнені в табл. 2.7, які, на
відміну від МСБО 2, пояснюють використання справедливої вартості для
оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції тривалими
виробничими періодами для тваринництва та для багатьох сільськогосподарських культур (наприклад, для лісів – протягом 30 років). Прийнято
вважати, що відсутність справедливої вартості та відображення змін на ринку
правдиво не відображають прибуток від довготривалого виробничого процесу
[62], але існують випадки, коли ринкова вартість не вважається корисною,
наприклад, ринок обмежений або існує тимчасовий вплив монополій.
У такому разі суб'єктам господарювання дозволяється застосовувати
альтернативні підходи до визначення справедливої вартості (табл. 2.7), або в
разі доведення їхньої не надійності, припустити, що справедлива вартість
надійно оцінена й використати її. Як правило, такі труднощі виникають тільки
під час первісного визнання біологічного активу, тому обрані альтернативні
вартості повинні бути обов’язково розкритими у фінансовій звітності, а при
появі реальної справедливої вартості – переоціненими за справедливою вартістю
із вирахуванням витрат на продаж та відображеними в змінах через прибутки
або збитки.
У зв’язку із цим суб'єкт господарювання повинен постійно оцінювати
можливість визначення справедливої вартості для біологічних активів,
оцінених за іншою альтернативною вартістю. Наприклад, із комбінованої
ринкової ціни на землю та незрілі культури можна вирахувати справедливу
вартість незрілих культур, якщо відняти справедливу вартість землі.
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Таблиця 2.7. Методологія обліку біологічних активів за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку біологічних активів
КРОК 1. Визначення активу
Біологічні активи – це живі рослини та тварини, контрольовані суб’єктом
господарювання внаслідок минулих подій, та утримуються для їх трансформаційного
потенціалу.
Рослина-носій – це жива рослина, яка: а) використовується у виробництві чи постачанні
сільськогосподарської продукції; б) очікується, що дасть продукцію понад один період; і
в) має високу ймовірність продажу як сільськогосподарської продукції.

Вимоги

п. 5
МСБО 41

КРОК 2. Критерії визнання біологічного активу
1. Актив не відповідає визначенню рослини-носія.
2. Об'єкти діяльності (рослини/тварини) є живими, здатними до біологічної
трансформації.
3. Біологічні зміни контрольовані заходами (наприклад, удобрення ґрунту та прополка
у разі вирощування с/г культур; підживлення та медична допомога скотарству).
4. Існує можливість виміряти біологічні зміни (зокрема, стиглість овочів, маса тварин).
5. Висока ймовірність отримання економічних вигід у майбутньому і надійність оцінки.

МСБО 16,
п. 10
МСБО 41

КРОК 3. Первісна оцінка активу
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ — ВИТРАТИ НА ПРОДАЖ для:
п. 12
1) біологічного активу: на кожну звітну дату, окремо від землі
МСБО 41,
2) сільськогосподарської продукції: у точці збору врожаю, перед МСФЗ 13,
класифікацією у запаси
є ринок
• ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ грошових потоків, дисконтованих за
без ринку,
поточною ринковою ставкою до або після оподаткування34,
п. 22
- виробництво
• ІСТОРИЧНА СОБІВАРТІСТЬ (біологічні активи, які зазнали
МСБО 41
незначної трансформації) + ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ (пп. 2.4.1),
або
• ОСТАННІ РИНКОВІ ЦІНИ на клас активу, або
МСБО 2,
• РИНКОВІ ЦІНИ на подібні активи (різні сорти врожаю), або
МСБО 16,
• ГАЛУЗЕВІ ОРІЄНТИРИ (відносна вартість молочної ферми до
МСБО 23,
кілограмів сухого молока/виробленого жиру),
КО 2001 р
• ЧИСТА ВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ (продукти короткого циклу)
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ до моменту продажу/придбання/до
- придбання/
МСБО 41,
збору врожаю — ВИТРАТИ НА ПРОДАЖ /+ витрати на
продаж [61, п. С.10]
не МСФЗ 9
придбання
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ – ВИТРАТИ НА ПРОДАЖ
- гранти, пов’язані
п. 34
- якщо умовні дотації → дохід після виконання умов
з біологічними
-якщо безумовний грант → дохід через дебіторську заборгованість МСБО 41
активами
• ІСТОРИЧНА СОБІВАРТІСТЬ (якщо немає ринку)

КРОК 4. Наступна оцінка
Модель
справедливої
вартості (зазвичай)
Модель первісних
витрат
(альтернатива)

Зміни у справедливій вартості → прибутки/збитки [61, п. С.10]
(крім сільськогосподарської продукції)

п. 26, 28
МСБО 41

• Собівартість – накопичена амортизація/збитки від знецінення
1. Перейти на справедливу вартість (якщо можливо)
2. Перевірити актив на знецінення (пп. 2.2.16).

п. 30
МСБО 41,
МСБО 36

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною
2. Продаж або закінчення біологічного процесу трансформації і перехід до запасів
Продаж/перехід у БВ активу вилучається зі Звіту про фінансовий стан;
запаси
Після збору врожаю → у Звіт про фінансовий стан (запаси).

п. 5
МСБО 41
МСБО 41,
МСБО 2

Джерело: власна розробка на основі [62; 162; 163].
Внаслідок затверджених у травні 2020 р. поправок (проект ED/2019/2) п. 22 виключено із МСБО 41 для узгодження із
МСФЗ 13, що дозволяє обчислювати справедливу вартість із використанням грошових потоків після оподаткування,
обираючи ставку дисконтування також після оподаткування.

34
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В Основах для висновків (англ. ’basis for conclusions‘)35 до МСБО 41
зазначається, що для сільськогосподарської діяльності немає необхідності
встановлювати правила для подальшого обліку витрат. Із таким підходом важко
погодитися, тому що справедлива вартість біологічних активів може
збільшуватися не тільки через зміни на зовнішньому ринку, а й через ведення
господарської діяльності (наприклад, вітамінне годування тварин, покращений
догляд за ними).
У зв’язку із цим вважається більш доцільним, хоча й складним з точки
зору залучення суджень, передбачення в обліковій політиці капіталізації
витрат, які збільшують врожайність або якісні характеристики біологічних
активів, крім витрат, пов'язаних із утриманням біологічних активів (наприклад,
планові щеплення тварин, пестициди для рослин).
Водночас для обґрунтування застосованих суджень під час розробки
облікової політики в частині капіталізації витрат на біологічні активи
рекомендується використовувати вказівки МСБО 2 (пп. 2.2.5) та МСБО 16
(пп. 2.2.1), що стосуються капіталізації основних засобів та нематеріальних
активів. Це допоможе наблизити справедливу вартість біологічних активів до
ринкової, зменшивши суму витрат на сільськогосподарську діяльність,
відображену в прибутках чи збитках.
2.2.7. Облік інвестиційної нерухомості відповідно до МСБО 40 зазнав
методологічних змін у п. 57, що стосується питань рекласифікації об’єктів
інвестиційної нерухомості. Зокрема, з липня 2018 р. під час перекласифікації
запасу в інвестиційну нерухомість дозволяється класифікувати операційну
оренду як інвестиційну нерухомість за умов, що вона обліковується як
фінансова оренда за МСБО 17 та орендар використовує модель справедливої
вартості за МСБО 40.
Дія стандарту поширюється на усі будівлі та земельні ділянки, від
довгострокового утримання яких очікується дохід та/або інші збільшення
капіталу внаслідок оренди. Інколи інвестиційну нерухомість називають
«пасивною» інвестицією, оскільки вона здатна генерувати грошові потоки
незалежно від «активних» інвестицій, задіяних у звичайній діяльності суб'єкта
господарювання. Однак, існують випадки, коли не всі властивості об’єкта
інвестиційної нерухомості використовуються виключно для оренди або
довгострокового збільшення капіталу. Наприклад, одна частина будівлі може
використовуватися в адміністративних або виробничих цілях, інша – для
продажу або фінансової оренди. В таких випадках суб'єкт господарювання
зобов'язаний обліковувати їх окремо (майно подвійного використання).
Проте, якщо деякі функції для ведення обліку відокремити неможливо, й
35

Документ, який пояснює наміри розробників під час створення облікових правил відповідного стандарту.
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лише незначна їх частина використовується в бізнесі, то така власність
вважається інвестиційною нерухомістю. Прикладом може бути торгівельний
центр, у якому орендодавець утримує офіс для управління, а решта будівлі
здається в оренду. Незначні допоміжні послуги, надані власником на умовах
угоди з орендарем для безпеки або технічного обслуговування, можуть входити
до складу інвестиційної нерухомості. Проте, якщо надана послуга є суттєвою,
наприклад, обслуговування клієнтів готелю, то така функція виходить за межі
регулювання МСБО 40.
Майно, що здається в оренду дочірній або материнській компанії,
вважається інвестиційною власністю в окремій фінансовій звітності. Однак, для
цілей консолідованої фінансової звітності, майно не може бути кваліфіковане
як інвестиційна нерухомість з точки зору групи, до якої належать як
орендодавець, так і орендар. Тому проведення відповідних коригувань для
врахування різниці в класифікації інвестиційної нерухомості є необхідною
умовою під час підготовки консолідованої звітності.
Основні методологічні положення МСБО 40 наводяться в табл. 2.8, які
свідчать про подібність первісної оцінки інвестиційної нерухомості до оцінки
основних засобів – за собівартістю. Водночас для фінансової оренди,
дозволеною бути класифікованою як інвестиційна нерухомість, первісна
вартість розраховується відповідно до МСФЗ 16 (пп. 2.2.11). У разі, якщо
оплата за інвестиційну нерухомість відкладається, то встановлюється
еквівалент грошової вартості на поточний момент шляхом дисконтування суми
платежу до теперішньої вартості.
Наступна оцінка згідно з МСБО 40 передбачає використання моделі
первісних витрат (собівартості) або моделі справедливої вартості для всієї
інвестиційної нерухомості суб'єкта. Водночас модель справедливої вартості є
подібною до моделі, що використовується для фінансових інструментів згідно з
МСФЗ 1336, а модель первісних витрат – до основних засобів за МСБО 16.
МСБО 40 зазначає, що перехід від моделі справедливої вартості до моделі
собівартості малоймовірний. Однак, у рідкісних обставинах, коли об’єкт
вперше набуває ознак інвестиційної власності (наприклад, після зміни його
використання), можуть існувати чіткі докази того, що ринок для таких ознак є
неактивним, альтернативні оцінки справедливої вартості – недоступні. За таких
виняткових обставин дозволяється використання моделі собівартості за
МСБО 16, але з нульовою ліквідаційною вартістю до моменту вибуття активу
(табл. 2.8).

36

Це пояснюється тим, що значна частина вимог до справедливої вартості в МСБО 40 була замінена на МСФЗ 13.
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Таблиця 2.8. Методологія обліку інвестиційної нерухомості
за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку інвестиційної нерухомості
КРОК 1. Визначення активу
Інвестиційна нерухомість – це власність (земля та/або будівля), утримувана (власником/
орендарем на законних правах) для отримання доходу від оренди та/або довгострокового
збільшення власного капіталу, але не для: • використання у виробництві або наданні
товарів/послуг або адміністративних цілей (МСБО 16), • продажу в звичайній діяльності
(МСБО 2), • передачі у фінансову оренду (МСФЗ 16).

Вимоги

п. 5, 9
МСБО 40

КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від активу.
2. Вартість активу можна надійно оцінити.

п. 16
МСБО 40,
КО 2001 р.

КРОК 3. Первісна оцінка активу
- придбання
- обмін
- побудова

-зміна
використання

• СОБІВАРТІСТЬ = вартість придбання + судові збори + податки
п. 20-23
(угода) + витрати на відсотки + можливі наступні витрати, здатні МСБО 40,
покращити економічну вигоду активу, окрім витрат (див. п. 2.4)
МСБО 23
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ отриманого активу / інструменту
МСБО 40
капіталу
• СОБІВАРТІСТЬ* (якщо без активного ринку) або • альтернатива СВ,
МСБО 16,
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ (для активного ринку)
МСБО 40
1) основний засіб → інвестиційну нерухомість:
- якщо БВ > СВ на дату зміни → прибутки (якщо враховано зменшення
п. 57-63
корисності), або інший сукупний дохід (без зменшення корисності)
- якщо БВ < СВ на дату зміни → збитки
МСБО 40,
2) запаси, утримувані для продажу → інвестиційну нерухомість:
• БВ запасу = СВ нерухомості для операційної оренди→ прибутки/
МСБО 16
збитки

КРОК 4. Наступна оцінка
Наступні
витрати
Модель витрат
(альтернатива)

а) не капіталізуються: п. 2.4 (табл. 2.20),
п. 13
б) капіталізуються: витрати на оновлення, незначні додаткові
МСБО 40
послуги
• Собівартість — накопичені збитки від знецінення (пп. 2.2.16)/ МСБО 16, 36,
накопичена амортизація (де ліквідаційна вартість = 0, окрім активів, п.30, 53, 55,
утримуваних для продажу або оренди)
56 МСБО 40

Модель
справедливої
вартості

Зміна справедливої вартості → прибутки/збитки
(не у сукупний дохід як переоцінка за МСБО 16 – табл. 3.1 в п. 3.1)

Зміна
використання

1) інвестиційна нерухомість → основний засіб:
- для моделі за справедливою вартістю: СВ інвестиційної нерухомості
МСБО 16
на дату зміни → СОБІВАРТІСТЬ основного засобу з амортизацією
- для моделі витрат: БВ інвестиційної нерухомості → БВ з
амортизацією
2) інвестиційна нерухомість → запаси для продажу:
п. 57, 60
- для моделі за справедливою вартістю: СВ інвестиційної нерухомості МСБО 40,
на дату зміни → СВ необоротного активу, утримуваного для продажу МСБО 2 або
МСФЗ 5
- для моделі витрат: БВ інвестиційної нерухомості → БВ запасу

п. 30, 35, 55
МСБО 40

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною.
2. Якщо втрачено можливість отримання майбутніх економічних вигід.
3. У разі вибуття або вилучення з розпорядження (продаж, фінансова оренда).
Продаж/
Чисті надходження — БВ → у Звіт про прибутки та збитки
фінансова
Вилучення активу зі звіту про фінансовий стан
оренда

Джерело: власна розробка на основі [62; 164].
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п. 60, 69
МСБО 40
72 МСБО 40,
МСФЗ 15,
МСФЗ 16

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Крім того, використання моделі собівартості для одного виняткового
об’єкту не звільняє відображати всі інші інвестиційні об’єкти за справедливою
вартістю, що призводить до використання змішаних вартостей в загальній
інвестиційній нерухомості. Тому для уникнення цього, МСБО 40 вимагає
додатково розкривати інформацію про справедливу вартість активів,
оцінюваних за моделлю собівартості, що підтверджує пріоритетність
справедливої вартості в МСФЗ (див. п. 3.1)
Отже, ɡɚɥɟɠɧɨ від обраної моделі наступної оцінки суб'єкт господарювання
повинен уважно проводити перекласифікацію активів у інвестиційну
нерухомість із відображенням різниці між вартостями, отриманими внаслідок
переоцінки за МСБО 16 (табл. 2.8), адже для активів, оцінених за собівартістю,
перекласифікація не створює різниць у вартостях.
2.2.8. Облік необоротних активів, утримуваних для продажу або розподілу
між власниками, згідно із МСФЗ 5 не зазнав методологічних змін за останні
роки.
Дія стандарту поширюється на зазначені необоротні активи, якщо, як
правило, упродовж 12 місяців планується їхній продаж або припинення
діяльності, виключаючи:
• необоротні активи, обліковані відповідно до моделі справедливої вартості
(МСБО 40, пп. 2.2.7),
• необоротні активи, оцінені за справедливою вартістю за вирахуванням
витрат на продаж (МСБО 41, пп. 2.2.6),
• необоротні активи, придбані з метою перепродажу (МСБО 2, пп. 2.2.5),
• права за договорами страхування (МСФЗ 4 або МСФЗ 17, пп. 2.2.13),
• фінансові активи (МСФЗ 9, пп. 2.2.14), та
• активи, якими обмінюються на постійній комерційній основі (МСБО 16,
пп. 2.2.1).
Це означає, що навіть у разі планування продати зазначені виняткові
активи, суб'єкт господарювання повинен їх оцінювати відповідно до сфери
регулювання конкретного стандарту, а не МСФЗ 5. Наприклад, фінансові
інструменти, призначені для продажу, повинні, як і раніше, оцінюватися
відповідно до МСФЗ 9. Хоча ІASB вимагає відображати ці активи в звітності
окремо від інших активів і розкривати додаткову інформацію про них.
Основні методологічні положення МСФЗ 5, наведені в табл. 2.9, свідчать
про їхню взаємодію із положеннями МСБО 16 (табл. 2.8) та МСБО 40
(табл. 2.3) під час припинення визнання активу (або втрати контролю).
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Таблиця 2.9. Методологія обліку утримуваних для продажу або розподілу
між власниками необоротних активів за МСФЗ та МСБО
Методологія обліку утримуваних для продажу або розподілу між власниками
необоротних активів

Вимоги

КРОК 1. Визначення активу
Актив, утримуваний для продажу – це актив, балансова вартість якого буде
відшкодована за рахунок продажу.

п. 6
МСФЗ 5

КРОК 2. Критерії визнання
1. Актив доступний для негайного продажу/розподілу та продаж/розподіл є високо
ймовірним.
2. Ціна продажу активу є розумною стосовно його поточної справедливої вартості.
3. Продаж/розподіл повинен відбутися, як правило, протягом 12 місяців з дати
перекласифікації.

п. 6-8,
12А
МСФЗ 5

КРОК 3. Перекласифікація активу

- для продажу
протягом року

- для розподілу
власникам

1. Балансова вартість активу до класифікації оцінюється
попереднім стандартом.
2. Для непереоціненого активу здійснюється перевірка
знецінення:
- якщо БВ < ВВ → нереалізоване знецінення як ДОХІД, або
- якщо БВ > ВВ → зменшення за моделлю переоцінки (пп. 2.2.1).
3. Для переоціненого активу здійснюється звичайна перевірка
знецінення згідно з МСБО 36: → прибутки/збитки.
3. Обирається найменша з вартостей:
• БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ або
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ — ВИТРАТИ НА ПРОДАЖ
4. Амортизація припиняється.
1. Активи подаються окремо від інших необоротних активів.
2. Обирається найменша з вартостей:
• БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ або • СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ
ВИТРАТИ НА РОЗПОДІЛ МІЖ ВЛАСНИКАМ

за
на

на

—

п. 25, 18,
15-15А
МСФЗ 5

КТМСФЗ
17,
п. 5А
МСФЗ 5

КРОК 4. Наступна оцінка
Зменшення
корисності

Перекласифікація
активу у(із)
«утримуваного
для продажу»

• скоригована первісно БВ — (СВ — витрати на продаж), якщо:
п. 4, 20,
22
- зменшення → збитки,
- збільшення → прибутки (в межах сукупних збитків від МСФЗ 5
попереднього знецінення або за МСФЗ 5, або за МСБО 36)
або
- якщо продаж відбудеться через рік: • СВ на дату перекласифікації МСБО 36
(пп. 2.2.16)
— СВ на дату продажу → фінансові витрати
Перекласифікація активу до його попереднього призначення:
1. Обирається найменша з вартостей:
• БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ активу (ймовірна до перекласифікації)
— накопичена амортизація (ймовірна на момент перекласифікації МСФЗ 5
активу)
або • ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ на поточну дату
2. БВ — ВВ → ДОХОДИ від продовження користування активом
Перекласифікація у (із) активу для розподілу між власникам:
МСФЗ 5
Повторюється методологія кроку 3.

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Якщо втрачено контроль над раніше визнаним активом або над його частиною.
2. Якщо надходження майбутніх економічних вигід не очікується.
Продаж /
БВ активу вилучається зі Звіту про фінансовий стан
розподіл між
Отриманий дохід → Звіт про прибутки та збитки
власникам

Джерело: власна розробка на основі [62; 165].
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п. 8А
МСФЗ 5
МСФЗ 5,
МСФЗ 15

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Проте МСФЗ 5 вимагає відображати «групу вибуття» активів та
зобов'язань (у межах однієї операції), окремо в звіті про фінансовий стан за
найменшою із вартостей (табл. 2.9). Водночас, якщо критерії визнання
необоротного активу як «утримуваного для продажу» з’являються після звітної
дати, то інформацію про такий актив МСФЗ 5 вимагає розкривати тільки в
примітках до фінансової звітності.
2.2.9. Облік державних грантів згідно із МСБО 20 не зазнав
методологічних змін за останні роки. Дія стандарту поширюється на всі
державні гранти та інші форми державної допомоги, крім: • податкових пільг
(МСБО 12, пп. 2.2.17), • грантів, пов'язаних із біологічними активами
(МСБО 41, пп. 2.2.6), • державних інвестицій у власний капітал суб'єкта
господарювання (розцінюється як державна політика або суспільний інтерес),
• субсидій, що впливають на зміни в цінах (МСБО 29), • державних позик за
низьким відсотками (визнання та оцінка згідно із МСФЗ 9), • виняткових
обставин після визнання гранту.
Основні методологічні положення стандарту наводяться в табл. 2.10, які
свідчать про заборону відображати (або кредитувати) будь-які державні гранти
через власний капітал. Тобто облік грантів з позиції капіталу заперечується в
МСФЗ, підтримуючи підхід із позиції доходу. Зокрема, МСБО 20 встановлює
правило визнання державних грантів доходами на систематичній та
раціональній основі протягом періодів, необхідних для узгодження з
відповідними витратами.
У зв'язку із цим процедуру зарахування гранту до доходу визначає його
призначення, зокрема, якщо:
а) грант надається для придбання або створення активу (грант, пов'язаний з
активами), то він приймається до доходу:
 для активу, що амортизується — протягом терміну експлуатації активу
та в сумах нарахованої амортизації, або
 для активу, що не підлягає амортизації — шляхом поступового
зменшення розміру відстроченого доходу;
б) грант надається для відшкодування витрат (грант, пов'язаний з
доходами), то він відноситься на прибутки або збитки:
 для минулих витрат — відразу, або
 для поточних та майбутніх витрат — у період визнання відповідних
витрат.
.
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Таблиця 2.10. Методологія обліку державних грантів за МСБО та МСФЗ
Методологія обліку державних грантів
КРОК 1. Визначення активу
Державний грант – це вид державної допомоги, яка передбачає передачу ресурсів
суб'єкту господарювання в обмін за минулі чи майбутні дотримання ним певних умов,
що стосуються його операційної діяльності.
Державна допомога – це вжиті державою дії, спрямовані на забезпечення економічної
вигоди для суб'єктів господарювання, які кваліфікуються за певними критеріями.

Вимоги

п. 1, 10А
МСБО 20

КРОК 2. Критерії визнання гранту
Наявність «достатнього ступеня визначеності», що:
1) умови, пов’язані з грантом, були або будуть дотримані;
2) грант буде отримано;
3) вартість гранту можливо надійно оцінити.

п. 7
МСБО 20

КРОК 3. Первісна оцінка активу

- гранти,
пов'язані з
активами

- гранти,
пов'язані з
доходами

- концесія

• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ як гранту, так і немонетарного активу,
або
• НОМІНАЛЬНА СУМА як гранту, так і активу
- грант, пов'язаний з амортизованим активом:
п. 12, 23,
• ДОХІД як вирахування із балансової вартості активу за періоди та в
24
МСБО 20
сумах нарахованої амортизації на цей актив [61, п. С.12]
- грант, пов'язаний з неамортизованим активом:
• ВІДСТРОЧЕНИЙ ДОХІД як справедлива вартість активу
пропорційно вартості виконання зобов'язання [61, п. С.13]
- грант, отриманий на покриття майбутніх витрат:
• ДОХІД в період визнання відповідних витрат шляхом підрахунку,
подібному до зворотного методу амортизації суми років [61, п. С.11]
п. 20, 29
- грант, отриманий як частина поточної фінансової допомоги:
• ДОХІД протягом періоду виконання зобов'язання [61, п. С.14]
МСБО 20
- грант як відшкодування минулих (понесених) збитків:
• ДОХІД відразу коли виникла дебіторська заборгованість (або право
на отримання гранту)
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ нематеріального активу (табл. 2.4) або КТМСФЗ
фінансового активу (табл. 2.13)
12

КРОК 4. Наступна оцінка
Знецінення активу, пов'язаного з державним грантом, вираховується від відстроченої
суми гранту на витрати при: • поверненні гранту, • переоцінці активів у кінці звітного МСБО 20
періоду.

КРОК 5. Припинення визнання гранту
1. Якщо умови недотримано і державний грант підлягає поверненню.
2. У разі дотримання умов або виконання зобов'язання.
- грант, пов'язаний з активом:
1. Збільшення БВ активу або зменшення залишку відстроченого
доходу на суму повернення.
Повернення
2. Накопичена амортизація визнається витратою.
державного
3. Списання активу до його відновлювальної вартості у разі
гранту [61,
знецінення.
п. С.15]
- грант, пов'язаний з доходом:
Дт Відстрочений дохід (очікуваний залишок) Кт Кошти (усі)
Дт Прибуток/збиток (частина гранту, яка була визнана поступово)
Дотримання
БВ активу = Дохід → Звіт про фінансовий стан (актив) = Звіт про
умов /
прибутки та збитки (дохід)
виконання
Отримання грошових коштів = відтік коштів як придбання активу →
зобов'язання
Звіт про рух грошових коштів (інвестиційна діяльність)

Джерело: власна розробка на основі [62; 166; 167].
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МСБО 20

п. 32
МСБО 20,
МСБО 36

МСБО 20,
МСФЗ 15

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Окрім призначення державного гранту, важливим в бухгалтерському
обліку є характер державної допомоги та пов’язані з нею умови, які
розподіляють таку допомогу на різні види, включаючи дотації, позики, що не
потребують повернення, непрямі або негрошові види допомоги. Наприклад,
надання певних заходів для заохочення зовнішньої торгівлі або безкоштовного
навчання, стимулів чи інших ресурсів (приміщення тощо).
Проте безкоштовні технічні чи інші професійні консультації у вигляді
державних пільг не вважаються державною допомогою. Також з державної
допомоги виключаються непрямі дії, що стосуються економічних вигід, які
неможливо відрізнити від звичайних торгівельних операцій суб'єкта
господарювання, таких як забезпечення інфраструктури в зонах розвитку або
накладення торгівельних обмежень на конкурентів. Державний грант, як вид
державної допомоги, також виключає ті форми допомоги, які неможливо
належним чином оцінити та відрізнити від звичайних торгівельних операцій.
У зв’язку із цим для урегулювання питання щодо сфери впливу МСБО 20
на державні допомоги, які не мають конкретного зв'язку з операційною
діяльністю, був випущений ПКТ 10 «Державна допомога: відсутність прямого
зв'язку із операційною діяльністю». Зокрема, тлумачення роз’яснює, що
державні дотації, які передбачають передачу ресурсів підприємствам для
діяльності на певній території (наприклад, економічно менш розвиненій) або в
певній галузі (наприклад, з низькою прибутковістю через непривабливість для
підприємців), вважаються сферою регулювання МСБО 20, оскільки суб'єкт
господарювання не діяв би так, якби не отримав державну допомогу.
У випадках недотримання домовленостей під час отримання державних
грантів, стандартом передбачається їхнє повернення. Такі зміни в обліку
трактуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 8, а отже
відображаються перспективно. Окрім цього, незалежно від облікової політики,
суб'єкт господарювання повинен періодично переглядати доцільність
повернення гранту, наприклад, через надмірне зменшення його корисності.
2.2.10. Облік концесійних послуг у контексті державної допомоги
заслуговує окремої уваги через часту практику застосування в Європі. Оскільки
МСФЗ широко застосовуються в ЄС, ІASB було випущено ПКТ 29 до МСБО 1
для урегулювання в обліку питань щодо надання концесії. Зокрема, документом
зазначається, що концесійна послуга означає домовленість, за якою держава
надає приватним організаціям доступ до користування державним активом
(соціальним або економічним об’єктом) взамін на його покращення/створення.
Угоди на концесійні послуги особливо поширені в Франції. Найвідоміший
приклад — Євротунель під Ла-Маншем, який з’єднує Великобританію та
Францію. Він був споруджений комерційною організацією, яка має концесію на
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управління ним упродовж певного періоду, після закінчення якого актив
повернеться державі. Більш повсякденною практикою є безкоштовні
спорудження автобусних зупинок взамін на право розміщувати рекламу на них
протягом певного періоду часу.
Пізніше, у 2006 р. ІASB випустила ще одне тлумачення (додаток Е.1) –
КТМСФЗ 12, яке розмежовує надання концесії на два типи: 1) отримання
фінансового активу, 2) отримання нематеріального активу. Зокрема, обидва
типи можуть існувати в межах одного договору, але повинні обліковуватися порізному.
У першому випадку фінансовий актив визнається в міру отримання від
держави безумовного договірного права на отримання грошових коштів або
іншого фінансового активу на будівництво (або модернізацію) активу
державного сектору, а потім їхню експлуатацію та підтримку на визначений
проміжок часу. Таке безумовне право існує, якщо договір гарантує виплату
зазначених сум, і усі можливі витрати прописуються заздалегідь. Оцінка такого
фінансового активу відповідно до КТМСФЗ 12 проводиться за справедливою
вартістю (табл. 2.13).
У другому випадку нематеріальний актив визнається в міру отримання
права (ліцензії) на стягнення плати з населення за користування активом
державного сектору, який суб'єкт господарювання створив (або модернізував)
та утримує упродовж визначеного періоду часу. Таке право не вважається
безумовним, оскільки майбутні надходження грошових коштів залежать від
обсягу споживання наданої послуги. Оцінка такого нематеріального активу
відповідно до КТМСФЗ 12 відбувається за справедливою вартістю (табл. 2.4).
Водночас поправка, додана в 2020 р. до Основ для висновків до
КТМСФЗ 12, уточнює про чинність визначення «активу» Концептуальної
основи 2001 р. для обох типів концесії. Оскільки МСФЗ розроблені для
комерційних підприємств, відповідно сфера впливу КТМСФЗ 12 поширюється
на отримувачів концесії. Облік концесійних послуг для надавачів регулюється
стандартом для державного сектору МСБОДС 32 «Угоди про концесію: грант»
[62], який створює симетрію з КТМСФЗ 12 у відповідних облікових питаннях
(зобов'язаннях, доходах та витратах) з точки зору надавача концесії, а також
узгоджується з ПКТ 29. Це мінімізує можливість одночасного визнання активу
отримувачем та надавачем концесійної послуги.
2.2.11. Облік оренди, як результат довгих дискусій між ІASB та FASB,
набув повністю нових змін на методологічному рівні в зв'язку із переходом на
МСФЗ 16 з 1 січня 2019 р. [168]. Тепер дія нового стандарту поширюється на
всі оренди, включаючи суборенди, крім: • оренди біологічних активів, що
знаходяться в орендаря (МСБО 41, пп. 2.2.6), • оренди для розвідки або
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використання корисних копалин, нафти, природного газу та подібних
нерегенеративних ресурсів, • концесійних договорів (КТМСФЗ 12, пп. 2.2.10),
• ліцензій інтелектуальної власності, наданих орендодавцем (МСФЗ 15,
пп. 2.2.12), і • прав, що належать орендарю відповідно до ліцензійних угод на
такі предмети, як фільми, відео, п’єси, рукописи, патенти та авторські права
(МСБО 38, пп. 2.2.2). Проте МСФЗ 16 може бути застосований до оренди усіх
інших нематеріальних активів.
Основні методологічні положення стандарту наводяться в табл. 2.11, які
свідчать про значні зміни в обліку оренди для орендарів, у той час як для
орендодавців пріоритет класифікації оренди на фінансову та операційну
залишився. Операційна оренда, як і раніше, на відміну від фінансової, не
передає всіх ризиків та вигід, пов’язаних із володінням орендованого активу.
Відповідно облік операційної оренди для орендодавця є простішим, у той час як
облік фінансової оренди ускладнюється такими типами як: а) продаж, б) пряме
фінансування, або в) кредитний лізинг.
(а) Фінансова оренда за типом продажу приносить орендодавцю два види
доходу: валовий прибуток від продажу та фінансовий дохід від відсотків,
отриманий протягом строку оренди. Для того, щоб залучити клієнтів,
орендодавці часто занижують ставку дисконтування, що має прямий вплив на
первісне визнання валового прибутку й зворотній вплив на фінансовий дохід, а
саме: штучно занижений фінансовий дохід призводить до надмірного прибутку
від операції в момент продажу. Тому МСФЗ 16 вимагає від орендодавця
первісно визнавати валовий прибуток еквівалентний готівковому у разі прямого
продажу.
(б) Оренда прямого фінансування відрізняється від оренди за типом продажу
тим, що орендодавець не отримує прибуток від операції, крім доходу від
відсотків протягом строку оренди. Цей тип фінансової оренди найчастіше
передбачається для суб'єктів господарювання, які регулярно здійснюють
фінансування, тому що, орендодавець (як правило банк або інша фінансова
установа) купує актив, а потім передає його в оренду [62, с. 555]. До такого
типу оренди також відносяться ситуації, коли орендар через недостатність
фінансових ресурсів пропонує орендодавцю придбати необхідний йому актив
на умовах гарантованої оренди.
Подібні орендні умови є умовною заміною звичайних кредитних операцій,
де позичальник (орендар) отримує вигоду від: • використання активу протягом
строку оренди, та • захисту від ризику застаріння активу (якщо інше не
передбачено умовами оренди); а кредитор (орендодавець) – отримує прибуток
від відсотків та актив із певною залишковою вартістю в кінці оренди (якщо
тільки продаж не є умовою оренди).
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(в) Кредитний лізинг, як одна із форм оренди прямого фінансування,
відповідає всім її критеріям, але відрізняється тим, що в ній беруть участь
щонайменше три сторони: орендар, довгостроковий кредитор та орендодавець
(або учасник власного капіталу). Основними характеристиками кредитного
лізингу є те, що: ○ фінансування кредитора не повинне впливати на загальний
кредит орендодавця, хоча кредитор має право впливу на орендоване майно як
вид застави; ○ чисті інвестиції орендодавця зменшуються протягом перших
років оренди і зростають ближче до моменту закінчення оренди.
Як зазначалося, для орендарів новий МСФЗ 16 увів безліч нововведень:
9 по-перше, короткострокова оренда (менше ніж 12 місяців) та орендовані
активи в межах 5000 доларів припиняють визнаватися в оренді, а платежі по
них списуються на поточні витрати;
9 по-друге, розрахунок орендних зобов’язань більше не залежить від
ризиків, вигід або набуття права власності після закінчення періоду оренди,
крім розрахунку амортизації на отриманий в оренду актив;
9 по-третє, вартість орендованого активу визначається на дату початку
оренди як отримання права на користування таким активом.
Проте, незважаючи на такі методологічні зміни в обліку оренди орендарів,
поправка, додана у січні 2020 р. до Основ для висновків до МСФЗ 16, вимагає
керуватися визначеннями «активу» та «зобов'язання» Концептуальної основи
2010 р. Це свідчить про неповну відповідність вимог нового стандарту
оновленим концепціям фінансової звітності.
Водночас під час розрахунку орендних зобов'язань, як наводиться в
табл. 2.11, орендарю радиться враховувати наступне:
а) фіксовані платежі за вирахуванням фінансових стимулів від
орендодавця;
б) змінні орендні платежі (наприклад, внаслідок змін індексу цін, курсу
іноземної валюти тощо), які залежать від первісно визнаної ставки;
в) суми, які очікуються до сплати в межах гарантованої залишкової
вартості;
г) ціну придбання, якщо орендатор має впевненість у її правдивості;
д) умови штрафів у разі скасування договору оренди (якщо передбачені).
Відсоткова ставка є основним обліковим фактором дисконтування,
покликаним збалансувати вартість, з одного боку, орендних платежів та
негарантованої залишкової вартості, а з іншого боку – справедливу вартість
активу та первісні прямі витрати. На момент первісного визнання ставка
дисконтування прописується в договорі оренди, але в момент ретроспективного
переходу на новий стандарт оренди (згідно із МСБО 8) більшість компаній
повинні будуть провести коригування кредитної ставки.
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Таблиця 2.11. Методологія обліку оренди за МСФЗ 16 «Оренда»
Методологія обліку оренди орендодавцем
Методологія обліку оренди орендарем
КРОК 1. Визначення оренди
Оренда – це договір, відповідно до якого власник ідентифікованого активу (орендодавець) передає
право на контроль та використання такого активу іншій стороні (орендарю) протягом певного періоду
часу в обмін на компенсацію (п. 9).

КРОК 2. Критерії визнання оренди
1. Наявність договору оренди.
1. Наявність договору оренди.
2. Невідшкодовані витрати (окрім витрат на 2. Вартість орендованого предмету перевищує
здійснення оренди**) надійно оцінені та 5000 доларів.
3. Термін оренди перевищує 12 місяців.
прогнозовані.
3. Чиста дебіторська заборгованість підлягає
надійній оцінці.
4. Перевірка відповідності критеріям фінансової
оренди, де п. 6-8 є необов’язковими.
Критерії фінансової оренди: 1. Право власності на актив передається орендарю в кінці терміну оренди.
2. Орендар має можливість придбати актив за ціною, нижчою за ринковій вартості на дату придбання.
3. Термін оренди складає більшу частину терміну корисного використання активу (75% або більше),
навіть якщо право власності не переноситься.
4. Теперішні мінімальні орендні платежі більші або еквівалентні ринковій вартості орендованого
активу на дату початку оренди.
5. Орендовані активи мають властивості, якими може користуватися тільки орендар без значних змін.
6. Збитки орендодавця, пов’язані зі скасуванням оренди орендарем, несе орендар.
7. Прибутки або збитки від коливання залишкової справедливої вартості нараховуються орендареві.
8. Орендар має можливість продовжувати оренду за орендною платою, значно нижчою за ринкову.

КРОК 3. Первісна оцінка
доходу/дебіторської заборгованості
- для ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ [61, п. С.18, З.19]
- тип фінансової оренди «продаж» (виробник
або дилер), де продажна ціна активу ≠ БВ активу:
1. Теперішня вартість мінімальних орендних
платежів (Кт Дохід від реалізації):
• ЦІНА ПРОДАЖУ — ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ
ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ
2. Валова інвестиція в оренду (Дт Дебіторська

орендованого активу/зобов’язання
- для ВСІЄЇ ОРЕНДИ [61, п. С.16]

заборгованість з оренди):

• ОРЕНДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ +
+ ОРЕНДНІ ПЛАТЕЖІ, здійснені на дату або до
початку оренди —
— ФІНАНСОВІ СТИМУЛИ* +
+ ПРЯМІ ВИТРАТИ, в тому числі необхідні
на
відновлення
активу
до
витрати
експлуатаційного стану (Кт Кошти)
3. Амортизація активу з правом користування:
і) якщо актив переходить у власність орендарю →
термін корисного використання активу;
іі) якщо актив не переходить у власність орендарю
→ термін корисного використання активу чи
[МІНАМІЛЬНИЙ ТЕРМІН] строк оренди

• ЗАГАЛЬНА
ТЕПЕРІШНЯ
ВАРТІСТЬ
МІНІМАЛЬНИХ ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ +
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ активу
3. Собівартість реалізації активу:Дт Собівартість
• ІСТОРИЧНА ВАРТІСТЬ — ТЕПЕРІШНЯ
ВАРТІСТЬ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ВАРТОСТІ активу
4. Незароблений фінансовий дохід

(Кт Незароблений дохід):

• ВАЛОВА ІНВЕСТИЦІЯ — НЕЗАРОБЛЕНИЙ
ФІНАНСОВИЙ ДОХІД
5. Балансова вартість активу: Кт Актив
6. Понесені прямі витрати***: Кт Кредиторська

заборгованість або Грошові кошти
- оренда прямого фінансування, де СВ = БВ:
1. Теперішня вартість мінімальних орендних
платежів: = аналогічно типу оренди «продаж»
2. Валова інвестиція в оренду (Дт Дебіторська

заборгованість з оренди):
• ТЕПЕРІШНЯ

ВАРТІСТЬ

1.Орендні зобов’язання (Кт Орендні зобов’язання):
• ТЕПЕРІШНЯ
ВАРТІСТЬ
ОРЕНДНИХ
ПЛАТЕЖІВ — ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ**
2. Вартість активу як права на користування
орендованим активом (Дт Актив з правом

користування):

Дт Витрати на амортизацію,
Кт Накопичена амортизація
4. Ліквідаційна вартість активу (дисконтована до
терміну виводу активу із експлуатації):

Дт Актив з правом користування,
Кт Резерв на вивід з експлуатації (МСБО 37, п. 2.3)

МІНІМАЛЬНИХ
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Методологія обліку оренди орендодавцем

Методологія обліку оренди орендарем

ОРЕНДНИХ ПЛАТЕЖІВ × ТЕРМІН ОРЕНДИ +
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ активу
3. Незароблений фінансовий дохід
(Кт Незароблений фінансовий дохід):
• ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ — ЦІНА ПРИДБАННЯ
4. Ціна придбання активу: Кт Актив для оренди
5. Понесені прямі витрати***: Кт Кошти, які
враховуються в чисті інвестиції, що змінює
ставку дисконтування.
- кредитний лізинг:
• Кт Фінансовий дохід від відсотків протягом
строку оренди
-для ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ
1. Орендні платежі → Кт Дохід (прямолінійна
основа протягом терміну оренди) [61, п. С.17],
2. Первісні прямі витрати*** + БВ орендованого
активу → Дт Кошти (прямолінійна основа з
доходами протягом терміну оренди)
3.Фінансові стимули* → Дт Дохід (прямолінійна
основа протягом терміну оренди)
4. Амортизація → БВ активу в оренді (МСБО 16)

- для ІНШИХ ВИТРАТ
- якщо предмет оренди має невелику вартість,
виходячи з його вартості як нового, незалежно від
поточного стану → Дт Витрати, окрім витрат, які
несе орендодавець** Кт Кошти
- якщо термін оренди не перевищує 12 місяців,
без можливості продовження або придбання
активу → Дт Витрати, окрім витрат, які несе
орендодавець** (п. 2.4), Кт Кошти

КРОК 4. Наступна оцінка права на користування активом
Модель собівартості (МСБО 16, МСБО 36):
- амортизація розраховується на весь термін корисного використання активу у разі отримання права
власності на актив після закінчення оренди; або на термін оренди у разі не отримання права власності
на актив (МСБО 16, пп. 2.2.1);
- накопичені збитки від знецінення активу (МСБО 36, пп. 2.2.16).
Модель переоцінки (МСБО 16):
- орендований актив класифікується в класі основних засобів, які переоцінюються за цим методом.
Модель справедливої вартості (МСБО 40, пп. 2.2.7):
- якщо актив відповідає визначенню інвестиційної нерухомості.

Наступна оцінка орендного зобов’язання
1. На систематичній основі щорічно/ щомісячно 1. На систематичній основі щорічно/ щомісячно:
а) здійснення орендних платежів:
(якщо фінансова оренда):
Кт Кошти, Дт Орендні зобов’язання (за АМС),
а) отримання орендних платежів [61, п. С.18]:
Дт Кошти, Кт Дебіторська заборгованість з оренди б) фінансові витрати:
б) фінансовий дохід:
Кт Кошти, Дт Витрати на відсотки
Дт Незароблені фінансові доходи,
в) нарахування амортизації:

Кт Доходи від відсотків

Дт Витрати на амортизацію,

в) зменшення корисності – за МСФЗ 9 (ECL).
Кт Накопичена амортизація
2. За потребою: зміна ставки, суми, термінів (МСБО37)

КРОК 5. Припинення визнання орендних активів та зобов’язань (за МСФЗ 9)
1. Закінчення терміну оренди і повернення активу або дострокове його скасування однією із сторін:
Кт Актив (ліквідаційна або балансова вартість)
Дт Актив (ліквідаційна або балансова вартість),
Кт Дебіторська заборгованість
Дт Нарахована амортизація (залишкова)
2. Продаж орендованого активу або передача власності на нього орендарю:
БВ активу вилучається зі Звіту про фінансовий БВ актив залишається в Звіті про фінансовий
стан,
стан,
Отриманий дохід → Звіт про прибутки та БВ зобов’язань вилучається зі Звіту про
збитки
фінансовий стан.
Примітки: * Відшкодування витрат на переїзд, покращення активу, витрати, пов’язані з попередніми
орендарями. ** Витрат на страхування, утримання та оподаткування.
*** Комісійні, юридичні збори та внутрішні витрати.
Джерело: розроблено на основі [62; 168].
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Так, відповідно до додатку А МСФЗ 16 кредитна ставка вираховується так,
ніби орендар придбав подібний актив у кредит. Проте її розрахунок недоцільно
проводити лише в юрисдикційному середовищі орендаря, навіть якщо він має
позитивний досвід у кредитуваннях. Зазвичай на таку ставку впливають також
фактори відомі лише орендодавцю, наприклад: • залишкова вартість активу на
кінець періоду оренди, • податки, • первісні прямі витрати [61, п. С.19].
Прикладом може виступати оренда нерухомості, яка на кінець терміну оренди
має значну залишкову вартість.
Важливість ставки дисконтування під час розрахунку орендних платежів
підтверджується тим, що її тривідсоткове збільшення (з 5% до 8%) здатне
знизити поточну вартість орендних платежів на 37% [169], а отже визнати
занижені зобов’язання та права власності на активи, їхні річні амортизаційні
відрахування та, як наслідок, збільшити операційний прибуток та річні витрати
на відсотки.
Тому під час обчислення або коригування ставки дисконтування необхідно
враховувати наступні правила [62]:
1. Чим краща якість наданого активу, тим нижча ставка дисконтування;
2. Чим вища вартість активу / договору, тим вища ставка; і
3. Чим коротший термін оренди / позики, тим нижча ставка дисконтування.
Проте в будь-якому разі кожна ставка повинна визначатися для окремої
оренди, а її коригування – переоцінювати балансову вартість орендних
зобов’язань.
Загалом зміни ставки дисконтування або орендних платежів, які
призводять до переоцінки орендних зобов’язань зазвичай є наслідками змін у
первісному договорі оренди. Отже, зобов’язання переоцінюються за:
(і) новою дисконтованою ставкою, якщо змінюється: • термін оренди, або
• планується подальше придбання орендованого активу; або
(іі) новими орендними платежами, якщо змінюється: • очікувана сума до
сплати в межах гарантійної залишкової вартості, або • майбутні орендні
платежі, обчислені за первісною ставкою. Тому після переоцінки зобов’язання
балансова вартість активу, як права на користування, коригується пропорційно
(табл. 2.11).
Для полегшення обліку переоцінки МСФЗ 16 рекомендує обліковувати
будь-які збільшення обсягів оренди (наприклад, додавання прав на
користування одним або декількома активами, або збільшення орендної оплати)
як окрему оренду, або як новий договір оренди [62].
Як наслідок, новий МСФЗ 16 можна назвати вагомим у внесених змінах до
методології бухгалтерського обліку активів та зобов’язань, які тепер тісно
пересікаються з МСФЗ 9 та МСФЗ 15. Так, облік операцій, пов’язаних із
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продажем і подальшою орендою, залежить від того, чи відповідає продаж
вимогам МСФЗ 15. Якщо передача активу не є продажем, то продавець
(орендар) визнає переданий актив та отримані за нього кошти як фінансове
зобов’язання відповідно до МСФЗ 9, а покупець, відповідно, визнає фінансовий
актив у розмірі виплачених за нього грошових коштів. У компетенції МСФЗ 9
також залишилося питання знецінення дебіторської заборгованості з фінансової
оренди відповідно до моделі ECL (пп. 2.2.14) [61, п. А.17].
2.2.12. Договірні (контрактні) активи відповідно до нового МСФЗ 15 є
новим терміном в обліку доходів від реалізації після 2018 р. Ці активи
відрізняються від розглянутих вище активів тим, що для їхнього визнання
обов’язковою умовою є наявність договору.
Дія МСФЗ 15 поширюється на договори із клієнтами, включаючи продаж
деяких негрошових фінансових активів, окрім: • договорів оренди (МСФЗ 16,
пп. 2.2.11), • договорів страхування (МСФЗ 4 або МСФЗ 17, див. пп. 2.2.13),
• фінансових інструментів, гарантій та деяких негрошових обмінів (МСФЗ 9,
пп. 2.2.14), та • інших договірних прав та обов’язків у межах МСФЗ 10,
МСФЗ 11, МСБО 27, МСБО 28.
Наприклад, негрошові розрахунки для обслуговування продаж між
суб’єктами господарювання в межах одного бізнесу (або внутрішньогрупові
операції) часто відбуваються за цінами, що значно відрізняються від ринкових,
а тому не мають комерційного характеру. Отже, їхній облік не регулюється
МСФЗ 15 і, відповідно, договірних активів не виникає.
Основні методологічні положення обліку договірних активів за МСФЗ 15,
наведені в табл. 2.12, дозволяють стверджувати про можливе їхнє помилкове
ототожнення із торгівельною дебіторською заборгованістю. Зокрема,
договірний актив – це умовне право суб’єкта господарювання на отримання
компенсації до моменту повного виконання зобов’язання, в той час як
торгівельна дебіторська заборгованість, яка відповідно до п. 11 МСБО 32 є
фінансовим активом, виступає безумовним правом на отримання грошових
коштів або фінансового активу від іншого суб’єкта господарювання (див.
пп. 2.2.14, табл. 2.13).
Інакше кажучи, договірний актив виникає у разі часткового виконання
умов договору (доставка частини партії товару), повне виконання яких у
майбутньому призведе до безумовного права на отримання компенсації (тобто
торгівельної дебіторської заборгованості). Дебіторська заборгованість
обліковується відповідно до МСФЗ 9 (див. пп. 2.3.7) і визнається безумовним
правом, навіть якщо нарахована сума може підлягати поверненню в
майбутньому.
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Таблиця 2.12. Методологія обліку договірних (контрактних) активів
відповідно до МСФЗ
Методологія обліку договірних активів
КРОК 1. Визначення активу
Договірний актив – це право суб’єкта господарювання на компенсацію в обмін на
товари або послуги, які суб’єкт передав клієнтові, якщо таке право обумовлене не
плином часу, а іншими чинниками (наприклад, виконання визначених зобов’язань у
майбутньому).

Вимоги
Додаток А
МСФЗ 15

КРОК 2. Критерії визнання активу
1. Критерії визнання договору з клієнтами:
а) сторони договору схвалили договір і готові виконувати свої зобов’язання;
б) визначені права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть
передаватися;
в) визначені умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися;
г) договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або сума
майбутніх грошових потоків суб’єкта господарства зміняться внаслідок договору); та
ґ) існує висока ймовірність отримання компенсації в обмін на товари або послуги –
необхідна оцінка можливості та намірів клієнта сплатити компенсацію.
2. Відповідність визначенню договірного активу.

П. 9
МСФЗ 15

КРОК 3. Первісна оцінка
- для виконаної
частини договірних
умов на кінець
періоду

• ВАРТІСТЬ визначається відповідно до суми наданих товарів
або послуг, за які суб’єкт господарювання отримує умовне
право на компенсацію:
Дт Договірний актив,
Кт Дохід (частина суми, див. пп. 2.4.2)

п. 39-45
МСФЗ 15

КРОК 4. Наступна оцінка
• ВАРТІСТЬ суми наданих товарів або послуг, за які суб’єкт
Виконання частини
господарювання отримує умовне право на компенсацію:
контрактних
Дт Договірний актив,
зобов’язань
Кт Дохід (частина суми)
Дт Розрахунок з покупцями
Надходження
Кт Договірний актив – якщо оплачена сума < право на
частини оплати від
компенсацію, або
клієнта за виконані
Кт Договірне зобов’язання – якщо оплачена сума > право на
роботи
компенсацію (пп. 2.3.7 або [61, п. С.29]
Зменшення
• Резерв на очікувані збитки в повному обсязі на весь термін
корисності
відповідно до
існування активу (спрощений підхід, див. пп. 2.2.14)
моделі ECL
Амортизація
- систематично

п. 39-45
МСФЗ 15

МСФЗ 15

п. 5.5
МСФЗ 9
МСФЗ 15

КРОК 5. Припинення визнання активу
1. Виконання умов договору.
2. Втрата контролю над активом (передача всіх прав, ризиків та переваг від активу
клієнтові).
Дт Дебіторська заборгованість (безумовне право на отримання оплати),
Кт Договірний актив (умовне право, первісно визнане на кінець минулого періоду →
безумовне право)
Кт Дохід (решта суми)

п. 39-45
МСФЗ 15

Джерело: власна розробка на основі [62; 170].
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Отже, основна відмінність між договірним активом та торгівельною
дебіторською заборгованістю полягає в обумовленості права на отримання
компенсації від іншої сторони, що залежить від ступеня виконання договірних
умов.
У зв’язку із цим дебіторська заборгованість та договірний актив
відображаються в звітності в залежності від того, що відбувається раніше:
 дата платежу – визнається «дебіторська заборгованість» [170, п. 106], або
 дата поставки товарів або послуг – визнається «актив за договором».
Незважаючи на те, що договірні активи не є фінансовими інструментами та
дія МСФЗ 9 на них не поширюється, процедура їх знецінення повинна
проводитися аналогічно торгівельній дебіторській заборгованості –визнання
резервів на повну суму визначених очікуваних кредитних збитків протягом
періоду існування договірного активу (див. модель ECL у табл. 2.13).
Амортизація визнаного договірного активу відбувається на систематичній
основі, що відповідає передачі замовнику товарів чи послуг, до яких
відноситься актив. Для відображення значних змін у очікуваних термінах
передачі товарів чи послуг амортизація підлягає оновленню як зміна облікової
оцінки (МСБО 8).
Припинення визнання договірного активу ґрунтується на передачі
покупцеві товарів чи послуг, в основі якої лежить концепція втрати контролю,
нововведена Концептуальною основою у 2018 р. як головний критерій
припинення визнання активу (пп. 2.1.4, табл. 2.1). Це свідчить про
методологічну взаємодію МСФЗ із Концептуальною основою, яку більш
детально буде досліджено в п. 2.5.
2.2.13. Страхові контракти, що є активами, означають чисті договірні
права страховика за договором страхування згідно з МСФЗ 4, дія якого
закінчується після набуття чинності МСФЗ 17 (1 січня 2023 р.).
Основні методологічні зміни в обліку страхування стосуються
незаробленого прибутку (або маржі за передбачені договором послуги), який не
буде відображатися в звітних прибутках (пп. 2.3.6). Дострокове прийняття
МСФЗ 17 дозволяється за умови повного переходу облікової політики суб’єкта
господарювання на МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
У зв’язку і з тим, що страхові договори ототожнюються з договорами
фінансової гарантії згідно із МСФЗ 9 [61, п. А.17], відповідно страхові активи
можуть розглядатися як фінансові активи (табл. 2.13). Тому для тих суб’єктів
господарювання, діяльність яких не пов’язана переважно із страхуванням, ІASB
дозволяє застосовувати особливий підхід до обліку фінансових активів,
відповідно до якого різниця між сумами, обчисленими за МСФЗ 9, та сумами,
отриманими за МСБО 39, повинна відображатися в іншому сукупному доході.
136

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Проте для суб’єктів господарювання, діяльність яких повністю пов’язана зі
страхуванням37, застосовується підхід тимчасового звільнення від МСФЗ 9 для
річних періодів, що починаються до 1 січня 2021 р. (тобто актуальним є
МСБО 39) [171].
Утримувані контракти перестрахування, що є активами, відображаються в
звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду. Інакше кажучи, коли
страховик отримує перестрахування38 (стає цедентом), то в його фінансовий
звітності з’являється актив перестрахування. Як і у випадку з іншими активами,
цедент повинен тестувати такий актив на зменшення корисності на звітну дату.
Відповідно до МСФЗ 4, актив перестрахування зменшується лише тоді, коли
існують вагомі докази того, що цедент не може отримати всі належні йому
суми від перестраховика внаслідок настання події. Знецінення активу
перестрахування визнається як збиток у прибутках поточного періоду на всю
суму.
Відповідно до нових змін за МСФЗ 17 виникає певна тимчасова
невідповідність у оцінках договорів перестрахування та страхування,
спричинена:
- окремим облікуванням таких договорів;
- використанням різних ставок дисконтування;
- різними періодами страхового покриття згідно з договором страхування та
перестрахування [172]. Це породжує нові ускладнення в бухгалтерському
обліку, а також нові питання в оподаткуванні, які суб’єкти господарювання
будуть змушені вирішувати одночасно.
2.2.14. Облік фінансових інструментів (фінансових активів та фінансових
зобов’язань) зазнав суттєвих методологічних змін відповідно до нового МСФЗ
9 (замість МСБО 39), чинного з 1 січня 2019 р. Прямого узгодження вимог
стандарту із новими концепціями фінансової звітності не спостерігається
(додаток Е.1). Загалом облік фінансових інструментів вважається складним,
тому регулюється за допомогою трьох стандартів – МСФЗ 9, МСФЗ 7 та
МСБО 32, дія яких поширюється навіть на фінансові інструменти, згадані в
інших стандартах [61, п. А.17]. Подібно до договірних активів (пп. 2.2.12),
фінансовий інструмент визнається в разі наявності відповідного договору. У
зв’язку із цим фінансові інструменти мають різні джерела походження, що
робить облік їхніх активів та зобов’язань різним.
Зокрема, основні методологічні положення обліку фінансових активів,
37
Відсоток балансової вартості страхових зобов'язань відносно загальної балансової вартості всіх зобов'язань становить
більше 90%, або 80% (як мінімальна межа), і страховик не займається іншою діяльністю, не пов’язаною зі страхуванням
[171].
38
Договір страхування, виданий одним страховиком (перестраховиком) для відшкодування збитків іншому страховику
(цеденту) за одним або декількома договорами, виданими цедентом.
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наведені в табл. 2.13, допомагають виявити залежність оцінки таких активів від
джерела їхнього виникнення, наприклад:
1) якщо актив виникає внаслідок торгівельних операцій, компетенції
МСФЗ 15, то застосовується оцінка за справедливою вартістю з подальшим
відображенням її змін у прибутках та збитках (далі – FVTPL);
2) якщо актив виникає внаслідок іншого отримання або обміну, то
застосовується оцінка за справедливою вартістю (далі – FVTОСІ) або
амортизаційною вартістю (далі – АМС) з подальшим відображенням її змін в
іншому сукупному доході, включаючи первісні витрати на придбання або
випуск фінансового активу (далі – трансакційні витрати).
Таблиця 2.13. Методологія обліку фінансових активів за МСФЗ 9, МСБО 32
Методологія обліку фінансових активів
КРОК 1. Визначення фінансового активу
Фінансовий інструмент – це будь-який договір, в результаті якого виникає фінансовий актив у
однієї компанії та фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу у іншої компанії (п. 11
МСБО 32).
Фінансовий актив (далі – ФА) – це актив, що представляє:
1) грошові кошти;
2) інструмент власного капіталу іншого суб’єкта господарювання: а) для розрахунку власними
інструментами капіталу відповідно до договору (звичайні акції);
3) договірне право: а) отримувати грошові кошти або інший ФА від іншого суб’єкта
господарювання (торгівельна дебіторська заборгованість, видані кредити, придбані облігації);
б) обмінятися ФА або ФЗ з іншим підприємством на вигідних умовах.

КРОК 2. Критерії визнання
1. Наявність договору. 2. Відповідність визначенню фінансового активу.

КРОК 3. Первісна оцінка (п.4.1 МСФЗ 9)

- для
фінансових
активів
(не пов’язаних з
власним капіталом),
рис. 2.3

- для інвестицій у
власні інструменти
- купівля-продаж
нефінансових
предметів (нові зміни
за МСФЗ 9)
- для ФА з високим
кредитним ризиком
- для ФА в іноземній
валюті (МСБО 21)

а) внаслідок торгівельних операцій:
• FVTPL як СВ позики або дебіторської заборгованості = ЦІНА
ТРАНСАКЦІЇ або ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГРОШОВИХ
НАДХОДЖЕНЬ
б) інші операції отримання або обміну:
• АМС = ВАРТІСТЬ позики, в тому числі відсотки — (СУМА
—
НАКОПИЧУВАЛЬНА
АМОРТИЗАЦІЯ
+
ПОГАШЕННЯ
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ + ВИНАГОРОДИ) за методом ефективної
відсоткової ставки39
• або FVTОСІ + ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
• або FVTPL (як виняток)
• FVTPL або FVTОСІ (дозволяється при первісному визнанні і безповоротно
для торгівельних операцій)
• FVTPL (безповоротно), якщо предмети можуть бути погашені грошовими
коштами або обміняні на інші фінансові інструменти
ЗНЕЦІНЕННЯ відразу при виникненні розглянутих нижче подій
• АМС в іноземній валюті
(згідно з МСБО 21 це фінансовий актив, згідно з МСФЗ 9 за АМС)

39
Ефективна відсоткова ставка – це ставка, яка дисконтує очікуваній майбутні грошові потоки протягом очікуваного
терміну використання фінансового активу до його початкової балансової (або амортизованої) вартості [62].
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Методологія обліку фінансових активів
КРОК 4. Наступна оцінка (п. 5.5 МСФЗ 9)
Зменшення
корисності активів
за допомогою
моделі ECL
(пп. 2.2.15)
Модель ECL
фінансових
інструментів
(рис. 2.4)

для

Зміни,
які
відображаються
через прибутки та
збитки

Зміни, які
відображаються
через
інший
сукупний дохід
Перекласифікація
фінансових активів

• для ФА, оцінених первісно за АМС / FVTОСІ,
• для договірних активів (МСФЗ 15),
○ окрім акцій та інших інструментів власного капіталу.
ECL = ТВ різниці (договірні грошові потоки — очікувані грошові потоки)
І- Загальний підхід до оцінки резервів на очікувані збитки:
1 етап. Надійний актив → Резерв на збитки в розмірі 12 місячного ECL.
2 етап. ФА з підвищеним кредитним ризиком → Резерв в повному обсязі
ECL.
3 етап. Знецінені ФА → Резерв в повному обсязі ECL, дохід з % – за АМС.
ІІ – Спрощений підхід для договірних активів, орендної та торгівельної
дебіторської заборгованості → Резерв у повному обсязі ECL
ІІІ – Підхід для знецінених ФА → Резерв не створюється, відразу на збитки
- для FVTPL: • дивіденди, • накопичена переоцінка після вибуття ФА, • зміна
у справедливій вартості,
- для АМС: • процес амортизації припиняється або знецінення, • курсові
різниці, • зміна ставки → ТВ майбутніх грошових потоків за первісною
ефективною ставкою, • зміна у договірних грошових потоках (Валова БВ
як ТВ, дисконтована за початковою ефективною ставкою — БВ
фінансового активу) амортизуються протягом залишкового періоду
- для FVTPL: • припинення визнання інвестицій в інструменти власного
капіталу (без можливості перекласифікації у прибутки/збитки),
- для FVTОСІ: • резерви на збитки у разі зменшення корисності, • збитки від
валютних операцій до перекласифікації активу або вибуття (АМС в
іноземній валюті — СВ у функціональній валюті), • зміни у справедливій
вартості
ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ в разі суттєвої зміни в бізнес-моделі [61, п. А.18], п. 4.4.1
МСФЗ 9

КРОК 5. Припинення визнання (п. 3.2 МСФЗ 9, КО 2018 р.)
1. Завершення терміну дії договірних прав на грошові потоки від фінансового активу; або
2. Суб’єкт господарювання передає фінансовий актив (або його частину).
3. Якщо не передані практично всі ризики і вигоди від активу, необхідно оцінити контроль активом.
4. Списання фінансового активу, якщо немає обґрунтованих очікувань у його поверненні.
1. Продаж фінансового активу (з можливістю викупу): БВ активу вилучається зі Звіту про
фінансовий стан, Отриманий дохід — нове зобов’язання → Звіт про прибутки та збитки
2. Продовження визнання фінансового активу у разі збереження всіх ризиків та вигід:
Угода купівлі-продажу, договір позики цінних паперів → визнання фінансового зобов’язання.
3. Списання → прибутки/збитки

Джерело: власна розробка на основі [62; 308].

Тобто первісна оцінка фінансового активу згідно з новим МСФЗ 9 залежить
від функціонуючої бізнес-моделі та характеристик грошових потоків відповідно
до умов договору, методика взаємодії яких наведена на рис. 2.3. Зокрема, мета
утримання фінансового активу – отримання грошових коштів від виконання
умов договору та від продажу активу – визначає бізнес-модель (тестування
бізнес-моделі), а наявність боргу та відсотків на нього – звужує характеристики
грошових потоків відповідно до умов договору (SPPI-тестування). Отже,
характеристики грошових потоків є визначальними у первісній оцінці
фінансового активу, особливо в межах бізнес-моделі (АМС або FVTОСІ). Інакше
– у ситуаціях, коли звичайний потік грошових коштів відбувається за рахунок
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продажу (без SPPI) або володіння фінансовими активами – оцінка відбувається
за FVTPL.

Рис. 2.3. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ оцінки фінансового активу відповідно до МСФЗ 9
Примітки.
етап тестування бізнес-моделі.
Джерело: складено на основі [62; 308].

Необхідно зазначити, що в основі справедливої вартості відповідно до
МСФЗ 9 зазвичай лежить ціна трансакції. Якщо ціна не відповідає справжній
справедливій вартості, то в розрахунок приймається загальна методика оцінки
справедливої вартості за МСФЗ 13 (п. 3.1). У зв’язку із цим визначення
справедливої вартості для фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9
базується більше на ринковому підході, а не на конкретній вартості суб’єкта
господарювання.
З рис. 2.3 є зрозумілим вибір амортизованої вартості (АМС) для оцінки
грошових потоків у межах основної суми боргу та відсотків на нього. Адже
застосовувана в розрахунку амортизаційної вартості ефективна відсоткова
ставка допомагає коригувати вартість позики відповідно до плинності в часі
[173]. Проте часова вартість грошей враховує лише вплив часового фактору без
інших ризиків та витрат, що суперечить базовій системі кредитування.
У зв’язку із цим необхідним є врахування кредитних ризиків, пов’язаних із
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боргом. До таких кредитних ризиків можуть відноситися ризик ліквідності,
непередбачені витрати на утримання та обслуговування фінансового активу,
норма прибутку. Крім того, під час врахування збитків від майбутніх кредитних
ризиків для фінансових активів необхідно застосовувати професійне судження
щодо наявності впливу інших ризиків – зокрема, номіналу валюти та терміну
існування активу. Отже, вартість фінансового активу за амортизованою
вартістю одночасно врахує часову вартість грошей та всі можливі ризики,
пов’язані із боргом, що допомагає усунути мінливість у договірних грошових
потоках та встановить відповідність базовій системі кредитування.
Рис. 2.3 показує, що оцінка за FVTОСІ поширюється на фінансові активи,
бізнес-модель яких функціонує в межах договірних грошових потоків як від
виплат основної суми боргу та відсотків, так і від продажу. Необхідно
зазначити, що за цією вартістю МСФЗ 9 дозволяє також оцінювати інструменти
власного капіталу (табл. 2.13). Отже, оцінка за FVTОСІ є вагомою для бізнесмоделей, призначених керувати потребами ліквідності та підтримувати критерії
дохідності. Такі бізнес-моделі здатні залучати більшу частоту та величину
продажів.
Крім того, в застосуваннях оцінки за АМС або FVTОСІ для фінансового
активу можуть існувати винятки:
 безповоротне застосування FVTPL, якщо це обґрунтовано зменшує
ступінь невідповідності оцінки чи визнання (пп. 2.1.2), наприклад, купівляпродаж нефінансових предметів (табл. 2.13). Така оцінка фінансового активу є
подібною до вибору облікової політики, за винятком того, що її не потрібно
застосовувати послідовно в аналогічних ситуаціях;
 застосування FVTОСІ замість АМС для активів із опціонами на дострокове
погашення, якщо кредитний договір дозволяє позичальнику достроково
погасити кредит на основі справедливої вартості боргу (тобто на основі
грошових потоків згідно з договором, дисконтованих за теперішньою ринковою
ставкою)40. Така оцінка фінансового активу пояснюється тим, що такий вид
кредиту не відповідає SPPI-тесту (як умова для АМС), оскільки грошові потоки
можуть не відповідати виключно основній сумі боргу та відсотків (їхня
справедлива вартість може виявитися нижчою за непогашену суму основного
боргу на дату погашення, що створює для кредитора потенційне виникнення
негативного відшкодування).
Якщо на первісну оцінку фінансового активу впливають більше
характеристики грошових потоків (SPPI-тест), ніж бізнес-моделі, то для
наступної оцінки визначальними є бізнес-моделі та очікувані кредитні збитки
40

Поправка до МСФЗ 9 затверджена у грудні 2019 р. та чинна з 1 січня 2020 р.
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(далі – ECL). Проблематика бізнес-моделі, яку визначити одним фактором
неможливо, полягає в необхідності залучення професійного судження. У
зв’язку із цим МСФЗ 9 пропонує суб’єктам господарювання раціонально
підходити до питань:
1)оцінки результатів діяльності бізнес-моделі в межах її фінансових
активів та шляхів звітування управлінському персоналу;
2)ризиків, які впливають на ефективність бізнес-моделі, включаючи
фінансові активи, та, зокрема, способи управління цими ризиками;
3) виплат компенсацій менеджерам бізнесу (наприклад, на підставі
справедливої вартості фінансових активів чи отриманих грошових коштах
відповідно до договору) [62].
Проблематика останнього питання, досліджена в методологічних змінах
Концептуальної основи у контексті ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ управління ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
(пп. 2.1.1) та актуальності бізнес-моделі (пп. 2.1.3), тепер чітко розкривається в
МСФЗ 9. Отже, спосіб управління та оцінка фінансових активів, а не їхня
природа, є головними факторами ефективної діяльності бізнесу за МСФЗ.
Слід зазначити, що в разі зміни цілі бізнес-моделі суб’єкта
господарювання, як очікуваної розробниками рідкісної обставини, МСФЗ 9
вимагає здійснювати перекласифікацію фінансових активів [61, п. А.18].
Зокрема, стандарт передбачає проводити таку перекласифікацію перспективно,
виключно в разі придбання або припинення вагомого бізнес-напрямку в
діяльності. Наприклад, МСФЗ 11 (після заміни МСБО 31) трактує такі
придбання як інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, які в
неконсолідованій фінансовій звітності материнської компанії можуть
відображатися або як фінансовий актив, або як інвестиція (за собівартістю)
відповідно до МСБО 28 (участь у капіталі, пп. 2.2.18).
У зв’язку із цим поправки до МСФЗ 9, які набрали чинності для періодів з
1 січня 2020 р., розширюють сферу впливу стандарту, включаючи вимоги до
знецінення, на довгострокові інвестиції в асоційовані та спільні підприємства,
які складають частину чистих інвестицій суб’єкта господарювання.
Проте ситуації, коли суб’єкт господарювання змінив лише намір щодо
конкретних фінансових активів, навіть за обставин значних змін ринкової
кон’юнктури, МСФЗ 9 не передбачає необхідність перекваліфіковувати такі
активи. Наприклад, ринок для деяких фінансових активів зникає або фінансові
активи передаються між різними бізнес-моделями.
2.2.15. Знецінення фінансових інструментів є ще однією важливою зміною
в обліку фінансових активів, оскільки стосується навіть тих суб’єктів, які не
мають фінансових інструментів у фінансовій звітності. Наприклад, дебіторська
заборгованість із торгівельній операції – це фінансовий інструмент відповідно
142

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
до МСФЗ 9, а резерви під очікувані кредитні збитки – це знецінення фінансових
активів.
На відміну від МСБО 39, новий МСФЗ 9 розглядає таку процедуру
знецінення в межах нової моделі очікуваних кредитних збитків (далі – ECL)
шляхом нарахування резервів на очікувані збитки з моменту первісного
придбання фінансового активу. Тобто попередня модель «понесених збитків»,
основана лише на історичній інформації, замінена моделлю ECL, яка
створюється на основі історичної, поточної та перспективної інформації (у тому
числі макроекономічні дані), що може призводити до більш раннього визнання
збитків від знецінення.
Окрім цих змін, МСФЗ 9 розширив сферу впливу вимог на знецінення,
включаючи фінансові активи, дебіторську заборгованість, договірні активи,
чисті інвестиції в оренду (орендодавця) та зобов’язання за кредитами та
договорами фінансової гарантії, оцінені не за FVTPL. Не застосовуються нові
правила знецінення лише для акцій та інших боргових інструментів, оскільки
їхнє потенційне знецінення враховується при переоцінці справедливої вартості.
До подій, що можуть спричинити знецінення фінансового активу,
належать:
а) фінансові труднощі емітента або позичальника, ймовірність
банкрутства;
б) порушення умов договору;
в) зникнення активного ринку торгівлі;
г) придбання фінансового активу зі значною знижкою, що відображає
понесені кредитні збитки;
д) комбінований ефект декількох подій, що спричинили знецінення
фінансових активів [62].
Загалом МСФЗ 9 визначає три підходи в застосуванні нової моделі  ECL,
які взаємодіють із розглянутими вище джерелами походження фінансового
активу:
1) загальний підхід, який застосовується до: • фінансових активів, оцінених
за АМС або FVTОСІ, • кредитних зобов’язань та фінансових гарантій, оцінених
не за FVTPL, • договірних активів із компонентами фінансування (дозволяється);
2) спрощений підхід, який застосовується до: • дебіторської заборгованості з
торгівельних операцій, • договірних активів за МСФЗ 15 без наявності значного
компоненту фінансування, • договірних активів із наявністю компоненту
фінансування (дозволяється)41, • дебіторської заборгованості з оренди,
облікованій за МСБО 17 або МСФЗ 16 (дозволяється);
41

Із значним компонентом фінансування МСФЗ 9 дозволяє обирати між спрощеним та загальним підходами.
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3) придбання знецінених кредитів застосовується до фінансових активів, які
є повністю знеціненими в момент визнання.
Відповідно до загального підходу резерви на знецінення фінансового
активу визнаються на кожну звітну дату залежно від змін у кредитних ризиках
(див. стадії у табл. 2.13), зокрема:
¾ якщо кредитний ризик суттєво не збільшився (надійний актив), то резерв
визнається в сумі 12-місячного ECL, а доходи від відсотків – на валовій основі
(балансовій вартості фінансового активу до коригувань кредитного збитку);
¾ якщо ризик збільшився суттєво, то резерв визнається в повній сумі ECL
(за весь період дії фінансового інструменту), а доходи від відсотків – на валовій
основі;
¾ якщо ризик призвів до повного знецінення фінансового активу, то,
подібно до моделі понесених збитків за МСБО 39, резерв визнається в повній
сумі ECL, а доходи від відсотків – на чистій основі (балансовій вартості
фінансового активу з вирахуванням кредитного збитку).
Спрощений підхід передбачений МСФЗ 9 для полегшення процедури
знецінення частіше вживаних фінансових інструментів (рис. 2.4), який не
вимагає перевірки змін у кредитних ризиках і дозволяє відразу визнавати
резерв у повній сумі ECL.
Чи застосовується спрощений підхід
до торгівельної та орендної
дебіторської заборгованості,
договірного активу?

так

Резерв визнається на ɩɨɜɧɭ
суму ECL ɭɩɪɨɞɨɜɠ усього
періоду існування фінансового
інструменту

ні
так
Чи має фінансовий
інструмент низький
кредитний ризик на звітну
дату?
ні

Чи застосовується
припущення низького
кредитного ризику?

так

Резерв
визнається ɜ
сумɿ ECL за 12
місяців

ні

Чи відбулося значне зростання
кредитного ризику з моменту
первинного визнання інструменту?

ні
так

Рис. 2.4. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ визнання резервів під очікувані кредитні збитки (ECL)
для знецінення фінансових інструментів згідно з МСФЗ 9
Джерело: складено на основі [62; 308].
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Крім того, перевагою спрощеного підходу для визнання ECL є відсутність
необхідності залучення професійного судження, необхідного для аналізу змін у
кредитних ризиках фінансового інструменту. Додатковим фактором, що
спрощує оцінку кредитного ризику для фінансового активу, є припущення
вважати прострочені договірні платежі понад 30 днів як наявність значного
компоненту фінансування. Це означає можливість вибору в застосуванні або
спрощеного, або загального підходу для визнання ECL – на вибір суб’єкта
господарювання.
Отже, повністю змінена мɨɞɟɥɶ визнання збитків від знецінення
фінансових інструментів впливає як на терміни визнання фінансових активів,
так і на оцінку резервів під очікувані кредитні збитки, методологія якої буде
досліджена у пп. 2.3.9, а її практичне застосування – у п. 4.4.
З огляду на позитивні наслідки, необхідно зазначити, що сучасна модель
ECL відповідає економічній вартості фінансового активу та є більш актуальною
в період економічного спаду. За прогнозами, її застосування призведе до
значних скорочень коливань у прибутках банків. Проте з іншої сторони,
зазначене в МСФЗ 9 трьохступеневе визнання кредитних збитків вимагає збору
високої якості даних та значних навичок у моделюванні, що є досить складною
та витратною задачею для більшості банків та фінансових організацій.
2.2.16. Зменшення корисності активів та відновлення збитків від їхнього
знецінення, на яку поширюється дія МСБО 36, була розглянута вище на
методологічному етапі «наступної оцінки» кожного класу активів. Незважаючи
на те, що стандарт не отримав прямого узгодження із вимогами нової
Концептуальної основи, оновлення інших МСФЗ змінили сферу його впливу.
Водночас поправка, додана у 2020 р. до Основ для висновків до МСБО 36,
вказує на пріоритет Концепту 2001 р. під час врахування ймовірного
зменшення економічних вигід.
Основні методологічні положення МСБО 36, наведені в табл. 2.14, свідчать
про важливість моделі наступної оцінки активу під час відображення збитків
від знецінення (або їхнє відновлення) в фінансовій звітності. Необхідно
зазначити, що тестування на зменшення корисності проводиться для балансової
вартості активу без урахування накопиченої амортизації для уникнення
подвоєних витрат.
Водночас, якщо справедливу вартість для розрахунку визначити
неможливо, то використовується лише вартість використання, яку МСБО 36
рекомендує прогнозувати в межах п’ятирічних фінансових бюджетів. Зокрема,
керівництво повинно оцінювати ефективність своїх припущень на підставі
аналізу причин розбіжностей між минулими прогнозами грошових потоків та
їхнім фактичним надходженням [174, п. 34].
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Таблиця 2.14. Методологія знецінення активів згідно з МСБО 36
КРОК 1. Визначення сфери впливу стандарту на знецінення активу
МСБО 36:
- щорічно для:
• нематеріальних активів з невизначеним
строком корисного використання та
• активів недоступних для використання,
• гудвілу, придбаного у бізнес-об’єднанні,
- за потребою (коли є ознаки знецінення)
для:
• інвестиційної
нерухомості
(за
собівартістю),
• основних засобів та переоцінених активів
відповідно до МСБО 16 та МСБО 38,
• інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні
підприємства, оцінені за собівартістю
(МСФЗ 10, МСБО 28, МСФЗ 11 відповідно),
• «одиниці, що генерує грошові кошти», де
актив не пов’язаний із грошовими
надходженнями, як у випадках із активами
розвідки (МСФЗ 6, пп. 2.2.4) та бізнесоб’єднань (МСФЗ 3, пп. 2.2.3).

Інші стандарти:
• запаси (МСБО 2, пп. 2.2.5),
• необоротні активи, утримувані для продажу
(МСФЗ 5, пп. 2.2.8),
• фінансові активи (модель ECL за МСФЗ 9,
пп. 2.2.14),
• активи за договорами оренди (модель ECL,
МСФЗ 16, пп. 2.2.11),
• активи, пов’язані з виплатами працівникам
(МСБО 19, пп. 2.3.4),
•відстрочені податкові активи (МСБО 12, пп. 2.2.17),
• договірні активи (модель ECL, МСФЗ 15,
пп. 2.2.14),
• нематеріальні активи, що виникають за договорами
страхування (модель ECL, МСФЗ 4, пп. 2.2.15),
• інвестиційна нерухомість, оцінена за справедливою
вартістю (МСБО 40, пп. 2.2.7),
• біологічні активи, оцінені за СВ із вирахуванням
витрат на продаж (МСБО 41, пп. 2.2.6),
• державні гранти (МСБО 20, пп. 2.2.9).

КРОК 2. Перевірка наявності ознак знецінення
Зовнішні зміни: 1) ринкова вартість активу знижується через зміни в технологіях, економіці, галузі
чи законах; 2) ринкові ставки та інші ринкові норми прибутковості інвестицій підвищились, що
впливає на ставку дисконтування і суттєво знижує відновлювальну вартість активу; 3) балансова
вартість чистих активів вища її ринкової.
Внутрішні зміни: а) застарілість або фізичні пошкодження активу; б) суттєва перевитрата коштів у
розробці активів; в) погіршення економічних показників активу, що призвели до недовиконання
показників операційної діяльності; г) суттєві зміни у використанні активу, ніж очікувались; д) зміни
в оцінках та припущеннях керівництва.

КРОК 3. Тестування активу на зменшення корисності
10. Визначення відновлювальної вартості: найбільша із
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ — ВИТРАТИ НА ВИБУТТЯ < або > ВАРТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ,
де справедлива вартість – за МСФЗ 13,
витрати на вибуття – це судові збори, податки під час здійснення вибуття, витрати на ліквідацію
та прямі додаткові витрати на продаж,
вартість використання – це оцінка майбутніх грошових потоків, в тому числі часова вартість
грошей, дисконтована за ставкою до оподаткування, та оцінка ризиків для даного активу.
2. Порівняння вартостей.
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ активу < чи > ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ВАРТІСТЬ активу,
3. Якщо БВ > ВВ – актив знецінився.

КРОК 4. Оцінка збитків від знецінення
Модель витрат (собівартість)
Модель переоцінки (справедлива вартість)

→ прибутки/збитки: Дт Збиток знецінення, Кт
Актив
→ інший сукупний дохід:
Дт Інший сукупний дохід (позитивне сальдо
переоцінки), Дт Збитки від знецінення, Кт Актив

КРОК 5. Відновлення збитків від знецінення активів (окрім гудвілу)
Модель витрат (собівартість)
Модель переоцінки (справедлива вартість)

Джерело: складено на основі [174].
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- в межах різниці між БВ, яка була б поточною на
звітну дату: Дт Актив, Кт Інший сукупний дохід,
- в межах резерву переоцінки, понад резерв – через
інший сукупний дохід: Дт Актив, Кт Резерв
переоцінки, Кт Інший сукупний дохід (понад резерв)

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Для випадків тестування активу на знецінення перед його вибуттям,
МСБО 36 вимагає до розрахунку приймати виключно справедливу вартість із
вирахуванням витрат на вибуття [174, п. 21]. Як наслідок, підтверджена
необхідність знецінити актив може вказувати на те, що термін корисного
використання, метод амортизації або залишкова вартість також можуть
потребувати перегляду та коригування.
2.2.17. Податкові активи (зобов’язання) регулюються в частині обліку
податку на прибуток МСБО 12, який зазнав незначних методологічних змін
після включення в січні 2019 р. поправки щодо врахування всіх наслідків
оподаткування дивідендів однаково (див. п. 2.4). Інших узгоджувальних
поправок, пов’язаних із новими концепціями, стандарт не отримав, крім
посилання в Основах для висновків на визначення «активу» згідно з
Концептуальною основою 2001 р.
Податкові активи (зобов’язання) розподіляються на поточні та
довгострокові, або відстрочені. Якщо розрахунок42 та відображення в
фінансовій звітності поточних податкових активів та зобов’язань не
представляє значних труднощів, то з відстроченими податковими активами
(зобов’язаннями) ситуація дещо складніша – їхнє виникнення залежить від
місцевих правил податкового обліку та правил бухгалтерського обліку, які
часто не співпадають. Як наслідок, різниці між балансовою вартістю та базою
оподаткування активів або зобов’язань43, які підлягають цілі оподаткування,
породжують тимчасові різниці [175, п. 5].
Зокрема, виникнення позитивної тимчасової різниці свідчить про
необхідність відображення відстроченого податкового зобов’язання в складі
довгострокових зобов’язань звіту про фінансовий стан після її оподаткування
відповідно до діючої на кінець звітного періоду податкової ставки і положень
податкового законодавства.
Аналогічним чином виникнення негативної тимчасової різниці призводить
до визнання в складі необоротних активів відстроченого податкового активу,
якщо існує ймовірність у майбутньому отримання прибутку до оподаткування,
на який здійснюється зарахування тимчасової різниці [176]. Відстрочені
податкові активи також можуть бути результатом перенесення в майбутні
періоди невикористаних податкових збитків і пільг (не тимчасові різниці).
Водночас згідно з п. 46 МСБО 12 ставка оподаткування повинна
враховувати способи, якими суб’єкт господарювання планує відшкодувати або
погасити балансову вартість активу або зобов’язання – використати або
Податкова ставка, діюча на кінець звітного періоду, застосовується до прибутку (збитку), що підлягає оподаткуванню.
Вартість активу або зобов'язання, яка враховується при визначенні оподатковуваного прибутку відповідно до місцевого
законодавства.
42
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продати [175]. Наприклад, якщо в країні податок на продаж нерухомості
складає 35%, а на інші доходи – 30%, то відповідно податкова ставка, яка
застосується для продажу такого активу, буде 35%, а для його використання –
30%. До того ж, дисконтувати відстрочені податкові активи або зобов’язання
МСБО 12 не дозволяє.
Крім того, спосіб відшкодування (або споживання) активу залежить від
його амортизації. Зокрема, якщо актив не амортизується, жодна частина його
балансової вартості не очікується бути відшкодованою шляхом використання.
У зв’язку із цим відстрочені податки, пов’язані з таким активом, відображають
податкові наслідки його продажу.
Незважаючи на те, що МСБО 12 не стосується обліку державних грантів та
інвестиційних податкових кредитів, облік тимчасових різниць за такими
операціями належить також до сфери його регулювання.
Так, найбільш поширеними прикладами тимчасових різниць, які
призводять до виникнення відстрочених податкових зобов’язань або активів, є:
1. Різниця в термінах визнання елементу фінансової звітності та в
податковій декларації. Наприклад, відсотки до отримання визнаються в
бухгалтерському обліку, але оподатковуються тільки при отриманні грошових
потоків.
2. Переоцінка активів та зобов’язань, отриманих внаслідок об’єднання
бізнесу, до справедливої вартості, коригування якої не враховується в
податковому обліку.
3. Переоцінка активів за моделлю переоцінки (МСБО 16) та за моделлю
справедливої вартості (МСБО 40) [175, п. 15]. Водночас МСБО 12 припускає
використання продажної податкової ставки для таких активів, оскільки вони
очікуються бути відшкодованими зазвичай за рахунок продажу.
Проте, навіть у разі використання активу (якщо актив не утримується для
продажу), суб’єкти господарювання віддають перевагу в застосуванні
продажної податкової ставки для обліку податку на прибуток цих активів, тому
що це усуває необхідність розподіляти відстрочений податок окремо на
земельну ділянку та будівлю. Крім того, якщо вплив переоцінки або
коригування до справедливої вартості відображається відразу в
оподатковуваному прибутку, податкову базу також коригують, а тому
відстрочений податок не визнається.
4. Первісне визнання активів та зобов’язань, якщо частина їхньої вартості
підлягає оподаткуванню. Проте відстрочене податкове зобов’язання (актив) не
визнається для первісного визнання гудвілу або активів та зобов’язань
внаслідок угоди, яка не є об’єднанням бізнесу.
5. Інвестиції в дочірні компанії, філіали, частка в асоційованих та спільних
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підприємствах. Проте відстрочене податкове зобов’язання не визнається, якщо
виконуються обидві умови: 1) материнська компанія, інвестор, учасник
спільного підприємства може контролювати терміни відновлення тимчасової
різниці; 2) тимчасова різниця ймовірно не буде відновлена в найближчій
перспективі. Відповідно відстрочений податковий актив може визнаватися,
якщо: (і) існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, на який
зарахована тимчасова різниця, (іі) тимчасова різниця буде відновлена
найближчим часом.
Ускладнення в такому разі полягає в тому, що тимчасові різниці в
консолідованій фінансовій звітності можуть відрізнятися від тимчасових
різниць у окремій звітності материнської компанії за рахунок: • нерозподіленого
прибутку дочірніх компаній, філіалів, асоційованих та спільних підприємств,
• зміни валютних курсів, якщо материнська та дочірня компанія знаходяться в
різних країнах, • зменшення балансової вартості інвестиції в асоційовану
компанію до її відновлювальної вартості.
Важливо зазначити, що у випадках, якщо балансова вартість активу чи
зобов’язання відсутня в звіті про фінансовий стан, але в майбутньому
очікується проводити податковий облік для таких активів чи зобов’язань, то
МСБО 12 радить визнавати відстрочений податковий актив, якщо обчислена
балансова вартість зменшить майбутній оподатковуваний дохід, або
відстрочене податкове зобов’язання – якщо збільшить такий дохід.
2.2.18. Інвестиції, обліковані за методом участі в капіталі, регулюються
МСФЗ 10, МСФЗ 11 та МСБО 28, які отримали в грудні 2019 р. деякі поправки
в питаннях переоцінки спільних операцій (пп. 2.2.3) та методі участі в капіталі
(додаток Е.1), спричинені методологічними змінами в облікових правилах
інших МСФЗ, а не оновленими концепціями фінансової звітності.
Основні методологічні положення обліку інвестицій за методом участі в
капіталі, наведені в табл. 2.15, свідчать про важливість визначення типу
відносин між інвестором та об’єктом інвестицій, зокрема, якщо існує:
• контроль, то облік регулюється МСФЗ 10, • значний вплив44 – МСБО 28,
• спільний контроль45 – МСФЗ 11. Зазвичай оцінка наявності значного впливу
потенційно залежить від права голосу інвестора, особливо для опціонів на
придбання акцій, конвертованих боргових інструментів [177, п. 12].
Проте спільний контроль залежить від класифікації прав та обов’язків, які
витікають із спільної діяльності. Саме в залежності від того чи має спільна
діяльність окрему структуру (організаційно-правову форму або статус
Право приймати участь у прийнятті рішень, пов'язаних із фінансовою та операційною політикою компанії
Розподіл контролю над діяльністю компанії, яке прийнятне у випадках, коли управлінські рішення вимагають
одноголосної згоди сторін.
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юридичної особи) визначається метод її обліку. Зокрема, якщо спільна
діяльність організована у вигляді окремої структури, то в її обліку
застосовується метод участі в капіталі відповідно до МСБО 28. Проте
неструктурована спільна діяльність визначається МСФЗ 11 як спільні операції,
які обліковуються за стандартами, що регулюють усі інші активи та
зобов’язання інвестора, та подаються в фінансових звітах окремо в статтях,
пов’язаних із спільними операціями.
Нові поправки до МСФЗ 11 ввели деякі ускладнення в облік спільних
операцій, заборонивши обирати пропорційну консолідацію, як це було згідно з
МСБО 31. Тепер спільні операції можуть обліковуватися залежно від того, хто
контролює відповідні активи (див. пп. 2.2.3). У більшості випадків зміни в
спільному контролі (спільному підприємстві) обліковуються аналогічно змінам
у суттєвому впливі (асоційованій організації). Водночас інвестор не повинен
консолідувати власні активи із активами асоційованого чи спільного
підприємства.
Консолідація звітності починається тільки тоді, коли інвестор придбаває
контроль над своїми інвестиціями, тобто асоційоване або спільне підприємство
переходить у дочірню компанію, в обліку якої відповідно до МСФЗ 10 починає
застосовуватися метод консолідації. Це відбувається навіть у тому випадку,
якщо дочірня компанія суттєво відрізняється від консолідованої групи, або
навіть якщо контроль є тимчасовим (відображається за МСФЗ 5 як «утримувана
для продажу»).
Необхідно зазначити, що процедура методу участі в капіталі подібна до
процедури консолідації, зазначеної в МСФЗ 10, у наступних вимогах:
(і) інвестор та об’єкт інвестиції повинні приймати однакові облікові
політики для подібних ситуацій,
(іі) використовується однакова звітна дата, якщо це не є практично
неможливим,
(ііі) частка інвестора в прибутку або збитку від внутрішніх операцій «знизу
вверх» або «зверху вниз» виключається, а залишки на рахунку дебіторської або
кредиторської заборгованості не усуваються на кінець звітного періоду.
Крім того, в неконсолідованій звітності материнської компанії інвестиції в
дочірнє підприємство можуть відображатися аналогічно до інвестицій в спільні
або асоційовані підприємства – за собівартістю інвестиції, використовуючи
метод участі в капіталі, або як фінансовий актив. Саме тому сфера впливу
МСФЗ 9 розширила вимоги на довгострокові інвестиції в асоційовані та спільні
підприємства, які складають частину чистих інвестицій суб’єкта (див. пп.
2.2.14).
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Таблиця 2.15. Методологія обліку інвестицій за методом участі в капіталі
згідно з МСБО та МСФЗ
Методологія обліку інвестицій, облікованих за методом участі в капіталі
КРОК 1. Визначення інвестиції
Асоційована організація – це компанія, на яку інвестор має значний вплив, але не може
здійснювати повний або спільний контроль над прийняттям рішень
Спільне підприємство – це спільна діяльність, в межах якої сторони здійснюють
спільний контроль над інвестицією (компанією) та мають права на її чисті активи

Вимоги
п. 3 МСБО
28, п. 5-11
МСФЗ 11

КРОК 2. Критерії визнання
1. Для асоційованої організації: наявність значного впливу, якщо інвестор: а) приймає
участь у раді директорів, б) приймає участь в процесі розробки політики компанії,
П. 6 МСБО
включаючи рішення про виплати дивідендів, в) має з компанією суттєві операції та
28, МСФЗ
обмін управлінським персоналом, г) отримує всю технічну та управлінську
11, МСФЗ
інформацію.
10
2. Для спільного підприємства: наявність спільного контролю.
3. Для дочірньої компанії: наявність контролю.

КРОК 3. Первісна оцінка
- інвестиції в спільну/
асоційовану компанію

• СОБІВАРТІСТЬ інвестиції за методом участі в капіталі:
Дт Інвестиції (баланс), Кт Грошові кошти
- якщо собівартість інвестиції > СВ частки інвестора →
- різниця
між
ГУДВІЛ (включається до вартості інвестиції)
собівартістю інвестиції
- якщо собівартість інвестиції < СВ частки інвестора →
та часткою інвестора
ДОХІД (у прибутки та збитки)

п. 28
МСБО 28
МСБО 28

КРОК 4. Наступна оцінка
Зміна
у
балансовій
вартості інвестиції на
частку
чистого
прибутку/ збитку від
інвестиції
Знецінення інвестицій
Виплата дивідендів
Контроль → суттєвий
вплив
Суттєвий
контроль

вплив

→

Придбання/вибуття
частки участі в капіталі
(контроль)

- якщо БВ інвестиції збільшується:
Дт Інвестиції (баланс), Кт Дохід від асоційованої компанії,
- якщо БВ інвестиції зменшується:
Дт Збиток від асоційованої компанії (в межах балансової
вартості), Кт Інвестиції (баланс)
- як єдиний актив (гудвіл не відокремлюється) в межах
GCU
Дт Грошові кошти, Кт Інвестиції (баланс)
10. Припинити визнання попередніх інвестицій як
фінансового інструменту (пп. 2.2.14, пп. 2.3.8):
Дт Фінансові вкладення, Кт Прибутки/збитки від вибуття
2. Визнати попередні та нові інвестиції за СВ.
3. Обчислити гудвіл (див. пп. 2.2.3).
4. Визнати дочірню компанію та почати консолідацію.
• СВ інвестиції (асоційованої компанії) на дату вибуття
дочірньої компанії → метод участі в капіталі
1. Відобразити зміни у власному капіталі: неконтрольована
частка переходить у контрольовану, або навпаки
2. Зміни у справедливій вартості неконтрольованої частки
участі в капіталі → нерозподілений прибуток.
3. Активи та зобов’язання не змінюються.

МСБО 28
МСФЗ 9,
МСБО 28
МСБО 28
МСФЗ 9,
п. 32 МСФЗ
3,
МСФЗ 10,
(п. 3.3(v))
МСБО 28,
(п. 3.3(іv))
МСФЗ 10

КРОК 5. Припинення визнання
10. Об’єкт інвестиції припиняє бути асоційованим або спільним підприємством:
БВ інвестиції вилучається зі Звіту про фінансовий стан, дохід → Звіт про прибутки.
2. Втрачається контроль над дочірньою компанією та припиняється консолідація:
1 етап. Визнання прибутку чи збитку від вибуття інвестиції окремо для звітності
материнської компанії та консолідованої звітності (суми відрізняються).
2 етап. Визначення залишкової частки інвестиції (якщо є): із суттєвим впливом
(асоційована компанія) чи без (фінансовий актив).

МСБО 28,
МСФЗ 10,
МСФЗ 9

Джерело: власна розробка на основі [177].
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Отже, метод участі в капіталі не застосовується у випадках, якщо:
¾ інвестор є материнською компанією, якій не потрібно готувати
консолідовану звітність, і яка є дочірньою компанією з правом не застосовувати
метод участі в капіталі;
¾ боргові та пайові інструменти підприємства не торгуються на
відкритому ринку [178, п. 4];
¾ інвестиції оцінюються за FVTPL відповідно до МСФЗ 9 (пп. 2.2.14);
¾ інвестиції, утримувані для продажу, обліковуються за МСФЗ 5
(пп. 2.2.8).
Також суттєвими є зміни в МСФЗ 10 та МСБО 28, що стосуються продажу
чи внеску активів у асоційовану компанію або спільне підприємство
інвестором. Основний наслідок їх застосування полягає в тому, що прибуток чи
збиток визнається в повному обсязі в тому випадку, якщо угода стосується
бізнесу. Якщо активи не створюють бізнес, навіть якщо цими активами володіє
дочірнє підприємство, визнається лише частина прибутку чи збитку. Це усуває
невідповідність між вимогами МСФЗ 10 та МСБО 28.
2.2.19. Умовні активи визначаються МСБО 37 як такі активи, які
виникають внаслідок минулих подій і настання яких можливе лише при
виникненні в майбутньому непередбачених подій, непідконтрольних суб’єкту
господарювання. Такі непередбачені активи, як правило, спричиняють
надходження економічної вигоди до суб’єкта господарювання, але вони можуть
бути визнані лише при умові високої ймовірності настання такого надходження
[61, п. А.19]. Тобто врахування ймовірності настання економічної вигоди
показує невідповідність облікового правила визнання умовного активу,
зазначеного в МСБО 37, оновленим у 2018 р. концепціям.
У зв’язку із цим, враховуючи поступовий перехід на нову Концептуальну
основу МСФЗ 3, ІASB додала в травні 2020 р. нову поправку до стандарту, яка
чітко забороняє визнання умовних активів, придбаних у бізнес-об’єднанні.
Проте до моменту переходу на нові зміни (1 січня 2022 р.), МСФЗ 3 дозволяє
визнавати як умовний актив право на повернення раніше переданої умовної
компенсації внаслідок об’єднання бізнесу, якщо визначені умови виконано.
Тому для правдивого відображення умовного активу в фінансовій звітності
необхідно постійно проводити оцінку ймовірності настання економічних вигід.
Якщо така ймовірність підвищилася, то умовний актив та пов’язаний з ним
дохід необхідно відображати в фінансовій звітності того періоду, в якому
відбулися зміни. Подальшу переоцінку умовного активу МСФЗ 9 передбачає
проводити за справедливою вартістю на кожну звітну дату з відображенням
змін через прибутки або збитки.
Прикладами умовного активу може бути вимога до страхової компанії на
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законних підставах, гарантії від позичальника або продавця бізнес-об’єднання,
відшкодування збитків іншою стороною, на які створюється резерв (див.
пп. 2.3.2).
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі результати
дослідження методології обліку активів за оновленими МСФЗ дозволяють
стверджувати про те, що, незважаючи на доведену методологічну взаємодію
концепцій фінансової звітності із обліковими правилами МСФЗ, існує неповна
відповідність між вимогами нової Концептуальної основи фінансової звітності
та оновлених МСФЗ у питаннях регулювання обліку активів на нормативному
рівні.
Проведене детальне дослідження методології обліку активів у контексті
оновлених МСФЗ дозволяє згрупувати виявлені поправки на ті, які
посилаються на Концептуальну основу:
x 2018 р. – у МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСБО 8, МСБО 34, ПКТ 32 з вимогою
ретроспективного їх застосування для періодів, що починаються з 1 січня
2020 р. (або 2022 р. – для МСФЗ 3), або з дозволом застосування вимог інших
концептуальних основ у разі доведення відповідної доцільності;
x 2010 р. – у МСБО 38 та Основах для висновків до МСФЗ 16; або
x 2001 р. – в Основах для висновків до МСБО 12, МСБО 16, МСБО 36,
МСБО 41, КТМСФЗ 12, КТМСФЗ 14, КТМСФЗ 17. Це дозволяє спрогнозувати
в майбутньому нові поправки до МСФЗ, націлені на узгодження з однією
концептуальною основою.
Отже, в результаті дослідження методології оцінки активів виявлено, що
одні активи можна легко оцінювати та класифікувати, в той час як інші –
вимагають використання судження та постійного застосування порогу
суттєвості. Тому виявлену сучасну проблему на методологічному етапі оцінки
активів вирішено дослідити окремо (див. п. 3.1).
2.3. Методологія обліку зобов’язань та забезпечень згідно з
оновленими концепціями та вимогами у міжнародних стандартах
фінансової звітності
Аналогічно до проведеного в попередньому параграфі дослідження
оновлених вимог у МСФЗ для обліку активів в межах загальної методології
обліку елементів фінансової звітності відповідно до Концептуальної основи
(пп.2.1.6) у цьому параграфі вирішено детально розглянути методологію обліку
зобов’язань та забезпечень у контексті нових змін у концепціях та вимогах
МСФЗ.
Зокрема, відповідно до отриманої загальної методології обліку елементів
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фінансової звітності, наведеної в табл. 2.2, бухгалтерський облік зобов’язань
можна відобразити як покроковий процес наступним чином:
Перший крок – зобов’язання визначається як існуючий обов’язок передати
економічний ресурс у результаті минулих подій, який суб’єкт господарювання
практично не має ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ уникнути (пп. 2.1.4);
Другий крок – зобов’язання визнається, якщо містить достатньо доречну
інформацію та може бути правдиво відображеним (пп. 2.1.5);
Третій крок – зобов’язання оцінюється в момент первісного виникнення
(первісна оцінка) за однією із двох баз оцінок (пп. 2.1.6);
Четвертий крок – вартість зобов’язання змінюється з плином часу
(переоцінка або обтяження), що визначається вимогами конкретних стандартів
(наприклад, МСБО 37, МСФЗ 9) залежно від класу зобов’язання;
П’ятий крок – припинення визнання зобов’язання відбувається внаслідок
втрати існуючого обов’язку – його повного виконання або передачі. Водночас
кроки оцінювання, переоцінки та припинення визнання зобов’язання знаходять
відображення як у балансі, так і в звіті про фінансові результати (див. п. 3.4).
Як зазначалося в п. 2.2, не всі зміни в Концептуальній основі є
обов’язковими до застосування після 1 січня 2020 р., деякі стандарти
продовжують застосовувати попередні вимоги Концепту. У зв’язку із цим мета
даного параграфу – дослідити в межах описаної методології обліку зобов’язань
оновлені МСФЗ у розрізі класів забезпечень та класів зобов’язань, яким
характерні власні ознаки та причини виникнення. Це допоможе з’ясувати
відповідність оновлених правил МСФЗ новим концепціям фінансової звітності
на нормативному рівні та виявити сучасні проблеми на методологічних етапах
обліку зобов’язань (див. п. 3.3).
Облік усіх зобов’язань суб’єкта господарювання необхідний для того, щоб
правдиво повідомити інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених сторін про
свій фінансовий стан. Різні види зобов’язань пояснюють різні наслідки,
зокрема, короткострокова кредиторська заборгованість вказує на найближчу
перспективу грошового відтоку, довгострокова заборгованість охоплює
широкий діапазон періодів, а забезпечення або резерви мають ще одне
призначення для тих, хто здійснює фінансовий аналіз.
Оскільки активи та зобов’язання в бухгалтерському обліку часто існують
взаємопов’язано — виникнення одних породжує виникнення інших, а
Концептуальна основа ставить їх пріоритетними елементами фінансової
звітності, які спричиняють виникнення доходів та витрат, деякі категорії
зобов’язань були досліджені разом із активами в попередньому параграфі,
зокрема: • фінансові зобов’язання в контексті обліку фінансових активів
(пп. 2.2.14), • орендні зобов’язання (пп. 2.2.11), • податкові зобов’язання (пп.
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2.2.17). Тому методологія обліку інших зобов’язань відповідно до МСБО 1,
МСБО 19, МСБО 32, МСБО 37, КТМСФЗ 1, КТМСФЗ 6, КТМСФЗ 21 та
МСФЗ 9 буде досліджено нижче.
2.3.1. Облік зобов’язань здебільшого регулюється МСБО 1, зокрема, в
частині їх відображення в фінансовій звітності як поточних та довгострокових,
а також МСБО 37, який регулює облік забезпечень (зобов’язань із
невизначеним терміном або сумою) разом із умовними активами (пп. 2.2.19) та
зобов’язаннями (пп. 2.3.12).
Незважаючи на те, що зобов’язання зазнали змін у визначенні їхнього
поняття відповідно до нової Концептуальної основи (пп. 2.1.4), МСБО 37
отримав лише поправку до п. 10 щодо використання терміну «зобов’язання»
Концепту 2010 р., а відповідні поправки до МСБО 1, хоча й вимагають
правдивого подання елементів фінансової звітності, передбачають ситуації
застосування попередніх вимог Концептуальної основи в разі доведення
відповідної доцільності. Крім того, в січні 2020 р. ІASB випустила проект
ED/2020/3 нових поправок до МСБО 1, якими планується забезпечити більш
загальний підхід до класифікації зобов’язань на основі договірних
домовленостей (див. нижче).
Основні методологічні положення обліку зобов’язань та забезпечень за
МСФЗ наводяться в табл. 2.16, які дозволяють стверджувати, що поточні
зобов’язання, або короткострокові, аналогічно оборотним активам, приймають
участь у основній діяльності суб’єкта господарювання упродовж звітного року
або операційного циклу. Прикладами таких зобов’язань є більша частина
кредиторської та дебіторської заборгованості, погашення яких відбуваються
протягом 30-60 днів, банківські овердрафти, нараховані дивіденди та інша
неторгівельна заборгованість.
Таблиця 2.16. Методологія обліку зобов’язань та забезпечень
за МСФЗ та МСБО
Методологія обліку зобов’язань та забезпечень
КРОК 1. Визначення зобов’язання та забезпечення
Поточне зобов’язання – це заборгованість суб’єкта господарювання, яка: а)
планується до погашення в нормальних умовах операційного циклу, б) підлягає
погашенню протягом 12 місяців, в) не може бути відстроченою принаймні на 12
місяців з дати балансу.
Забезпечення – це зобов’язання, щодо яких сума або терміни виплат невизначені.

Вимоги
Концепт
2010 р.,
МСБО 1,
МСБО 37

КРОК 2. Критерії визнання зобов’язання або забезпечення
1. Наявність поточної заборгованості (юридичної/конструктивної) внаслідок
минулих подій.
2. Для врегулювання зобов’язання, ймовірно, відбудеться відтік ресурсів, які
представляють собою економічні вигоди, на який нараховуються забезпечення.
3. Зобов’язання можна надійно оцінити.

МСБО 37

КРОК 3. Первісна оцінка
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ – сума та одержувач платежу відомі:
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Методологія обліку зобов’язань та забезпечень
- торгівельна
(придбання
матеріалів, запасів) та інша
кредиторська
неторгівельна
(векселі
до
заборгованість
виплати, заборгованість між
материнською та дочірньою
компанією)
- короткострокові
кредити
(банківські
кредити
та
овердрафти)
- нараховані дивіденди
- торгівельна довгострокова та
інша кредиторська заборгованість
- довгострокова заборгованість з
працівникам
(по
виплат
пенсійним
програмам
з
визначеними виплатами)
- довгострокова заборгованість з
інших виплат працівникам
- поточна
заборгованість
в
частині довгострокової (поточні
платежі,
фінансові
орендні
зобов’язання)
- зобов’язання з короткострокової
та малоцінної оренди
- зобов’язання, пов’язані з участю
на ринку
- юридичне
зобов’язання
платежі,
ПДВ,
(обов’язкові
податки з продажу, податки на
прибуток, безробіття, соціальне
страхування)
- торгівельна та інша дебіторська
заборгованість
(нараховані
позики
зобов’язання:
працівникам, бонусні виплати,
відсотки)
- договірні зобов’язання (аванси,
розширені гарантії)
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – одержувач
ОЦІНКА46
- довгострокові
резерви
на
майбутні витрати (виведення
активу з експлуатації, захист
довкілля)
- резерви на реструктуризацію
- обтяжливі контракти
- резерви
на
відшкодування
збитків (страхові контракти,

Вимоги

• СПРАВЕДЛИВА
ВАРТІСТЬ
—
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ матеріалів, запасів,
або
• АМОРТИЗОВАНА
ВАРТІСТЬ
із
використанням методу ефективної відсоткової
ставки

МСБО 37

• ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ різниці (сума боргу
— виплати)

МСБО 37

• розрахункові,
• залежні від законів юрисдикції

МСБО 37

див. пп. 2.3.8

МСФЗ 9

• ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ зобов’язання — СВ
резервного фонду для пенсійної програми →
інший скупний дохід

п.70
МСБО 19

• ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ
прибутки/збитки

МСБО 19

зобов’язання

→

• запланована частина виплат відповідно до
договору (пп. 2.2.11, пп. 2.3.8)

МСБО 37,
МСФЗ 9,
МСФЗ 16

• СОБІВАРТІСТЬ

МСБО 37,
МСФЗ 16

• ВИТРАТИ на утилізацію товарів відповідно до
поточної частки виробника на ринку

КТМСФЗ 6

• розрахункове,
• залежне від законів юрисдикції та подій

КТМСФЗ
21,
МСБО 12

• розрахункове відповідно типу фінансового
активу (пп. 2.2.14), • регулярне зобов’язання,
• вплив податку на прибуток на суму виплати
премії працівникам

МСБО 12,
МСБО 19,
МСФЗ 9,
МСФЗ 15

МСФЗ 15
(пп. 2.4.2)
платежу відомий, а сума платежу невідома: НАЙКРАЩА
• у межах ЦІНИ ТРАНСАКЦІЇ (пп. П. 2.3.8)

• метод найбільш ймовірної суми (врахування
інфляції, дисконтування, ймовірних ризиків)
прямолінійним способом → Дт Актив, Кт Резерв

КТМСФЗ 1,
п. 46
МСБО 37

• метод найбільш ймовірного результату (прямі
витрати, окрім майбутніх витрат)
•найменша із собівартості виконання контракту
або неустойки за невиконання контракту
• метод прогнозованої ймовірної суми:
- право на компенсацію → умовний актив, або

п. 46-47
МСБО 37
МСБО 37
п. 10, п. 53
МСБО 37

46
Теперішня вартість, дисконтована за ставкою до оподаткування, яка відображає ринкову оцінку часової вартості грошей,
а також ризики, характерні для зобов'язання [179, п. 45, 47].
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Методологія обліку зобов’язань та забезпечень
гарантії від позичальників)
- забезпечення → Дт Витрати, Кт Забезпечення
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – одержувач і сума платежу невідомі:
• поточне зобов’язання або
- забезпечення на премії для • розподіл
на
поточну/довгострокову
залежно
від
торгівельної
збільшення продаж
заборгованість
політики продавця
- якщо проста гарантія (вартість в ціні товару) →
як поточна заборгованість на суму очікуваних
- гарантійні забезпечення [61, п.
гарантійних витрат звітного періоду, або
С.23]
- якщо розширена гарантії (вартість окремо від
ціни товару) → як договірні зобов’язання
• метод найбільш ймовірних сум:
- СВ на дату придбання (МСФЗ 3) або визнання
- умовні зобов’язання
(ситуації з судовими справами)
за МСБО 37 (для операцій бізнес-об’єднань), або
- судової вимоги або адвокатських очікувань
- забезпечення
на
договори • прогнозована ймовірна вартість:
фінансової гарантії
(FVTPL – сфера впливу МСФЗ 4 або МСФЗ 17)

Вимоги

МСБО 37

п. 39
МСБО 37,
МСФЗ 15
п. 39
МСБО 37,
МСФЗ 3
МСФЗ 9,
МСФЗ 17

КРОК 4. Наступна оцінка

Зміни у забезпеченні [61, п. С.21]

Зміна ставки дисконтування [61,
п.С.22]
Переоцінка виданих гарантій
Вибуття активу, пов’язаного з
резервом
Переоцінка
умовного
зобов’язання
Отримання компенсації від третіх
сторін

- якщо модель собівартості:
• зміни у амортизаційних відрахуваннях;
- якщо модель переоцінки:
• зміни
у
переоціненій
вартості,
яка
порівнюється із умовною БВ, де надлишок →
власний капітал, а дефіцит → збиток

МСБО 37,
МСБО 16

→ Дт Фінансовий дохід, Кт Резерви

МСБО 37

- за АМС

МСФЗ 15

- за МСБО 16 (не прибуток)

КТМСФЗ 1

• оцінка ймовірності відтоку ресурсів; і
• переоцінка змін за справедливою вартістю.

МСБО 37,
МСФЗ 9

→ Дт Актив Кт Доходи

МСБО 37

• метод актуарних оцінок: ТВ зобов’язання +/Переоцінка чистого зобов’язання
п. 122А
невизначені актуарні прибутки/збитки47 —
МСБО 19,
(активу) пенсійних програм з
невизнана вартість раніше наданих послуг — СВ
визначеною виплатою
КТМСФЗ 14
активів програми

КРОК 5. Припинення визнання
1. Погашення зобов’язань або забезпечень: а) виплата коштами: Дт Резерв, Кт
Кошти, б) передача інших активів, в) надання послуг, г) обмін зобов’язаннями,
д) перекласифікація зобов’язання у власний капітал (п. 3.3).
2. Повернення резерву: Дт Резерв, Кт Дохід.

П. 59
МСБО 37

Джерело: власна розробка на основі [62; 179].

Також поточні зобов’язання включають заборгованості за потребою (як
правило, нерегулярні платежі, прострочені зобов’язання, податок на майно,
нарахування відпускних, гарантійні зобов’язання) та заплановані виплати в
частині довгострокових зобов’язань (табл. 2.16). У зв’язку із тим, що
дисконтування короткострокових зобов’язань не є суттєвим, їхня первісна
оцінка, як правило, відповідає номінальній вартості заборгованості. Це,
47
Зміни в теперішній вартості зобов'язань за визначеною виплатою в результаті коригування на основі досвіду або через
зміни в актуарних припущеннях.
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наприклад, торгівельна короткострокова заборгованість (табл. 2.16), у той час
як торгівельна довгострокова заборгованість належить до визначення
фінансових зобов’язань відповідно до МСФЗ 9, які розглядаються у пп. 2.3.8.
Наведена в табл. 2.16 загальна методологія обліку зобов’язань та
забезпечень за оновленими МСФЗ та концепціями (див. п. 2.1) дозволяє
стверджувати, що суб’єкт господарювання під час відображення зобов’язань у
звіті про фінансовий стан повинен раціонально врахувати ситуації, коли
(і) поточна заборгованість триває більше року, а довгострокова заборгованість
погашена протягом року; (іі) фінансові інструменти містять компоненти як
власного капіталу, так і фінансового зобов’язання (див. п. 3.3); (ііі) надмірна
обачність вимагає визнання зобов’язань, навіть із невизначеним терміном або
сумою погашення; (іv) суб’єкт звітування не має спроможності уникнути
поточну заборгованість.
Так, МСБО 1 зазначає, що довгострокові фінансові зобов’язання за згодою
сторін можуть бути рефінансовані в поточні, а короткострокові зобов’язання —
виключені з поточних. Прикладом першого випадку є рефінансування
довгострокової заборгованості в поточну на вимогу кредитора прискорити
погашення, прикладом другого — рефінансування поточної заборгованості
шляхом випуску інструментів власного капіталу, що класифікує її як
непоточну, або довгострокову.
Для кращого пояснення МСБО 1 рекомендує дві умови, згідно з якими
заборгованість не повинна бути перекласифікована в поточну:
 якщо позикодавець погодився не вимагати дострокової оплати в разі
порушення умов договору;
 якщо порушення умов договору прогнозуються відбутися протягом 12
місяців після закінчення звітного періоду (здається парадоксальним на
практиці).
Іншими словами, суб’єкт господарювання повинен умовно оцінювати
заборгованість у більшості випадків як поточну, оскільки існування безлічі
суб’єктивних причин для прискорення виплат довгострокової заборгованості
підвищують шанси порушення умов договору зі сторони кредитора.
У зв’язку із цим запропоновані розробниками в січні 2020 р. нові поправки
до МСБО 1 стосуються класифікації зобов’язань на основі договірних
домовленостей та передбачають наступні уточнення:
a. право суб’єкта господарювання на відстрочення погашення зобов’язання
повинно існувати наприкінці звітного періоду;
b. наміри чи сподівання керівництва щодо використання права на
відстрочення погашення зобов’язання не повинно впливати на класифікацію
зобов’язань;
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c. уточнення впливу умов кредитування на класифікацію зобов’язань; та
d. вимог до класифікації зобов’язань, які можуть або зобов’язані бути
погашені шляхом випуску інструментів власного капіталу [180].
Після остаточного перегляду цих поправок у червні 2020 р., очікується
ретроспективне їх застосування до річних звітних періодів, що починаються з 1
січня 2023 р. або пізніше з огляду на пандемію COVID-19.
Отже, наведені в табл. 2.16 основні методологічні положення МСФЗ, що
стосуються обліку зобов’язань, дозволяють стверджувати про важливість таких
характеристик зобов’язань, як сума платежу, термін погашення та відомості про
одержувача. Проте, відповідно до принципу нарахування, відсутність будь-якої
із зазначених характеристик не дає підстави ігнорувати зобов’язання. У зв’язку
із цим у МСБО 37 існує поняття «забезпечення», відоме раніше як «оцінене
зобов’язання», яке означає, що невідомі характеристики зобов’язання для його
обліку потребують додаткової оцінки.
2.3.2. Облік забезпечень відповідно до змін у МСФЗ зазнав суттєвих змін.
Зокрема, дія МСБО 37 більше не поширюється на забезпечення, пов’язані: • з
договорами з клієнтами – з 1 січня 2018 р. сфера впливу МСФЗ 15, та • з
договорами оренди – з 1 січня 2019 р. сфера впливу МСФЗ 16. Проте дія
МСБО 37 продовжує поширюватися на обтяжливі контракти, в тому числі
пов’язані з договорами оренди та з клієнтами. Водночас зміни в обліку оренди
відповідно до п. 6 нового МСФЗ 16 розширили сферу впливу МСБО 37 на
зобов’язання з короткострокової оренди та оренді низької вартості.
Наведені в табл. 2.16 основні методологічні положення обліку забезпечень
відповідно до МСБО 37 дозволяють стверджувати про ідентичність критеріїв
визнання забезпечень та зобов’язань – наявність юридичної або конструктивної
заборгованості внаслідок минулих подій. Проте, враховуючи те, що
забезпечення є лише тією частиною зобов’язань, яка пов’язана з фактором
невизначеності [181], облік забезпечень має власні особливості в оцінці.
Зокрема, сума, в якій визначається забезпечення, повинна бути найкращою
оцінкою витрат, необхідних для погашення теперішньої вартості заборгованості
на звітну дату.
Найкраща оцінка визначається на основі суджень відповідно до досвіду
подібних операцій та експертних свідчень, і (А) повинна враховувати [179]:
А-а) усі невизначеності та ризики, але без створення надмірних резервів або
навмисного завищення зобов’язань;
А-б) дисконтування очікуваних витрат, якщо їхній термін сплати невідомий,
тобто вплив вартості грошей у часі є суттєвим. Оскільки дисконтування
вартості без термінів неможливе, МСБО 37 радить використовувати минулий
досвід для встановлення ймовірних термінів майбутніх грошових потоків.
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Якщо очікувана сума до сплати відображає будь-яку інфляцію цін за
прогнозований проміжок часу, то необхідно використовувати номінальну
ставку для дисконтування, а якщо майбутні грошові потоки прогнозуються для
поточних цін — реальну ставку. Ставка дисконту (як правило, до
оподаткування) не повинна відображати ризики, на які скориговано майбутні
грошові потоки;
А-в) очікувані майбутні події, які можуть впливати на суму погашення
зобов’язання і мають достатньо доказів того, що відбудуться. Наприклад, якщо
суб’єкт господарювання вважає, що витрати будуть зменшені за рахунок зміни
технології або зміни в законодавстві, тоді резерв на очікувані зменшення витрат
повинен відображати об’єктивну оцінку від будь-яких очікуваних
технологічних чи законодавчих змін (на практиці така оцінка є зазвичай
неможливою);
А-г) суму компенсації від третіх осіб, якщо її отримання є гарантованим
після погашення зобов’язання. Зазвичай така компенсація визнається як
окремий актив (умовний), а забезпечення – як зобов’язання в звіті про
фінансовий стан. Проте в звіті про прибутки та збитки витрати, пов’язані із
таким забезпеченням, відображаються за вирахуванням суми, визнаної для
компенсації.
Водночас найкраща оцінка (Б) не повинна враховувати:
Б-а) прибутків від очікуваного вибуття активів, навіть якщо таке вибуття
тісно пов’язане з подією, що спричиняє забезпечення (сфера впливу МСБО 16,
МСБО 2);
Б-б) майбутні операційні витрати, оскільки такі витрати не відповідають
критеріям визнання зобов’язання на кінець періоду.
Отже, оцінка забезпечень може бути здійснена:
- методом очікуваної вартості – для більшості подібних зобов’язань, або
- методом найбільш ймовірного результату – для одного зобов’язання, або
разової події (табл. 2.16).
Крім того, в кінці кожного звітного періоду необхідно проводити
коригування забезпечень відповідно до найкращої оцінки, яка повинна
відображати поточні ставки дисконтування, тобто:
(і) якщо ставка дисконту підвищується, то балансова вартість забезпечення
збільшується для відображення плину часу, що відображається як фінансові
доходи [61, п. С.23];
(іі) у разі виявлення недоцільності подальшого існування забезпечення
(наприклад, виграно суд), відбувається його повернення через прибуток
поточного періоду;
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(ііі) будь-які зміни в забезпеченнях вважаються змінами в обліковій оцінці,
тому проводяться перспективно.
У більшості випадків забезпечення відображаються в складі прибутків та
збитків, але інколи можуть визнаватися в складі інших активів (наприклад,
резерв на витрати для виведення із експлуатації активу, право на
відшкодування). Тому для уникнення шахрайства в фінансовій звітності, таких
як викривлення показників чистого прибутку з допомогою нецільового
використання забезпечень, МСБО 37 забороняє покривати витрати тими
забезпеченнями, які первісно для них не передбачалися.
Поряд із загальними правилами визнання та оцінки забезпечень, МСБО 37
також містить положення щодо обліку гарантійних забезпечень, забезпечень на
реструктуризацію, виведення з експлуатації та обтяжливих контрактів.
Гарантійні забезпечення є юридичною заборгованістю та обліковуються в
сумі, виходячи із досвіду минулих претензій на гарантійний ремонт проданого
товару (проста гарантія), яка зменшується в кінці звітного періоду в разі
понесених на ремонт витрат. Проте деякі суб’єкти господарювання можуть
продавати або надавати додаткові послуги до основної гарантії відповідно до
обраної продажної політики. Такі розширені гарантії не регулюються вимогами
МСБО 37, оскільки вони призводять до виникнення контрактного зобов’язання
договору з клієнтами, яке регулюється МСФЗ 15 (див. пп. 2.3.7).
Обтяжливі контракти – це контракти з неминучими витратами для
погашення зобов’язання, що перевищують очікувані економічні вигоди від
виконання контракту. МСБО 37 вимагає оцінювати такі витрати за найменшою
із двох сум (табл. 2.16) та визнавати їх як забезпечення. До створення окремого
забезпечення на обтяжливий контракт суб’єкт господарювання повинен
визнати будь-який збиток від зменшення корисності, яке відбулося з активами
цього контракту, відповідно до МСБО 36. Із впровадженням МСФЗ 16, сфера
дії МСБО 37 охоплює лише договори оренди, які стали обтяжливими до дати
початку оренди.
Забезпечення на реструктуризацію зазвичай є більш конструктивною, ніж
юридичною, заборгованістю та визнається в момент початкового етапу
впровадження офіційного плану реструктуризації. До подій, які вважаються
реструктуризацією, МСБО 37 відносить: • кардинальну реорганізацію, яка
суттєво впливає на характер та спрямованість діяльності суб’єкта
господарювання, • значні зміни в структурі управління, • переміщення бізнесу в
інші стратегічні регіони чи країни, • зміну місцерозташування штаб-квартири, •
придбання або продаж частини бізнесу, • припинення діяльності (якщо не
визначені інші умови, то діє МСФЗ 5).
Стандарт передбачає, що до моменту об’єднання бізнесу забезпечення на
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реструктуризацію не визнаються (якщо тільки це не обтяжливий контракт), а
після – стягуються з доходів юридичної особи-правонаступника. Водночас
будь-які прибутки від вибуття активів внаслідок реструктуризації
забороняється враховувати (властивість Б-а). У зв’язку із витратною складовою
процесу реструктуризації, витрати на перепідготовку чи переселення
співробітників, витрати на маркетинг чи інвестиції в нові системи та мережі
збуту, відносяться до витрат, що стосуються майбутнього ведення бізнесу
(властивість Б-б).
Забезпечення витрат на виведення активу з експлуатації та захист довкілля,
на відміну від забезпечення реструктуризації, яке може бути відстроченим,
прискорюють визнання майбутніх витрат шляхом їх амортизації упродовж
корисного життя відповідного активу. Водночас КТМСФЗ 1 передбачає зміни в
такому забезпеченні проводити перспективно шляхом внесення відповідних
змін до майбутніх амортизаційних відрахувань. Це, в певній мірі, відповідає
вимогам МСБО 16 щодо капіталізації витрат протягом очікуваного періоду
отримання вигоди від активу. Проте, якщо суб’єкт господарювання
використовує модель справедливої вартості для вимірювання активів, то зміни
в забезпеченні проводяться в межах переоцінених сум (табл. 2.16). У разі
збільшення дисконтованої ставки, зміни в забезпеченні забороняється
капіталізувати до вартості активу, вимагаючи включати їх виключно до
фінансового доходу.
2.3.3. Зобов’язання, що виникають внаслідок участі на ринку,
ототожнюються із «подіями, що зобов’язують» (конструктивна або юридична
заборгованість). Виникнення даного виду зобов’язань пов’язане із світовим
занепокоєнням щодо заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу
великою кількістю токсичних металів від товарів, які викидаються побутовими
та бізнес-споживачами. Масштаби проблеми змусили випустити у 2003 р.
Директиву ЄС про відходи електричного та електронного обладнання
(WE&EE), яка регулює збір, обробку, утилізацію та безпечне для екології
захоронення «історичних побутових товарів», проданих до 13 серпня 2005 р.
У зв’язку із цим, як відповідь на Директиву ЄС, ІASB було випущено
КТМСФЗ 6, відповідно до якого виробники зобов’язані нести витрати на
відходи таких «історичних товарів» пропорційно поточній частці виробника на
ринку. Водночас облік таких витрат повинен первісно визнаватися в звіті про
фінансовий стан як «зобов’язання внаслідок участі на ринку». Єдиним
парадоксом такого виду зобов’язання є те, що «минулою подією», необхідною
для визнання зобов’язання відповідно до МСБО 37, є поточна частка виробника
на ринку протягом терміну вимірювання витрат, а не його частка на дату
виробництва обладнання.
162

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.3.4. Зобов’язання щодо виплат працівникам відповідно до МСБО 19
зазнали у 2018 р. деяких змін у методології їх обліку, зокрема, в контексті
(і) розрахунків виплат пенсійних програм із визначеною виплатою, та
(іі) визначення та критеріїв визнання «зобов’язання» Концептуальної основи
2010 р. [139, п. 63].
Так, стандарт визначає правила ведення бухгалтерського обліку для
чотирьох категорій виплат працівникам:
1) короткострокові винагороди (заробітна плата, щорічна відпустка,
негрошові виплати, програми участі в прибутках компанії);
2) виплати після закінчення трудової діяльності (пенсійні програми,
страхування життя, медична допомога). Прикладом такої категорії виплат є
допомога компанії «Google» членам родини в разі смерті працівника на
робочому місці в розмірі 50% його річного окладу протягом 10 років [182];
3) інші довгострокові виплати (службові відпустки, ювілейні винагороди,
довгострокові допомоги по непрацездатності, участь у прибутку та бонуси,
відстрочені винагороди);
4) вихідна допомога (дострокове звільнення, в тому числі внаслідок
реструктуризації підприємства, компенсації в обмін на звільнення).
Як зазначалося вище, МСБО 19 встановлює принцип відповідності –
визнання витрат у період визнання відповідного доходу, тобто нарахування
зобов’язання в обмін на економічну вигоду, отриману від послуг працівника. У
випадку щорічних відпусток, нарахування зобов’язання залежить від
накопиченого права працівника на майбутні оплачувані відпустки (минула
подія – це надані послуги). Навіть, якщо працівник звільнений, роботодавець
зобов’язаний відшкодувати йому невикористані дні відпочинку, тому що право
працівника підтверджується наданими ним послугами в минулому.
Якщо працівник продовжує працювати, то його невикористані права
накопичуються, а зобов’язання на виплати нараховуються роботодавцем на
систематичній основі та виплачуються в кінці звітного періоду. Водночас
резерв на відпустки та фонд на оплату праці існують незалежно від права
працівника на виплату. До певного моменту часу (як правило, надання послуги
та отримання права) такі забезпечення вважаються умовними, тому що за
непередбачуваних обставин можуть не відбутися.
Ще один важливий вид компенсацій працівникам – це програми участі в
прибутках компанії в вигляді виплат на основі акцій згідно з МСФЗ 2, який був
нерадо прийнятий багатьма керівниками (п. 1.3). Обіцяні виплати працівникам,
пов’язані з ціною акцій компанії, реєструються як зобов’язання та витрати
протягом звітного періоду, який працівник повинен відпрацювати, щоб
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отримати грошову виплату. Проте, якщо платіж передбачений акціями або
опціонами, то кредитується не зобов’язання, а капітал, тому що власні акції
компанії – це не її ресурси.
Водночас під час визначення такого капіталу розробники вимагають
ретроспективно застосовувати нове визначення поняття «зобов’язання»
Концептуальної основи 2018 р. із посиланням на п. 53-59 МСФЗ 2 або
дозволяють застосовувати попереднє визначення (Концептуальної основи
2010 р.), якщо доведено таку доцільність, із посиланням на п. 23-28 МСБО 8.
При цьому зобов’язання перед працівником після зазначених змін краще
відповідає поняттю «зобов’язання»: • минула подія: трудовий договір,
відповідно до якого працює працівник; • існуючɢɣ ɨɛɨɜ ɹɡɨɤ: викликана
фактичновідпрацьованим часом;•відповідальність, яку суб’єкт господарювання
практично не має ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ уникнути: очікувана виплата працівнику,
тривалість життя якого після виходу на пенсію та сума заробітної плати в
останні роки залишаються невідомими.
Для виплат після закінчення трудової діяльності, які розподіляються на
програми з визначеним внеском та програми з визначеною виплатою, порядок
обліку зобов’язань абсолютно різний, тому він додатково регулюється
МСБО 26. Зокрема, в випадках програм з визначеним внеском, суб’єкт
господарювання сплачує фіксовані внески в окрему організацію (пенсійний
фонд), а тому не несе юридичну або конструктивну заборгованість для оплати
всіх належних працівникам винагород, якщо в фонді недостатньо активів для
цих виплат. Такі внески, як правило, підлягають дисконтуванню до теперішньої
вартості (очікувана виплата перевищує 12 місяців).
Проте у випадках пенсійних програм із визначеною виплатою,
роботодавець зобов’язаний виплатити певну суму винагороди працівникові
(наприклад, у випадку «Google»), враховуючи при цьому актуарний ризик, який
впливає на майбутній рівень заробітної плати. У такому разі виплати повинні
дисконтуватися до теперішньої вартості зобов’язання на дату балансу за
вирахуванням справедливої вартості резервного фонду, створеного для
відповідних виплат (табл. 2.16). Тобто облік програм із визначеною виплатою є
одним із найбільш складних питань у МСФЗ, оскільки передбачає включення
актуарних припущень в оцінку зобов’язань і витрат, що призводить до
актуарних прибутків та збитків.
У зв’язку із тим, що у 2018 р. ІASB було оновлено список актуарних
припущень [61, п. А.20] відповідно до проекту ED/2015/5, чинні з 1 січня
2019 р. поправки до МСБО 19 вимагають враховувати ці нові припущення під
час переоцінки чистого зобов’язання (або активу) з визначеною виплатою, а
саме – у розрахунку теперішньої вартості послуг та чистої величини відсотків
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для решти звітного періоду після внесення змін до програми [139, п. 122A].
Так, відповідно до нових поправок чиста величина відсотків розраховується
шляхом множення чистого зобов’язання (активу) програми з визначеною
виплатою, переоціненого відповідно до п. 99 МСБО 19, на ставку
дисконтування, використану для переоцінки. Водночас нові зміни повинні бути
враховані як для (і) внесків та передплат, які КТМСФЗ 14 дозволило у 2009 р.
відносити до активів – це, наприклад, мінімальні внески на фінансування таких
програм, так і для (іі) виплат винагород із чистого зобов’язання (активу)
програми з визначеною виплатою. Це допомагає зрозуміти поправки в Основах
для висновків до КТМСФЗ 14 щодо застосування визначення «активу», які,
подібно до поправок у Основах для висновків до МСБО 19 щодо застосування
визначення «зобов’язання», посилаються на вимоги Концептуальної основи
2001 р. (див. додаток Е, табл. Е.1).
На відміну від пенсійних програм із визначеною виплатою, облік інших
довгострокових виплат не має невизначеності в підрахунках, а вартість послуг
працівників та переоцінка чистого зобов’язання (активу) за визначеною
виплатою, відображаються в складі прибутків і збитків (не в іншому сукупному
прибутку). Вихідна допомога в обліку відрізняється від попередніх трьох
категорій виплат працівникам тим, що критерієм визнання її в зобов’язаннях є
не отримання економічної вигоди від послуг працівника, а припинення його
роботи. Водночас, якщо:
¾ очікується, що вихідна допомога буде повністю виплачена в 12-місячний
термін після закінчення звітного періоду, то вона обліковується як поточна
заборгованість на недисконтований основі;
¾ очікується, що 12-місячного терміну для виплати вихідної допомоги не
вистачить – як інша довгострокова заборгованість з виплат працівникам на
основі дисконтування;
¾ вихідна допомога включає як винагороду за припинення роботи, так і
винагороду за надані послуги одночасно – окремо як заборгованість із виплат
працівникам після закінчення трудової діяльності і як поточна заборгованість.
Отже, для обліку програм виплат працівникам МСБО 19 вимагає усі
розглянуті види виплат поєднувати в одну статтю у звіті про фінансовий стан
як чисту величину зобов’язання (активу) за визначеною виплатою, скориговану
на теперішню вартість будь-яких економічних вигід, отриманих за рахунок
повернення сум із програми або зменшення майбутніх внесків до програми
[182].
2.3.5. Обов’язкові платежі, накладені урядом (або подібним органом) на
суб’єкт господарювання, відносяться до зобов’язань у межах дії МСБО 37,
виключаючи МСБО 12. КТМСФЗ 21, випущене в травні 2013 р., конкретизує
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шість питань щодо таких платежів, але не надає вказівки щодо їхнього
вартісного вимірювання.
Зокрема, перше питання ідентифікує подію, яка спричинила сплатити
обов’язковий збір як ведення діяльності, яке повинно оподатковуватися
відповідно до законодавства. Друге питання пояснює, що суб’єкт
господарювання може визнавати конструктивну заборгованість для сплати
обов’язкового збору за майбутні операції, незважаючи на можливі фінансові
труднощі в майбутньому. Відповідно третє питання випливає з другого,
стверджуючи, що функціонуючий суб’єкт господарювання не може мати
поточної заборгованості (окрім конструктивної) з обов’язкового платежу за
операції в майбутньому періоді.
У четвертому питанні терміни визнання зобов’язання за обов’язковими
платежами чітко пов’язуються з термінами ведення бізнесу, який
оподатковується відповідно до місцевого законодавства. Тобто, якщо подія
(ведення бізнесу) не відбувається за конкретний період часу, то зобов’язання за
обов’язковими платежами за цей період також не визнаються. П’яте питання
зазначає, що деякі обов’язкові збори можуть підлягати сплаті лише після
досягнення мінімального порогу економічної активності, наприклад,
мінімального рівня реалізації.
При цьому перші чотири правила так само застосовуються, та зобов’язання
за обов’язковими платежами визнається суб’єктом господарювання тільки тоді,
коли досягнуто мінімальний поріг економічної активності. Важливо те, що
визначати резерв наперед для такого зобов’язання не дозволяється.
Шосте питання стосується тих суб’єктів, які готують проміжну фінансову
звітність. Це означає, що без існування відповідної події на кінець проміжного
звітного періоду, зобов’язання не визнається. Суб’єкт господарювання також не
може визнати зобов’язання за обов’язковими платежами в очікуванні настання
події до кінця проміжного звітного періоду. Отже, усі шість правил за
обов’язковими платежами діють без виключення один одного, а ті суми, які
суб’єкт господарювання переплатив за обов’язковий збір, відображаються в
активі лише в разі відсутності поточної заборгованості за цими платежами.
2.3.6. Страхові контракти, що є зобов’язаннями, згідно з чинним до
1 січня 2021 р. МСФЗ 4 включають: • зобов’язання страховика за договором
страхування, в тому числі контракти з перестрахування; • зобов’язання
інвестиційного договору із умовами дискреційної участі, оцінені за FVTPL
(обчислені за МСБО 39 або МСФЗ 9); • інші зобов’язання, пов’язані з
виконанням договорів48.
48
(і) похідні інструменти, що застосовуються для зменшення ризиків зобов'язань, пов'язаних із договорами, (іі) активи, які
підтримують ці договори, (ііі) відстрочені податкові зобов'язання за оподатковуваними тимчасовими різницями, (іv) боргові
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Страховик на кожну звітну дату повинен оцінювати визнання його
страхових зобов’язань, використовуючи поточні оцінки майбутніх грошових
потоків за невиконаними договорами страхування. Якщо в результаті цієї
оцінки балансова вартість страхових зобов’язань (за вирахуванням відстрочених
витрат на придбання та пов’язаних із ними нематеріальних активів) є нижчою за
прогнозовані майбутні грошові потоки, то повна сума дефіциту визнається
через поточні прибутки.
Основні методологічні положення обліку зобов’язань, пов’язаних із
страховими контрактами, відповідно до нового МСФЗ 17 наводяться в
табл. 2.17, які свідчать, що незароблені прибутки, або маржа за передбачені
договором послуги, більше не відображаються в звіті про прибутки та збитки.
Тобто новий стандарт страхування ґрунтується на концепції, відповідно до якої
прибуток визнається виключно на підставі надання відповідної послуги
(аналогічно до вимог МСФЗ 15), а страхові збитки – відповідно до очікувань
страховика.
Це означає, що до моменту прийняття МСФЗ 17 (1 січня 2023 р.) страхові
зобов’язання враховуються в загальних прибутках відповідно до МСФЗ 4.
Дострокове використання МСФЗ 17 дозволяється за умови повного переходу
облікової політики суб’єкта господарювання на МСФЗ 9 та МСФЗ 15.
Для тих суб’єктів господарювання, діяльність яких неповністю пов’язана із
страхуванням, ІASB передбачає застосування особливого підходу під час
переходу на МСФЗ 17 (описано у пп. 2.2.13).
Для суб’єктів господарювання, діяльність яких повністю зайнята
страхуванням, застосовується підхід тимчасового звільнення від вимог МСФЗ 9
для річних періодів, що починаються до 1 січня 2021 р. (керуються вимогами
МСБО 39). При цьому такі суб’єкти можуть застосовувати вимогу МСФЗ 9 при
обчисленні зміни кредитного ризику зобов’язання, оціненого за FVTPL, яка
повинна визнаватися в іншому сукупному доході (пп. 2.3.8, табл. 2.19).
Отже, з прийняттям МСФЗ 17 сфера регулювання обліку договорів
страхування значно розширюється в поєднанні із вимогами МСФЗ 9 [61,
п. А.17], а також по-новому прописуються чіткі вимоги до агрегування
договорів страхування.
Зокрема, нова вимога первісно групувати договори страхування залежить
від очікуваної прибутковості страховика, що розподіляє їх в наступні три
сегменти (облікові одиниці): • збиткові (обтяжливі) договори, • договори з
низькою прибутковістю, • прибуткові договори (табл. 2.17).

інструменти, які включаються у регулятивний капітал страховика.

167

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОНОВЛЕНИХ МІЖНАРОДНИХ
Таблиця 2.17. Методологія обліку зобов’язань, пов’язаних зі страховими
контрактами, відповідно до МСФЗ 17
Методологія обліку страхових зобов’язань
КРОК 1. Визначення зобов’язання
Страховий контракт – це контракт, за яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий
ризик від іншої сторони (страхувальника), погоджуючись відшкодувати компенсацію, якщо
невизначена майбутня подія (страховий випадок) негативно впливає на страхувальника.
Зобов’язання за страховими вимогами – це обов’язок суб’єкта господарювання перевірити та
сплатити дійсні страхові вимоги за страховими подіями, що вже настали, а також інші витрати на
страхування.
Зобов’язання на залишок покриття – це обов’язок суб’єкта господарювання перевірити та сплатити
дійсні страхові вимоги за існуючими страховими контрактами стосовно страхових подій, які ще не
настали.

КРОК 2. Критерії визнання страхового договору (п. 25)
Визнання групи випущених страхових контрактів з більш ранньої з таких дат:
а) початку періоду покриття за групою контрактів;
б) дати, коли перший платіж з боку держателя страхового полісу в групі належить до сплати; і
в) у разі групи обтяжливих контрактів, із тієї дати, коли група стає обтяжливою.

КРОК 3. Первісна оцінка

1) групування
договорів
страхування (п. 16)

2) оцінка
групи
страхових
контрактів (п. 32)
3) оцінка
очікуваних збитків

а) прибуткові групи договорів, якщо отримані страхові премії, дисконтовані та
кориговані із урахуванням ризиків, перевищать можливі виплати
страхувальнику → ОЦІНКА ОЧІКУВАНИХ ПРИБУТКІВ;
б) збиткові групи договорів, якщо отримані страхові премії, дисконтовані та
кориговані з урахуванням ризиків, нижчі за можливі виплати страхувальнику
→ ОЦІНКА ОЧІКУВАНИХ ЗБИТКІВ;
в) менш прибуткові (але точно не обтяжливі) групи договорів (скоріше а), ніж
б).
ВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ (майбутні грошові потоки + дисконтування і
коригування на фінансові та нефінансові ризики)
+ КОНТРАКТНА СЕРВІСНА МАРЖА (незароблені прибутки, які будуть
визнані після надання послуги у майбутньому)
= ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА ЗАЛИШОК ПОКРИТТЯ (у балансі)
• РЕЗЕРВ для збиткових договорів (відповідно до МСБО 37), або
• ЗБИТКИ для обтяжливих контрактів

КРОК 4. Наступна оцінка (п. 72)
Балансова вартість
групи страхових
на
контрактів
кінець
звітного
періоду

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА ЗАЛИШОК ПОКРИТТЯ
+
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА СТРАХОВИМИ ВИМОГАМИ
(грошові потоки виконання, пов’язані з наданими послугами)

→ у прибутки/збитки: • дохід від страхування, якщо зменшення зобов’язання
Зміни
у на залишок покриття через надання послуг, • витрати на страхові послуги за
зобов’язаннях на групами обтяжливих контрактів
залишок покриття → інший сукупний дохід: • фінансові доходи або витрати за страхуванням,
якщо зміна у дисконтуванні та вплив фінансового ризику
→ у прибутки/збитки: • витрати на страхові послуги: • збільшення
Зміни
у
зобов’язання через страхові вимоги, • подальші зміни у грошових потоках
зобов’язаннях за
виконання, пов’язаних із страховими збитками за страховими вимогами
страховими
→ інший сукупний дохід: • фінансові доходи або витрати за страхуванням,
вимогами
якщо зміна у дисконтуванні та вплив фінансового ризику

КРОК 5. Припинення визнання (п. 74)
1. Закінчення терміну виконання зобов’язання за страховим контрактом, його виконання або
анулювання; або 2. Виконання будь-яких з умов модифікації страхового договору.

Джерело: власна розробка на основі [62; 183].
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Тобто МСФЗ 17 по суті визначає прибутки (за надання страхового
покриття протягом дії страхового договору та в міру звільнення від страхового
ризику) та збитки (за наявної очевидності) окремо в групи договорів. Це
дозволить відображати чисті прибутки за прибутковими договорами
страхування, не завуальовуючи їх прибутками та збитками за менш
прибутковими або збитковими договорами страхування.
На відміну від інших договорів у МСФЗ, які обліковуються окремо
(наприклад, договори з клієнтами), така зміна для страхових компаній
вважається позитивною, оскільки сприяє своєчасному визнанню збитків, а в
момент надання страхового покриття – прибутків. Тому за рахунок агрегування
договорів, збитки відповідної групи договорів страхування стають більш
передбачуваними.
Крім того, для відображення змін у прибутковості договорів страхування за
різні періоди МСФЗ 17 не дозволяє об’єднувати договори з інтервалом між
ними понад 12 місяців. Це покращить аналітичну функцію фінансової звітності
страховиків та дозволить інвесторам мати динаміку прибутковості договорів
страхування за різні періоди.
Отже, способи групування договорів впливають на терміни визнання
прибутку від страхових послуг, а не на оцінку грошових потоків від виконання
договорів страхування, яка обчислюється на підставі вартості виконання
(табл.2.17). У кінці звітного періоду страхові контракти, що є зобов’язаннями,
та утримувані контракти перестрахування, що є зобов’язаннями,
відображаються в звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду; дохід
від страхування, витрати на страхові послуги – ɭ звіті про прибутки та збитки, а
фінансові доходи та витрати за страхуванням – в іншому сукупному доході.
Інколи договори страхування можуть містити додаткові вигоди як
доповнення до гарантованих пільг49, які розглядаються в МСФЗ 4 як
гарантований елемент. Такий елемент дозволяється класифікувати як
зобов’язання загалом, або як окремі компоненти власного капіталу та
зобов’язання, якщо суб’єкт господарювання чітко дотримується послідовної
облікової політики. Зазначається, що будь-які зміни гарантованого елементу,
класифікованого як зобов’язання, повинні відображатися через прибутки, тоді
як зміни в його компонентах власного капіталу повинні обліковуватися як
розподіл прибутку. МСФЗ 17 не містить подібних вказівок щодо цього через
дискусійний документ, досліджений в п. 3.3.
2.3.7. Контрактне (договірне) зобов’язання відповідно до нового МСФЗ 15
(чинного з 2018 р.), як і договірні активи (пп. 2.2.12), є невід’ємною частиною
обліку доходів від договорів із покупцями. Тобто для їхнього виникнення
49

Право на отримання реалізованих та/або нереалізованих інвестиційних прибутків емітента-страховика.
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обов’язковою умовою є наявність договору з клієнтами. Визначені в умовах
договору обіцяні товари чи послуги зазвичай ідентифікуються як чіткі
контрактні зобов’язання. Крім того, контрактні зобов’язання можуть включати
також нечітку конструктивну заборгованість, передбачену юрисдикцією або
власною діловою практикою щодо передачі товарів чи послуг. Проте
зобов’язання, що стосуються адміністративного укладання або виконання
договору з покупцями, не можуть відноситися до договірних.
До прикладів обіцяних товарів чи послуг МСФЗ 15 відносить: • реалізацію
вироблених товарів, • перепродаж придбаних товарів, • перепродаж прав на
товари чи послуги, • надання прав на товари чи послуги, • надання доступу до
використання товарів чи послуг • конструювання, виготовлення, розроблення
активу на замовлення, • надання ліцензій, • надання варіантів для придбання
додаткових товарів чи послуг (програми лояльності, розширені гарантії),
• виконання послуг із передачі товарів чи послуг [62, с. 256].
Основні методологічні положення МСФЗ 15, що стосуються обліку
зобов’язань щодо виконання, наводяться в табл. 2.18, які свідчать про
важливість відокремлюваних характеристик товарів або послуг під час
визначення контрактних зобов’язань, тому що саме від них залежить
правильний розподіл ціни трансакції та подальша оцінка доходів (див.
пп. 2.4.2). Інакше кажучи, якщо товари та послуги не можуть бути надані
окремо, їх необхідно обліковувати як одне сукупне контрактне зобов’язання.
Наприклад, більшість договорів на будівництво містять зазвичай одне
контрактне зобов’язання, тому що предмет будівництва узгоджується в
договорі як цілісний об’єкт. Можливими є випадки наявності двох і більше
зобов’язань до виконання в одному договорі, наприклад, у випадках продажу
ліценції на програмне забезпечення та технічної підтримки клієнтів на його
обслуговування50. Проте, якщо договором не передбачається жодна передача
товарів чи послуг, то зобов’язань для виконання договору не виникає.
Отже, після визначення зобов’язань щодо виконання індивідуального чи
агрегованих договорів із клієнтами, необхідним в обліку є визначення ціни
трансакції та розподілу її на окремі договірні зобов’язання методом відносної
відпускної ціни продажу (див. пп. 2.4.2). Якщо сума відпускних цін обіцяних
товарів чи послуг у договорі перевищує договірну суму, то відповідно до
МСФЗ 15 повинна бути розподілена знижка на сукупний пакет товарів чи
послуг методом відносної окремої ціни продажу (табл. 2.18).

50

Якщо програмне забезпечення залишається функціональним без відповідних оновлень та технічної підтримки.
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Таблиця 2.18. Методологія обліку договірних (контрактних) зобов’язань
відповідно до МСФЗ 15
Методологія обліку договірних зобов’язань
КРОК 1. Визначення зобов’язання
Контрактне зобов’язання – це обіцяні в договорі з клієнтом: а) товари чи послуги
(або їх набір), які є відокремленими; б) серія відокремлених товарів або послуг, які є
практично однаковими і які передаються клієнтові за однаковою схемою.

Додаток А
МСФЗ 15

КРОК 2. Критерії визнання зобов’язання
1. Наявність договору – див. критерії визнання договору з клієнтами у пп. 2.2.12, табл.
2.12.
2. Відповідність критеріям визнання контрактне зобов’язання:
а) покупець може отримати вигоду від товару чи послуги самостійно або в поєднанні
з іншими легкодоступними ресурсами;
б) обіцянку передати товар чи послуг можна ідентифікувати відокремлено від інших
обіцянок, передбачених договором.

П. 26-30
МСФЗ 15

КРОК 3. Визначення ціни трансакції для розподілу на контрактне зобов’язання
- визначення
ціни

див. пп. 2.4.2, табл. 2.22

Метод відносної відпускної ціни продажу [61, п. С.27]:
- для розподілу ціни трансакції:
• ВІДПУСКНА ЦІНА товару : ЗАГАЛЬНА СУМА ВІДПУСКНИХ
ЦІН х ДОГОВІРНА ЦІНА товару
- розподіл ціни - для розподілу знижки:
на • ВІДПУСКНА ЦІНА товару : ЗАГАЛЬНА СУМА ВІДПУСКНИХ
трансакції
контрактне
ЦІН х ЗАГАЛЬНА ЗНИЖКА
зобов’язання
Інші методи [61, п. С.28]:
- для розподілу змінної компенсації:
• ЦІНА трансакції х ВІДСОТОК високої ймовірності отримання
компенсації х ЦІНА згідно з договором + ЦІНА трансакції х
ВІДСОТОК низької ймовірності отримання компенсації х
ЗНИЖЕНА ЦІНА відповідно до договору
- зобов’язання з • за FVTPL → ДОХІД у визначений момент/протягом виконання
розширених
зобов’язання [61, п. С.23],
гарантій
• за FVTOCI або AMC (сфера впливу МСФЗ 9)
- зобов’язання
• за FVTPL, або
за кредитами
• за FVTOCI або AMC (сфера впливу МСФЗ 9)

п. 50-72

п. 73-87
МСФЗ 15

п. В28-33
МСФЗ 15,
МСФЗ 9
МСФЗ 15,
МСФЗ 9

КРОК 4. Наступна оцінка
Надходження
авансового
платежу

- якщо оплачена сума > право на компенсацію (Дт Договірний
актив):
Дт Розрахунок з покупцями (оплачена сума),
Кт Договірний актив (вся нарахована за дебетом сума),
Кт Договірне зобов’язання (різниця)

МСФЗ 15

Переоцінка
зобов’язання

справедлива вартість — накопичена амортизація/доходи

МСФЗ 15

КРОК 5. Припинення визнання
1. Виконання зобов’язання згідно з договором (передача товарів чи послуг клієнтові).
2. Втрата контролю на передані товари чи послуги (передача всіх прав, ризиків та
переваг клієнтові).
3. Надходження оплати згідно з договором:
Дт Розрахунки з покупцями (сума згідно договору), Кт Договірний актив (списання
права на компенсацію, якщо є) /
Дт Договірне зобов’язання (списання переплаченого авансу, якщо було) /
Кт Договірне зобов’язання (якщо товар чи послуги не надані),
Кт Дохід (решта суми згідно з договором)

п. 39-45
МСФЗ 15

Джерело: власна розробка на основі [62; 183].
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Однак, за деяких обставин, доцільним може виявитися розподіл знижки на
окремі договірні зобов’язання, якщо існують чіткі докази того, що знижка
стосується саме них [61, п. С.27]. Крім того, в деяких випадках розподіл знижок
та змінної компенсації на окремі договірні зобов’язання може відбуватися без
застосування методу відносної відпускної ціни продажу. Зокрема, якщо
передбачається в договорі змінна компенсація (пп. 2.4.2), то МСФЗ 15
передбачає можливість її включення до менш ймовірного виконання договірного
зобов’язання [61, п. С.28].
Необхідно зазначити, що контрактне зобов’язання договорів із клієнтами,
як зазначалося у пп. 2.3.2, може виникати внаслідок надання розширених
гарантій. Основною їх відмінністю від простих гарантій є необов’язковість
придбання або отримання, а також термін дії, що перевищує законодавчі
гарантійні норми. У зв’язку із цим, враховуючи зазначені відмінності, в
бухгалтерському обліку прості гарантії відображаються як гарантійні
забезпечення відповідно до МСБО 37 (див. пп. 2.3.2), а розширені гарантії – як
окреме контрактне зобов’язання договору відповідно до МСФЗ 15, яке
визнається доходом у визначений момент, або позареалізаційним доходом із
подальшим прямолінійним віднесенням на доходи протягом гарантійного
періоду [61, п. С.23].
Водночас усі збитки або шкоду, заподіяні клієнту продукцією суб’єкта
господарювання (наприклад, порушення авторського права), МСФЗ 15
передбачає обліковувати за МСБО 37.
Отже, «ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ» є умовним у
вигляді обіцяних товарів чи послуг до моменту виникнення безумовного права
на компенсацію (дебіторської заборгованості) або отримання від клієнта
авансового платежу, який перевищує очікувану згідно з договором оплати.
2.3.8. Облік фінансових зобов’язань зазнав суттєвих методологічних змін
відповідно до нових вимог МСФЗ 9 (замість МСБО 39), дія яких разом із
МСФЗ 7 та МСБО 32 поширюється на всі фінансові інструменти, в тому числі
зобов’язання за кредитами та фінансовими гарантіями (на відміну від вимог
МСБО 39), окрім:
• договорів на поставку товарів або послуг, зобов’язання за якими можна
погасити грошовими коштами, їх еквівалентами та фінансовими
інструментами;
• конструктивних заборгованостей (тобто обумовлених сформованою
практикою або передбачених законом): ○ доходів майбутніх періодів,
○ гарантій або формування резерву для знецінення, ○ зобов’язань, які не є
наслідком договірних домовленостей, ○ зобов’язань зі сплати податків;
• інших видів договорів, до яких застосовується дія інших стандартів:
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○ договори страхування (МСФЗ 17, пп. 2.2.13), ○ договори оренди (МСФЗ 16,
пп. 2.2.11), ○ розрахунки акціями (МСФЗ 2, пп. 2.3.4), ○ договори з клієнтами
(МСФЗ 15, п. 2.4), ○ забезпечення (МСБО 37, пп. 2.3.2);
• деяких кредитних зобов’язань і фінансових гарантій, оцінених за FVTPL
(сфера впливу МСФЗ 15).
Проте необхідно підкреслити, що дія МСФЗ 9 прямо чи опосередковано
чинить певний вплив на облік вищезазначених стандартів. Наприклад,
незважаючи на те, що орендна плата обліковується відповідно до МСФЗ 16,
будь-яке потенційне знецінення чистих інвестицій в оренду на рахунках
орендодавця здійснюється відповідно до моделі ECL МСФЗ 9 (див. пп. 2.2.15).
Основні методологічні положення обліку фінансових зобов’язань
наводяться в табл. 2.19, які свідчать про те, що, на відміну від фінансових
активів, трансакційні витрати вираховуються із справедливої вартості
фінансового зобов’язання, а їхня перекласифікація суворо забороняється
МСФЗ 9.
Дійсно, в той момент, коли зміна бізнес-моделі вимагає перекласифікації
фінансового активу, перекласифікація фінансових зобов’язань неможлива
навіть у разі змін ринкових умов, які спричиняють зміни в ринкових ризиках
фінансових зобов’язань. Це пояснюється тим, що ризик, пов’язаний з
фінансовими активами, не пов’язаний з ризиком того, що суб’єкт
господарювання не виконає певне фінансове зобов’язання.
Наприклад, на відміну від розглянутих у пп. 2.2.14 ризиків для фінансових
активів, для фінансових зобов’язань це можуть бути зміни базової відсоткової
ставки, ціни фінансового інструменту іншого суб’єкта господарювання, зміни в
операціях позичальника, курсу іноземної валюти, індексу цін, або зміни в
вартості застави. У таких випадках МСФЗ 9 вимагає здійснювати зміни в
справедливій вартості фінансового зобов’язання, використовуючи модель
переоцінки, оскільки амортизована вартість зазвичай є їхньою первісною
вартістю (табл. 2.19).
Як прописується у п. 7.10 Концептуальної основи та п. 42 МСБО 32
фінансові активи та зобов’язання мають можливість до взаємозаліку в кінці
звітного періоду. Проте МСБО 1 зазначає, що поточні зобов’язання не повинні
зменшуватися за рахунок поточних активів. Тому, враховуючи суттєву
відмінність у обліку фінансових активів та зобов’язань, їхнє перекриття
породжує нові неврегульовані питання кредитних ризиків, проблематика яких
буде досліджена в п. 3.3.
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Таблиця 2.19. Методологія обліку фінансових зобов’язаньза МСФЗ 9, МСБО 32
Методологія обліку фінансових зобов’язань
КРОК 1. Визначення фінансового зобов’язання
Фінансовий інструмент – це будь-який договір, у результаті якого виникає фінансовий актив у
однієї компанії та фінансове зобов’язання або інструмент власного капіталу у іншої компанії (п. 11
МСБО 32).
Фінансове зобов’язання (ФЗ) – це зобов’язання згідно з договором:
а) передавати грошові кошти або інший ФА іншому суб’єкту господарювання (наприклад,
торгівельна кредиторська заборгованість, отримані кредити, випущені облігації, привілейовані
акції);
б) обмінятися ФА або ФЗ з іншим підприємством на невигідних умовах.

КРОК 2. Критерії визнання
1. Наявність договору. 2. Відповідність визначенню фінансового зобов’язання.

КРОК 3. Первісна оцінка
- для фінансових зобов’язань
- для торгівельної дебіторської
заборгованості (дія МСФЗ 15)

• АМС = ВАРТІСТЬ позики — (СУМА ПОГАШЕННЯ +
НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ — ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
+ ВИНАГОРОДИ) за методом ефективної відсоткової ставки
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ позики або дебіторської
заборгованості = ЦІНА ТРАНСАКЦІЇ або ТЕПЕРІШНЯ
ВАРТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

- для деривативів або похідних
інструментів (форварди, свопи, • FVTPL безповоротно — ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
опціонні договори, ф’ючерсні (наприклад, договори в іноземній валюті)
товари)
- для зобов’язань за фін.
• FVTОСІ або АМС (FVTPL – сфера впливу МСФЗ 15)
Гарантіями
• FVTОСІ або АМС (FVTPL – сфера впливу МСФЗ 15)
- для зобов’язань за кредитами
- купівля-продаж нефінансових • FVTPL (безповоротно), якщо такі предмети можуть бути
предметів (нове у МСФЗ 9)
погашені коштами/обміняні на інші фінансові інструменти

КРОК 4. Наступна оцінка
- для фінансових зобов’язань, оцінених за АМС,
- для умовних зобов’язань, первісно визнаних за МСФЗ 3,
Модель переоцінки
- для фінансових гарантій, кредитних зобов’язань, якщо ECL (за
МСФЗ 9) > СВ (за МСФЗ 15) → прибутки/збитки
- для зобов’язань за кредитами та фінансових гарантій, оцінених
Зменшення корисності за
не за FVTPL51,
допомогою моделі ECL (нове у
- для торгівельної дебіторської заборгованості (МСФЗ 15),
МСФЗ 9)
- для орендної дебіторської заборгованості (МСФЗ 16)
Перекласифікація зобов’язання ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ
Витрати на боргові інструменти амортизуються
- для FVTPL: • умовної винагороди (за МСФЗ 3), • похідних
інструментів, • зміна СВ, • накопичена переоцінка,
Зміни, які відображаються
- для FVTОСІ: • накопичена переоцінка при вибутті,
через прибутки та збитки
- для АМС: • амортизація припиняється, • знецінення, • зміна
ставки (табл. 2.13)
- для FVTPL: • зміна кредитного ризику,
Зміни, які відображаються
- для FVTОСІ: • зміна власного кредитного ризику, • резерв на
через інший сукупний дохід
збиток (не зменшує БВ), • зміна справедливої вартості

КРОК 5. Припинення визнання
1. Договірне фінансове зобов’язання погашено: БВ вилучається зі Звіту про фінансовий стан,
2. Обмін між позичальником та позикодавцем борговими інструментами:
Погашення первісного зобов’язання → визнання нового фінансового зобов’язання

Ⱦɠɟɪɟɥɨɜɥɚɫɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚɧɚɨɫɧɨɜɿ>@
51

Для FVTPL застосовується звичайна переоцінка, регламентована МСФЗ 15, див. пп. 2.3.7.
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Ɉɞɧɚɤ слід зазначити, що спільним у фінансових активах та фінансових
зобов’язаннях, окрім того, що для їхнього визнання необхідною та
обов’язковою умовою є наявність договору, є перевірка фінансового
інструменту на знецінення, яку МСФЗ 9 вимагає проводити з допомогою оцінки
кредитного ризику (пп. 2.2.15). Дійсно, кредитний ризик, як правило, значно
збільшується до того, як термін існування фінансового зобов’язання
закінчиться, а тому вчасно враховані очікувані кредитні збитки (або ECL)
відповідно до МСФЗ 9 повинні бути визнані до дати припинення визнання
такого зобов’язання.
Так, новий стандарт дозволяє припустити, що кредитний ризик
фінансового зобов’язання істотно не збільшиться з моменту первісного
визнання, якщо присутній мінімальний ризик дефолту, а позичальник має
реальну можливість виконати свої договірні зобов’язання в найближчі терміни,
навіть у разі несприятливих економічних та підприємницьких умов у
довгостроковій перспективі. Проте МСФЗ 9 не дозволяє вважати фінансові
зобов’язання з низькими кредитними ризиками, базуючись лише на вартості
застави.
Як зазначалося у пп. 2.2.15, трьохступеневе визнання кредитних збитків
вимагає збору високої якості даних та значних навичок у моделюванні. Згідно з
МСФЗ 9 інформація, використана для оцінки кредитного ризику, повинна бути
доступною без зайвих витрат та зусиль (головне вартісне обмеження корисної
інформації згідно з Концептуальною основою), включаючи інформацію про
минулі результати діяльності, поточні умови та прогнози майбутніх
економічних умов.
Для збору такої інформації суб’єкт господарювання може використовувати
кредитні рейтинги, макроекономічні та регуляторні дані, фінансові та операційні
показники позичальника, прогнозну інформацію з минулих бюджетів та
ефективність таких прогнозів [62]. У разі недостатньої інформації може бути
використана інформація з внутрішніх та статистичних звітів, дані про аналогічні
товари, або досвід партнерів для порівняння фінансових інструментів. Якщо
інформацію неможливо отримати без надмірних витрат, то МСФЗ 9 допускає
визнання резерву на повну суму ECL ɭɩɪɨɞɨɜɠ існування фінансового
зобов’язання.
Що стосується навичок із моделювання, то в деяких випадках
ідентифікація великої кількості детальних сценаріїв може бути непотрібною.
Наприклад, розрахунку середньозваженої суми ймовірних кредитних збитків
у  групі  фінансових  інструментів  із загальними характеристиками ризику
може виявитися достатнім. ȼ інших випадках, більш ймовірно, знадобиться
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моделювання сценаріїв, які визначають суми та терміни платежів, а також
прогнозовану ймовірність цих результатів.
Як правило, в таких ситуаціях очікувані кредитні збитки повинні
відображати щонайменше два результати: ймовірність їхнього настання та
ймовірність їхньої відсутності. При цьому максимальний період, який
необхідно враховувати під час оцінки таких кредитних збитків – це
максимальний термін відповідно до договору (включаючи варіанти
продовження), протягом якого суб’єкт господарювання потрапляє під
кредитний ризик.
Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму та терміни платежів,
то вони виникають навіть, якщо суб’єкт господарювання розраховує погасити
фінансове зобов’язання пізніше договірних домовленостей. Тому в будь-якому
разі для фінансових зобов’язань (або фінансових активів) кредитні збитки – це
теперішня вартість різниці договірних та очікуваних грошових потоків.
2.3.9. Резерви під очікувані кредитні збитки, як зазначалося у пп. 2.2.12,
отримали суттєві зміни в розрахунку відповідно до нової моделі ECL згідно з
МСФЗ 9. Тепер вони розраховуються на основі матриці резервів (або матриці
міграції) – це розрахунок збитку від знецінення на основі відсоткової ставки
дефолту або коефіцієнту збитку, що застосовується до певної групи фінансових
активів.
Групування дебіторської заборгованості (або інших фінансових активів)
необхідно проводити в залежності від умов бізнесу та обставин у категорії з
однаковими або подібними характеристиками кредитного ризику або
виникнення збитків. Наприклад, таке групування може бути за типами
продукту, валютою, рейтингом клієнтів, каналами збуту, типами дилера або
географічними ознаками.
МСФЗ 9 рекомендує визначати коефіцієнт збитку, виходячи з
(а) історичного досвіду отримання кредитних збитків та (б) їх коригувань до
прогнозної інформації.
(а) Історичні коефіцієнти кредитних збитків передбачають розподіл
дебіторської заборгованості за термінами простроченого погашення,
обчислення суми безнадійного боргу із 100% списанням у кінці звітного
періоду та співвідношення цієї суми до кожної групи простроченої дебіторської
заборгованості.
(б) Прогнозована інформація передбачає коригування суми безнадійного
боргу на макроекономічні показники (наприклад, для роздрібних клієнтів –
рівень безробіття, для бізнес-партнерів – ВВП, рівень інфляції) та
перерахування коефіцієнтів збитку для кожної групи простроченої дебіторської
заборгованості. Наприклад, якщо протягом наступного року очікується
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погіршення прогнозованих економічних умов, або ВВП, що може призвести до
збільшення випадків дефолту в виробничому секторі, то історичний рівень
дефолту коригується [184, с. 16].
Водночас перерахування коефіцієнтів збитку можливе, якщо існує
прямолінійний зв’язок між (а) та (б). Проте, якщо такий зв’язок
непрямолінійний, то для перерахування необхідно буде застосувати
математичне прогнозування з використанням методу моделювання МонтеКарло, або інших подібних методів.
Отже, для обчислення сукупного збитку від знецінення дебіторської
заборгованості, необхідно отримані коефіцієнти збитку для кожної групи
простроченої дебіторської заборгованості застосувати до сегментів фактичної
дебіторської заборгованості, а результати – підсумувати. Практичне
застосування розрахунку розглянуто в п. 4.4.
2.3.10. Реструктуризація боргових зобов’язань до набрання чинності у
2018 р. МСФЗ 9 регулювалася вимогами МСБО 39, відповідно до яких суб’єкти
господарювання не фіксували вплив боргів на прибутки або збитки в момент
їхньої реструктуризації. Новий стандарт змінив цей методологічний підхід,
який розглянемо нижче.
Зазвичай реструктуризація боргів проводиться суб’єктами господарювання
в разі дефіциту грошових коштів або для отримання вигідних умов на ринках
капіталу. У такому разі на порядок ведення обліку значно впливає «суттєва»
модифікація боргового інструменту або його заміна іншими «суттєвими»
умовами, яка вимагає припинення визнання первісного боргу та визнання
нового в вигляді фінансового зобов’язання за справедливою вартістю. Водночас
різниця між балансовою вартістю заміненого та справедливою вартістю
отриманого зобов’язання (включаючи будь-які виплачені грошові кошти або
передачу негрошових активів) здійснює прямий вплив на прибутки та збитки.
Оскільки перевірка на «суттєвість» є суб’єктивною, МСФЗ 9 прописує
кількісний та якісний тести, дотримання одного з яких свідчить про наявність
суттєвої зміни в боргових зобов’язаннях, а отже – необхідність їх
реструктурувати [308, п. В3.3.6]. Зокрема, кількісний тест на «суттєвість»
підтверджується, якщо теперішня вартість боргу, дисконтована за первісною
ефективною відсотковою ставкою, відрізняється від балансової вартості
первісного боргу мінімум як на 10%. До прикладів якісного тесту на
«суттєвість» можуть належати зміни в валюті, приєднання до боргу похідного
інструменту тощо.
У травні 2020 р. ІASB випустила поправку до МСФЗ 9, у якій уточнюється,
що для проведення «10%-го тесту» приймається до уваги тільки виплачена або
отримана компенсація в межах відносин позичальника та кредитора. Така зміна
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набуває характеру обов’язкового дотримання з 1 січня 2022 р. [185].
Тому, якщо модифікація договору призводить до припинення та заміни
первісного фінансового зобов’язання, будь-які витрати або суми компенсації
включаються в розрахунок прибутків або збитків. Проте, якщо модифікація
боргу не вважається суттєвою (тобто жоден тест не підтвердився) і не потребує
припинення або визнання зобов’язання, балансова вартість первісного
боргового зобов’язання коригується, а потім амортизується ɜɩɪɨɞɨɜɠ
залишкового терміну дії (модифікованого) зобов’язання, використовуючи
первісну ефективну ставку під час дисконтування.
Це означає, що перший підхід, відповідно до якого МСБО 39 дозволяв
амортизувати теперішню вартість змін майбутніх договірних грошових потоків
протягом залишкового терміну дії (модифікованого) зобов’язання, змінюючи
ефективну ставку під час дисконтування, ІASB заборонив через те, що він не
відображав прямого збитку або прибутку на дату реструктуризації боргу.
Отже, суб’єкти господарювання повинні використовувати тільки другий
підхід, відповідно до якого необхідно збитки або прибутки визнавати відразу в
момент реструктуризації боргу. Крім того, застосування цих вимог ІASB
вимагає проводити ретроспективно під час первісного застосування МСФЗ 9.
2.3.11. Облік зобов’язань внаслідок об’єднання бізнесу, аналогічно до
розглянутих у пп. 2.2.3 обліку активів, регулюється новим МСФЗ 3, який зазнає
методологічних змін внаслідок узгодження з новою Концептуальною основою
після 2022 р. Проте, затверджені у травні 2020 р. поправки до стандарту
вимагають ідентифікувати зобов’язання, взяті в бізнес-об’єднанні, відповідно
до МСБО 37 або КТМСФЗ 2152.
Дія стандарту поширюється на всі зобов’язання, взяті або отримані
внаслідок бізнес-об’єднання, в тому числі умовні зобов’язання (пп. 2.3.12),
крім: • зобов’язань, пов’язаних із виплатами на основі акцій (МСФЗ 2, пп.
2.3.4), • відстрочених податкових зобов’язань (МСБО 12, пп. 2.2.17) та
• орендних зобов’язань (МСФЗ 16, пп. 2.2.11). Зокрема, під час придбання
бізнесу покупець повинен класифікувати зобов’язання сплатити умовну
компенсацію як фінансове зобов’язання, або як власний капітал, на основі
визначень, наведених у п. 11 МСБО 32.
Основні методологічні положення МСФЗ 3, наведені в табл. 2.5 у пп. 2.2.3,
вимагають усі зобов’язання та власний капітал (крім придбаного контрольним
пакетом) придбаного суб’єкта господарювання первісно оцінювати, як і
придбані активи, – за справедливою вартістю відповідно до вказівок МСФЗ 13
(п. 3.1). Окрім цього, первісна оцінка зобов’язання або інструменту власного
капіталу об’єкта придбання може проводитися відповідно до методу «ринкова
52

Тобто прослідковується умовна взаємодія із вимогами Концептуальної основи 2010 р.
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оцінка», якщо розрахунки здійснюються на основі акцій (МСФЗ 2)53. Водночас
податок на прибуток, що стосується розподілу інструментів власного капіталу
між власниками, обліковується відповідно до МСБО 12.
Подальша оцінка зобов’язань після об’єднання бізнесу повинна
проводитися покупцем відповідно до вимог інших МСФЗ, сфера впливу яких
поширюється на інші зобов’язання суб’єкта господарювання відповідно до
обраної облікової політики (пп. 2.3.12). Проте умовна компенсація, яка
класифікується як власний капітал відповідно до п. 11 МСБО 32, не підлягає
переоцінці. У зв’язку із цим потенційний вплив переоцінок після придбання
бізнесу на подальший прибуток чи збиток, а також на заборгованість та
управлінську винагороду рекомендується аналізувати на дату придбання.
2.3.12. Умовні зобов’язання в обліку регулюються різними міжнародними
стандартами – МСБО 19 (пп. 2.3.4), МСБО 37 (пп. 2.2.16), МСФЗ 3 (пп. 2.3.11),
МСФЗ 4 (пп. 2.2.13), МСФЗ 9 (пп. 2.2.14), МСФЗ 15 (пп. 2.3.7), МСФЗ 16
(пп. 2.2.11), методологічні зміни яких досліджувалися в зазначених підпунктах
монографії. Результати дослідження допомагають встановити, що деякі вимоги
стандартів у контексті обліку умовних зобов’язань узгоджуються між собою.
Наприклад, відповідно до вимог МСФЗ 3 після об’єднання бізнесу поки
зобов’язання не буде погашено, скасовано або його термін закінчиться,
стягувач має право нараховувати умовне зобов’язання за однією із найвищих
сум: • сумою, обчисленою відповідно до МСБО 37, або • сумою умовного
зобов’язання за вирахуванням будь-якої сукупної суми доходу відповідно до
МСФЗ 15.
Вимоги МСФЗ 9 щодо умовної компенсації також можуть застосовуватися
до випадків бізнес-об’єднань, регламентованих МСФЗ 3. Так, умовна
компенсація, яка класифікується як фінансовий актив або фінансове
зобов’язання відповідно до МСФЗ 9, може бути передана в обмін на об’єкт
придбання (зазначається в МСФЗ 3). Такий умовний актив або зобов’язання
внаслідок об’єднання бізнесу оцінюється за справедливою вартістю на дату
придбання об’єкту (згідно з МСФЗ 3) і переоцінюється на кожну звітну дату
через прибутки/збитки (згідно з МСФЗ 9).
Незважаючи на взаємодію вимог МСФЗ у питаннях визнання та оцінки
умовного зобов’язання, прослідковуються також протиріччя. Зокрема, відомо,
що МСБО 37 визначає умовне зобов’язання як зобов’язання, яке неможливо
кількісно оцінити, або яке навряд чи призведе до відтоку ресурсів внаслідок
минулих подій. Понесення такого зобов’язання відповідно до МСБО 37
передбачається лише за умови настання невизначених майбутніх подій, які не
Виникає неузгодженість тлумачення «зобов’язання»: МСФЗ 2 вимагає за Концептуальною основою 2018 р., а МСФЗ 3 –
за МСБО 37, який, у свою чергу, містить пряму поправку на Концептуальну основу 2010 р.
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контролюються суб’єктом господарювання. До моменту виникнення
непередбачуваних подій суб’єкт господарювання не повинен відображати
умовного зобов’язання в звіті про фінансовий стан, а повинен розкривати його
вірогідність настання в примітках до фінансової звітності [61, п. В.21].
У зв’язку із цим виникає необхідність систематично перевіряти
ймовірність настання відтоку економічних ресурсів, поріг якого відповідно до
змін у Концептуальній основі значно знизився (пп. 2.1.4). Припустимо, що
суб’єкт господарювання має два зобов’язання внаслідок минулих подій:
• випадок А – це 60% ймовірність того, що незабаром доведеться заплатити 10
млн. гр. од.; • випадок Б – це 40% ймовірність того, що незабаром доведеться
заплатити 10 млн. гр. од. Відповідно до МСБО 37 випадок А оцінюється в 6
млн. гр. од., а випадок Б – як нуль (розкриття умовного зобов’язання), у той час
як відповідно до Концептуальної основи випадок А оцінюється в 6 млн. грн., а
випадок Б – в 4 млн. гр. од. (відсутність умовного зобов’язання).
Підтвердження цих змін прослідковується в МСФЗ 3, який на відміну від
МСБО 37, дозволяє визнавати зобов’язання, прийняте під час об’єднання
бізнесу на дату придбання, навіть якщо ймовірність вибуття ресурсів для
погашення зобов’язання є невисокою. Тобто присутня «ймовірність» у
МСБО 37 для офіційного визнання зобов’язання не узгоджується з вимогами
Концептуальної основи та МСФЗ 3 [61, п. А.19], відповідно до яких поняття
«умовне зобов’язання» може бути вилученим взагалі.
Найбільш поширеними ситуаціями умовних зобов’язань є ті, які
виникають внаслідок судових справ. Як правило, поріг ймовірності настання
збиткової події встановлюється адвокатським судженням, а нарахування
умовного зобов’язання відбувається за мінімальною із сум – судового позову
або адвокатських очікувань. Проте, якщо збитки є ймовірними, а їхня вартісна
оцінка неможлива, то ці факти розкриваються в примітках до моменту
визначення розміру збитку.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі досліджені
методологічні зміни в обліку зобов’язань відповідно до оновлених МСФЗ,
незважаючи на доведену їхню методологічну взаємодію із концепціями
фінансової звітності, дозволяють стверджувати про неповну нормативну
відповідність між вимогами нової Концептуальної основи фінансової звітності
та оновленими МСФЗ у питаннях регулювання обліку зобов’язань (навіть
меншу, ніж для активів).
Проведене детальне дослідження методології обліку зобов’язань у
контексті оновлених МСФЗ дозволяє згрупувати виявлені поправки у ті, які
посилаються на Концептуальну основу:
x 2018 р. – у МСФЗ 2, МСФЗ 9, МСБО 8, МСБО 34 з вимогою
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ретроспективного їх застосування для періодів, що починаються з 1 січня
2020 р., або з дозволом застосування вимог інших концептуальних основ у разі
доведення відповідної доцільності та посилання на п. 23-28 МСБО 8;
x 2010 р. – у МСБО 37, МСФЗ 3, МСФЗ 16; або
x 2001 р. – у МСФЗ 10, МСБО 19.
Це дозволяє спрогнозувати виникнення в майбутньому нових поправок до
МСФЗ, націлених на узгодження з однією Концептуальною основою.
Як результат, під час дослідження методології оцінки та визнання
зобов’язання окремо від власного капіталу, виявлено, що одні зобов’язання
можна легко оцінювати та класифікувати, в той час як інші вимагають
судження під час розмежування зобов’язання в складі складного фінансового
інструменту. Тому вирішено, що виявлена сучасна проблема на
методологічному етапі оцінки та визнання зобов’язання окремо від власного
капіталу потребує окремого дослідження (п. 3.3).
2.4. Методологічні зміни в обліку доходів та витрат за міжнародними
стандартами фінансової звітності
Досліджені зміни в Концептуальній основі фінансової звітності в п. 2.1 цієї
монографії та методології обліку активів та зобов’язань за оновленими МСФЗ у
п. 2.2, п. 2.3 дозволяють стверджувати про значний взаємозв’язок елементів
фінансової звітності та їхній вплив один на одного, особливо під час первісного
визнання. Зокрема, відповідно до МСФЗ первісне визнання активів або
зобов’язань призводить до одночасного визнання як доходів, так і пов’язаних з
ними витрат, що забезпечує співвідношення витрат з доходами. Прикладом
такого співвідношення є облік державних грантів, виплат працівникам,
амортизації активів. Концептуальна основа визнає подібний «принцип
відповідності» виключно внаслідок змін у активах та зобов’язаннях [148,
п. 5.5], що пояснює більшість змін у МСФЗ, пов’язаних із обліком активів та
зобов’язань, які було розглянуто в попередніх параграфах цієї монографії.
Незважаючи на те, що активи та зобов’язання є пріоритетними елементами
фінансової звітності відповідно до Концептуальної основи та МСФЗ, отримані
результати дослідження дозволяють виявити також зміни в методологічних
положеннях МСФЗ, що стосуються виключно доходів та витрат, які
вважаються важливими елементами фінансової звітності, особливо під час
аналізу фінансових результатів суб’єкта господарювання.
У зв’язку із цим мета параграфу – дослідити методологічні зміни в обліку
доходів та витрат відповідно до оновлених міжнародних стандартів фінансової
звітності. Це допоможе з’ясувати відповідність оновлених МСФЗ новим
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концепціям фінансової звітності на нормативному рівні та виявити
проблематичні питання в обліку доходів та витрат на запропонованих вище
методологічних етапах.
Відомо, що у МСФЗ термін «дохід» (англ. – ’income‘) включає дохід від
реалізації (англ. – ’revenue‘), отриманий у результаті операційної діяльності, та
інші прибутки (англ. – ’gains‘). Аналогічним чином, термін «витрати» (англ. –
’expenses‘) включає операційні витрати та інші витрати або збитки (англ. –
’losses‘). Проте в деяких випадках прибутки та збитки можуть розглядатися як
частина операційної діяльності, наприклад, збитки від зниження вартості запасів.
Методологія обліку доходів та витрат частково розглядалася в контексті
нових визначень доходів та витрат (крок 1) та критеріїв їхнього визнання
(крок 2) відповідно до Концептуальної основи (п. 2.1, табл. 2.2). Зокрема, для
усунення виявлених у пп. 2.1.4. невідповідностей у нових визначеннях доходів
та витрат були запропоновані деякі коригування.
Враховуючи те, що критерії визнання доходів та витрат тісно пов’язані з
визнанням або припиненням визнання активів та зобов’язань, Концептуальна
основа рекомендує проводити класифікацію доходів та витрат відповідно до:
(і) облікової одиниці, обраної для активу або зобов’язання, або
(іі) складових доходів і витрат, якщо вони мають різні характеристики та
окремо ідентифікуються.
Рішення про вибір облікової одиниці регулюються МСФЗ та додатковими
факторами, рекомендованими в оновленій Концептуальній основі (див.
пп. 2.1.5). При цьому МСФЗ у даному питанні містять більш розширені вимоги,
характерні як для окремих класів активів та зобов’язань (для «і» - див. п. 2.2, п.
2.3 та пп. 2.4.1), так і для складових доходів і витрат, характеристики та
ідентифікація яких залежать від джерела виникнення права чи обов’язку (для
«іі» - див. пп. 2.4.2).
2.4.1. Доходи та витрати, пов’язані із активами та зобов’язаннями,
частково були розглянуті в п. 2.2 та п. 2.3. З огляду проведеного дослідження
можна зазначити, що активами, спрямованими безпосередньо на отримання
доходу, є товарні запаси, інвестиції, інвестиційна нерухомість, договірні активи
та активи, утримувані для продажу, активи орендодавця та страховика (за
умови відсутності страхового випадку). Відповідно такий дохід може бути
представлений як виручка, дивіденди, роялті, орендна плата, фінансовий дохід
від відсотків, прибуток.
Водночас більшість зазначених активів сприяють виникненню доходів під
час припинення їхнього визнання – реалізації (див. п. 2.2). Тобто загальним
принципом визнання доходу є передача ризиків та вигід, пов’язаних із правом
власності на актив. Крім цього, базуючись на правилі співвідношення витрат та
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доходів за МСФЗ, загальним принципом визнання витрат є споживання
економічних вигід або їхня втрата. Тобто доходи та витрати також виникають
під час придбання, створення (або виробництва), обміну, безоплатного
отримання та утримання (або використання) активів. Це, наприклад,
капіталізація, переоцінка, амортизація, різниця у вартостях.
Отже, активи сприяють виникненню витрат на всіх методологічних етапах
їхнього обліку (див. п. 2.2). Зазвичай витрати, які співвідносяться з отриманими
економічними вигодами від активів на кінець звітного періоду, називаються
поточними. Таким прикладом є собівартість реалізації, яка визнається
відповідно до отриманої виручки за поточний період. Ті витрати, які
стосуються майбутніх економічних вигід, розподіляються систематичним та
раціональним методом із плином часу, тому називаються майбутніми. Це,
наприклад, амортизація активів, розподіл орендної плати або страхових виплат.
Відповідно зобов’язання, які виникають з такими активами (див. п. 2.3),
також можуть означати поточні або майбутні доходи або витрати. Прикладами
майбутніх витрат можуть бути безнадійні борги, гарантійні зобов’язання,
знецінення активів, які залежать від певних обставин у майбутньому.
Незважаючи на те, що такі витрати не співвідносяться з відповідною виручкою,
згідно з принципом відповідності вони повинні оновлюватися (переоцінюватися)
протягом терміну існування зобов’язання чи активу.
Саме тому витрати на виведення активу з експлуатації, які до прийняття
МСФЗ 6 та поправок до КТМСФЗ 1 відносилися до витрат майбутніх періодів,
тепер відображаються протягом строку корисного строку експлуатації активів,
а забезпечення на них – у зобов’язаннях (пп. 2.3.2). Такі зміни згладжують
потік чистого прибутку, хоча дещо ускладнюють облік суб’єктів
господарювання, які займаються видобутком та переробкою корисних копалин,
або задіяні в агропромисловій галузі.
Важливу роль у зміні чистого прибутку також відіграє капіталізація витрат
до вартості активів, впливаючи на терміни визнання витрат у звіті про прибутки
та збитки. Наприклад, новий МСФЗ 3 не дозволяє капіталізувати трансакційні
витрати під час придбання бізнес-об’єднання, тому вони визнаються відразу в
витратах, що зменшує чистий прибуток. Капіталізовані витрати, навпаки,
призводять до зростання вартості активів, капіталу (нерозподіленого прибутку)
та операційного грошового потоку та відображаються в звіті про прибутки та
збитки в складі:
1) амортизаційних відрахувань – якщо актив утримується для використання,
або
2) собівартості реалізованих товарів – якщо актив утримується для продажу.
Водночас висока вартість чистого прибутку за перші роки поступово
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вирівнюється протягом строку корисного використання активу.
Саме в питанні капіталізації витрат, МСФЗ отримали відповідність із
новим визначенням «витрат» Концептуальної основи 2018 р. – у поправках до
Основ для висновків до ПКТ 32, які стосуються капіталізації витрат надання
послуг хостингу (див. пп. 2.2.2).
Витрати на позики є окремою обширною темою в питаннях їхньої
капіталізації, які регулюються окремим стандартом – МСБО 23. Його сфера
впливу поширюється безпосередньо на придбання, будівництво або
виробництво кваліфікованих активів, окрім біологічних активів, оцінених за
справедливою вартістю, та товарних запасів. Таке виключення пояснюється
тим, що розподіл витрат на позики на біологічні активи та запаси є витратною
процедурою для суб’єктів господарювання, яка потребує постійний моніторинг
ринкових цін для великої кількості вироблених одиниць.
Подібна затратність перевищує корисність фінансової інформації, що
порушує концепцію вартісного обмеження. Проте, як пропонувалося у пп. 2.2.6,
капіталізація витрат для біологічних активів може виявитися доцільною для
ситуацій, коли їхня вартість підвищується завдяки якісному веденню
господарської діяльності. Тому доцільність капіталізації витрат на позики для
таких активів також допускається.
Подібно до витрат на позики відбувається капіталізація їхніх відсотків, що
допомагає точно оцінити вартість активу та забезпечити її відповідність
доходам, отриманим від активу. Проте в випадках навмисної зупинки процесу
виробництва, або затримки діяльності з інших причин, капіталізація відсотків
повинна припинятися до моменту відновлення звичайної роботи.
Виключеннями є істотні перерви в діяльності та характер проекту
будівництва (наприклад, призупинення будування на період зимового сезону).
Важливо зазначити, що облік витрат на позики залежить від виду позики:
а) індивідуальної – отриманої безпосередньо для придбання або виробництва
кваліфікаційного активу,
б) загальної – отриманої для загальних потреб і використовуваної за
необхідності.
Для першого виду позики, якщо повна сума запозичених коштів не
використовується в момент придбання кваліфікованого активу, будь-яка
залишкова сума та відсотки на неї, як зароблений інвестиційний дохід від
надлишків запозичень, повинні бути вирахувані від витрат на позики, що
підлягають капіталізації [61, п. С.24]. Для другого виду позики – потребується
розрахунок коефіцієнту капіталізації за загальними позиками шляхом
обчислення середньозваженої вартості запозичень, непогашених на поточну
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дату, не включаючи індивідуальні позики на інші активи [61, п. С.25].
Водночас поправки, додані до п. 14 МСБО 23 у грудні 2019 р., вимагають
включати непогашену індивідуальну позику до загальних запозичень суб’єкта
господарювання під час розрахунку коефіцієнту капіталізації після того, як
відповідний актив готовий до продажу або використання за призначенням [186,
п. 14]. Відсотки на таку позику повинні також бути перераховані відповідно до
інших існуючих кредитних ставок. Як наслідок, сума витрат на позики, яку
суб’єкт господарювання капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати
суму поточних витрат на позики.
Отже, керуючись зазначеними правилами в МСФЗ щодо капіталізації
витрат, можна узагальнити, що витрати не підлягають капіталізації:
¾ якщо не відповідають критеріям визнання активу;
¾ якщо не передбачають ймовірних майбутніх економічних вигід;
¾ якщо не відповідають критеріям кваліфікаційного активу, тобто:
- використовуються або готові до використання,
- виробляються за короткий проміжок часу (в межах року), або
- отримуються як гранти чи подарунки.
¾ якщо не перевищують поріг суттєвості, агрегації та/або поріг капіталізації
(див. пп. 2.2). Це означає, що в будь-який момент при зміні одного із
зазначених обмежень активи можуть стати витратами, або витрати – активами.
Як підсумок, отримані результати досліджень нових змін у міжнародних
стандартах дозволяють узагальнити некапіталізовані витрати на всіх
методологічних етапах обліку активів у наступній таблиці (табл. 2.20).
Таблиця 2.20. Витрати, які не капіталізуються відповідно до МСФЗ
Ситуації

Витрати, які не капіталізуються

• адміністративні витрати (в тому числі виплати винагород керівникам),
• страхові виплати (якщо необов’язкова умова угоди),
• витрати на відсотки позики (для основних засобів*, запасів,
нематеріальних активів*),
• витрати на підготовку до використання уже зданого в експлуатацію
активу та доексплуатаційні витрати,
Придбання
• витрати на операції з бізнес-об’єднання (не гудвіл) та на ведення
активів
бізнесу у майбутньому,
• витрати на позики (для біологічних активів, оцінених за справедливою
вартістю, та запасів),
• витрати на запуск (якщо несуттєві),
• понаднормативні витрати на матеріали, оплату праці, ресурси,
• витрати на переміщення в іншу місцевість
• понаднормативні витрати на матеріали, робочу силу, інші непланові
Створення/ виробничі витрати,
будівництво/ • витрати на зберігання ТМЦ (поза виробничим процесом),
виробництво • витрати на дослідження,
активів
• витрати на розробку (якщо не дотримані критерії – пп. 2.2.2, або для
запасів незалежно від критеріїв),

Вимоги
МСБО 16,
МСБО 23,
п. 53
МСФЗ 3,
МСБО 23,
МСБО 37,
п.20-23
МСБО 40

п. 22
МСБО 16,
МСБО 38,
МСБО 2,
МСБО 41,
МСБО 23
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Ситуації

Отримання
активів
Продаж

Наступні
витрати

Витрати, які не капіталізуються
• витрати на техніко-економічне обґрунтування, пошук території і
оцінку,
• витрати на відрядження працівників,
• внутрішньо створені нематеріальні активи (бренди, їх найменування,
вивіски, списки клієнтів),
• витрати на позики та відсотки (для біологічних активів, оцінених за
справедливою вартістю**, запасів, нематеріальних активів з терміном
виробництва до 1 року),
• витрати на виробництво біологічного активу (заготівлю, фінансування
або відновлення активу після збору врожаю, фінансові витрати та
витрати на податок)**
• витрати, пов’язані з отриманням грантів, подарунків,
• трансакційні витрати (для фінансових активів, оцінених за FVTPL)
• витрати на збут/реалізацію
• витрати на рекламу та маркетинг продукту чи послуги,
• витрати на навчання працівників,
• витрати на відрядження працівників,
• витрати на заміну компонентів,
• поточні витрати (з первісно створеного резерву): постійне технічне
обслуговування, ремонт, комунальні послуги, орендна плата, контроль
якості, вартість дрібного інструменту, оплата праці за підтримку активу
в робочому стані,
• витрати на працевлаштування працівників,
• витрати на розробку та дослідження,
• витрати на переїзд, ведення бізнесу в новому місці/ з новими
клієнтами,
• організаційні витрати,
• додаткові трансакційні витрати, пов’язані із фінансовими активами,
• витрати на утримання біологічних активів (рекомендується у пп. 2.2.6)

Вимоги

МСБО 23,
МСФЗ 9
МСБО 2

п. 16
МСБО 16,
МСБО 19,
МСБО 40,
МСФЗ 9

Примітка. *Якщо НЕ розраховуються за методом ефективної відсоткової ставки.
** Пропонуються автором капіталізуватися, якщо зміни у справедливій вартості відбулися за
рахунок ведення господарювання.
Джерело: власна розробка на основі [187] та результатів, отриманих із п. 2.2, п. 2.3.

Окрім наведених у табл. 2.20 витрат, МСБО 2 зазначає про стандартні
витрати – заздалегідь визначені витрати на одиницю продукції, які
використовуються виробничими суб’єктами господарювання для цілей
планування та контролю. Такі витрати корисні для управлінської (внутрішньої)
звітності, хоча їхнє відображення в фінансовій звітності є прийнятним, якщо
періодично проводиться коригування таких витрат до поточних умов за одним із
визнаних методів оцінки витрат. За потребою, стандартні витрати можуть
включатися до обліку також для матеріалів незавершеного виробництва та
запасів готової продукції.
У зв’язку із цим на підставі узагальнення розглянутої у п. 2.2 та п. 2.3
методології обліку активів та зобов’язань за оновленими МСФЗ та врахування
відповідних змін у Концептуальній основі, можна відобразити загальну
методологію виникнення доходів і витрат  залежно  від  облікової одиниці,
обраної для активу або ɞɥɹзобов’язання в момент його первісної та наступної
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оцінки, а також під час припинення його визнання, таким чином (табл. 2.21).
Таблиця 2.21. Методологія виникнення доходів та витрат внаслідок змін у
активах та зобов’язаннях відповідно до нових вимог
Концептуальної основи та МСФЗ
Методологія виникнення доходів та витрат:
від змін у активах

від змін у зобов’язаннях

КРОК 1. Визначення доходів та витрат
Дохід (нова Концептуальна основа) – це збільшення активів або зменшення зобов’язань, що
призводять до збільшення власного капіталу, окрім випадків, пов’язаних із внесками учасників.
Дохід (МСФЗ 15) – це збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі надходжень
або покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу,
окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням внесків від учасників власного
капіталу.
Витрати (нова Концептуальна основа) – це зменшення активів або збільшення зобов’язань, що
призводять до зменшення власного капіталу, окрім випадків, пов’язаних із виплатами учасникам.
Витрати (МСБО 1) – це зменшення економічних вигід протягом звітного періоду у формі вибуття
або погіршення активів або збільшення зобов’язань, що веде до зменшення власного капіталу,
окрім зменшення власного капіталу, пов’язаного з виплатами учасникам власного капіталу.

КРОК 2. Критерії визнання доходів та витрат
Критерії визнання доходу: • припинення визнання зобов’язання, або • визнання активу.
Критерії визнання витрат: • визнання зобов’язання, або • припинення визнання активу.

КРОК 3. Виникнення доходів та витрат
внаслідок первісної оцінки активів та зобов’язань
- для ІСТОРИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ активу чи зобов’язання: Х (згідно з Концептуальною
основою)
а) придбання активу в кредит:
• ВИТРАТИ на відсотки (МСБО 16, МСБО 38),
• ВИТРАТИ на позику (МСБО 2),
б) обмін активами:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ внаслідок різниці у
балансових вартостях (МСБО 16, МСБО 38),
Б) обмін зобов’язаннями:
в) безоплатне отримання державного гранту:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ внаслідок різниці у
• ДОХОДИ (МСБО 16, МСБО 20),
балансових вартостях (МСФЗ 9),
г) створення/будівництво активу:
• ВИТРАТИ внаслідок перевищення собівартості
над справедливою вартістю (МСБО 16,МСБО 38),
д) перекласифікація активів:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ внаслідок різниці
вартостей (МСБО 40).
- для СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ активу чи зобов’язання
а) придбання активу:
А) отримання зобов’язання:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ = сплачена компенсація — • ДОХОДИ/ВИТРАТИ = отримана компенсація
справедлива вартість придбаного активу*,
— справедлива вартість зобов’язання*,
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ.
в) безоплатне отримання безумовного гранту:
• ДОХОДИ (МСБО 41, МСБО 20).
- для ВАРТОСТІ ВИКОРИСТАННЯ активу
- для ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ зобов’язання
а) придбання активу:
а) отримання зобов’язання:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ = сплачена компенсація — • ДОХОДИ/ВИТРАТИ = отримана компенсація
вартість використання придбаного активу*,
— вартість виконання зобов’язання*,
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ
- для ПОТОЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ: —

КРОК 4. Виникнення доходів та витрат
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Методологія виникнення доходів та витрат:
від змін у активах

від змін у зобов’язаннях

внаслідок наступної оцінки активів та зобов’язань
- для ІСТОРИЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ активу чи зобов’язання
а) зменшення корисності активу:
а) обтяження зобов’язань:
• ВИТРАТИ у разі невідшкодованої історичної • ВИТРАТИ = очікувані вибуття грошових
собівартості активу
коштів > історична собівартість зобов’язання
б) зміни у вартості активу = (див. п. а)
б) зміни у вартості зобов’язання = (див. п. а)
в) процентні доходи:
в) процентні витрати:
• ДОХОДИ за історичними ставками, якщо актив • ВИТРАТИ за історичними ставками, якщо
несе змінну відсоткову ставку
зобов’язання несе змінну відсоткову ставку
г) зміни в очікуваних грошових потоках від г) зміни в очікуваних грошових потоках від
фінансових активів:
фінансових зобов’язань:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ
- для СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ активу чи зобов’язання
б) зміни у вартості активу:
Б) зміни у вартості зобов’язання:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у вартості,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у вартості,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від зменшення корисності • ДОХОДИ/ВИТРАТИ
від
обтяжливого
активу,
зобов’язання,
• ДОХОДИ від відсотків,
• ВИТРАТИ на відсотки.
• ДОХОДИ від перекласифікації активу в або із
утримуваних для продажу (МСФЗ 5).
- для ВАРТОСТІ ВИКОРИСТАННЯ активу
- для ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ зобов’язання
б) зміни у вартості активу:
Б) зміни у вартості зобов’язання:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у вартості,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у вартості,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від зменшення корисності • ДОХОДИ/ВИТРАТИ від обтяжливого
зобов’язання,
активу,
• ДОХОДИ від відсотків.
• ВИТРАТИ на відсотки.
-для ПОТОЧНОЇ СОБІВАРТОСТІ
а) зменшення корисності активу:
А) обтяження зобов’язань:
• ВИТРАТИ у разі невідшкодованої поточної • ВИТРАТИ = очікувані вибуття грошових
вартості активу,
коштів > поточна собівартість зобов’язання,
б) зміни у вартості активу:
б) зміни у вартості зобов’язань:
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у цінах,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ від змін у цінах,
в) процентні доходи:
в) процентні витрати:
• ДОХОДИ за поточними ставками.
• ВИТРАТИ за поточними ставками.

КРОК 5. Доходи та витрати внаслідок припинення визнання активів та зобов’язань
а) продаж або споживання активу:
• ВИТРАТИ = вартість проданого або спожитого
активу,
• ДОХОДИ = отримана оплата
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ** ,
• ДОХОДИ/ВИТРАТИ із накопиченої переоцінки,
б) невиконання умов:
• ВИТРАТИ внаслідок повернення гранту (МСБО
20),
• ВИТРАТИ внаслідок списання активу, який не
буде повернуто (МСФЗ 9),
в) перекласифікація активу із утримуваного
для продажу:
• ДОХОДИ від подальшого використання активу
(МСФЗ 5).

А) виконання або передача зобов’язання:
• ДОХІД = вартість виконаного або переданого
зобов’язання,
• ВИТРАТИ на виконання або передачу
зобов’язання,
• ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ на передачу
зобов’язання,
б) невиконання зобов’язання:
• ВИТРАТИ внаслідок повернення гранту
(МСБО 20),
• ВИТРАТИ внаслідок списання зобов’язання,
яке не буде погашено (МСФЗ 9).

Примітки. *Доходи або витрати виникають, якщо ціна придбання відрізняється від ринкової.
**Не враховуються для вартості використання активу.
Вартість означає будь-яку з первісно обраних вартостей.
Джерело: власна розробка на основі [148] та результатів, отриманих у п. 2.2, п. 2.3.
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Отже, із табл. 2.21 спостерігається неузгодження понять доходів та витрат
у поправках до МСФЗ/МСБО із оновленими поняттями в Концептуальній
основі, що не узгоджує методологічні засади формування інформації про
доходи та витрати згідно з МСФЗ.
Як показує табл. 2.21, переоцінка активів (крок 4) є найвагомішим етапом у
обліку доходів та витрат, на якому найчастіше виникають питання щодо
включення переоцінених сум у прибутки або збитки чи в інший сукупний дохід
(див. п. 3.4).
Загалом за правилами обліку активів до моменту продажу або припинення
визнання їхня переоцінка відображається в іншому сукупному доході
(МСБО 16 та МСБО 38), після – у прибутках або збитках. Якщо активи, уцінені
в попередньому періоді, збільшуються у вартості, відновлення балансової
відбувається у межах суми попередньої уцінки. Тобто такі повернення
відображаються через інший сукупний дохід.
МСБО 40, на відміну від МСБО 16, дозволяє включати переоцінку
інвестиційної нерухомості в прибутки та збитки відразу. Проте визнання такого
доходу відбувається в залежності від можливості його достовірно оцінити, що
узгоджується із вимогами Концептуальної основи 2001 р. Це підтверджує
поправка п. В63(f) Основ для висновків до стандарту, додана в січні 2020 р.
(табл. Е.1).
У питаннях переоцінки запасів відповідно до МСБО 2 існує двояка логіка
концепції співвідношення доходів та витрат. Зокрема, з одного боку, визнання
збитків передбачається, якщо балансова вартість товару перевищує чисту
вартість його реалізації, проте визнання нереалізованих прибутків, коли чиста
вартість реалізації перевищує балансову – забороняється. Тобто запаси не
звітуються в розмірах вищих за чисту вартість реалізації та будь-яке зниження
їхньої вартості відображається в поточному періоді, що нібито забезпечує
відповідність із поточними доходами. Проте поточні збитки, визнані через
зниження вартості в поточному періоді, можуть стосуватися наступного
періоду, коли фактично відбудеться продаж, що явно не співвідноситься із
поточними доходами.
Отже, списання запасів або знецінення активів, що не належать до сфери
впливу МСБО 36 (див. пп. 2.2.16), відносяться до прибутків або збитків відразу,
а будь-які відновлення їхньої вартості повертаються також через прибутки або
збитки.
Складнішим питанням у включенні переоцінених сум у прибутки або
збитки чи в інший сукупний дохід, як зазначалося у пп. 2.2.14 та пп. 2.3.8, є
переоцінка фінансових активів та фінансових зобов’язань, яка відповідно до нового
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МСФЗ 9 суттєво залежить від їхньої первісної оцінки, а саме: • для FVTОСІ –
через інший сукупний дохід, • для АМС, FVTРL – через прибутки та збитки.
Проте існують винятки (див. табл. 2.13, табл. 2.19).
Водночас перекласифікація статей у прибутки та збитки після припинення
визнання фінансових активів та зобов’язань дозволяється п. 5.5 МСФЗ 9,
поправки до Основ для висновків якого узгоджуються із оновленими
концепціями щодо перекласифікації статей інших сукупних доходів,
доповнюючи їх власними правилами.
Питання віднесення доходів від активів відразу в прибутки можуть
виникати не тільки під час переоцінки. Наприклад, МСБО 20 визначає
процедуру зарахування гранту до доходу протягом терміну експлуатації активу
або шляхом поступового зменшення розміру відстроченого доходу (див.
пп. 2.2.9). Водночас, якщо безумовний грант є активом, який не підлягає
амортизації (наприклад, земля), ІASB має намір змінити вимоги МСБО 20,
дозволивши відносити такий актив відразу на доходи. Дійсно, якщо не
передбачається жодних умов для повернення гранту, то отриманий актив є
прибутком, який доцільно первісно визнавати в повному обсязі подібно до
гранту, отриманого на відшкодування понесених витрат. К. Ноубз також
пропонував трактувати державні гранти як негайний дохід [32, с. 148].
МСБО 16 зазнав змін у вимогах вирахування будь-яких доходів,
отриманих від активу в процесі використання, від витрат, понесених на
виготовлення та підготовку до використання іншого активу. Наприклад,
доходу, отриманого внаслідок використання будівельного майданчика як
автостоянки до початку будівництва. Зокрема, в травні 2020 р. ІASB випустила
поправку до п. 17(е) МСБО 16, відповідно до якої такі доходи повинні
відображатися відразу в складі прибутку чи збитку через те, що вони не
стосуються основної діяльності суб’єкта господарювання. Крім того, дана
поправка передбачає відображення будь-яких надходжень від продажу тестової
продукції також у складі прибутку або збитку (раніше вони вираховувалися із
витрат на перевірку функціонування активу).
Водночас поправка стане обов’язковою для звітних періодів після 1 січня
2022 р. і повинна буде застосовуватися ретроспективно тільки до тих об’єктів
основних засобів, які повністю підготовлені до використання. Розробниками
припускається, що зміна особливо вплине на видобувні та нафтохімічні компанії
[185].
Отже, відображена в табл. 2.21 узагальнена методологія виникнення
доходів та витрат внаслідок змін у активах та зобов’язаннях відповідно до
вимог нової Концептуальної основи та оновлених МСФЗ дозволяє
стверджувати про значну залежність доходів та витрат від баз оцінок,
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запропонованих у нових концепціях. Водночас МСФЗ є основними
регуляторами обліку доходів та витрат для конкретних обставин, подій та
характеристик активів чи зобов’язань. До того ж, на відміну від Концептуальної
основи, МСФЗ у новому контексті ширше регулюють облік інших складових
доходів та витрат – із різними характеристиками та окремою ідентифікацією
(класифікаційна ознака «іі» Концептуальної основи), які буде досліджено
нижче.
2.4.2. Доходи та витрати, пов’язані із договірними правами та
обов’язками, можна віднести до класифікаційної ознаки доходів та витрат «іі»,
згаданої вище, тому що їх окрема ідентифікація та характеристики
визначаються договірними домовленостями. Визнання таких доходів та витрат
регулюється МСФЗ 9 (з 2019 р.), МСФЗ 15 (з 2018 р.), МСФЗ 16 (з 2019 р.),
МСФЗ 17 (з 2023 р.), відповідно до яких визнання активів та зобов’язань також
ґрунтується на договірних засадах. Тобто в такому разі джерелом виникнення
прав та обов’язків є договір, від якого залежить вибір облікової одиниці згідно з
оновленнями [148, п. 4.53].
Договір є угодою між двома або більше сторонами, яка породжує
юридично обов’язкові права та обов’язки [170]. Відповідно сфера впливу
окремого МСФЗ поширюється на конкретний вид договору, зокрема:
• МСФЗ 15 – на договори з клієнтами та будівельні контракти (замість
МСБО 11), • МСФЗ 16 – на договори оренди, • МСФЗ 17 – на страхові
контракти, • МСФЗ 9 – на договори, пов’язані із фінансовими інструментами,
фінансовими гарантіями та деякими негрошовими обмінами. У зв’язку із цим
облік доходів та витрат, пов’язаних із договірними грошовими потоками,
починається із визначення типу договору, кожний з яких буде розглянуто
нижче.
Договір із клієнтами розглядався у частині обліку договірних активів (див.
пп. 2.2.12) та договірних зобов’язань (див. пп. 2.3.7) відповідно до нового
МСФЗ 15, сфера впливу якого тепер розширилися й на будівельні контракти.
Подібним до даного виду договору в Концептуальній основі існує «ɤɨɧɬɪɚɤɬ
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ», який пов’язаний із аспектом
правдивого відображення інформації - «превалювання сутності над
формою» (див. п. 2.1).
Незважаючи на нові поправки до Основ для висновків до МСФЗ 15, які
посилаються на визначення «доходу» Концептуальної основи 2010 р.
(табл.Е.1), нові  вимоги МСФЗ 15  створюють нову єдину модель визнання
доходу (табл. 2.22), встановлюючи загальні принципи звітування про характер,
розміри, терміни, невизначеності сум доходів та грошових потоків.
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Таблиця 2.22. Методологія визнання доходу відповідно до МСФЗ 15
КРОК 1. Ідентифікація типу договору
Договір із клієнтами – це договір зі стороною, яка є покупцем або замовником.

КРОК 2. Визначення контрактного зобов’язання (п. 22)
Контрактні зобов’язання – пп. 2.3.7

КРОК 3. Визначення ціни трансакції54 (п. 50-72)
1) ціна договору

2) змінна
компенсація

3) компоненти
фінансування
4) безготівковий
розрахунок

5) винагорода, що
підлягає сплаті
клієнту

- якщо існує → врахування інших компенсацій та компонентів фінансування,
- якщо не існує → врахування історичної, прогнозної та поточної інформації.
якщо висока ймовірність настання → зміна договірної ціни ретроспективно:
Методом очікуваної вартості: на основі зважених з урахуванням ймовірності
сум відшкодування. Наприклад: • продаж з правом на повернення, • кредити,
• обмін.
Методом найбільш ймовірної суми: на основі декількох можливих сум
компенсацій. Наприклад: • заохочувальні знижки на обсяг [61, п. С.26] або
дострокові терміни оплати [61, п. С.30], • цінові пільги, • заохочення, •
бонуси за виконання, • повернення коштів (див п. 3.3), • інші виплати,
залежні від настання майбутньої події, • штрафні санкції.
- якщо періоди оплати > 12 місяців → обіцяна компенсація коригується до
часової вартості грошей за діючою ставкою дисконтування
- якщо оцінюється за справедливою вартістю → вираховується із суми згідно
з договором
- якщо не підлягає оцінці → для вирахування використовується окрема ціна
продажу обіцяного товару чи послуги, наприклад:
• виплати акцій, • матеріали, • обладнання, • послуги
- якщо компенсація > СВ товару чи послуги → різниця оцінюється як
зменшення первісної ціни трансакції,
- якщо СВ товару чи послуги неможливо обґрунтувати → вся сума
компенсації оцінюється як зменшення ціни трансакції:
• ваучер, • купон, • акція 1+1, • придбання 1 товару і отримання іншого
безкоштовно, • програма лояльності, • безкоштовна доставка

КРОК 4. Розподіл ціни трансакції на контрактного зобов’язання (п. 73-87)
Метод відносної відпускної ціни продажу [61, п. С.27], використовуючи:
1. Підхід скоригованої оцінки ринку (ринкові ціни або ціни подібних товарів
Розподіл ціни
у конкурентів).
трансакції на
2. Підхід “очікувані витрати плюс маржа” (прогнозна оцінка очікуваних
кожне
витрат + маржа відповідного товару чи послуги).
зобов’язання
3. Залишковий підхід (загальна ціна трансакції – відомі відпускні ціни інших
(пп. 2.3.7, табл.
товарів чи послуг).
2.18)
• ВІДПУСКНА ЦІНА товару : ЗАГАЛЬНА СУМА ВІДПУСКНИХ ЦІН х
ДОГОВІРНА ЦІНА товару

КРОК 5. Визнання доходу (п. 31-46)
У визначений
момент

Протягом періоду
виконання
зобов’язання
[61, п. С.29]

- якщо контроль над товарами залишається у постачальника до моменту
передачі об’єкту:
• ДОХІД = ВІДПУСКНА ЦІНА товару : ЗАГАЛЬНА СУМА ВІДПУСКНИХ
ЦІН х ДОГОВІРНА ЦІНА товару [61, п. С.27]
- якщо виконується один із критеріїв:
а) клієнт одночасно отримує та споживає вигоди в міру виконання
зобов’язання згідно з договором (наприклад, постачання електроенергії);
б) клієнт контролює створений або покращений актив (наприклад, побудова
мосту на землі клієнта);
в) договірний актив не створюється, але існує право на компенсацію за
виконану частину договірних робіт (наприклад, надання аудиту або інших
видів консультацій).

Сума компенсації, яку суб'єкт господарювання очікує отримати в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг
покупцю, за виключенням сум, отриманих від третіх сторін.

54
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Метод ресурсів:
• ДОХІД = КОЕФІЦІЄНТ ресурсів х ЦІНА ДОГОВОРУ,
де Коефіцієнт спожитих ресурсів = понесені витрати на визначений момент
: (сукупні очікувані витрати – витрати на невстановлені матеріали або
закупки).
• ВИТРАТИ амортизуються.
Метод результатів:
• ДОХІД = КОЕФІЦІЄНТ результатів х ЦІНА ДОГОВОРУ,
де Коефіцієнт результатів = виконані роботи : загальна вартість робіт, а
понесені • ВИТРАТИ = КОЕФІЦІЄНТ результатів х ПОНЕСЕНІ ВИТРАТИ
для виконання зобов’язання (тобто амортизуються)

Джерело: складено на основі [170].

Зокрема, МСФЗ 15 зазначає, що нова модель доходу повинна
застосовуватися до кожного індивідуального договору з клієнтом. Однак,
агрегування таких договорів дозволяється за подібними характеристиками,
якщо їхній вплив на фінансову звітність суттєво не відрізняється окремо.
Так, відповідно до стандарту договори з клієнтами вважаються подібними,
якщо:
укладаються із єдиною комерційною метою; та/або
в один і той же час та із тим самим замовником;
сума компенсації відповідно до умов одного договору залежить від ціни
або виконання іншого договору;
товари або послуги, обіцяні в договорах, є єдиним зобов’язанням до
виконання (див. 2.3.7).
Це узгоджується із вимогами оновленої Концептуальної основи щодо
групування договорів за однаковими ризиками, подібними економічними
характеристиками та більшою доречністю в агрегації, ніж окремо [148, п. 4.49],
що значно впливає на терміни та розміри визнання доходів та пов’язаних із
ними витратами.
У випадках зміни обсягу, номенклатури або ціни (або обох) в умовах
діючого договору з клієнтами (табл. 2.22), МСФЗ 15 вимагає (а) змінювати
існуючі права та обов’язки як частини первісного договору; або (б) створювати
нові у вигляді окремого додаткового договору. Зокрема, перший варіант
модифікації договору (а) передбачає розширення обсягів контракту за рахунок
поставки додаткового об’єму невідокремлюваних (неідентифікованих)
товарів/послуг. Прикладом таких змін до умов контракту є узгодження змін до
перепланування приміщення [316, с. 221].
Проте, якщо модифікація договору (б) розширює предмет контракту за
рахунок поставки додаткових (відокремлюваних) товарів/послуг зі зміненими
цінами, то така зміна повинна відображатися в обліку як окремий додатковий
договір, пов’язаний із формуванням нового об’єкту обліку. Прикладом такої
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ситуації є будівництво додаткової полоси автомагістралі, відшкодування за яке
формується за методом ціноутворення «витрати плюс» [316, с. 221]. Створення
такого додаткового активу рекомендується розглядати як будівельний
контракт.
Однак, якщо додаткові (відокремлювані) товари чи послуги суттєво
відрізняються від попередньо передбачених у договорі (наприклад, нижчими
цінами), проте в межах існуючого договору, то (в) створення нового

«комплексного» договору повинно супроводжуватися одночасно із розірванням
діючого (первісного). Це призведе до визнання нового комбінованого обов’язку до
виконання, який буде містити два компонента за відповідними
(відокремлюваними) цінами. Крім того, якщо критерії діючого договору не
виконуються клієнтами, визначення доходу відкладається, а існуючий
невідшкодований депозит залишається як договірне зобов’язання до моменту
розірвання договору.
Отже, згідно з новими вимогами МСФЗ 15 суб’єкт господарювання
повинен визнавати дохід від реалізації для відображення переданих обіцяних
товарів або послуг замовнику в сумі, на яку він очікує отримати право на
компенсацію в обмін на ці товари або послуги – тобто ціні трансакції.
При цьому, крім договірної ціни, розрахунок ціни трансакції повинен
враховувати: а) змінність компенсації (в разі високої ймовірності її настання),
б) наявність фінансової складової (в разі очікувань довгострокових невиплат),
в) безготівкові розрахунки (полегшення умов виконання договору),
г) винагороди, які підлягають сплаті клієнту (табл.2.22).
(а) Оцінка суми змінної компенсації відповідно до нових вимог МСФЗ 15 не
передбачає істотних змін у сумі визнаного доходу за договором, на відміну від
попередніх МСФЗ, які враховували її після моменту визнання доходу. Зокрема,
за МСБО 18 збиток від штрафних санкцій або неустойки міг бути врахований
тільки після його виникнення, згідно з МСФЗ 15 – такий збиток повинен бути
передбачений бухгалтером на звітну дату, якщо певна майбутня подія сприяє
його настанню.
Подібна ситуація спостерігається в обліку знижок за дострокову оплату, де
за МСБО 18 знижки визнавалися в якості витрат на момент оплати, проте
МСФЗ 15 вимагає їх вираховувати від доходу на момент його визнання, якщо
продавець впевнений у достроковій оплаті від клієнта. Винятком є компенсація
в вигляді роялті, заснованих на продажах, або роялті, заснованих на
використанні об’єкта інтелектуальної власності [170, п. 53], які без змін
визнаються в момент фактичного виникнення.
(б) У разі наявності фінансової компоненти ставка дисконтування повинна
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визначатися в момент укладання договору та не оновлюватися внаслідок змін
ставок або інших обставин у майбутньому. Така ставка, як правило, відображає
кредитні характеристики замовника та враховує будь-які застави. До таких
застав можуть належати й (в) негрошові компенсації, які враховуються виключно
на підставі отримання повного контролю над об’єктами застави (табл. 2.22).
(г) Облік винагород, що підлягають сплаті клієнтам, зазнав значної
дискусійності між розробниками МСФЗ 15, зокрема, у разі невикористання
клієнтом подарункового купону. З одного боку, купон представляє право
клієнта використати в майбутньому певні послуги чи отримати товари, яке
суб’єкт господарювання повинен визнавати зобов’язанням згідно з договором
на момент продажу. Зазвичай таке зобов’язання відображається в звіті про
прибутки та збитки після того, як купон використаний. Проте ІASB передбачає
ситуацію втрати купону клієнтом, тобто ймовірність його невикористання.
Такий випадок розробники радять обліковувати як виручку, рівноцінну вартості
купону, яким клієнт «дуже ймовірно» не скористається в майбутньому.
Як зазначалося у пп. 2.3.7, важливим в обліку доходів є розподіл ціни
трансакції на відповідні контрактні зобов’язання індивідуального чи
агрегованих договорів методом відносної відпускної ціни продажу. Наведені у
табл. 2.22 підходи до визначення відпускних цін дозволяють стверджувати про
значні зміни в моделі визнання доходу згідно з МСФЗ 15 порівняно з МСБО 18,
відповідно до якого дохід оцінювався відразу, коли міг бути оцінений, за кожне
надання товару чи послуги з вирахуванням будь-яких торгівельних знижок,
вказівки щодо розподілу яких не надавалися. Діючий МСФЗ 15 тепер містить
додаткові вказівки щодо розподілу знижок [61, п. С.27] та змінних компенсацій
[61, п. С.26, п. С.28] у разі їхньої наявності.
Тобто дохід відповідно до нової моделі визнання залежить від:
1) відокремлюваних характеристик обіцяних товарів чи послуг (тобто
контрактного зобов’язання), 2) ймовірності використання змінної компенсації,
3)наявності знижок, і 4) моменту передачі товарів або послуг клієнтові (тобто
контролю).
Водночас остання властивість впливає на визнання доходу відповідно до
п.В56 МСФЗ 15, якщо відбувається:
(і) у визначений момент, наприклад, у момент передачі права на
використання інтелектуальної власності або доставки товарів, або
(іі) ɭɩɪɨɞɨɜɠ періоду виконання зобов’язання, наприклад, надання права
доступу до інтелектуальної власності на весь термін дії договору.
Здебільшого дохід визнається у визначений момент передачі товарів чи
послуг, проте тривалий період визнання доходів здебільшого характерний для
будівельних контрактів та довгострокових розширених гарантій,які спочатку
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визнаються в нереалізаційних доходах, а потім прямолінійно відносяться на
доходи протягом гарантійного періоду. Загалом для визнання доходу протягом
періоду МСФЗ 15 вимагає проводити оцінку ступеня виконання зобов’язань
згідно з виконаним роботами чи наданими послугами (метод результатів), або
спожитими ресурсами (метод ресурсів, див. табл. 2.22).
На відміну від попереднього МСБО 11, МСФЗ 15 містить більш детальні
рекомендації з обліку «невстановлених матеріалів» при застосуванні методу
ресурсів (від англ. ’input methods‘), який здатен істотно вплинути на суму
визнаного доходу. Це пов’язано з тим, що одним із недоліків методу ресурсів є
відсутність прямого зв’язку між витратами, пов’язаними зі споживанням
ресурсів виконавцем (наприклад, закупка необхідного обладнання для
виконання договірних умов), і передачею контролю над товарами або
послугами клієнтові. Тому витрати, що не відображають ступінь виконання
зобов’язання, МСФЗ 15 вимагає вираховувати під час оцінки доходів, а решту
витрат, понесену на виконання частини робіт – амортизувати [61, п. С.29].
Оцінка ступеня виконання зобов’язань методом результатів (від англ.
’output methods‘) також зазнала деяких змін за МСФЗ 15. Зокрема, відповідно до
МСБО 11 суб’єкт господарювання міг визнавати витрати, пов’язані із
виконанням зобов’язання, в якості собівартості в будь-який момент, що
ефективно вирівнювало операційний прибуток протягом терміну дії контракту.
Однак, відповідно до МСФЗ 15 витрати, понесені в зв’язку з виконаними
або частково виконаними зобов’язаннями, вимагається визнавати по мірі
їхнього виникнення (амортизувати, використовуючи коефіцієнт результатів).
Як наслідок, після того, як зобов’язання починають виконуватися, витрати
відображаються у звіті про прибутки і збитки, що призводить до більш різких
перепадів показників прибутку, ніж відповідно до попереднього стандарту
бухгалтерського обліку.
Окрім зазначених витрат, пов’язаних із виконанням договірних
зобов’язань, МСФЗ 15 визначає додаткові види витрат, пов’язані із договором
із клієнтами:
1. Витрати на укладання договору, які амортизуються протягом терміну дії
договору в якості активу, якщо: • очікується повернення цих витрат за рахунок
отримання договору, а • термін повернення складає більше року, або • витрати
генерують або збільшують ресурси, необхідні для виконання договору в
майбутньому. Проте юридичні збори та витрати на проїзд зазвичай
включаються до витрат відповідно до фактичного їх понесення.
2. Витрати на виконання договору, якщо не входять до сфери впливу
МСБО 2, МСБО 16, МСБО 37 або МСБО 38, визнаються в межах компетенції
МСФЗ 15 аналогічно до витрат на укладання договору. Прикладами таких
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витрат є пряма оплата праці, матеріали, накладні витрати, які стосуються
безпосередньо виконання договору з клієнтом.
Проте всі заподіяні збитки або шкода клієнту продукцією суб’єкта
господарювання (наприклад, порушення авторського права) МСФЗ 15
передбачає обліковувати згідно з вимогами МСБО 37. Будь-яку різницю між
первісною вартістю торгівельної дебіторської заборгованості та відповідною
сумою визнаного доходу також потрібно визнавати як витрати, наприклад,
збитки від знецінення відповідно до МСФЗ 9 (див. пп. 2.2.15).
Отже, можна зазначити, що ціна трансакції згідно з МСФЗ 15 отримала
змінний характер за рахунок врахування різних видів компенсацій. З точки зору
бухгалтерського обліку, це значно скорочує додаткові проведення в
майбутньому, настання яких гарантовані судженнями бухгалтера, а з точки зору
інвестора – підвищує довіру до відображених у фінансовій звітності доходів.
Проте зміни в обліку витрат, пов’язаних із виконанням договірних зобов’язань
– визнання в міру виконання, не можна назвати своєчасним у показниках
операційних прибутків.
Страховий контракт розглядався в частині обліку активів (див. пп. 2.2.13)
та зобов’язань (див. пп. 2.3.6). Основна його відмінність від інших договорів –
обов’язковість агрегування в прибуткові, збиткові та менш прибуткові
договори. Ця вимога є новою згідно з МСФЗ 17, дія якого почнеться з 2023 р.,
що значно вплине на облік доходів від страхування та витрати на страхові
послуги. Зокрема, основні методологічні положення нового МСФЗ 17, які
розглядалися в попередніх параграфах, свідчать про значні зміни в термінах
визнання прибутків від страхових послуг – у момент страхового покриття. Така
зміна узгоджується з правилом визнання доходу на підставі надання відповідної
послуги в МСФЗ 15.
Це спричинено тим, що нереалізовані прибутки, які згідно з МСФЗ 4
відображаються в звітності суб’єктів господарювання, завуальовують чисті
прибутки від страхових контрактів. Крім того, нові зміни в обліку страховиків
впливають також на своєчасне визнання збитків у разі наявної очевидності
їхнього понесення, зокрема, збитки від обтяжливих контрактів. Отже, збитки з
групи договорів стають більш передбачуваними, що також сприяє правдивому
відображенню прибутковості в страховому сектору.
Тому передбачається, що співставність після прийняття МСФЗ 17
покращиться для інвесторів та страхових компаній, які за МСФЗ 4 обліковують
всі страхові контракти в хронологічній послідовності.
Договір оренди розглядався в методології обліку оренди відповідно до
нового МСФЗ 16, який діє з 2019 р. (див. пп. 2.2.11). У витрати та доходи
орендодавця нова модель оренди фактично не внесла суттєвих змін, тому у
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фокусі уваги залишаються:
○ витрати на амортизацію активу (за правилами, подібними до власних
основних засобів) та доходи від оренди – для операційної оренди;
○ витрати у вигляді списання собівартості при передачі активу, доходи від
реалізації необоротних активів (фактично еквівалентні довгостроковій
дебіторській заборгованості за платежами з оренди), фінансові доходи – для
фінансової оренди.
Однак, як розглядалося в пп. 2.2.11, вплив нового МСФЗ 16 на облік
доходів орендодавців дещо відбувся у частині вимоги первісно визнавати
валовий прибуток еквівалентний готівковому в разі прямого продажу. Це
пояснюється тим, що орендодавці для залучення клієнтів часто занижують
ставку дисконтування, що безпосередньо штучно занижує фінансовий дохід і
призводить до надмірного прибутку від операції в момент продажу.
Зміни в обліку, що стосуються орендарів, вплинули на визнання витрат.
Зокрема, в межах операційної оренди орендна плата, виплачена за землю, на
якій будується об’єкт, до змін могла бути включена в вартість об’єкту на етапі
будівництва. Такі дії здійснювали непослідовний вплив на прибуток та збиток
через те, що капіталізована орендна плата протягом періоду будівництва
амортизувалася за весь період користування активом, а залишкові орендні
платежі визнавалися витратами відразу. У зв’язку із цим після змін відповідно
до МСФЗ 16 така капіталізація витрат стала неможливою, оскільки орендарі
повинні визнавати права на користування активом замість операційних
орендних платежів.
Отже, тепер орендарі не повинні визнавати платежі з операційної оренди в
складі прибутку або збитку в повній сумі, як раніше, а нараховувати:
• витрати на амортизацію на актив як права на користування (стаття
витрат визначається напрямами використання активу – адміністративні,
витрати на збут, собівартість);
• фінансові витрати на зобов’язання з оренди (або витрати на відсотки);
• дохід від списання кредиторської заборгованості (в разі розірвання договору
списується непогашений залишок заборгованості).
Також у зв’язку із тим, що облік операційної оренди для орендарів суттєво
змінився, бухгалтерам потрібно вміти правильно розтлумачити договір оренди
на наявність ідентифікованого предмету оренди (МСФЗ 16) чи отримання
послуги (див. п. 3.2). Адже з договорів оренди не завжди тепер можуть
виникати орендні зобов’язання та активи, що суттєво впливає на процедуру
визнання доходів та витрат [188].
Наприклад, такі галузі як телекомунікаційна, банківська, роздрібна
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торгівля, зазвичай використовують активи, що належать стороннім компаніям, і
досить часто їхні договори не є очевидними «договорами оренди», тобто
оренда55 може бути прихована в договорах на обслуговування.
Тобто аспект якісної характеристики «правдивого подання» —
превалювання сутності над формою, повернений у 2018 р. до Концептуальної
основи, знаходить методологічну взаємодію із МСФЗ у приналежності операції
до орендної, яка залежить від її сутності, а не від юридичної форми договору.
Тому перед орендарями виникла додаткова необхідність у залученні нових
працівників для системи збору та аналізу інформації з метою відповідності
обліку новим вимогам МСФЗ 16.
Договори, в результаті яких виникають фінансові інструменти, були
розглянуті в частині обліку фінансових активів (пп. 2.2.14) та фінансових
зобов’язань (пп. 2.3.8). Так, відповідно до нового МСФЗ 9, чинного для періодів
з 1 січня 2019 р., облік доходів та витрат, пов’язаних із договірними грошовими
потоками, зазнав значних змін у частині нарахування очікуваних кредитних
збитків для урахування майбутнього знецінення фінансових інструментів до
моменту припинення їх визнання.
На думку розробників своєчасне передбачення збитків, як і подібно до
вимог МСФЗ 17, забезпечує зменшення коливань у прибутках звітних періодів
та захищає суб’єкти господарювання від кредитних ризиків. Крім того, нові
зміни вимагають негайного фіксування в прибутках та збитках реструктуризації
боргових зобов’язань, яка до цього регулювалася вимогами МСБО 39 (див.
пп. 2.3.10).
Що стосується витрат на позики, пов’язаних із договірними грошовими
потоками, то МСБО 23 дозволяє капіталізувати: • витрати на відсотки,
розраховані за методом ефективної процентної ставки згідно з МСФЗ 9,
включаючи знижки і премії [308, п. B5.4.1 – B5.4.7], • витрати на відсотки з
оренди (в разі застосування МСФЗ 16), та • курсові різниці від запозичень в
іноземній валюті, але тільки ті, які стосуються коригування відсотків на позики
[189].
Проте нез’ясованими в МСБО 23 залишаються питання капіталізації:
○ витрат на відсотки за позиками на похідні інструменти; ○ дивідендів, що
виплачуються за привілейованими акціями або іншими типами акцій,
класифікованих як зобов’язання; ○ прибутків або збитків у результаті
дострокового погашення позик – для вирішення яких потребується
застосування знань та досвіду бухгалтера, а інколи – його суджень.
Отже, можна зазначити, що нові зміни в МСФЗ, що стосуються обліку
Мається на увазі не тільки оренда приміщень, а й різні домовленості, пов'язані з вежами зв'язку, пристроями передачі
сигналу і даних, банкоматами, сховищами даних тощо.
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складових доходів та витрат, пов’язаних із договірними грошовими потоками,
отримали значної залежності від суджень працівників бухгалтерії. Зокрема,
настання певної події в майбутньому повинне бути своєчасно передбаченим та
врахованим до моменту визнання доходу (МСФЗ 15) або витрат (МСФЗ 9).
Проте така позиція не узгоджується із тим, що корисною для користувачів
фінансової звітності є інформація, яка не узгоджується з професійними
судженнями (пп. 2.1.2). Це означає, що надмірна залежність від суджень у
нових МСФЗ ставить під сумнів корисність фінансової інформації для
користувачів фінансової звітності.
Тому розробники намагаються постійно виправляти ненавмисні наслідки,
про що свідчать поправки до МСФЗ у грудні 2019 р. Зокрема, щодо
нез’ясованого вище питання в МСБО 23 щодо капіталізації прибутків або
збитків у результаті дострокового погашення позик, ІASB внесла поправки до
Основ для висновків до МСФЗ 9 ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ відшкодування в опціонах на
дострокове погашення (пп. 2.2.14). Так, розробниками уточнюється необхідність
негайного відображення змін валової балансової вартості боргу в складі
прибутку чи збитку.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі результати дослідження
методології обліку доходів та витрат за оновленими МСФЗ дозволяють
стверджувати про те, що існує низька нормативна відповідність між вимогами
нової Концептуальної основи та оновленими МСФЗ у питаннях регулювання
обліку доходів та витрат (виявлені поправки в Основах для висновків до
МСФЗ9, ПКТ 32 містять посилання на Концепт 2018 р., до МСФЗ 15, МСБО 28
– на 2010 р., до МСБО 40 – на 2001 р.), незважаючи на виявлену між ними
методологічну взаємодію. Це дозволяє спрогнозувати в майбутньому нові
поправки до МСФЗ, націлені на узгодження з однією концептуальною основою.
Під час дослідження методології перекласифікації доходів, виявлено, що
одні доходи можна оцінювати як реалізаційні та відносити на прибутки відразу,
у той час як інші необхідно включати в інший сукупний дохід (нереалізаційні
доходи) з подальшою перекласифікацією в прибутки та збитки (реалізаційні
доходи), що в основному вимагає використання судження. Тому виявлену
ускладненість питання на методологічному етапі перекласифікації доходів
вирішено дослідити окремо (див. п. 3.4).

200

СТАНДАРТІВ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.5. Нормативна узгодженість оновлених концепцій та вимог МСФЗ у
контексті їх методологічної взаємодії
Оскільки МСФЗ виступають спільним фундаментом для всіх країн під час
побудови власної методології бухгалтерського обліку, а Концептуальна основа
фінансової звітності лежить в основі нинішніх та майбутніх міжнародних
стандартів, у цьому параграфі доцільним вважаємо узагальнити методологічну
взаємодію концепцій фінансової звітності із обліковими правилами МСФЗ на
основі досліджених у попередніх параграфах методологічних змін в обліку
активів, зобов’язань, доходів та витрат. Крім того, оскільки в попередніх
дослідженнях була отримана низька узгодженість між вимогами нової
Концептуальної основи та МСФЗ на нормативному рівні, необхідним вважаємо
з’ясувати її причини.
Отже, мета цього параграфа – узагальнити методологічну взаємодію
концепцій фінансової звітності із обліковими правилами МСФЗ та з’ясувати
причини низької нормативної відповідності між ними в контексті нових змін.
У зв’язку із тим, що в цьому параграфі передбачається вживання
словосполучень «методологічна взаємодія» та «нормативна узгодженість»,
пояснимо їхнє значення для кращого розуміння поставленої задачі.
Зокрема, вислів «методологічна взаємодія» в контексті взаємодії
Концептуальної основи із МСФЗ (або МСФЗ із Концептом) означає загальну
(неформальну) узгодженість концепцій фінансової звітності (незалежно від
терміну їх затвердження) із обліковими правилами міжнародних стандартів, які
в сукупності представляють єдину методологію обліку елементів фінансової
звітності за МСФЗ.
«Нормативна узгодженість» у такому разі є більш звуженим поняттям, яке
означає нормативну (або формальну) узгодженість між вимогами нової
Концептуальної основи фінансової звітності (2018 р.) та МСФЗ, без якої
незрозумілими стають підстави існування облікових правил у МСФЗ та/або
націленість відповідних концепцій.
Водночас відсутність нормативної відповідності між новими концепціями
фінансової звітності та обліковими правилами МСФЗ не означає відсутність
методологічної взаємодії між ними на загальному рівні. Проте її наявність,
навпаки, підтверджує існування взаємодії між концепціями та МСФЗ на
методологічному рівні.
Досліджені в попередніх параграфах методологічні положення обліку
активів, зобов’язань, витрат та доходів відповідно до оновлених МСФЗ на
підставі загальної методології обліку елементів фінансової звітності відповідно
до оновленої Концептуальної основи допомагають узагальнити зв’язок між
201

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОНОВЛЕНИХ МІЖНАРОДНИХ
концепціями фінансової звітності та обліковими правилами МСФЗ на
методологічному рівні та існуючу нормативну узгодженість між ними в розрізі
тем розділів нового Концепту, ідентично представленим у п. 2.1. У зв’язку із
цим у цьому параграфі МСФЗ досліджуються не в чисельному порядку
стандартів, а в методологічній взаємодії та нормативній узгодженості із
основними концепціями звітності.
2.5.1. Мета фінансової звітності загального призначення в новому
поданні в Концептуальній основі 2018 р. (додаток А, табл. А.4) знаходить
нормативну узгодженість лише в поправках до п. 1.2-1.10 Практичних вказівок
до МСФЗ 2. Нові вимоги Концептуальної основи, що стосуються змісту
фінансової звітності, знаходять методологічну взаємодію із МСФЗ у правилах
МСБО 1, МСБО 34. При цьому МСБО 1 перераховує повний комплект
фінансових звітів, який доповнює вимоги Концептуальної основи, а саме:
1) звіт про фінансовий стан станом на кінець періоду (англ. ’statement of
financial position’), а в деяких випадках з метою порівняння й на початок
періоду. Водночас Основи для висновків до МСБО 34 після змін у
Концептуальній основі отримали поправку щодо заміни терміну «баланс» на
«звіт про фінансовий стан»;
2) звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за звітний період
(англ. ’statement of comprehensive income‘), визначення якому в новій
Концептуальній основі дозволено застосовувати як «звіт про фінансові
результати»;
3) звіт про зміни в капіталі за звітний період (англ. ’statement of changes in
equity‘);
4) звіт про рух грошових коштів за звітний період (англ. ’statement of cash
flows‘);
5) примітки (англ. ’notes‘), що містять короткий виклад основних
принципів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію.
Концепційні зміни, що стосуються повернення підзвітності керівництва
перед власниками, знаходять неформальне відображення в МСФЗ 9 у
проблематиці питання визначення бізнес-моделі (див. пп. 2.2.14). Крім того,
такі концепційні зміни стали причиною випуску проекту оновлення МСБО 1 –
ED/2019/7 «Загальне подання та розкриття інформації», випущеного ІASB у
грудні 2019 р. (див. п. 3.4).
2.5.2. Якісні характеристики корисної фінансової інформації. Оскільки
вважається, що корисною для користувачів фінансової звітності є інформація,
яка не узгоджується з професійними судженнями [145], можна дійти висновку,
що необхідність застосування суджень, яка часто зустрічається у МСФЗ та
Концептуальній основі фінансової звітності, ставить під сумнів корисність
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такої інформації.
Наприклад, необхідність застосування суджень згадується в облікових
правилах та концепціях фінансової звітності під час:
 вимірювання доходів та витрат: • врахування ймовірності настання
змінних компенсацій (знижок, штрафів, неустойок) або ненастання компенсацій
клієнтам (невикористаний купон чи інші пільги) (МСФЗ 15), • перекласифікації
інших сукупних доходів (Концептуальна основа);
 визначення резервів під очікувані кредитні збитки (МСФЗ 9);
 визначення порогу суттєвості, агрегування статей та порогу капіталізації
(Практичні вказівки до МСФЗ 2, Концептуальна основа, МСБО 23);
 встановлення економічної сутності господарської операції, події в
цілому чи в межах договору (Концептуальна основа, МСФЗ 15, МСФЗ 16,
МСФЗ 17);
 вибору найкращої оцінки для забезпечення (МСБО 37);
 визначення існування «практичної спроможності уникнути» поточну
заборгованість (Концептуальна основа);
 аналізу змін у кредитних ризиках фінансового інструменту (МСФЗ 9);
 виявлення ознак знецінення фінансового інструменту (МСФЗ 9);
 визначення факторів та характеристик бізнес-моделі (МСФЗ 9);
 оцінки гудвілу (МСФЗ 3); або
 оцінки за справедливою вартістю (МСФЗ 13);
 рекласифікації активів та зобов’язань (МСФЗ 9, МСБО 40);
 визначення монетарних та немонетарних статей в операціях у іноземній
валюті (КТМСФЗ 22).
Дійсно, суб’єктивна думка практика при здійсненні професійного
судження може підтверджувати факт визнання або невизнання певних об’єктів
у фінансовій звітності. Тому для досягнення мети фінансової звітності, яка
полягає в наданні корисної інформації про економічні явища, сутність яких
переважає над формою, може знадобитися компроміс між основними якісними
характеристиками – доречністю та правдивим поданням. У такому випадку,
Концепт радить використовувати менш доречну інформацію, але з нижчим
ступенем невизначеності оцінки.
Нововведені до правдивого відображення фінансової інформації такі
складові, як «невизначеність оцінки», «сутність над формою» та «обачність»,
знаходять методологічну взаємодію із МСФЗ у правилах МСФЗ 4, МСФЗ 12,
МСФЗ 15, МСФЗ 16, МСФЗ 17, які регулюють права та обов’язки на підставі
договірних домовленостей. Концептуальна основа в такому разі радить
проводити додатковий аналіз для встановлення сутності операції, якщо вона
незрозуміла із правової форми договору (що трапляється нечасто).
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Оновлений аспект правдивого подання корисної фінансової інформації –
«обачність» — отримав новий «симетричний» підхід до елементів фінансової
звітності, який не допускає активи/доходи та зобов’язання/витрати
недооцінювати або переоцінювати, як було раніше. Хоча окремими
стандартами передбачаються асиметричні вимоги, якщо вони покликані
забезпечити вибір більш доречної інформації та правдиво відобразити її
первісну мету.
Зокрема, МСБО 37 вимагає визнання навіть невизначених зобов’язань, тоді
як невизначені активи не визнаються. Дослідження, проведене Л. Фелег та
Д. Войджу, показало, що під час визнання та оцінки статей відповідно до
МСБО 37, національна культура бухгалтерського обліку чітко помітна:
”Стандарт у даних тлумаченнях створив творчість для того, щоб у звітах про
прибутки можна було маніпулювати“ [190].
Нова концепція обачності, хоча й впроваджується в МСФЗ 4, є також
необов’язковою, дозволяючи використовувати попередні асиметричні вимоги в
страхових договорах. Те саме стосується вимог МСБО 8, які не зобов’язують
суб’єкти господарювання повністю відповідати новим критеріям56, у тому числі
й «симетричній» обачності.
Отже, виходячи з того, що ”сильна природна асиметрія притаманна
консерватизму“ [145], обачність, закріплена в МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСБО 12,
МСБО 32, МСБО 38, МСБО 40, МСБО 41 (зокрема, у використанні методу
відсоткового завершення договорів, у відстроченому податку, в капіталізації
витрат на розробку, в отриманні прибутку від переоцінки інвестиційної
нерухомості, фінансових активів або біологічних активів до продажу), крім
МСБО 257, свідчить про тимчасово більший консерватизм58 у МСФЗ, ніж у
деяких європейських практиках.
Так, на відміну від МСФЗ, відповідно до Директиви ЄС 2013/34/ЄС
обачність відіграє принципову роль у визнанні та оцінці, зокрема:
(і) прибутку, отриманого на дату балансу,
(іі) всіх зобов’язань, що з’явилися протягом поточного або попереднього
фінансового року, навіть якщо вони стають зрозумілими лише між датою
балансу та датою її подання,
(ііі) негативних коригувань вартості незалежно від того, результатом
звітного періоду є збиток чи прибуток [191]. Можливо, суть цього способу
мислення виникла з латинського прислів’я: ”Все, що ти робиш, роби обережно,
думаючи про наслідки“ (Quid, quid agis prudenter agas, respicit finem).
Поточних процентних ставок, продовження існуючої практики звітності, «тіньового обліку», майбутніх інвестиційних
запасів.
57
Його норми «меншої» вартості та чистої вартості реалізації відповідають «симетричній» обачності.
58
Надмірна обачність, «асиметрична» обачність вважаються історичними синонімами «консерватизму».
56
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Тобто Директива 34, хоча й ставить під сумнів нейтральність, важливою
вважає таку концепцію обачності, яка зменшує надмірний оптимізм, що для
інвесторів, кредиторів означає цінний захист від оптимістичної звітності в
ситуаціях невизначеності, а для компаній — уникнення банкрутства. Адже
основний ризик для користувачів фінансової звітності представляє завищена
вартість активів, яка в умовах «симетричної» обачності передбачає вчасне
коригування знецінення матеріальних та нематеріальних активів, фінансових
активів, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових інвестицій,
а також визнання резервів за ризиками та витратами.
Така фінансова звітність забезпечує розподіл дивідендів, якому можна
довіряти. Можливо, саме тому Німеччина та Швейцарія використовують
обачність як у процесі визнання та оцінки елементів, що формують фінансову
звітність, так і в процесі подання та розкриття інформації. Навіть у історичній
Концепції № 2 «Якісні характеристики облікової інформації» FASB (1980 р.)
йшлося про підвищення надійності фінансової звітності шляхом розкриття
характеру невизначеності подій чи операцій для повідомлення акціонерам
[150].
Отже, акцент на потреби інвесторів у сучасній меті фінансової звітності
спонукає обачність в міжнародних стандартах переформатуватися із
«надмірної» («асиметричної», або консервативної) в «обережну» («симетричну»,
або неконсервативну), що вимагає відкритості від сучасного бухгалтера під час
ретельного відображення нечітко визначених облікових питань. Подібна
трансформація спостерігається в МСФЗ 15, МСФЗ 16, МСФЗ 17, які досліджено
в п. 2.2-2.4.
Такі аспекти доречної фінансової інформації, як прогнозованість та
суттєвість, розглянуті у пп. 2.1.2, знаходять наступне відображення:
9 на методологічному рівні: • у правилах МСБО 1, МСБО 34, МСФЗ 9,
МСФЗ 15, МСФЗ 17, які націлені на покращення показників прогнозованості
грошових потоків; • у МСФЗ 9, який описує кількісний та якісний тести для
перевірки на «суттєвість» змін у боргових зобов’язаннях (див. пп. 2.3.10);
9 на нормативному рівні: • у поправках до п. 7 МСБО 1, п. IG16 МСФЗ 4 та
п. 5-6 МСБО 8, які узгоджуються із новим терміном «суттєвості», визначеним у
п. 2.11 Концептуальної основи. Водночас поправки до Основ для висновків до
МСФЗ 12, МСФЗ 17, Практичних вказівок до МСФЗ 1, отримані внаслідок змін
у концепціях 2018 р., посилаються на «суттєвість» Концептуальної основи
2010 р.
Проте, незважаючи на прийняття МСФЗ 9, у міжнародних стандартах та
Концептуальній основі фінансової звітності так і не міститься детальних
вказівок до визначення кількісного порогу суттєвості для окремих ситуацій,
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тому відповідальність за це й надалі продовжує залежати від об’єктивності й
точності бухгалтерських суджень.
Як наслідок, для полегшення роботи бухгалтерів, у вересні 2017 р. ІASB
випустила Практичні вказівки до МСФЗ 2 «Винесення суджень щодо суттєвості»,
які описують «процес визначення суттєвості» під час підготовки фінансової
звітності в чотири кроки (рис. 2.5).
Крок 1.
Визначення
суттєвої
інформації

Вимоги міжнародних
стандартів фінансової
звітності

Націленість на
інформаційні потреби
первинних користувачів

п. 1.4, 1.8 Концептуальної основи

Крок 2.
Оцінка
суттєвості
виявленої
інформації

Крок 3.
Організація
подачі
інформації

Кількісні фактори
1. Розмір впливу події (коефіц
прибутковості,
стану, руху коштів)

фінансового

2. Невизначені статті (умовні
активи або зобов'язання)
п. 7, 29 МСБО 1, МСБО 24

Якісні фактори
1. Внутрішні

(залучення
пов’язаної сторони, нечасті або
несподівані особливості події)
2. Зовнішні
(географічне
положення, несподівані зміни
тенденцій, галузевий сектор, стан
економіки) МСФЗ 7

Зрозуміла подача суттєвої інформації про важливі
обставини в діяльності

Результат 1.
Сукупність
потенційно
важливої
інформації

Результат 2.
Попередній
набір суттєвої
інформації

Результат 3.
Проект
фінансової
звітності

п. 2.34 КО, п.30А МСБО 1

Крок 4.
Перегляд
суттєвої
інформації

Перевірка проекту фінансової звітності на суттєвість
з огляду на досвід та професійні знання

Результат 4.
Фінансова
звітність

п. 7, 15 МСБО 1

Рис. 2.5. Методика визначення суттєвості
згідно з Практичними вказівками до МСФЗ 2
Джерело: складено на основі [192, В861]

Зокрема, на етапі визначення суттєвості інформації (див. крок 1 рис. 2.5)
інформаційні
потреби
рекомендується
ідентифікувати
індивідуальні
користувачів для кожної з трьох груп: інвесторів (існуючих та потенційних),
кредиторів (існуючих та потенційних) та інших позикодавців (існуючих та
потенційних). Одночасно перевага одній із груп допускається, але як додаткова
рекомендація до всіх представлених трьох груп користувачів.
На етапі оцінки суттєвості для виявленої інформації (крок 2, рис. 2.5) не
рекомендується покладатися виключно на кількісні міркування або
застосовувати єдиний кількісний поріг суттєвості, тому що повинні додатково
оцінюватися наявні якісні фактори. Оскільки якісний коефіцієнт може
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знижувати поріг кількісної оцінки, тому припускається, що наявність якісних
факторів необов’язково може підтверджувати суттєвість інформації через їхній
незначний вплив на рішення користувачів. Приклади кількісних та якісних
факторів під час оцінки суттєвості інформації наведені на рис. 2.5.
Крок 3 процесу визначення суттєвості (рис. 2.5) чітко пов’язаний з
принципом зрозумілості, якого повинен дотримуватися суб’єкт господарювання
під час організації подання виявленої суттєвої інформації.
Крок 4 передбачає врахування всіх суттєвих статей у фінансовій звітності з
їхнім детальним розкриттям, або проведення повторного перегляду сумнівних
оцінок і, за необхідності, їхнього вилучення.
Отже, «процес визначення суттєвості», відображений на рис. 2.5, ілюструє
єдиний можливий спосіб приймати судження про суттєвість під час підготовки
фінансової звітності з акцентом на вимоги МСФЗ та Концептуальної основи,
детальний зв’язок між якими відображено в додатку Е (табл. Е.2). Тому,
незважаючи на його рекомендаційний характер, нові поправки до МСБО 1 та
МСБО 8 зобов’язують суб’єкти господарювання використовувати доопрацьовані
пояснення до визначення суттєвості в питаннях визнання, оцінки, подання та
розкриття статей у фінансовій звітності перспективно, починаючи з 1 січня
2020 р. Отже, нові зміни забезпечують послідовність використання визначення
суттєвості в усіх МСФЗ.
Оскільки розробники міжнародних стандартів фінансової звітності
акцентували увагу на концепції ȐȎȞȠȳȟțȖȣ ȜбмеженȪ у всіх розділах нової
Концептуальної основи, включаючи рішення щодо вибору одиниці обліку
(п.4.52), визнання (п. 5.8), вибору бази оцінки (п. 6.2, п. 6.64), подання та
розкриття інформації (п. 7.3) [148], така концепція знаходить методологічне
відображення у таких міжнародних стандартах:
• МСБО 23 – у питаннях заборони капіталізації витрат на позики для
біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю, та запасів (див.
пп. 2.4.1),
• МСФЗ 9 – у питаннях оцінки очікуваних кредитних збитків (див.
пп. 2.2.15).
Дійсно, переваги корисної інформації повинні перевищувати витрати на її
отримання, адже відомо, що деякі способи отримання інформації можуть бути
надто витратними для суб’єкта господарювання. Хоча розвиток інформаційних
технологій у найближчій перспективі здатен полегшити фінансове
навантаження на суб’єкти господарювання під час підготовлення та
розповсюдження фінансової звітності, що буде досліджено в п’ятому розділі.
2.5.3. Фінансова звітність та суб’єкт господарювання, що звітує.
Повернений до Концептуальної основи у 2018 р. термін «суб’єкт звітування» у
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новому тлумаченні дозволяє виявити його методологічну взаємодію із МСФЗ 3,
МСФЗ 5, МСФЗ 9, МСБО 1, МСБО 20, МСБО 21, МСБО 24 та МСБО 37, у
правилах яких існує акцент на «суб’єкт звітування» або «суб’єкт, що звітує» без
роз’яснення даного терміну. Отже, відповідно до нового тлумачення «суб’єкт
звітування» у МСФЗ повинен розумітися як суб’єкт господарювання, який
добровільно приймає рішення про подання фінансової звітності загального
призначення або зобов’язаний її подавати.
Крім того, потрібно зазначити, що нові концепції, які стосуються
консолідованої, комбінованої та неконсолідованої звітності, значно
доповнюють МСФЗ, які зосереджені зазвичай на консолідованій фінансовій
звітності. Це значно підвищує методологічний статус концепцій в поданні
окремих форм фінансової звітності без необхідності їхнього узгодження на
нормативному рівні.
2.5.4. Елементи фінансової звітності. Оновлені визначення елементів
фінансової звітності відповідно до Концептуальної основи не знаходять
нормативного відображення в більшості нинішніх МСФЗ. Це свідчить про
низьку узгодженість між вимогами нової Концептуальної основи та МСФЗ на
нормативному рівні.
Так, зокрема, МСБО 37, МСБО 38 та МСФЗ 3, МСФЗ 16 отримали прямі
поправки на посилання попередніх визначень «активу» та «зобов’язання»
Концептуальної основи 2010 р., а МСБО 12, МСБО 16, МСБО 19, МСБО 36,
МСБО 41, МСФЗ 10, КТМСФЗ 12, КТМСФЗ 14 – 2001 р. (додаток Е, табл. Е.1).
ІASB вважає, що в деяких випадках застосування оновлених термінів здатне
істотно змінити процедуру визнання активів та зобов’язань – наприклад,
призвести до негайного припинення визнання деяких активів або зобов’язань
при об’єднанні бізнесу, що не відобразить відповідних прибутків чи збитків
[193, с. 49].
У зв’язку із цим ІASB передбачила дату набуття чинності нових визначень
«активу» та «зобов’язання» для МСФЗ 3 з 1 січня 2022 р. [194]. Крім цього, під
час розширення бізнесу суб’єктам господарювання дозволяється визнавати
резерви та умовні зобов’язання відповідно до вимог МСБО 37, замість
Концепту 2018 р., що полегшує узгодження визначення «зобов’язання» між
стандартами. Нові коригування визначень «доходів» та «витрат» також не
знаходять нормативної відповідності із новим МСФЗ 15 та МСБО 40.
Отже, повний перехід на оновлені в Концептуальній основі терміни
елементів фінансової звітності спостерігається лише в МСФЗ 2, МСФЗ 3,
МСФЗ 6, МСФЗ 9, МСБО 8, МСБО 34, ПКТ 32, відповідні поправки до яких
повинні ретроспективно застосовуватися з 1 січня 2020 р. (для МСФЗ 3 – з
2022 р.).
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Однак, у більшості поправок (табл. Е.1) передбачається можливість
застосування понять «активу», «зобов’язання», «доходів» та «витрат» попередніх
концептуальних основ, якщо доведено відповідну доцільність. Водночас
розробники дозволяють використовувати попередні правила МСБО 8 під час
розробки облікової політики для уникнення подвійного оновлення протягом
короткого проміжку часу – відповідно до нової Концептуальної основи та
окремо для оновленого стандарту.
Це пояснюється тим, що повний перехід на нові визначення не очікується
призвести до суттєвих змін у вимогах стандартів. Такі очікування знаходять
підтвердження в поправках до Основ для висновків до МСФЗ 3 (п. ВС114В),
МСФЗ 6 (п. 10), МСБО 1 (п. ВС105Н) та до МСБО 8 (п. 11(b)), в яких
розробники передбачають, що нові вимоги Концептуальної основи, в тому
числі до облікової політики, призведуть до аналогічних облікових переваг.
Потрібно зазначити, що розробляючи Концептуальну основу, ІASB не
вирішила проблему, що виникає під час класифікації фінансових інструментів,
які можуть характеризуватися як власний капітал, так і зобов’язання.
Наприклад, відповідно до МСБО 32 деякі акції трактуються як зобов’язання
(наприклад, викуплені привілейовані акції), а деякі – як частина власного
капіталу (наприклад, звичайні акції). Звичайні акції та привілейовані акції
можуть надавати різні права, зокрема, на отримання дивідендів.
Тому визначення власного капіталу залишилося без змін тимчасово — до
моменту завершення проекту «Фінансові інструменти з характеристиками
власного капіталу» [195], в якому планується прописати правові вимоги до
капіталу та його розбіжності із зобов’язаннями (досліджується у п. 3.3).
Нові поняття «облікова одиниця» та «ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ»
Концептуальної основи 2018 р. знаходять методологічну взаємодію із
міжнародними стандартами у пунктах МСФЗ 15, МСФЗ 16, МСФЗ 17, які
регулюють облік договірних прав та обов’язків. Наприклад, відповідно до нової
Концептуальної основи, якщо договір створює понад два набори прав та
обов’язків, правдиве відображення може вимагати врахування облікової
одиниці для кожного набору так, ніби вони виникли внаслідок окремих
договорів. У зв’язку із цим пояснюється виникнення нового поняття —
«дȘȜțȠȞȎȘȠȧȜȝȳȒșȭȑȎȱȐȖȘȜțȎțțȬ», яке знаходить методологічнувзаємодію із
МСФЗ у визнанні договорів із клієнтами (МСФЗ 15) та оренди (МСФЗ 16).
Проте в деяких випадках, коли права чи обов’язки не є предметом окремих
операцій, подібні в економічних характеристиках та мають однакові ризики,
облікова одиниця, як група таких активів або зобов’язань, містить більш
доречну інформацію, ніж поокремі їхні одиниці обліку. Така концепція
знаходить методологічну взаємодію із міжнародними стандартами у договорах
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страхування (МСФЗ 17), що сприяє покращенню прогнозування грошових
потоків суб’єкта господарювання.
Крім того, правдиве відображення договірних прав та обов’язків
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності пояснюється
аспектом «превалювання сутності над формою», поверненим до
Концептуальної основи у 2018 р., відповідно до якого важливість юридичної
форми договору поступається сутності операції, що підвищує методологічний
статус концепції правдивого відображення корисної інформації в контексті
обліку договірних домовленостей.
2.5.5. Визнання та припинення визнання. Незважаючи на те, що нові
критерії визнання елементів фінансової звітності здаються більш розширеною
версією критеріїв визнання Концептуальної основи 2010 р., відсутність у них
«ймовірності» знаходить нормативне відображення в нових поправках МСБО 8,
МСБО 34, МСФЗ 6, МСФЗ 9.
Зокрема, у вимогах МСФЗ 9 похідні фінансові інструменти визнаються
навіть у разі низької вірогідності грошових потоків; а в МСФЗ 6 відбувається
пряме врахування низької ймовірності надходження або відтоку економічних
вигід та невизначеності оцінки під час визнання активів, як того вимагає новий
Концепт. Це підтверджує його наближення до концепцій-звітів FASB, які не
визначають ймовірність як критерій визнання, а віддають перевагу доречності
[62].
Проте деякі МСФЗ продовжують застосовувати критерій «ймовірності» під
час визнання активів, наприклад, МСБО 16 (Концепт 2001 р.), МСБО 38
(Концепт, 2010 р.), та зобов’язань, наприклад, МСБО 19 (Концепт 2001 р.),
МСБО 37 (Концепт 2010 р.), МСФЗ 3 (Концепт 2010 р. до 2022 р.), МСФЗ 10
(Концепт, 2001 р.), включаючи неоновлені визначення елементів фінансової
звітності. Це дозволяє спрогнозувати виникнення в майбутньому нових
поправок до МСФЗ, націлених на узгодження з однією Концептуальною
основою. Проте виявлені припущення розробників щодо несуттєвого впливу
нових концепцій на загальну методологію обліку елементів фінансової звітності
та розробку облікової політики за МСФЗ ставлять під сумніви такі прогнози.
2.5.6. Оцінка. Проведене у пп. 2.1.6 дослідження оновлених у Концепті баз
оцінок допомагає стверджувати про те, що опис справедливої вартості в
Концептуальній основі методологічно відповідає МСФЗ 13 (див. п. 3.1), а опис
вартості використання та вартості виконання – МСБО 36 (див. пп. 2.2.16).
Крім того, новою Концептуальної основою передбачається оновлення
амортизаційної вартості для відображення змін у активах або зобов’язаннях
після їхнього первісного визнання, наприклад, нарахування відсотків,
знецінення фінансового активу, що взаємодіє із вимогами МСФЗ 9 на
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методологічному рівні (див. пп. 2.2.11). Використання альтернативної бази
оцінки, не пріоритетної відповідно до конкретного міжнародного стандарту,
Концептуальною основою рекомендується додатково розкривати до основної
фінансової інформації. Це знаходить методологічну взаємодію із міжнародними
стандартами в облікових правилах МСБО 41 (див. пп. 2.2.6).
Як підсумок, узагальнення методологічної взаємодії оновлених баз оцінок
Концептуальної основи фінансової звітності із оцінками, регламентованими в
міжнародних стандартах фінансової звітності, можна відобразити таким чином
(табл. 2.23).
Таблиця 2.23. Методологічна взаємодія оновлених баз оцінок
Концептуальної основи із оцінками в МСФЗ
Оцінка за історичною
собівартістю
• МСБО 2 «Запаси»;
• МСБО 23 «Витрати на
позики»;
• МСБО 27 «Окрема
фінансова звітність»;
• МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані та спільні
підприємства»;
• МСБО 37 «Забезпечення,
умовні зобов’язання та умовні
активи»;
• МСБО 38 «Нематеріальні
активи»;
• МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами»;
• МСБО 16 «Основні засоби»;
• МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість» (без активного
ринку);
• МСБО 41 «Сільське
господарство» (якщо
безоплатно, або немає ринку);
МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» (для
амортизованої вартості)

Оцінка за поточною вартістю
За вартістю
За поточною
За справедливою
використання/ еквівалентною
вартістю
вартістю
виконання
• МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість»;
• МСБО 41 «Сільське
господарство»;
• МСБО 20 «Облік
державних грантів і
розкриття інформації про
державну допомогу»;
• МСФЗ 5 «Непоточні
активи, утримувані для
продажу, та припинена
діяльність» (у розрахунку
відновлювальної вартості);
• МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості»;
• МСБО 12 «Податки на
прибуток» використовує
балансовий підхід з
тимчасовими різницями;
• МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти»;
• МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу» (якщо є ринок);
• МСБО 16 «Основні
засоби» (немонетарний
обмін, гранти)

• МСБО 36
«Зменшення
корисності
активів»;
• МСФЗ 17
«Страхові
контракти»;
• МСФЗ 16
«Оренда»;
• МСБО 19
«Виплати
працівникам»

• МСФЗ 2
«Платіж на
основі акцій»;

Джерело: власна розробка.

Крім того, міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до нових
змін у Концептуальній основі на етапі розроблення або оновлення
потребуватимуть включення додаткового пояснення до обраної бази оцінки, а саме:
1) способу застосування бази оцінки, яку рекомендує конкретний стандарт;
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2) методів, які можуть або повинні використовуватися для розрахункової
оцінки величини, що відповідає конкретній базі оцінки;
3) спрощеного підходу до оцінки, який зможе забезпечити інформацією,
аналогічною тій, яка була б отримана в разі використання рекомендованої
оцінки;
4) пояснення дій при зміні бази оцінки, наприклад, у МСФЗ 9 така зміна
дозволяється для фінансових активів внаслідок зміни бізнес-моделі, але
забороняється для фінансових зобов’язань навіть після значних ринкових змін.
Така деталізованість вказівок до опису баз оцінок передбачає
удосконалення невизначених або виявлення відсутніх питань оцінки в
міжнародних стандартах на етапі їхнього оновлення або розроблення. Деякі
стандарти – МСБО 8, МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 9, МСФЗ 11,
МСФЗ 16 – уже отримали відповідні нормативні поправки до облікових правил
оцінювання, методологічні зміни яких були досліджені в п. 2.2-2.4.
2.5.7. Подання та розкриття інформації. Занепокоєння ІASB щодо
нинішніх недоліків у правилах розкриття інформації у міжнародних стандартах
фінансової звітності та бухгалтерського обліку (в деяких випадках вимагається
занадто багато таблиць, а в інших — занадто мало інформації, що стосується
суттєвої статті) спричинили дискусії про зрозумілість як противагу повноті в
МСБО 1. У зв’язку із цим поправка до п. 30А стандарту спонукає користувачів
оскаржувати рішення, прийняті в минулому, особливо, що стосуються
суттєвості певних описів.
Крім того, з метою покращення корисності фінансової інформації для
інвесторів, позикодавців та інших кредиторів та удосконалення способів її
подання ІASB додала розділ до Концептуальної основи «Подання та розкриття
інформації», випустила дві практичні вказівки до МСФЗ та продовжує роботу
над кількома проектами, пов’язаними із розкриттям інформації – зокрема,
«Краща комунікація», «Загальне подання та розкриття інформації», «Розкриття
інформації» (спільно із FASB) [32, с. 215].
Кожен із міжнародних стандартів містить вимоги до розкриття необхідної
інформації, які, як правило, згруповані в кінці документу. Проте існують
стандарти, які містять правила виключно для розкриття інформації –
наприклад, МСФЗ 12 та МСБО 24.
Крім того, важливими стандартами для суб’єктів господарювання, цінними
паперами яких публічно торгуються на ринках, є МСБО 8 та МСБО 33, а тому
їх чітко дотримуються під час обов’язкового розкриття відповідної інформації.
Зокрема, МСБО 8 вимагає посегментного подання та розкриття статей
(наприклад, активів, виручки та прибутку) з особистим зверненням головного
керівника суб’єкта господарювання. Метою розкриття такої інформації є
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допомогти користувачам фінансових звітів спрогнозувати грошові потоки,
розділивши результати діяльності на активи цього року та активи минулого
року в межах окремого сегменту.
МСБО 33 вимагає розкриття основного прибутку на акцію (як відношення
чистого прибутку після сплати податків до середньозваженого значення
звичайних акцій, випущених за період) та будь-яких інших можливих змін у
додаткових акціях (наприклад, конвертованих боргових зобов’язаннях), які
здатні змінити в майбутньому прибуток на акцію.
2.5.8. Концепції
капіталу
та
збереження
капіталу.
Знайдена
неузгодженість термінів у розділі 8 Концептуальної основи – використання
«надійності» замість «правдивого подання» – пояснюється їхньою тотожністю з
новими поправками до п. 13 МСФЗ 14, Основ для висновків до МСБО 1 та
МСБО 8 (див. табл. Е.1).
Отже, дотримуючись первісної мети цього параграфу, досліджені
методологічні зміни в МСФЗ, МСБО, КТМСФЗ, ПКТ та Практичних вказівках
до міжнародних стандартів допомагають узагальнити їхню методологічну
взаємодію із концепціями фінансової звітності та нормативну узгодженість
новим вимогам Концептуальної основи 2018 р. у табл. 2.24.
Таблиця 2.24. Методологічна взаємодія та нормативна узгодженість
концепцій із обліковими правилами МСФЗ, МСБО, КТМСФЗ, ПКТ та
Практичних вказівок до міжнародних стандартів фінансової звітності
Вид
документу
МСФЗ
МСБО

Нормативні поправки
до МСФЗ та їх Основ для висновків,
які містять посилання на Концептуальну основу:
2001 р.
2010 р.
2018 р.
1, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
3, 9, 12, 14, 15, 16,
2, 3, 4, 6, 9,
14
17
14
1, 8, 12, 16, 19, 32,
16, 19, 21, 28, 34,
1, 8, 34
36, 38, 40, 41
37, 38
5, 12, 14, 17, 19
20, 22
—
29
—
32

Методологічна
взаємодія МСФЗ
із новими
концепціями
2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16
1, 20, 21, 23, 24,
36, 37
19
—

КТМСФЗ
ПКТ
Практичні
—
1
2
—
вказівки
Всього
24
17
11
19
Примітки: уточнення змісту поправок до МСФЗ наведено в додатку Е, табл. Е.1.
Джерело: складено на основі [196] станом на 15.01.2020 р., п. 2.2, 2.3.

Табл. 2.24 показує, що оновлення Концептуальної основи у 2018 р.
спричинило більше до поправок у стандартах та їхніх Основ для висновків, які
посилаються на вимоги попередніх концептуальних основ: 2001 р. – у 24
документах, 2010 р. – у 17 документах. Проте, з огляду на виявлену значну
взаємодію оновлених МСФЗ та Концептуальної основи 2018 р. (19 документів)
213

РОЗДІЛ 2
на методологічному рівні, отримано низьку узгодженість між ними на
нормативному рівні (лише 11 документів містять посилання на нові концепції,
табл. 2.24). Така неузгодженість говорить скоріше про існування загальної
взаємодії концепцій фінансової звітності із обліковими правилами міжнародних
стандартів фінансової звітності на методологічному рівні.
Тому відповідно до поставленої мети в цьому параграфі до причин низької
нормативної узгодженості оновлених міжнародних стандартів фінансової
звітності вимогам нового Концепту можна віднести:
 виявлений суттєвий зв’язок між концепціями та вимогами у МСФЗ на
методологічному рівні;
 очікування розробників щодо несуттєвого впливу нових концепцій фінансової
звітності на загальну методологію обліку елементів фінансової звітності за
МСФЗ та правила розробки облікової політики, які, як зазначається в поправках
до МСБО 8 та Основ для висновків до МСФЗ 3, МСФЗ 6 та МСБО 1,
призведуть до аналогічних облікових переваг;
 мета ІASB – зменшити подвійне навантаження на суб’єкти
господарювання зі сторони змін у стандартах та Концептуальній основі.
Як наслідок, очікується, що повний нормативний перехід всіх МСФЗ на
новий Концепт залишається в перспективі. У зв’язку із цим запропоновано
наступну поетапність кроків під час використання облікових правил та
концепцій:
1) пошук регулювання необхідного питання у вимогах відповідних
стандартів МСБО, МСФЗ, КТМСФЗ, ПКТ;
2) у разі відсутності прямого стандарту чи тлумачення – використання
рекомендацій Практичних вказівок до міжнародних стандартів;
3) у разі відсутності відповідного стандарту, тлумачення чи вказівок –
використання вимог Концептуальної основи фінансової звітності. Водночас
рекомендується пам’ятати первісну мету Концептуальної основи – націленість
її на розробників стандартів;
4) якщо перші три кроки неможливі, то вивчення: • проектів ІASB, які
перебувають на стадії розробки, • останніх вимог інших стандартів, які
використовують подібні концептуальні основи для розроблення стандартів,
• бухгалтерської літератури, • галузевих практик, які не суперечать ні вимогам
міжнародних стандартів, ні вказівкам концептуальних основ.
Крім того, отримані результати дозволили підтвердити суттєвий вплив
спільної праці ІASB та FASB на методологічну взаємодію МСФЗ із
концептуальними основами, що сприяє глобальній конвергенції стандартів та
стандартизації бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами
фінансової звітності.
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОБЛІКУ, ЗВІТУВАННІ

”Питання контролю в обліку не є
абсолютним подібно до того, що моя
дружина не обов’язково контролює
мене, але вона безумовно має ступінь
контролю…“ [59].
Д. Кірк, Голова FASB
1978-1986 рр.

3.1. Аналіз пріоритетності баз оцінок активів та зобов’язань у
контексті методологічних змін у МСФЗ
У зв’язку із тим, що активи та зобов’язання відповідно до Концептуальної
основи є пріоритетними елементами фінансовій звітності, які призводять до
виникнення доходів та/або витрат, постає питання щодо правильної методики
їхнього оцінювання в МСФЗ. Зокрема, залежно від застосування відповідної
бази оцінки до активу або зобов’язання (історичної собівартості або поточної
вартості) створюються різні умови вимірювання для пов’язаних з ним доходів
та витрат. Хоча це не завжди є зрозумілим та обґрунтованим, що суперечить
якісним характеристикам фінансової інформації.
Дана проблематика питання оцінки активів та зобов’язань частково
розглядалася в першому та другому розділах даної монографії в контексті
історичного розвитку концепцій фінансової звітності (п. 1.3) та методологічних
змін в обліку активів та зобов’язань згідно з МСФЗ (п. 2.2, п. 2.3).
Тобто в той час, коли Концептуальна основа обмежується зосередженням
лише на оцінці активів та зобов’язань і не вивчає потенційних вигід від
оцінювання доходів або витрат, МСФЗ охоплюють правила вимірювання всіх
елементів фінансової звітності, в тому числі й капіталу, хоча з певною
неоднозначністю ɭ використанні тієї чи іншої бази оцінки (пп. 2.5.6). Деякі
стандарти використовують обидві бази оцінки за певних умов, які постійно
дискутуються між практиками та науковцями в зв’язку із їхнім різним впливом
на фінансову звітність.
У зв’язку із цим у параграфі вирішено проаналізувати пріоритетність баз
оцінок для активів та зобов’язань у контексті методологічних змін у
міжнародних стандартах фінансової звітності, а також пояснити причини
існуючої проблеми в оцінці за справедливою вартістю на міжнародному рівні.
Активи та зобов’язання відображаються в фінансовій звітності відповідно
до обраної бази оцінки – історичної собівартості або поточної вартості
(табл. А.5) . Коли суб’єкт господарювання придбаває актив або отримує певне
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зобов'язання, сплачена/отримана ціна або ціна угоди є ціною входу (від англ.
‘entry price’). Як правило, до ціни входу належать історична собівартість та
поточна ɫɨɛɿвартість. Тому нарахування, що розподіляють ціну угоди, зазвичай
характеризують як облік історичної собівартості. Стандарти, що зосереджуються 
на історичних нарахуваннях витрат, як правило, визначають як вимірювати
доходи або витрати, де пов’язані активи або зобов’язання є наслідком такого
вимірювання.
Ціною виходу (від англ. ‘exit price’) є зазвичай ціна, яка буде отримана від
продажу активу або оплачена під час передачі зобов’язання. До ціни виходу
розробники відносять справедливу вартість та вартість ɩɪɢвикористаннɿ (для
активу) або вартість виконання (для зобов’язання). Тому нарахування, які
коригують актив або зобов’язання до поточної вартості, як правило, називають
обліком справедливої вартості. Стандарти, орієнтовані на поточні вартості,
визначають спосіб вимірювання активу чи зобов’язання, де пов’язані доходи
або витрати є наслідком такого вимірювання.
У більшості випадків ціна угоди (входу) рівна ціна виходу або
справедливій вартості. Проте існують випадки, коли ціна угоди необов’язково
співпадає з ціною виходу або справедливою вартістю, зокремаɤɨɥɢ:
 угода відбувається між аффільованими сторонами;
 угода відбувається під тиском і продавець вимушений прийняти її ціну;
 одиниця обліку, відображена в ціні угоди, відрізняється від одиниці
обліку активу або зобов’язання, оціненого за справедливою вартістю;
 ринок, де відбувається угода, відрізняється від більш вигідного ринку.
Тому, якщо ціна угоди відрізняється від справедливої вартості, суб’єкт
господарювання повинен визнати цю різницю в прибутку або збитку, якщо
МСФЗ не вимагають іншого. Наприклад, деякі стандарти вимагають
відстрочувати такі прибутки та збитки або взагалі забороняють їх визнавати
(рис. 3.1, рис. 3.2).
Як показано на рис. 3.1, окрім собівартості та справедливої вартості для
оцінки більшості активів, використовується найвища вартість використання
(дисконтовані грошові потоки) або справедлива вартість за вирахуванням
витрат на продаж для знецінених активів.
На рис. 3.1 не було відображено амортизованої вартості, яка не є ні
собівартістю, ні поточною вартістю, тому що активи, оцінені за амортизованою
вартістю, поступово переміщуються від первісної вартості (тобто початкової
справедливої вартості плюс витрати на придбання) до залишкової вартості
(тобто чистої вартості реалізації) упродовж їхнього використання.
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• Зменшення
корисності активів
(МСБО 36),
• Страхові
контракти (МСФЗ
17),
• Орендні активи
(МСФЗ 16)

• Фінансові активи* (МСФЗ 9),
• Інвестиційна нерухомість (МСБО 40),
• Зменшення корисності активів
(МСБО 36),
• Інвестиції у пенсійні плани (МСБО 26),
• Активи для продажу (МСФЗ 5),
• Активи та гудвіл внаслідок бізнесоб'єднання (МСФЗ 3),
• Біологічні активи (МСБО 41)

Справедлива
вартість

Примітка: *окрім відстрочення прибутків/збитків від фінансових активів, оцінених за FVTOCI.
Джерело: власна розробка.

• Запаси (МСБО 2),
• Біологічні активи
(МСБО 41)

Чиста вартість
реалізації

Акцент на ринок

Рис. 3.1. Бази оцінок активів за міжнародними стандартами фінансової звітності

• Основні засоби
(МСБО 16),
• Нематеріальні
активи (МСБО 38)

Вартість ɩɪɢ
використаннɿ

Акцент на суб'єкт
господарювання

Моделі вартості
(через прибутки/збитки*)

Бази оцінок активів за МСФЗ

Історична
Переоцінена
собівартість
вартість
(відстрочені прибутки) (не через прибутки)

Моделі собівартості
(не через прибутки/збитки
або відстрочені прибутки)

• Запаси (МСБО 2),
• Основні засоби (МСБО 16),
• Договірні активи (МСФЗ 15)
• Державні гранти (МСБО
20),
• Інвестиції в асоційовані та
спільні підприємства (МСБО
28)
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Відображена на рис. 3.1 «Переоцінена вартість» хоча й застосовує
справедливу вартість, прибуток від такої переоцінки не визнається, а вартість
використовується як нова собівартість для обчислення амортизації та вибуття.
Така вартість відрізняється від відображеної «Справедливої вартості», яка не
може мати амортизації та визнається через прибутки або збитки.
Як підсумок, із наведених на рис. 3.1 баз оцінок активів за МСФЗ можна
виокремити три можливі варіанти визнання прибутків:
1) прибуток відкладається до продажу (основа собівартості: МСБО 16,
МСБО 38);
2) прибуток відноситься в інший сукупний дохід із неможливістю його
подальшої перекласифікації в прибутки або збитки (справедлива вартість:
МСБО 16);
3) прибуток відображається негайно через прибутки чи збитки (основа
справедливої вартості: МСБО 40).
Бази оцінок, що використовуються для зобов’язань за МСФЗ, розглядалися
детально в п. 2.3. Як узагальнено на рис. 3.2, вони містять цікаву сукупність
вартостей, наукова дискусія щодо досягнення ідеальної основи між ними
проводилася зарубіжними вченими. Зокрема, К. Ноубз у своїх дослідженнях
віддавав перевагу вартості виконання (дисконтованим грошовим відтокам)
[197]. Дж. Нортон рекомендував поточну еквівалентну вигоду, тобто суму, яку
суб’єкт може отримати зараз, взявши на себе певну заборгованість [198].
В. Макгрегор стверджував про корисність справедливої вартості [199]. Інша
можлива база – вартість погашення (сума, яку вимагатиме кредитор для
погашення зобов’язання), яка вважається дослідниками актуальною в судових
справах [200], не вимагається у жодному стандарті.
Значення «Акцент на суб’єкт господарювання» на рис. 3.1 та рис. 3.2 полягає
в тому, що керівництво оцінює грошові кошти та ставку дисконтування, які не
підлягають перевірці за межами суб’єкта господарювання. У той час як
«Акцент на ринок» означає, що суб’єкт господарювання прагне дотримуватися
інформаційної симетрії з ринковим вимогами. Така інформація хоча й вимагає
застосування суджень, вона своєчасно відображає вартісні зміни в прибутках
або збитках. Саме тому МСФЗ після змін вимагають відображати за
справедливою вартістю не тільки торгівельні фінансові зобов’язання, а й
нефінансові предмети.
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Поточні події

• торгівельні фінансові зобов'язання та
інструменти власного капіталу (МСФЗ
9),
• інструменти власного капіталу*,
• виплати на основі акцій (МСФЗ 2),
• боргові цінні папери, доступні для
продажу* (МСФЗ 9),
• нефінансові
предмети
(купівляпродаж), які можуть бути погашені
коштами або іншими фінансовими
інструментами (після змін у МСФЗ 9).

Вартість
погашення

• неторгівельні
фінансові
зобов'язання
(МСФЗ 9)

Амортизована
вигода
(через прибутки)

Без акценту

• відстрочені
податки
(МСБО 12),
• інструменти
власного
капіталу, боргові
інструменти
(МСФЗ 9)

Неперервні
відтоки

• забезпечення
(МСБО 36),
• пенсійні виплати
(МСБО 19),
• оренда (МСФЗ 16),
• страхові
контракти (МСФЗ
17),
• короткострокові
кредити (МСБО 37)

Вартість
виконання
(перервні відтоки)

Акцент на суб'єкт господарювання

Рис. 3.2. Бази оцінок зобов’язань за міжнародними стандартами фінансової звітності

• програми
виплат
працівникам
(МСБО 19)

Поточна
Справедлива
еквівалентна
вартість
(через прибутки
вигода
або ОСІ*)

Джерело: власна розробка.

• незавершені
контракти
(МСФЗ 15),
• короткостроко
ва і малоцінна
оренда (МСБО
37),
• договірні
зобов'язання
МСФЗ 15)

Історична
вигода

Минулі події

Акцент на ринок

Бази оцінок зобов'язань за МСФЗ
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У зв’язку із цими змінами, Концептуальна основа вимагає обирати
первісну базу оцінки для активу або зобов’язання залежно від подальшої бази
оцінки, оскільки непослідовність їхнього застосування призводить до
виникнення доходів або витрат внаслідок «умовної» господарської операції.
Тобто первісна оцінка активів та зобов’язань залежить від подальшої оцінки
за однією із трьох баз або моделей:
1) первісних витрат (або собівартості),
2) переоцінки, або
3) справедливої вартості.
Модель собівартості під час наступної оцінки базується на первісних
витратах і припускає, що витрачені ресурси будуть відновлені за рахунок
використання активу, яке відображається в вигляді амортизаційних
відрахувань. Деякі моделі прискореної амортизації призначені для імітації змін
справедливої вартості шляхом визнання більших витрат у більш ранні періоди.
Проте можливе зменшення корисності активів, подібно до «меншої
вартості» у МСБО 2, повністю заперечує припущення про відновлення
витрачених ресурсів за рахунок використання активу. Крім того, звіт про
фінансовий стан, підготовлений за моделлю первісних витрат, може містити
вартість подібних активів, яка не підлягає порівнянню, за рахунок придбання
таких активів у різний час або при різному рівні цін.
Модель переоцінки здатна відображати фінансову інформацію більш
послідовно. Головною метою такої моделі є запобігання в звіті про фінансовий
стан значного поєднання різних вартостей, а також уникнення вибіркової
переоцінки, розробленої для максимізації чистих активів у звітному періоді.
Це зберігає цілісність процесу фінансової звітності. Незважаючи на те, що
для моделі переоцінки характерною є суб’єктивність за рахунок орієнтиру до
справедливої вартості, така модель вважається розробниками стандартів
припустимою як наслідок компромісу рад між правдивим відображенням та
надійністю фінансової інформації під час розроблення концептуальних основ
(див. пп. 2.1.2).
Проте, незважаючи на зазначені недоліки моделей первісних витрат та
переоцінки, для фінансової звітності вони мають однаковий ефект під час
припинення визнання активу чи зобов’язання. Водночас потрібно зазначити, що
подібний вплив не характерний від моделей справедливої вартості та
переоцінки, які хоча й мають спільну базу – справедливу вартість, в обліку
відображаються по-різному (табл. 3.1).
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОБЛІКУ, ЗВІТУВАННІ
Таблиця 3.1. Відмінності між базами наступної оцінки активів
відповідно до МСБО 40 та МСБО 16
Характеристики
Стандарт
Призначення моделі
оцінки
Актив, до якого
застосовується
модель оцінки

Модель справедливої
вартості
МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість»
для збереження
справедливої вартості

земельні ділянки та будівлі

Відображення зміни
справедливої
через прибутки або збитки
вартості
Амортизується
ні
Джерело: власна розробка.

Модель переоцінки
МСБО 16
«Основні засоби»
для регулярної перевірки
справедливої вартості
• актив, задіяний для
виробництва товарів / надання
послуг,
• актив, призначений для оренди,
• актив для адміністративних
цілей
через інший сукупний дохід
так

Отже, враховуючи те, що модель справедливої вартості не є тотожною
моделі переоцінки, отримуємо, що модель собівартості та переоцінки за
МСБО 16 і модель справедливої вартості за МСБО 40 – це три різні моделі
наступної оцінки, одній із яких, як правило, віддається перевага в кожному
міжнародному стандарті залежно від конкретної ситуації чи обставин (див.
таблиці у п. 2.2).
Тому, аналізуючи вищенаведене та методологічну взаємодію концепцій
фінансової звітності із правилами обліку в МСФЗ у контексті питань оцінки
активів та зобов’язань (див. табл. 2.23, пп. 2.5.6), можна з’ясувати
пріоритетність однієї бази оцінки в МСФЗ із даних табл. 3.2.
Таблиця 3.2. Аналіз пріоритетності баз оцінок під час первісного та
подальшого вимірювання активів та зобов’язань у міжнародних
стандартах фінансової звітності
База оцінки

Первісна оцінка
Наступна оцінка
Як пріоритетна база оцінки:
Як пріоритетна база оцінки:
• основні засоби,
• основні засоби,
• запаси,
• запаси,
• НМА,
• НМА**
• державні гранти (грошові),
• договірні активи та зобов’язання,
Собівартість
• інвестиції за методом участі в
капіталі,
• зобов’язання з короткострокової та
малоцінної оренди.
Як альтернативна база оцінки:
Як альтернативна база оцінки:
• інвестиційна нерухомість,
• біологічні активи** (грантовані),
• деякі
фінансові
активи
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У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНИХ МСФЗ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
База оцінки

Первісна оцінка
Наступна оцінка
• деякі фінансові активи внаслідок внаслідок обміну або інших
обміну або інших неторгівельних неторгівельних операцій,
• активи внаслідок об’єднання
операцій,
• інвестиційна нерухомість**
бізнесу
Як пріоритетна база оцінки:
Як пріоритетна база оцінки:
• інвестиційна нерухомість (власне
створення для активного ринку; обмін
на інструмент власного капіталу або Модель справедливої вартості:
іншу інвестиційну нерухомість; або на • інвестиційна нерухомість,
підставі собівартості),
• деривативи
та
фінансові
• біологічні активи,
внаслідок
інструменти
• державні
гранти
(негрошові, торгівельних операцій,
концесія),
• біологічні активи,
• фінансові інструменти
внаслідок • виплати на основі акцій.
торгівельних операцій або концесії,
деривативи,
Інші моделі (див. п. 2.2):
Справедлива
• необоротні активи, утримувані для • необоротні активи, утримувані
вартість
продажу,
для продажу,
• виплати на основі акцій,
• інвестиції
асоційованої
• активи внаслідок об’єднання бізнесу компанії на дату вибуття,
• активи внаслідок об’єднання
та гудвіл,
• інвестиції в інструменти власного бізнесу та гудвіл
капіталу.
Як альтернативна база оцінки:
Як альтернативна база оцінки:
• основні засоби (немонетарний обмін, Модель переоцінки:
отриманий грант),
• основні засоби,
• запаси
(для
торгівельних • НМА* (обмін)
посередників),
• НМА (внаслідок об’єднання бізнесу)
Примітки: * з активним ринком, ** без активного ринку
Джерело: власна розробка.

Дані табл. 3.2 підтвердили гіпотезу Б. Засадного: ”при відображенні
інформації у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ перевага надається
концепції справедливої вартості“ [274, с. 219]. Дійсно, концепція історичної
вартості у міжнародних стандартах меншою мірою використовуються під час
оцінки активів та зобов’язань. Міжнародні стандарти фінансової звітності все
більше переходять на концепцію справедливої вартості – практику оцінки
активів та зобов’язань за приведеною вартістю, на відміну від європейських
директив, відповідно до яких обачність та історична собівартість залишаються
основними критеріями фінансової звітності [201]. Це означає більше
узгодження правил оцінки в МСФЗ із оновленими у 2018 р. концепціями
фінансової звітності, які визначають спосіб вимірювання активу чи
зобов’язання, де пов’язані доходи або витрати є наслідком такого вимірювання.
Наприклад, МСФЗ 9 вимагає оцінювати фінансові інструменти в більшості
випадків за справедливою вартістю. Оцінка деяких фінансових активів на основі
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амортизованої вартості застосовується лише, якщо суб’єкт господарювання
очікує сплатити відсотки та основну суму боргу (див. пп. 2.2.14). МСБО 40
вимагає не тільки відображати за справедливою вартістю всі інвестиційні
об’єкти, а й додатково розкривати інформацію про справедливу вартість тих
об’єктів, які були первісно оцінені за собівартістю. Ця вимога націлена на
зменшення використання змішаних вартостей в сукупності всієї інвестиційної
нерухомості, що підтверджує пріоритетність справедливої вартості в МСФЗ.
Для посилення внутрішньої узгодженості фінансової звітності суб’єктів
сільськогосподарської діяльності МСБО 41 дозволяє відображати в звіті про
фінансовий стан такі залучені нематеріальні активи, як права на воду,
виробничі квоти та права на забруднення, активні ринки для яких здебільшого
можуть існувати, за їхньою справедливою вартістю. Однак, це не є обов’язковою
вимогою.
Ще одним підтвердженням гіпотези про важливість моделі справедливої
вартості у МСФЗ є вимога до орендаря або орендодавця, який застосовує
модель справедливої вартості для інвестиційної нерухомості, застосовувати
таку ж модель і до інших активів, правами на користування якими він володіє,
незалежно від їх прив’язки до інвестиційної нерухомості. Наприклад, офісна
будівля здана в оренду з меблями не може бути облікована окремо від меблів
через те, що дохід отримується від мебльованої будівлі. Тому справедлива
вартість офісних меблів, як правило, включається до справедливої вартості
інвестиційної нерухомості.
Тому потрібно зазначити, що більшість вимог до справедливої вартості в
МСБО 40 були замінені на МСФЗ 13. Крім того, існуючий опис справедливої
вартості в оновленій Концептуальній основі відповідає МСФЗ 13, основні
методологічні положення якого наводяться на рис. 3.3. Водночас МСФЗ 13
застосовується лише тоді, коли інший МСФЗ вимагає або дозволяє вимірювати
статтю фінансової звітності за справедливою вартістю, або розкривати
інформацію про таке вимірювання.
При цьому на кроці 1 актив або зобов’язання може бути визначене як
окремим активом або зобов’язанням (наприклад, фінансовий інструмент або
нефінансовий актив), так і групою активів або зобов’язань (наприклад, CGU або
бізнес). У такому разі відокремленість або агрегування залежить від обраної
одиниці обліку, термін якої визначено в Концептуальній основі 2018 р.
(додаток А, табл. А.4), а правила її вибору визначаються конкретними
стандартами, які вимагають або дозволяють застосовувати справедливу вартість
(наприклад, МСБО 36).
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Рівень 2

3 крок.
Визначити основний
(або найбільш
вигідний) ринок для
даного виду активу.

п. В8-В9

МЕТОД ВИТРАТ для
нефінансових активів =
поточна еквівалентна
вартість
(тобто теперішні витрати,
необхідні для заміни
виробничої потужності
активу)
+
амортизація

МЕТОД ДОХОДІВ
• оцінка на основі поточних
ринкових
очікувань
щодо
майбутніх сум:
) метод приведеної вартості
(DCL);
) модель ціноутворення опціону;
) модель дивідендних знижок
(DDM);
)
метод
багаторічного
надлишкового прибутку;
) метод “relief-from-royalty”;
) метод ”with-and-without“.
п. В.10-В11

п. В5-В7

Рівень 3
• фінансові прогнози;
• історична статистика волатильности;
• оцінка середньо ринкового значення.

4 крок.
Класифікувати
вхідні дані
відповідно
до ієрархії
справедливої вартості

РИНКОВИЙ МЕТОД
угоди,
які
• ринкові
включають ідентичні або
(тобто
співставні
активи,
аналогічні)
зобов'язання або їх групи:
) матричне ціноутворення;
) ринкові
фінансові
показники
компаніїпартнера (EBIT, EBITDA,
EBITА, тощо).

• котирування аналогічних активів на активних ринках;
• котирування аналогічних активів на неактивних ринках;
• інші вхідні дані, що спостерігаються;
• підтверджені іншим ринком вхідні дані

2 крок.
Обґрунтувати
оцінку для
нефінансового
активу.

Джерело: власна розробка на основі [202].

Рис. 3.3. Методологічні етапи оцінки за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 13 

5 крок.
Визначити
відповідні
методи оцінки

Рівень 1
• ринкові котирування акцій,
обігових на фондовій біржі

1 крок.
Визначити
конкретний актив
або зобов'язання,
яке необхідно
оцінити.
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Тобто під час оцінки справедливої вартості суб’єкт господарювання
повинен враховувати характеристики активу або зобов’язання з точки зору
визначення ціни активу або зобов’язання учасником ринку на дату оцінки. Такі
характеристики включають, наприклад: • стан та місцезнаходження активу;
• обмеження для продажу або використання активу.
На кроці 2 справедлива вартість нефінансового активу повинна
оцінюватися на основі найбільш ефективного та найкращого його використання
з точки зору учасників ринку, яке означає: (і) фізичну можливість – фізичні
характеристики активу, які враховували б учасники ринку під час
ціноутворення активу (наприклад, локація та розмір майна); (іі) юридичну
дозволеність – будь-які юридичні обмеження щодо використання активу, які
учасники ринку врахували б під час ціноутворення активу (наприклад, правила
зонування, що застосовуються до майна); (ііі) фінансову можливість – чи
призводить використання активу до доходів або потоків грошових коштів, які
дозволяють отримувати адекватний інвестиційний прибуток з точки зору
учасників ринку.
Тобто найкраще та найбільш ефективне використання нефінансового
активу означає, що учасники ринку прагнуть максимізувати вартість активу
(або групи активів). Тому, якщо суб’єкт господарювання придбав, припустимо,
земельну ділянку для промислового призначення, в той час як інші суб’єкти
господарювання забудовують подібну земельну ділянку житловим фондом, то
доцільно оцінити таку землю за справедливою вартістю її не промислового, а
житлового призначення [61, п. С.31]. Таке припущення про найбільш ефективне
використання може відрізнятися від способу, яким звітна організація в даний
час використовує актив або її плани на майбутнє.
Потрібно зазначити, що визначення справедливої вартості нефінансових
активів є досить складним завданням, що на практиці вимагає застосування
безлічі суджень, оскільки ринкові ціни для деяких активів не завжди відомі, а
оцінка їхнього найкращого використання повинна проводитися постійно.
Водночас оцінка справедливої вартості як нефінансового зобов’язання, або
інструменту власного капіталу, так і фінансового зобов’язання передбачає, що
таке зобов’язання, або інструмент, передається учаснику ринку на дату
проведення оцінки без погашення або анулювання.
Крок 3 вимагає визначити основний або за його відсутності найбільш
вигідний ринок, на якому суб’єкт господарювання може вигідно продати даний
актив або передати дане зобов’язання. Передбачається, що основний ринок – це
ринок, на якому суб’єкт господарювання здійснює трансакцію з продажу
активу або передачі зобов’язання; а найбільш вигідний ринок – це ринок з
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найбільшим обсягом операцій та рівнем активності.
Тому, якщо немає основного ринку для конкретного активу або
зобов’язання, обирається ринок, який максимізує чисту суму, яка була б
отримана після продажу активу з вирахуванням транспортних витрат. При
цьому трансакційні витрати враховуються виключно під час визначення
найбільш вигідного ринку, проте вони не беруться до уваги під час визначення
справедливої вартості.
Наприклад, справедливу вартість для зобов’язання, або інструменту
власного капіталу, п. 34-47 МСФЗ 13 вимагають базувати на ринковій ціні
ідентичного інструменту, якщо така є. Для кращого представлення алгоритму
визначення справедливої вартості фінансового зобов’язання та інструменту
власного капіталу побудовано наступну схему (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Алгоритм оцінки фінансового зобов’язання та власного капіталу
за справедливою вартістю
Джерело: власна розробка на основі [202].

Прикладами подібних зобов’язань, які може не мати інша сторона, є
зобов’язання за виведення активу з експлуатації, отримані внаслідок
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об’єднання бізнесу, гарантійні зобов’язання та багато інших зобов’язань щодо
виконання [62, с. 412]. Водночас необхідно пам’ятати, що справедлива вартість
зобов’язання повинна враховувати вплив ризику невиконання такого
зобов’язання (від англ. ‘non-performance risk’), який для цілей оцінки
припускається бути однаковим до і після передачі зобов’язання.
Ризик невиконання зобов’язання включає власний кредитний ризик та
кредитний ризик, ефект від яких залежить від характеру зобов’язань.
Наприклад, зобов’язання доставити готівку (фінансове зобов’язання)
відрізняється від зобов’язання з доставки товарів або послуг (нефінансове
зобов’язання).
Крім того, ризик невиконання зобов’язання може бути відображений із
застосуванням різних відсоткових ставок для різних позичальників через
відмінність їхніх кредитних рейтингів. Як результат, суб’єкт звітування
повинен дисконтувати одне зобов’язання за різними ставками дисконтування,
тому приведена вартість такого зобов’язання буде відрізнятися.
Також потрібно зазначити, що справедлива вартість зобов’язання із
погашенням за вимогою не повинна бути меншою від суми, яка підлягає
виплаті за вимогою, дисконтованої з першої дати, коли може бути витребувана
сплата [202, п. 47].
На кроці 4 при визначенні справедливої вартості суб’єкт господарювання
повинен класифікувати вхідні дані відповідно до запропонованої в п. 72-90
МСФЗ 13 ієрархії справедливої вартості (рис. 3.3). При цьому вхідні дані
рівня 1 не підлягають коригуванням зі сторони суб’єкта господарювання, окрім
випадку, коли відбувається значна подія між датою оцінки та датою
котирування на фондовій біржі. Вхідні дані рівня 2 відрізняються від тих, що
належать до рівня 1, але залишаються також прямо чи опосередковано
спостережливими для активу або зобов’язання. Вхідні дані рівня 3 не
підлягають спостереженню, а тому їхнє використання припускається виключно
в разі відсутності вхідних даних попередніх двох рівнів.
Головним на даному етапі визначення справедливої вартості є врахування:
a) доступності даних для припущень, які використовуються учасниками ринку
під час визначення ціни активу або зобов’язання; b) обставин, у яких вони
виникли; та c) максимального використання вхідних даних рівня 1 та
мінімізації використання вхідних даних рівня 3.
На кроці 5 наведені на рис. 3.3 методи оцінки справедливої вартості
повинні застосовуватися послідовно, а їхня зміна відповідно до МСБО 8
вимагається проводитися ідентично зміні облікової оцінки. Наприклад, якщо
суб’єкт господарювання придбав автомобіль і модифікував його під власні
потреби, то застосування ринкового методу під час визначення справедливої
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вартості такого автомобіля є неможливим через відсутність на ринку подібних
угод із модифікованим автомобілем.
Проте це питання залежить від суджень, тому що в разі незначної
модифікації допускається застосовувати ринковий метод із урахуванням певних
коригувань вартості активу. Тому метод витрат та метод доходів вважаються
більш прийнятними підходами в оцінці справедливої вартості активів, які
можуть самостійно генерувати грошові потоки.
При цьому метод доходів передбачає врахування всіх можливих доходів від
активів, а також витрат на їхнє підтримання в робочому стані, дисконтованих
до поточної (приведеної) вартості. Проте такий прогноз надходження грошових
коштів не може бути точно визначений через застосування суджень, що
характеризує про наявність певної суб’єктивності у вихідних даних.
Тому для такої ситуації з автомобілем метод витрат є більш показовим та
обґрунтованим, оскільки застосовує менше суджень. Так, підрахунок
справедливої вартості включає безліч реальних факторів, таких як поточний
стан автомобіля, фізичний знос, поточна вартість обслуговування, поточні ціни
реалізації ідентичних машин від постачальників, або виробників, що забезпечує
вхідні дані меншою суб’єктивністю, ніж при методі доходів.
Отже, наведена на рис. 3.3 методологія оцінки за справедливою вартістю
означає, що суб’єкт господарювання повинен орієнтуватися на перспективи
учасника ринку, а не на власний підхід до оцінки. Проте специфічність суб’єкта
господарювання також важлива під час визначення методу оцінки, оскільки
саме бізнес-модель підприємства призводить до вибору справедливої вартості.
Тому власний підхід до оцінки може бути застосований, якщо суб’єкт
господарювання:
 управляє групою фінансових активів та зобов’язань на основі їхньої
чистої
відповідності
ринковим/кредитним
ризикам
відповідно
до
задокументованої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії;
 надає інформацію про групу фінансових активів та зобов’язань
кінцевому управлінському персоналу;
 оцінює такі фінансові активи та зобов’язання в звіті про фінансовий стан
за справедливою вартістю (не за амортизованою або будь-якою іншою вартістю).
У такому разі суб’єкт господарювання має право оцінювати справедливу
вартість такої групи фінансових активів та зобов’язань на основі ціни, яка буде
отримана від продажу чистого активу або оплачена від передачі чистого
зобов’язання для конкретного ризику. Проте потрібно зазначити, що цей
варіант оцінки є добровільним і не обов’язковим у застосуванні.
Вагомість справедливої вартості в МСФЗ підтверджується також вимогами
МСФЗ 13 щодо обширного розкриття достатньої інформації про:
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- методи оцінки та вихідні дані, використані для оцінки справедливої
вартості як на періодичній, так і на разовій основі;
- рівні класифікації в ієрархії справедливої вартості;
- вплив періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток
або інший сукупний дохід із використанням вхідних даних рівня 3 [202, п. 9199].
Періодичні оцінки справедливої вартості відображаються в звіті про
фінансовий стан у кінці кожного звітного періоду (наприклад, фінансові
інструменти), у той час як разові – при певних обставинах (наприклад,
утримуваний для продажу актив відповідно до МСФЗ 5).
Отже, як показує результат проведеного дослідження, багатовікові традиції
бухгалтерського обліку оцінювати за первісною вартістю, тобто історичною
собівартістю, відходять у минуле. Тепер МСФЗ, подібно до GAAP США,
широко використовують справедливу вартість, зокрема, на рахунках, що
стосуються деривативів та хеджування, опціонів на акції для працівників,
фінансових активів та тестування на знецінення гудвілу. Одним із пояснень
такого активного розвитку бухгалтерського обліку за справедливою вартістю є
доводи дослідників про те, що сучасна фінансова теорія базується на
ефективних фінансових ринках, а також їх переважаючих цінах, які є
надійними вартісними показниками.
Ще одним аргументом на користь обліку за справедливою вартістю є те,
що він робить бухгалтерську інформацію більш актуальною, хоча й
суб’єктивною. Тому історично метод оцінки за собівартістю вважався більш
консервативним та надійним. Наприклад, у період із 1930-х до 1970-х років
метод оцінки за справедливою вартістю взагалі був заборонений SEC через
значну його сумнівність на практиці, а після фінансової кризи 2008 р. деякі
науковці та експерти пов’язували широке застосування цього методу оцінки в
показниках бухгалтерського обліку із діями банкірів та інших менеджерів ще до
початку кризи.
Зокрема, оскільки ціни на активи активно зростали до 2008 р., прибуток,
обчислений за справедливою вартістю з використанням деяких ринкових
активів, які належали фінансовим установам, визнавався чистим прибутком, а
тому інколи використовувався як КРІ для розрахунку винагород топ-персоналу.
Тому після того, як ціни на активи почали знижатися більшість фінансових
керівників були звинувачені в зниженні справедливої вартості для прискорення
падіння ринку.
Цікавим підтвердженням впливу сектору фінансових послуг на широке
розповсюдження обліку за справедливою вартістю було виявлено в праці
Е. Аллен та К. Раманна «На шляху до розуміння ролі тих, хто встановлює
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бухгалтерські стандарти», опублікованому в лютневому випуску журналу
«Journal of Accounting and Economіcs» за 2013 р. [203]. Так, науковці
встановили прямий зв’язок між професійним досвідом розробників стандартів
та встановлюваними ними правилами обліку в стандартах, який безпосередньо
відобразився на методі оцінки справедливої вартості, а саме:
1) до 1993 р., коли в складі FASB не було представників фінансових послуг,
а її очільниками були професор Вищої школи бізнесу США, Д. Кірк (1978-1986)
та професор у сфері бухгалтерського обліку, Д. Бересфорд (1987-1997), оцінка
за справедливою вартістю не ɛɭɥɚ пріоритетною, а доречність та надійність
виступали провідними якісними характеристиками бухгалтерського обліку.
Водночас зарубіжні академіки та розробники стандартів у той час пояснювали,
що облік за справедливою вартістю здатен знижувати надійність фінансової
звітності;
2) після 1993 р. й дотепер, коли членами FASB стали представники
фінансових послуг, інвестиційного банкінгу, спеціалісти, зайняті функціями
контролю, більшість з яких мають політичні мотиви, досвід роботи в SEC та
задіяність у великих аудиторських фірмах, оцінка за справедливою вартістю з
очевидних причин отримала більшої зацікавленості та набула характеру
обов’язкового застосування для деяких активів у GAAP США.
Першим наслідком такої зацікавленості попри всі звернення А. Грінспана,
Голови Федерального резервного банку США, до тодішнього Голови FASB,
Е. Дженкінса, відмовитися від визнання деривативів за справедливою вартістю
[59], стало затвердження в 1998 р. Звіту FASB 133 «Облік похідних інструментів
та хеджування», який вимагав оцінювати ці інструменти за справедливою
вартістю. Згодом, цей Звіт ліг в основу МСБО 32, пізніше – МСФЗ 9 (додаток Є).
Ще одним підтвердженням причетності інтересів представників ради до
лобіювання методу оцінки за справедливою вартістю стала підтримка SEC у
2008 р. вимог Звіту FASB 157, який визначав оцінку цінних паперів під час
продажу за справедливою вартістю. У цей період FASB очолював Роберт
Х. Герц, який працював у комісіях з державної політики, в тому числі SEC
(п. 1.3). Крім того, Звіт 157 отримав активну підтримку від світової
асоційованої компанії з управління активами «Investment Company Institute» та
крупних інвестиційних банків США «Goldman Sachs», «Morgan Stanley»,
«Merill Lynch», у штаті яких попередньо працювали такі представники ради, як
Г. Джонас та Ч. Носкі.
Саме така пріоритетність справедливої вартості (див. п. 1.3) спричинила до
заміни у 2010 р. «надійності» на «правдиве відображення» (додаток А,
табл. А.4) для підвищення узгодженості між оцінкою за справедливою вартістю
та якісними характеристиками фінансової ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.
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Потрібно зазначити, що окрім зростання частки членів із галузі фінансових
послуг у FASB, економічне зростання сектору фінансових послуг також
вплинуло на пріоритетність обліку за справедливою вартістю, оскільки SEC та
FASB зазвичай розглядали сектор управління активами галузі фінансових
послуг не як об’єкт власної професійної уваги, а як головний споживач
бухгалтерської інформації, інтереси якої повинні бути захищені. Наприклад,
найбільш ймовірними мотивами в підтриманні обліку за справедливою вартістю
серед експертів із сфери фінансових послуг є:
По-перше, інвестиційні банки та управлінці активами звикли
використовувати справедливу вартість у повсякденному бізнесі при підготовці
власних балансів для управління ризиками. Як показує дослідження
Дж. Чіркопа та З. Новотного-Фракас, постійне використання такого методу
оцінки в банківській сфері знижує очікуваний ризик [204], що, ймовірно,
допомогло розробникам визначити відповідні переваги методу в стандартах
публічної фінансової звітності.
По-друге, прибуток, визначений на основі справедливої вартості, а не на
основі собівартості, прискорює визнання доходів, особливо в періоди зросту
цін на активи. Оскільки управлінські бонуси прив’язані до показників
прибутку, керівники фінансових служб отримують більш високі винагороди.
По-третє, використання справедливої вартості для оцінки знецінення
гудвілу внаслідок об’єднання та приєднання (замість методу амортизації
гудвілу, заснованого на первісній вартості) загалом призводить до більш
швидкого прибутку, що потенційно підвищує активність об’єднання та
приєднання – основного джерела доходів для інвестиційних банків.
Інвестори та кредитори здебільшого стверджують, що звітність фінансових
інструментів за амортизованою вартістю позбавляє їх важливої інформації про
вплив на суб’єкт звітування реальних економічних вигід та збитків, пов’язаних
зі зміною справедливої вартості активів та зобов’язань, якими він володіє.
Дехто із зацікавлених осіб заявили, що своєчасна інформація про справедливу
вартість могла б змінити їхні рішення щодо інвестування, кредитування або
здійснення інших бізнес-операцій [62, с. 255].
Крім того, проведений Д. Айресом, К. Хуангом та М. Мірінгом аналіз
щодо впливу справедливої вартості на точність аналітичних прогнозів довів, що
використання вхідних даних рівнів 1 та 2 значно підвищує точність
прогнозування аналітиків переважно в фірмах нефінансових послуг [205].
Проте критики оцінки справедливої вартості вважають, що фінансова
звітність, складена на основі справедливої вартості, впливає безпосередньо на
економіку та здатна заподіяти великої шкоди. Вони коментують, що
”справедлива вартість представляє собою спробу відірваних від практики
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академіків втиснути все в єдину зручну методологію, не враховуючи складності
реального світу“, і припускає існування ”бажаючих здійснити угоду покупців та
продавців“, навіть якщо суб’єкт господарювання не має жодного наміру або
бажання продавати власні папери [206].
Однак, заперечимо: намір суб’єкта господарювання утримувати актив або
погасити зобов’язання не має значення під час вимірювання справедливої
вартості, тому що справедлива вартість є ринковим вимірюванням, а не
вимірюванням, характерним для даного суб’єкта господарювання.
Більш аргументованим доказом недоліку обліку за справедливою вартістю
є дослідження фірм, які під час визначення справедливої вартості застосовують
менш надійні вхідні дані (рівнів 3). Так, науковці Ї. Ліна, С. Лін та Дж. Форнаро
знаходять у відповідних облікових розрахунках досліджуваних фірм значну
кількість помилок та управлінських маніпуляцій, що знижує якість фінансової
звітності [207]. ”Проблеми оцінки складніші, ніж я уявляв” – зазначає старший
банківський аудитор. ”Я не займаюсь нічим, окрім оцінки за справедливою
вартістю“ – відмічає фінансовий директор провідної венчурної компанії [206].
Можливо, саме для тому, щоб відійти від обліку за справедливою вартістю,
приватні компанії США, які менш орієнтовані на ринки капіталу, ніж їхні
публічні колеги, створили власну раду зі стандартів бухгалтерського обліку
«Private Company Council» та власні рекомендації до застосування оцінки
справедливої вартості, а саме: • максимальне наближення оцінки до реальності;
• оцінити, наскільки прогнози відображають очікувані результати, адже оцінки
точні настільки, наскільки точні прогнози, на підставі яких вони побудовані;
• визначити чутливість оцінок до змін у припущеннях; • використовувати різні
підходи та методології, подібність результатів яких може означати впевненість
у тому, що оцінка обґрунтована; • уникати підходів оцінки, випробуваних
публічними компаніями; • розробляти та сприяти удосконаленню техніки
визначення справедливої вартості для непублічних компаній.
Тому в той час, коли існують наукові дебати та дискусії експертів щодо
доцільності зміни пріоритетності бази оцінки активів та зобов’язань у МСФЗ,
так чи інакше, зростання частки членів із галузі фінансових послуг у FASB та
ІASB значно вплинуло на поширення правил обліку за справедливою вартістю
у МСФЗ, що додатково підтверджує існування впливу політичної
макроекономічної детермінанти в становленні МСФЗ (див. п. 1.4).
Крім того, позитивним потрібно відмітити, що прихильність ІASB та FASB
до подальшого використання справедливої вартості в фінансовій звітності,
спонукає розробників до постійного удосконалення вимог щодо визначення
справедливої вартості та розкриття відповідної інформації про неї, зокрема,
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шляхом випуску відповідного МСФЗ 13 та оновлення розділу «Оцінка» у
Концептуальній основі.
Так, у відповідь на занепокоєння, спричинене в останні роки мінливістю
неліквідних ринків кредитів, ІASB визначила в МСФЗ 13 фактори, які дають
підстави стверджувати про відсутність фактичної справедливої вартості:
1. Відбулося значне зменшення обсягу та рівня активності для активу чи
зобов’язання порівняно із звичайною ринковою активністю для подібних
активів чи зобов’язань.
2. Невелика кількість останніх трансакцій.
3. Ціни не базуються на поточній інформації про справедливу вартість
активу чи зобов’язання.
4. Істотний спад або відсутність ринку нових випусків (тобто, на
первинному ринку) аналогічних активів або зобов’язань.
5. Відбулося значне збільшення спредів «ставка-пропозиція».
6. Оцінка суб’єкта господарювання щодо очікуваних грошових потоків,
враховуючи всі наявні ринкові дані про кредитний та інший можливий ризик
для активу чи зобов’язання, значно відрізняється від показників ефективності
цін на фондових біржах.
7. Показники, які раніше мали тісний кореляційний зв’язок із
справедливою вартістю активу чи зобов’язання, не співвідносяться з останніми
показниками справедливої вартості цього активу або зобов’язання.
8. Недостатньо інформації оприлюднено публічно (наприклад, як це
відбувається на ринку основного капіталу) [62, с. 411].
Як підсумок, розглянута тенденція відходу від історичної собівартості
свідчить про вагомі наслідки для всього світового бізнесу, оскільки облікова
основа (незалежно чи справедлива вартість, чи собівартість) впливає на вибір
об’єкту інвестицій та управлінських рішень із відповідними наслідками для
економічної діяльності в цілому.
Проблематика даного питання особливо загострюється в період значної
цифрової трансформації, коли інвестиції можуть надходити в вигляді
криптовалют, а управлінські рішення потребують залучення нових провідних
технологій. Тому питанням оцінки нових видів активів (електронного формату
грошей, хмари), а також виявленню інших протиріч у бухгалтерському обліку
окремих об’єктів під впливом інноваційних та методологічних змін у МСФЗ
присвячено наступний параграф монографії.
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3.2. Діагностика та усунення протиріч в обліку окремих об’єктів за
МСФЗ під впливом інноваційних та методологічних змін
Досліджені методологічні засади оновлених міжнародних стандартів
фінансової звітності та Концептуальної основи фінансової звітності в
попередньому розділі допомогли виявити нинішні проблемні питання під час
оцінки кожного виду активів (див. п. 2.2, п. 3.1), оцінки та визнання
зобов’язання, в тому числі в складі фінансового інструменту (див. п. 2.3, п. 3.3),
перекласифікації статей доходів у прибутки або збитки та капіталізації витрат
(див. п. 2.4, п. 3.4). Окрім виявлених невирішених питань у обліку під впливом
методологічних змін у МСФЗ, не було розглянуто ще одну впливову складову в
становленні стандартів – технологічну (див. пп. 1.4.2). Тому мета цього
параграфа – діагностувати протиріччя в бухгалтерському обліку окремих
об’єктів під впливом інноваційних та методологічних змін у МСФЗ, а також
знайти можливі шляхи їх усунення.
Враховуючи зазначені проблемні питання в обліку, розглянемо їх у
наступній деталізації: (і) строк оренди та термін корисної експлуатації об’єкту
оренду після його поліпшень; (іі) оподаткування орендних операцій;
(ііі)визнання доходу спільним підприємством за продукцію, що виникає в
результаті спільної операції; (іv) капіталізації витрат на позику, отриману для
будівництва житлової будівлі; (v) визнання витрат на навчання, пов’язані із
виконанням договору із клієнтами; (vі) ідентифікація та надійна оцінка
валютного ризику для нефінансового активу, утримуваного для споживання;
(vіі) облік програмного забезпечення, розміщеного в хмарному сервісі, який
керується та контролюється постачальником; (vііі) облік криптовалют для
виробників та власників.
(і) Проблема визначення строку оренди полягає в забезпеченні договору
оренди ознакою захисту. Як зазначає І. Таран, директор PwC, керівник
практики консультування з бухгалтерського обліку: ”Одне з найскладніших і
найсуттєвіших питань – установлення строку оренди, адже за МСФЗ 16 це не
просто договірний строк, а строк, що має враховувати можливості продовження
чи дострокового припинення оренди“ [208, с. 20].
Оренда вважається не захищеною, якщо орендар і орендодавець мають
право розірвати договір оренди без дозволу іншої сторони ɬɚ з виплатою
незначного штрафу. Відповідно, якщо будь-яка із сторін має економічний
стимул не припиняти договір оренди через штраф за його розірвання такий
договір оренди містить ознаку захисту. Тому п. В34 нового МСФЗ 16 акцентує
увагу більш на економічному змісті договору оренди, а не тільки на договірних
платежах.
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Проблема визначення терміну корисної експлуатації об’єкту оренди після
його поліпшень полягає в тому, що МСБО 38 зазвичай класифікує такі
поліпшення як нематеріальний актив, а п. 56-57 МСБО 16 вимагають включати
правові або подібні обмеження в термін його використання. Для оренди такі
обмеження визначаються терміном оренди згідно з договором. Тобто, якщо
термін оренди коротший, ніж економічний термін поліпшень оренди, суб’єкт
господарювання повинен врахувати подальші плани після закінчення строку
оренди. Наприклад, якщо він не розраховує використовувати поліпшення
оренди шляхом продовження терміну оренди, то термін їхнього корисного
використання повинен співпадати із терміном оренди.
Це підтверджує, що термін корисного використання об’єкту оренди
визначається з точки зору очікуваної корисності від орендованого активу для
суб’єкта господарювання, а тому він може бути меншим, ніж термін його
економічного життя, проте повинен враховувати будь-які поліпшення, що
дають активу значну залишкову вартість (див. п. 4.4).
При цьому, слід зауважити, що за рахунок «розумного» терміну корисного
використання активу з права користування відповідно до терміну дії
«незахищеного» договору оренди може відбуватися коригування сум
амортизації до потрібного рівня витрат та, відповідно, прибутку до
оподаткування, який не зможе бути відкоригований відстроченим податком
протягом усього терміну оренду (див. п. 3.4).
У зв’язку із цим член Ради та керівник комітету з фінансів ФПБАУ,
С. Рогозний акцентує на такі потенційні зони уваги податкових органів при
здійсненні перевірок орендних операцій:
• вивчення договірних умов оренди (наприклад, питання відсутності
нотаріального підтвердження договору у тих випадках, коли існують
законодавчі вимоги до цього; це може стати підставою для невизнання чинності
договору та анулювання всіх пов’язаних витрат і податкового кредиту з ПДВ);
• співвідношення терміну корисного використання активу з права
користування та терміну дії договору, обґрунтованості амортизації;
• підхід до вибору ставки дисконтування (краще прописати алгоритм
визначення у наказі про облікову політику) [217, с. 242-243].
(іі) Питання оподаткування орендних операцій після прийняття МСФЗ 16
загострило увагу орендарів, особливо на тому етапі, коли податкові органи
юрисдикцій повинні надати власні роз’яснення щодо правильності підрахунку
поточного податку на прибуток та включення податкових різниць, пов'язаних із
новими орендними активами та зобов'язаннями. Найбільш актуальним це
питання є для економік, що розвиваються, адже вони суттєво залежать від
податку на прибуток підприємств.
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Крім того, європейські країни все частіше впроваджують оподаткування
високотехнологічних компаній на рівні локального законодавства. Наприклад,
у 2019 р. Французький сенат зобов’язав високотехнологічних гігантів (а це 26
компаній) сплачувати 3% податок від доходів, отриманих на території країни
[209]. Для держави це складає близько 23 млн. євро додаткових надходжень.
Питання оподаткування, регламентовані МСФЗ, посилилися після початку
масштабної реорганізації діючої системи міжнародного оподаткування, відомої
під назвою «План дій BEPS» (див. п. 1.1, податкова система), головною метою
запровадження якої є міжнародна співпраця в розробці комплексу дій проти
розмивання бази оподаткування для національних органів влади та подальшій
їх імплементації в законодавство країн.
У зв'язку із цим, з огляду на вимоги МСБО 12 та нові правила обліку
оренди відповідно до МСФЗ 16 (див. пп. 2.2.11), виділені основні особливості
оподаткування орендних операцій за чинними МСФЗ (табл. 3.3), які можуть
бути корисними для країн, що розвиваються, та країн, взаємодіючих у межах
Плану дій BEPS. Ці особливості дозволяють дійти висновку про те, що
міжнародні правила оподаткування не є ідеальними59, залишаючи певні
питання відкритими для доврегулювання податкового режиму оренди на рівні
юрисдикцій, яке не завжди відповідає вимогам МСФЗ.
Як наслідок, одні країни можуть дотримуватися податкових цілей згідно з
МСФЗ 16 та МСБО 12, інші – включати (виключати) до розрахунку
оподатковуваного прибутку доходу (витрат) на основі отриманої (сплаченої)
готівки, включаючи будь-які неотримані (несплачені), але нараховані орендні
платежі, як цього вимагав попередній МСБО 17.
Наприклад, сінгапурське законодавство вимагає здійснювати податкові
відрахування для сплачених орендних витрат, за винятком оренди типу
«продаж» (МСБО 17). При цьому витрати на відсотки та амортизацію повинні
бути повернуті до оподатковуваного прибутку (МСФЗ 16). Проте судова
практика країни показала, що не всі суб'єкти господарювання дотримувалися
цієї вказівки, що, відповідно, викривило суми податку на прибуток та
відстрочених податків.
На відміну від Сінгапуру, податкове законодавство Нігерії та Ірану не
вважає правильним повернення фінансових витрат (або витрат на відсотки) до
оподатковуваного прибутку. Тому їхня податкова база коригується виключно
на суми амортизаційних витрат та фактично сплачених витрат на оренду.
Українських практиків, крім оподаткування витрат на відсотки, цікавить
Податок на прибуток є загальним джерелом невизначеності оцінки, особливо щодо невизначеності податкової позиції, що
розкриваються у МСБО 1. У зв'язку із цим ІASB у грудні 2019 р. запланувала поправки до КТМСЗ 23 щодо включення
невизначених податкових зобов'язань та активів до поточних або відстрочених податків. Проект обговорення нині триває.
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також питання щодо включення до тимчасових різниць амортизації ROUактиву, відповіді на які наводяться у табл. 3.3 (МСФЗ-вимог) та у п. 3.4 (вимоги
національного регулятора).
У Нідерландах для цілей оподаткування стандарт МСФЗ 16 взагалі не
застосовується, в результаті чого виникають тимчасові різниці на суми
балансової вартості ROU-активів та орендних зобов'язань, які призводять до
відкладених податкових зобов'язань і активів відповідно. Тому, якщо на дату
початку оренди договір передбачає визнання рівних сум ROU-активу та
орендного зобов'язання, законодавством країни дозволяється звільнення від
сплати податків на них, з огляду на рівні суми відстрочених податкових активів
і зобов'язань.
Проте у звільненні від сплати податків відповідно до МСБО 12 зазначено,
що відстрочені податкові активи та зобов'язання не визнаються, якщо вони
виникають внаслідок: • первісного визнання гудвілу, або • первісного визнання
активу чи зобов'язання в межах операції, яка не об’єднанням бізнесу та не
впливає ні на прибуток за правилами бухгалтерського обліку, ні на прибуток,
що підлягає оподаткуванню. З огляду на те, що фінансові та амортизаційні
витрати не впливають на обліковий чи оподатковуваний прибуток (табл. 3.3) та
те, що визнання окремого орендного зобов'язання та активу не пов’язане з
об’єднанням бізнесу, можна інтерпретувати, що для таких активів та
зобов'язань, дійсно, повинні застосовувати звільнення від сплати податків.
Зокрема, як і було прийнято в Нідерландах та ряді інших країн.
Тому, у відповідь на це питання в липні 2019 р. ІASB запропонувала
поправку до п. 15 та 24 МСБО 12 «Відстрочений податок, пов'язаний з активами
та зобов’язаннями, що виникають в результаті однієї операції», відповідно до якої
відстрочений податок повинен визнаватися навіть у разі однакових
оподатковуваних та вирахуваних тимчасових різниць, що виникають від
активів та зобов'язань у межах однієї операції (наприклад, первісне визнання
оренди або зобов'язання щодо вибуття активів в межах МСБО 37).
Водночас у разі ретроспективного застосування МСФЗ 16 розробники
пропонують перераховувати відстрочений податок за всіма тимчасовими
різницями, пов'язаними з орендою, із відповідним коригуванням початкового
залишку нерозподіленого прибутку (або іншої складової власного капіталу).
Після публічного обговорення цієї поправки її остаточне затвердження
планується у другому кварталі 2021 р. із датою чинності до річних періодів, що
починаються 1 січня 2023 р.
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Показники

ОРЕНДОДАВЕЦЬ
ОРЕНДАР
Операційна оренда
Фінансова оренда
Виключення з оренди
Вся оренда
• Дохід від оренди
• Фінансовий дохід
(прямолінійна основа) • Чиста інвестиція (див.
ПРИБУТОК ДО
• Витрати на амортизацію
• Витрати на оренду
табл. 2.12)
ОПОДАТКУВАННЯ • Витрати на
• Фінансові витрати
(бухгалтерський облік) амортизацію
• Витрати на
(прямолінійна основа)
включає:
відданого в оренду
амортизацію (якщо
активу
актив у власності)
Включає коригування сум з бухгалтерського обліку:
- Дохід від оренди
- Фінансовий дохід
+Витрати на амортизацію
+(НР) Витрати на
+ (НР) Витрати на
+Витрати на оренду
+Фінансові витрати
ПОТОЧНИЙ
амортизацію активу
амортизацію активу
ПОДАТОК НА
Включає дані для податкового обліку:
ПРИБУТОК
+ Фактичні
-Фактичні витрати та
(податковий облік)
+ Фактичні
-Фактичні платежі
надходження (ФН +
пропорційна частина виплат
надходження (ФН)
аванси отримані)
(ФП + аванси виплачені)
Ø Податкові пільги (це право
- Податкові пільги
орендодавця)
- Податкові пільги
БО
ПО
ТР
БО
ПО
ТР
БО
ПО
ТР
БО
ПО
ТР
+Х
0
Знос
Знос
Чиста
ROU-актив
або
Актив
(ЗВ)
або
активу активу
інвестиція
+Х
ХХ
-Х
ROU-актив
Х
ХХХ
ХХ
ХХХ
ВІДСТРОЧЕНИЙ
ХХ*
Витрати на (якщо НР:
-Х*
(НР:
ПОДАТОК
оренду ФП + аванс)
-Х)
(якщо
+Х
Х
ХХ
Орендне
0
НР:
Дохід
(НР:
На кінець строку
зобов'язання
або
ФН +
або
Х
-Х)
оренди!
(ТВ)
ХХ
аванс)
Х
(БВ-МОП)
ХХ
-Х
Примітки: ПО – податкова база, БО – облікова база, ТР – тимчасові різниці, НР – залежить від національного регулювання, ТВ – теперішня
вартість, БВ – балансова вартість, МОП – майбутні орендні платежі, ХХ – припущена сум; * якщо ROU-актив переходить орендарю у
власність після закінчення терміну оренди; аванси включають неоплачені, але нараховані орендні платежі.
Джерело: власна розробка на основі МСБО 12 та табл. 2.12 (див. пп. 2.2.11).

Таблиця 3.3. Особливості оподаткування орендних операцій відповідно до МСБО 12 після прийняття МСФЗ 16

ɍɄɈɇɌȿɄɋɌȱɈɇɈȼɅȿɇɂɏɆɋɎɁɌȺȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ
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У такому разі вже зараз суб'єкти господарювання повинні вести облік
відстрочених податкових активів та зобов'язань, пов'язаних з орендою, навіть
якщо вони складають нульовий чистий відстрочений податок відповідно до
правила взаємозаліку, регламентованого п. 74 МСБО 12. Для цього необхідно
враховувати, що базою оподаткування орендного зобов'язання є його балансова
вартість за вирахуванням будь-якої суми, яка буде вирахувана для цілей
прибуткового оподаткування у майбутніх періодах (див. табл. 3.3, «МОП»).
Тобто зобов'язання з оренди та ROU-актив (якщо орендар не є власником
активу) мають нульову базу оподаткування, що призводить до тимчасових
різниць на суму залишкової вартості ROU-активу (за мінусом амортизації) та
теперішньої вартості зобов'язання з оренди, і, відповідно, до відстрочених
податкових зобов'язань та активів. «Ненульова» база оподаткування
передбачена МСБО 12 для ROU-активу, коли орендар набуває права власності
на цей актив (див. табл. 3.3) .
Тому, дотримуючись нових вимог МСБО 12, поправок до Основ цього
стандарту, а також МСФЗ 16, а не практик юрисдикцій, платникам податків
рекомендується провести переоцінку своїх існуючих договорів оренди для
визначення того, чи підпадають вони під дію МСФЗ 16. Тільки після цього
повинні застосовуватися правильні принципи податкового обліку за МСФЗ із
урахуванням національних податкових норм, які на практиці та в методології
обліку будуть відкривати нові питання для вирішення на законодавчому рівні
країни.
(ііі) Проблема визнання доходу спільним підприємством за продукцію, що
виникає в результаті спільної операції, виникає, коли продукція, яку отримав
спільний оператор відрізняється від обсягу продукції, на яку він має право60.
Навіть враховуючи те, що ця різниця буде врегульована за рахунок майбутніх
поставок продукції, її неможливо визначити в грошовому еквіваленті.
Якщо регламентуватися п. 20(с) МСФЗ 11, то спільний оператор повинен
визнати ”свій дохід від продажу власної частки продукції, що виникає
внаслідок спільної операції”. Відповідно дохід, визнаний спільним оператором,
може відображати лише продукцію, яку він фактично отримав від спільної
операції та продав клієнтам. Це означає, що оператор не визнає дохід за
продукцію, на яку він має право, тому що він її не отримав і не продав. Такий
підхід задовольняє умовам визнання доходу, які відображають лише передачу
продукції своїм клієнтам у кожному звітному періоді, відповідно до нового
МСФЗ 15.
(іv) Розглянуті у п. 2.4 правила капіталізації витрат на позики відповідно
60

Право визначається часткою витрат на виробництво продукції, яку несе спільний оператор за звітний період.
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до МСБО 23 та нові правила визнання доходів відповідно до МСФЗ 15
призвели до запитання, чи капіталізуються витрати на позику, отриману для
будівництва житлової будівлі, якщо суб’єкт господарювання здійснює продаж
окремих одиниць будівлі (тобто незбудованих квартир) клієнтам на підставі
договору із замовником.
Оскільки відповідно до п. 8 МСБО 23, витрати на позики капіталізуються,
якщо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого
активу, необхідно визначити чи відноситься зазначений об’єкт будівництва до
кваліфікованого активу.
Водночас, як вимагає новий МСФЗ 15, суб’єкт господарювання визнає
дебіторську заборгованість, договірний актив та/або товарні запаси, які
відповідно до п. 7 МСБО 23 не є кваліфікованими активами. Крім того,
незавершене будівництво також не відповідає критеріям кваліфікованого
активу, тому що незбудовані одиниці будівлі вже готові до продажу в
теперішньому стані. Отже, капіталізація витрат на позику, отриману для
будівництва житлового будинку, не дозволяється МСФЗ.
(v) Розглянуті зміни в обліку витрат, пов’язаних із виконанням договірних
зобов’язань, відповідно до МСФЗ 15, спричинили до сумнівності віднесення
витрат на навчання, пов’язаних із виконанням договору із клієнтами, до активів чи
витрат у момент їхнього понесення.
Відповідно до п. 95 МСФЗ 15 суб’єкт господарювання повинен визнавати в
активах витрати, понесені на виконання договору із замовником, якщо витрати:
• не входять до сфери застосування іншого МСФЗ, і • відповідають усім трьом
критеріям, визначеним у п. 95 (див. пп. 2.4.2).
Однак, відповідно до п. 15 МСБО 38 відомо, що витрати на навчання
визнаються у витратах в момент їхнього понесення, тому що суб’єкт
господарювання не має достатнього контролю над очікуваними майбутніми
економічними вигодами від них (тобто підвищеною кваліфікацією кадрів),
оскільки працівники можуть у будь-який момент звільнитися. Крім того, у
п. ВС307 МСФЗ 15 зазначається, що ”якщо інші стандарти перешкоджають
визнанню будь-якого активу, актив не може бути визнаний відповідно до
МСФЗ 15“ [170]. Отже, витрати на навчання, навіть пов’язані із виконанням
договорів із клієнтами, регламентуються МСБО 38, а тому визнаються у
витратах в момент їх понесення.
(vі) Проблема ідентифікації та надійної оцінки валютного ризику для
нефінансового активу, утримуваного для споживання, постає під час обліку
хеджування справедливої вартості при застосуванні МСФЗ 9.
Один із типів хеджування в обліку є хеджування справедливої вартості,
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при якому суб’єкт господарювання захищає зміни в справедливій вартості від
певного ризику, який може відповідно вплинути на прибуток чи збиток.
Компонент ризику для нефінансового активу може бути визначений як
захищений, якщо на основі оцінки конкретної ринкової структури цей
компонент можна окремо ідентифікувати та надійно виміряти [308, п. 6.3.7].
Що стосується ідентифікації валютного ризику в такому питанні, то в
умовах хеджування справедливої вартості він може виникати тоді, коли зміни
валютних курсів призводять до зміни справедливої вартості базової статті, що
відповідно впливає на прибуток чи збиток. Наприклад, нефінансовий актив,
оцінений відповідно до МСБО 21 за справедливою вартістю в одній валюті (і ця
валюта не є функціональною валютою суб’єкта господарювання), підлягає
валютному ризику в результаті переведення його справедливої вартості в
функціональну валюту суб’єкта господарювання.
Необхідно зазначити, що перерахована справедлива вартість такого
нефінансового активу зміниться в результаті зміни застосовуваного валютного
курсу за певний період, навіть якщо справедлива вартість (визначена в
іноземній валюті) залишається стабільною.
Отже, перша умова захисту статті від валютного ризику – його
ідентифікація – виконується. Щодо другої умови – його достовірної оцінки, то
п. 82 МСБО 39 визнає нефінансові активи як захищені лише для: а) валютних
ризиків, або б) ризиків, через які виникають труднощі в виділенні та
вимірюванні відповідної частини грошових потоків або зміни справедливої
вартості. Крім того, у п. ВС6.176 МСФЗ 9 вказується, що завжди існують
обставини, за яких суб’єкти господарювання можуть із достатньою надійністю
визначити та виміряти багато компонентів ризику для нефінансових статей, в
тому числі й валютного.
Проте у вересневому листі-обговоренні (2019 р.) ІASB уточнює, що
суб’єкт господарювання може захищати зміни в справедливій вартості
нефінансових активів від впливу валютних ризиків лише в дуже обмежених
обставинах, які здатні вплинути на прибуток чи збиток, зокрема, коли:
а) суб’єкт господарювання розраховує продати такий актив упродовж його
економічного життя;
б) залишкова вартість активу на дату очікуваного продажу є значною;
в) суб’єкт господарювання використовує інструменти хеджування для
захисту від впливу валютного ризику лише залишкової вартості активу [210].
Як наслідок, розробники зауважують, що діяльність із управління
ризиками, спрямована на зниження волатильності іноземної валюти, що
виникає внаслідок перерахування фінансового зобов’язання відповідно до
МСБО 21, суперечить визначенню валютного ризику для нефінансового активу
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як об’єкту хеджування в облікових відносинах хеджування справедливої
вартості. За таких обставин суб’єкт господарювання управляє валютним
ризиком, пов’язаним із фінансовим зобов’язанням, але не управляє ризиком,
пов’язаним із нефінансовим активом.
(vіі) Незважаючи на низку переваг технології «хмари», в тому числі
зменшення витратної складової, ІASB отримала безліч запитань щодо

правильного обліку програмного забезпечення, розміщеного в хмарному сервісі, який
управляється та контролюється постачальником. Зокрема, проблематика
полягає в тому, чи отримує клієнт програмне забезпечення як актив на дату
початку договору, чи як послугу протягом строку дії договору. Інакше кажучи,
необхідно визначити який стандарт застосовується (МСФЗ 16 чи МСФЗ 15) для
ведення обліку «хмари».
Із попереднього розділу відомо, що обидва стандарти регулюють договірні
права та обов’язки сторін, а тому необхідно перевірити існуючі умови договору
на відповідність критеріям договору оренди та договору з клієнтами.
Наприклад, договір оренди вимагає (а) наявність ідентифікованого активу (див.
табл. 2.4, пп. 2.2.2), (б) передачу права на його користування протягом певного
періоду в обмін на компенсацію (див. табл. 2.11, пп. 2.2.11).
(а) Незважаючи на те, що МСБО 38 визначає програмне забезпечення як
«ідентифікований немонетарний актив без фізичної форми», право на доступ до
нього не надає замовнику повного контролю над цим ресурсом, тобто
повноважень отримувати майбутні економічні вигоди та обмежувати доступ
інших до цих переваг. Тому доступ до програмного забезпечення не може бути
визнаний клієнтом як актив.
(б) Відповідно до п. 9 та п. В9 МСФЗ 16 договір оренди передбачає право
на користування активом протягом певного періоду, якщо клієнт має право на:
• отримання практично всіх економічних вигід від використання активу;
• керування використанням такого активу, маючи право приймати рішення
щодо зміни способу та мети його використання [168, п. В.9-В31].
Тому, враховуючи умови договору, відповідно до яких хмарний сервіс
управляється та контролюється постачальником, клієнт не має жодних прав
приймати управлінські рішення щодо зміни способу або мети використання
програмного забезпечення. Тобто постачальник на власний розсуд може
оновити або змінити конфігурацію програмного забезпечення, або вирішити,
яке апаратне забезпечення буде запускатися. Отже, подібний договір не означає
оренду програмного забезпечення.
У зв’язку із цим у березні 2019 р. розробники публічно опублікували
висновок, що договір, який надає замовнику лише право на доступ до
програмного забезпечення постачальника, є договором на отримання послуги
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протягом строку дії договору [210]. Тобто такий облік «хмари» регулюється
МСФЗ 15. При цьому, якщо замовник оплачує послугу постачальника до того,
як її отримає, ця передплата надає клієнту право на отримання послуги в
майбутньому, а тому визнається договірним активом у замовника та договірним
зобов’язанням у постачальника.
(vііі) Окрім нещодавно нової технології «хмара», нова технологія блокчейн
призвела до нових запитань в обліку, а саме – обліку електронного формату
грошей, який не в усіх юрисдикціях світу нині визнається розрахунковою
грошовою одиницею (додаток Д) і по-різному тлумачиться фахівцями та
науковцями в сфері бізнесу. Наприклад, В. Корнєєв та О. Чеберяко описали
переваги й недоліки криптовалют у розрізі досвіду Японії, Швейцарії, США та
Англії, запропонувавши, що відповідна діяльність і фінансові послуги повинні
ліцензуватися державою на стадіях утворення криптовалюти (майнінгу) та
супроводження її в обігу (трейдінгу та фінансового консалтингу) [211].
Серед зарубіжних науковців значний внесок у дослідження криптовалюти
здійснили А. Гервайс, Д. Грубер, О. Караме, С. Капкун, Б. Хюбнер, А. Хідзєв.
За їхніми дослідженнями в світі налічується понад 2 000 значних
криптоактивів, які фактично не мають пов’язаного функціонального продукту
Загалом у науковій літературі триває полеміка між противниками
цілковитої монополії криптовалюти і прихильниками, які виступають за
підтримку вільного конкурентного ринку, ліквідацію повного контролю
держави на користь індивідуального суверенітету криптовалюти.
Тому, враховуючи існуючі протиріччя та різновидність криптовалют у
світі, для цілей обліку ІASB у листі обговорення за червень 2019 р. вирішила
узагальнити тлумачення «криптовалюти» наступними характеристиками [210]:
 цифрова або віртуальна валюта, записана в розподілену книгу, яка
використовує технологію блокчейн для захисту;
 не видається юрисдикційним органом чи іншою стороною;
 не породжує договору між власником та іншою стороною.
Тобто криптовалюта не визнається розробниками стандартів фінансовим
активом, тому що (і) не є готівкою, (іі) інструментом власного капіталу, (ііі) не
породжує договірного права на отримання грошових коштів або іншого
фінансового активу, або обміну фінансових інструментів. Найбільш спірним
питанням виявилося неможливість відношення криптовалюти до готівки, яка
відповідно до п. AG3 МСБО 32 повинна використовуватися як засіб обміну на
конкретні товари чи послуги та як грошова одиниця під час ціноутворення
товарів чи послуг.
ІASB аргументувала дану позицію тим, що ціноутворення, як правило,
здійснюється в «нормальних» традиційних валютах, а потім створені ціни
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перераховуються в криптовалюти. Крім того, незважаючи на те, що деякі
криптовалюти можна обміняти на певні товари чи послуги, розробники не
знаходять такий обмін загальновживаною практикою в економіці та бізнесі.
Депозити або довгострокові інвестиції вкрай рідко здійснюються в криптовалюті
через її високу волатильність.
У зв’язку із цим проблема обліку криптовалют за МСФЗ більше
ускладнилася, особливо з урахуванням розподілу зацікавлених сторін на:
І) власників криптовалют – тих, хто придбав криптовалюту для заощаджень
або отримання прибутку від їхнього подальшого продажу, та
ІІ) виробників криптовалют – тих, хто інвестує в комп’ютерне обладнання,
електроенергію та інші ресурси з метою обслуговування мережі та створення
нових розрахункових одиниць криптовалюти (далі – майнінгу).
І. Для вирішення даного питання Комітет із інтерпретацій МСФЗ у
червневому обговоренні 2019 р. надав певні рекомендації щодо обліку
криптовалюти для власників (рис. 3.5).
Криптовалюта
придбана?

ні

Облік виробництва
криптовалюти

так

так

Криптовалюта
призначена для
продажу?

ні

МСБО «Запаси»
(див. пп. 2.2.5)

МСБО 38 «Нематеріальні активи»
(див. пп. 2.2.2)

• Оцінка за справедливою вартістю
мінус витрати на продаж

• Оцінка
за
первісною
або
переоціненою вартістю;
• Невизначений термін корисного
використання → без амортизації

Рис. 3.5. Алгоритм оцінки криптовалюти за МСФЗ (для власників)
Джерело: авторська розробка.

Проте такі рекомендації частково вирішили проблему обліку. Зокрема, з
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однієї сторони, криптовалюта відповідає визначенню активу в Концептуальній
основі фінансової звітності, першому критерію ідентифікації нематеріального
активу відповідно до п. 11 МСБО 38 (див. пп. 2.2.2), критеріям визначення
запасів відповідно до п. 6 МСБО 2 та ознаці немонетарної статті відповідно до
п. 16 МСБО 21 – відсутність права на отримання фіксованої або визначеної
кількості валютних одиниць. Тобто віднесення криптовалюти до певного класу
активу залежить від мети, з якою придбав її власник (рис. 3.5).
Проте з іншої – наступна оцінка криптовалюти як нематеріального активу
під час використання моделі обліку за первісною вартістю може не
задовольняти таку мету її утримання, як збільшення вартості капіталу. Адже
якщо справедлива вартість криптовалюти значно перевищить первісну вартість,
таке збільшення не зможе бути відображеним в обліку. Тому більш
симетричним відображенням змін у вартості криптовалюти, вважається модель
переоцінки (якщо існує активний ринок). Адже збільшення справедливої
вартості можна буде відобразити в складі іншого сукупного доходу, а
зменшення – у звіті про прибутки та збитки.
Проблема обліку криптовалюти, утримуваної для перепродажу, полягає в
тому, що визнання її як запасів та оцінка за справедливою вартістю, як того
дозволяє МСБО 2 для торгівельних дилерів, вимагає регулярного врахування
ринкових змін у цінах криптовалют. Враховуючи розглянуту в п. 3.1
методологію обліку за справедливою вартістю та існуючу її проблематику на
світовому рівні, питання оцінки криптовалюти за справедливою вартістю
набуває все більшого значення.
Вагомим внеском у цьому напряму є розроблена британськими вченими
Ф.Надлер та І. Го  модель  ціноутворення активів,  застосовувана також  для
ринків криптовалют. Зокрема, в дослідженні науковці провели аналіз групи
факторів ринкових ризиків та групи факторів ризиків, унікальних для
криптовалют, такі як обсяг транзакцій блокчейну та ціна транзакції.
Проведений аналіз показав, що учасники крипторинків здійснюють
ціноутворення за факторами ризику, наданими станом мережі «Bitcoin» та
«Ethereum».
На момент дослідження (квітень 220 р.) було встановлено, що стан
блокчейн «Bitcoin» має сильніший вплив на ціноутворення, хоча ефект
«Ethereum» повільно підвищується. Крім того, вчені виявили, що користувачі
оцінують волатильність на ринку криптовалют більш позитивною, ніж на
традиційних фінансових ринках, пояснюючи це як можливість отримання
більшої віддачі [212].
Тому дана проблематика в спільноті комп’ютерних вчених та фінансових
практиків відкриває шлях до більш глибокого дослідження цін на
криптовалюти та наскільки ринки цього нового класу активів відрізняються від
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уже існуючих видів активів. Зрозуміло, що це питання є важливим для оцінки
активів за справедливою вартістю, яка є ринковим вимірюванням, особливо
коли традиційні фактори ризику (такі як ринковий ризик та ризик
нестабільності) відрізняються від ризиків на фінансових ринках та ринках
криптовалют.
ІІ. У той час як власники криптовалют отримали деякі роз’яснення від
Комітету з інтерпретацій МСФЗ щодо обліку криптовалюти, для виробників
(далі – майнерів) проблема капіталізації понесених на майнінг (виробництво
криптовалюти) витрат, а також обліку двох видів винагород залишилася
відкритою.
Зокрема, винагорода виробників криптовалют складається із:
 винагороди за створення блоку – це емісія розрахункових одиниць
криптовалюти при створенні блоку; і
 комісійних зборів – оплати, заробленій на підтвердженні конкретної
операції.
Перший вид винагороди майнерів повністю визначається алгоритмом
системи, яка лежить в основі створення криптовалюти. Розмір цієї винагороди,
як і обсяг емісії біткоїнів, визначається відповідно до порядку спадання
геометричної прогресії: в міру збільшення кількості створених блоків обсяг
винагороди зменшується. У зв’язку із цим фінансовими аналітиками
прогнозується, що приблизно до 2140 р. винагорода за блок стане нульовою, і
майнери будуть заробляти лише на комісійних зборах [211].
Проте для обліковців нинішню тепер винагороду за блок (або емісійну
винагороду) необхідно відображати в фінансовій звітності, що є невирішеним
питанням у МСФЗ. Наприклад, якщо враховувати, що майнери надають певні
послуги в мережі учасників, то емісійну винагороду можна вважати
відшкодуванням за комп’ютерні обчислення для підтвердження певних
операцій і поновлення блокчейну. Це дозволяє припустити, що для обліку цієї
винагороди можна застосувати МСФЗ 15.
Однак, відсутність покупців, договору та те, що майнер отримує умовну
(негарантовану) виручку за допомогою запрограмованого алгоритму заперечує
таке припущення. Існують неявні твердження того, що вся мережа учасників є
покупцем, але в ній немає юридично захищених прав та обов’язків, як того
вимагає п. 10 МСФЗ 15. Тому застосування МСФЗ 15 для обліку емісійної
винагороди майнера виключається.
Водночас, враховуючи те, що фактично отримана винагорода за блок – це,
безумовно, збільшенням активів або економічних вигід у формі надходжень,
вона відповідає визначенню доходу в Концептуальній основі та МСФЗ 15.
Тому, коли майнер отримує таку винагороду, в обліку доцільно її
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відобразити в прибутках за справедливою вартістю на момент отримання. При
цьому дебетова сторона запису залежить від подальшої мети утримання
криптовалюти (рис. 3.5), тому що майнер стає власником.
Другий вид винагороди, який, як розглянуто вище, є і, як очікується,
залишиться в обліку майнерів, не надається алгоритмом системи за
підтвердження блоку в цілому, а сплачується конкретним учасником мережі за
підтвердження конкретної операції і включення її в окремий блок операцій. З
бухгалтерської точки зору, в даній операції виникає покупець (це ініціатор
угоди) та договірна домовленість (відповідно до п. 10 МСФЗ 15). Тому
застосування МСФЗ 15 до порядку визнання комісійного збору, як виручки в
момент виконання «зобов’язання до виконання», є прийнятним.
Згадана вище проблема в обліку понесених витрат61 на виробництво
криптовалюти полягає в можливості їх капіталізації. З одного боку,
враховуючи, що криптовалюта є нематеріальним активом, витрати на її
виробництво можна було б капіталізувати як витрати на внутрішню розробку
нематеріального активу в разі дотримання 6 критеріїв відповідно до п. 31
МСБО38. Проте недотримання одного із шести критеріїв – надійна оцінка
витрат на розробку – не дозволяє капіталізувати такі витрати до вартості
криптовалюти.
Відсутність можливості надійно оцінити витрати на розробку
криптовалюти полягає в тому, що здатність підтвердити операцію та включити
її в свій блок (тобто створити криптовалюту) подібна до виграшу в лотерею, що
не відповідає задокументованій розробці будь-якого активу. Крім того, досить
важко відокремити витрати, понесені на успішне створення блоку, від витратɿɡ
ɭɫɿɯневдалих спроб.
Тому в обліку такі витрати повинні відображатися через прибутки або
збитки у міру їх фактичного виникнення. При цьому дотримання принципу
відповідності тут не відбувається через присутній «елемент лотереї», властивий
майнінгу. Навіть якщо декілька компаній-майнерів об’єднаються і укладуть
угоду про розподіл винагороди та комісійних зборів, правила обліку для них
залишаться такими ж як і для окремих майнерів. Єдина відмінність полягає в
тому, що об’єднання припускає створення спільної організації, до якої
необхідно застосовувати МСФЗ 11.
Отже, так чи інакше, отримуємо, що обидві розглянуті технології – хмара
та блокчейн  –  здійснюють значний вплив на процедуру ведення
бухгалтерського обліку та бухгалтерську  професію, яка все далі потребує
багатододаткових знань і вмінь.Наприклад, хмарні обчислення фундаментально
Використання величезних обчислювальних ресурсів: потужних багатопроцесорних комп’ютерів, графічних процесорів,
відеокарт; значних витрат електроенергії, тощо [211].
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переформатували багато аспектів роботи бухгалтера, наділивши його
додатковою функцією надійного радника.
Що стосується розвитку технології блокчейн, то актуальним стає
обізнаність бухгалтера в технологічному напряму. З позитивної точки, це
означає повне перезавантаження облікового персоналу, а з негативної – не всі
його витримають, тому припускається відтік досвідчених професіоналів ɡɿ сфері
бухгалтерського облікуɜɿɧɲɿɫɭɦɿɠɧɿɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ
Як наслідок, у період інноваційного злету економіки для керівників
підприємств одним із нелегких завдань залишається необхідність вміло
збалансувати між неперевіреним практикою технологічним оновленням та
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ досвідом, що допоможе в майбутньому набути обліковотехнологічну професійність ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. По суті це те, до чого закликає
концепція ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ управління ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ, розглянута в другому
розділі пп. 2.1.1 цієї монографії.
3.3. Нові запити в обліку зобов’язань та фінансових інструментів
внаслідок змін у МСФЗ та шляхи їх вирішення
Досліджені в попередньому розділі методологічні засади оновлених
міжнародних стандартів фінансової звітності та Концептуальної основи
фінансової звітності допомогли виявити проблематику в обліку зобов’язань та
інструментів власного капіталу, яка постає, коли (і) спільне підприємство
укладає договір оренди на предмети, якими будуть спільно користуватися усі
учасники спільної діяльності; (іі) суб’єкт господарювання повинен
відшкодувати клієнтам компенсацію за ненадані послуги; (ііі) компоненти
фінансового інструменту повинні бути відокремлені; (іv)
суб’єкт
господарювання частково втрачає контроль над об’єктом інвестування (вибуття
дочірньої компанії) , або (v)  додатково набуває контроль над об’єктом
інвестування (придбання дочірньої компанії) ; (vі) витрати на виконання
договору повинні включатися в оцінку обтяжливого контракту та нарахування
резервів; (vіі) здійснювати взаємозалікфінансових активів ɿ зобов’язань.
Тому, враховуючи виявлену у п. 2.1, п. 2.3 та п. 3.1 проблематику в обліку
зобов’язань та власного капіталу, метою цього параграфа є дослідити виявлені
проблемні питання в обліку зобов’язань та інструментів власного капіталу
внаслідок змін у МСФЗ та Концептуальній основі, а також знайти шляхи
вирішення існуючої проблематики під час їх відокремлення в сучасних вимогах
розробників.
(і) Коли спільне підприємство (далі – оператор) укладає договір оренди на
предмети, якими будуть спільно користуватися усі учасники спільної діяльності,
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проблема постає у визнанні таким підприємством власних зобов’язань та
зобов’язань інших підприємств у межах спільної діяльності.
Пункт 20(б) МСФЗ 11 у такому разі вимагає від спільного оператора
визнавати «власні зобов’язання, включаючи частку зобов’язань, понесених
спільно». Відповідно спільний оператор повинен визнавати як зобов’язання, які
він несе в зв’язку із власним інтересом у спільній операції, так і частку в будьяких зобов’язаннях, понесених спільно з іншими учасниками спільної угоди.
ІASB з цього питання зауважує, що зобов’язання, які спільний оператор
визнає, включають ті, за які він несе основну відповідальність [210]. Тому
визначення зобов’язань, що виникають у спільного оператора, та зобов’язань,
понесених спільно, вимагає оцінки умов у всіх договірних угодах, що
стосуються спільної операції, в тому числі законів, що стосуються таких угод.
Крім того, розробники підкреслюють важливість розкриття інформації про
спільні операції, достатньої для того, щоб користувачі фінансової звітності
зрозуміли діяльність спільної операції та інтерес спільного оператора до цієї
операції. Зокрема, дотримуючись п. 20(а) МСФЗ 12, спільний оператор повинен
розкрити інформацію, яка допомагає оцінити характер, ступінь та фінансові
наслідки власних інтересів у спільній операції, включаючи наслідки її
договірних відносин з іншими інвесторами при спільному контролі над цією
операцією.
(іі) Коли суб’єкт господарювання повинен відшкодувати клієнтам компенсацію
за ненадані послуги (наприклад, скасовані авіарейси), проблема постає у визнанні
зобов’язання для відшкодування клієнтам: а) як змінної компенсації,
застосовуючи п. 50-59 МСФЗ 15, або б) як зобов’язання, відмінного від
зобов’язання щодо надання послуги, застосовуючи МСБО 37.
Враховуючи те, що в основі зобов’язання щодо виконання лежить ціна
угоди, п. 47 МСФЗ 15 вимагає при її визначенні «враховувати умови договору
та звичну ділову практику суб’єкта господарювання». Для прикладу
авіакомпанії, умови договору із замовником передбачають визнання
зобов’язання щодо виконання своїх обіцянок надати клієнтам послугу
перельоту. Звична ділова практика авіакомпанії полягає в нормативному
законодавстві, яке створює виконавчі права та обов’язки, що належать до
виконання, і є частиною умов договору між суб’єктом господарювання та
замовником. Законодавство надає пасажиру (замовнику) право на отримання
компенсації від авіакомпанії (постачальника) у разі затримки та скасування
польоту при визначених законодавством умовах.
Проте той факт, що законодавство, а не договір, передбачає виплату
компенсацій, не впливає на визначення суб’єкта господарювання ціни угоди –
компенсація спричиняє змінне врахування так само, як штрафи за затримку
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надання послуги спричиняють змінне врахування. У п. 51 МСФЗ 15
перераховані приклади поширених видів змінної компенсації (див. пп. 2.4.2,
табл. 2.22).
Відповідно будь-яка компенсація за затримку або скасування рейсу є
частиною права замовника отримати обіцяну послугу, що не є фактом
заподіяння шкоди клієнту наданою послугою або переданою продукцією, яку
п.33 МСФЗ 15 вимагає обліковувати відповідно до МСБО 37. Тому для обліку
зобов’язання відшкодувати клієнтам затримку надання послуги або її
скасування суб’єкт господарювання повинен застосовувати вимоги МСФЗ 15,
тобто зменшувати дохід на суму компенсації (в межах ціни угоди).
(ііі) Відмінність фінансових зобов’язань від власного капіталу розкривалась у
новій концепції оцінки власного капіталу (пп. 2.1.4). Із загальної теорії
бухгалтерського обліку відомо, що фінансовий інструмент, який містить як
зобов’язання, так і елемент власного капіталу (наприклад, конвертовану
облігацію), називають складним. З точки зору фінансової звітності головне
питання полягає в тому, чи потрібно розподіляти ці «складові» складного
інструменту на зобов’язання та інструменти власного капіталу.
У 1990-х роках ІASB вимагала будь-яку статтю, яка відповідає визначенню
зобов’язання, визнавати лише зобов’язанням (МСБО 32). Ця концепція
стосувалася деяких привілейованих акцій. Проте з 2003 р. розробники відійшли
від діючої концепції, вимагаючи розділяти фінансові інструменти (наприклад,
конвертовані боргові зобов’язання) на елементи боргу та власного капіталу,
виходячи з економічної сутності. Тому для вирішення питання в червні 2018 р.
було видано дискусійний документ «Фінансові інструменти з характеристиками
власного капіталу», відповідно до якого раціональна класифікація фінансового
інструменту як зобов’язання базується на двох окремих ознаках:
 перша – ознака часу – полягає в тому, що фінансовий інструмент містить
неминуче договірне зобов’язання передавати готівкові кошти чи інший
фінансовий інструмент у визначений термін;
 друга – ознака суми – це неминуче договірне зобов’язання на суму,
незалежну від доступних економічних ресурсів суб’єкта господарювання.
Вважається, що ці додаткові ознаки разом із вимогами МСБО 32 додатково
допоможуть суб’єктам господарювання розподіляти фінансові інструменти на
зобов’язання та власного капіталу. Зокрема, МСБО 32 вимагає класифікувати
фінансовий інструмент як власний капітал, якщо виконуються дві умови:
1) інструмент не включає договірних зобов’язань: • передати грошові
кошти чи інший фінансовий актив, або • обміняти фінансові активи/фінансові
зобов’язання з іншим суб’єктом господарювання на невигідних умовах;
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2) інструмент буде або може бути погашений власними акціями емітента62
(інструментами власного капіталу):
• не дериватив, який не включає жодних договірних зобов’язань передати
змінну кількість власних акцій, або
• дериватив, який врегульований шляхом обміну фіксованої суми
грошових коштів, або іншого фінансового активу, на фіксовану кількість
власних акцій.
Тому зрозуміло, що фінансовий інструмент, який породжує неминуче
договірне зобов’язання передати готівку чи інший фінансовий актив або
обміняти фінансові інструменти на невигідних умовах, класифікується як
зобов’язання, а не власний капітал. Зазначений вище дискусійний документ
посилює класифікацію, зазначену в п. 11 МСБО 32, ознакою часу («у
визначений термін») та ознакою суми («суму, незалежну від ресурсів»).
При цьому привілейовані акції та опціони повинні класифікуватися також
як зобов’язання. Хоча існують винятки для деяких опціонних договорів, що
стосуються інструментів власного капіталу емітента, приклади класифікації
яких наведені в табл. 3.4.
Таблиця 3.4. Приклади класифікації договорів у межах інструментів
власного капіталу
Договір

Валовий
розрахунок *

Чистий розрахунок
(чиста готівка або
чисті акції)

Право емітента /
контрагента на валовий
чи чистий розрахунок

Придбання
або
Власний капітал
Дериватив
Дериватив
списання опціону call63
Придбання
опціону
Дериватив
Власний капітал
Дериватив
64
put
Списання опціону put
Зобов’язання
Дериватив
Дериватив/Зобов’язання
Форвард (придбання)65
Зобов’язання
Дериватив
Дериватив/Зобов’язання
Форвард (продаж)
Зобов’язання
Дериватив
Деривати
* Фіксована кількість акцій для фіксованої суми грошових коштів/фінансових активів.
Джерело: [62, с. 679; 213].

Обґрунтування виділених у табл. 3.4 винятків для опціонних договорів,
класифікованих як власний капітал, витікає із дотримання наступних чотирьох
критеріїв класифікації фінансових інструментів як власного капіталу за МСБО 32:
1) власник має право на пропорційну частку чистих активів суб’єкта
Власні акції емітента не включають інструменти, які є договорами на майбутнє отримання або передачу власних акцій.
Договори Call означають, що до моменту експірації вартість базового активу повинна зрости по відношенню до ціни на
момент придбання [213].
64
Договори Put означають зниження ціни базового активу до моменту експірації [213].
65
Форвардний договір (форвард) – це похідний фінансовий інструмент внаслідок договору між двома учасниками,
відповідно до якого продавець зобов'язується надати, а покупець - сплатити і отримати певну кількість базового активу в
майбутньому за ціною, визначеною в момент укладання угоди.
62
63
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господарювання в разі його ліквідації;
2) фінансовий інструмент належить до класу фінансових інструментів із
однаковими характеристиками;
3) фінансовий інструмент не має інших характеристики, які відповідали б
визначенню фінансового зобов’язання; і
4) загальні очікувані грошові потоки, що відносяться до фінансового
інструменту протягом всього терміну його існування, істотно ґрунтуються на:
• прибутках або збитках, • зміні в визнаних чистих активах, або • зміні
справедливої вартості визнаних та невизнаних чистих активів суб’єкта
господарювання [214].
Тому, виходячи з вимог вищенаведених чотирьох критеріїв, можна
зазначити, що власним капіталом класифікуються також акції, які:
а) підлягають погашенню за справедливою вартістю протягом усього
терміну їхньої дії або при ліквідації,
б) містять нефіксовані дивіденди на основі прибутку емітента, і
в) не мають жодних інших зобов’язань.
Ті акції, які підлягають погашенню за справедливою вартістю лише при
ліквідації, мають фіксовані дивідендні зобов’язання та є найбільшим класом
фінансових інструментів, вважаються складним фінансовим інструментом, що
класифікується частково в зобов’язаннях та частково в капіталі.
Лише ті акції, які підлягають погашенню за справедливою вартістю та
належать до складу найбільшого класу фінансових інструментів,
класифікуються як зобов’язання.
Уточнення для акцій учасників кооперативів щодо можливого їхнього
невключення у власний капітал містить КТМСФЗ 2, який дозволяє
класифікувати їх як фінансове зобов’язання лише, якщо їхній викуп або
повернення заборонені з причин обмеженої ліквідності. Для цього суб’єкт
господарювання повинен враховувати місцеве законодавство, відповідні
положення та статут, що діють на дату класифікації.
Отже, для покращення розуміння вимог МСБО 32 у табл. 3.5 узагальнено
приклади класифікації фінансових інструментів, враховуючи додаткові
пояснення щодо складних фінансових інструментів відповідно до нового
дискусійного документу.
Наприклад, конвертовані боргові інструменти, наведені в табл. 3.5,
складають більшу частину складних інструментів. Їх подвійна природа
наявності заборгованості та власного капіталу, з одного боку, свідчить про
превалювання економічної вартості власного капіталу, тому що частина
виручки спрямовується на частину власного капіталу, з іншого – елементи
заборгованості та власного капіталу невіддільні, тому такий інструмент
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повинен класифікуватися як зобов’язання та власний капітал.
Таблиця 3.5. Приклади класифікації фінансових інструментів
згідно з МСБО 32
Фінансовий інструмент
Звичайні акції
Привілейовані акції
Розподілені дивіденди
Відсотки, нараховані дивіденди
Фінансові інструменти, що підлягають викупу
Опціони
Зобов’язання випустити акції на фіксовану або
визначену суму
Борговий інструмент
Фінансові інструменти з умовним забезпеченням
Конвертовані боргові інструменти
Примітка. *з деякими винятками.
Джерело: складено на основі [62, с. 680; 214].

Відображення у фінансовій звітності
Власний капітал
Зобов’язання
Власний капітал
Зобов’язання
Зобов’язання*
Зобов’язання* (табл. 3.4)
Зобов’язання
Зобов’язання
Умовні зобов’язання*
(ігноруються у разі ліквідації емітента)
Складний фінансовий інструмент

У зв’язку із цим МСБО 32 вимагає відображати складові складного
фінансового інструменту відповідно до їхніх окремих характеристик у звіті про
фінансовий стан. Водночас стандарт радить під час первісного визнання
розподілити прибутки між зобов’язанням та капіталом наступним чином:
1. Обчислити справедливу вартість компоненту зобов’язання складних
(конвертованих) боргових інструментів за теперішньою вартістю майбутніх
грошових потоків відповідно до договору, дисконтованою за ринковою ставкою
для подібних інструментів без конверсії.
2. Виокремити компонент власного капіталу в складному інструменті – це
та частина зобов’язання, яка буде перетворена у власний капітал емітента.
3. Визначити справедливу вартість компоненту власного капіталу за
часовою вартістю та внутрішньою вартістю (якщо така існує). Цей підрахунок
має вагоме значення, навіть якщо інструмент виражений не в грошовому
еквіваленті.
4. Розподілити прибутки за конвертованим борговим інструментом
пропорційно обчисленим вище вартостям його компонентів.
При такому розрахунку первинних доходів необхідно пам’ятати, що сума
балансової вартості, що призначається компонентам зобов’язання та власного
капіталу під час первісного визнання, повинна бути рівною справедливій
вартості фінансового інструменту в цілому. Це пояснюється тим, що від
випуску фінансових інструментів не може існувати прибутків у перший день.
На відміну від конвертованого боргового інструменту, який можна
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обміняти на акції позичальника в разі його згоди, існують умовні розрахунки
між позикодавцем та емітентом-позичальником, які полягають у випуску
банкноти для виплат готівкою або акціями емітента і не мають обґрунтованих
очікувань того, що такі розрахунки буде здійснено. Такі фінансові інструменти
з умовним забезпеченням відносяться до фінансового зобов’язання відповідно до
п. 11 МСБО 32, але умовного (табл. 3.5), оскільки ймовірність їхнього
погашення залежить від настання невизначених майбутніх подій або обставин,
які непідконтрольні ні емітенту, ні позикодавцю (пп. 2.3.13).
Прикладами таких невизначених обставин можуть бути зміни індексу
фондового ринку, споживчих цін, вимог оподаткування або співвідношення
боргу до власного капіталу. Водночас поправка до МСБО 1 (2009 р.) уточнює,
що погашення умовного зобов’язання шляхом випуску інструментів власного
капіталу передбачає його класифікацію як довгострокового зобов’язання.
Тому для правильного розподілу власного капіталу та фінансового
зобов’язання в фінансових інструментах необхідно керуватися вказівками
МСБО 32 (найбільше критеріїв класифікації для власного капіталу) та
дискусійного документу «Фінансові інструменти з характеристиками власного
капіталу» (включає критерії й для фінансового зобов’язання), останнє
обговорення якого відбулося на засіданні ІASB 21 квітня 2020 р. Тому
очікується набуття його чинності в найближчій перспективі.
(іv) Коли суб’єкт господарювання частково втрачає контроль над об’єктом
інвестування (вибуття дочірньої компанії), проблема виникає під час
відображення в складі іншого сукупного доходу чи у прибутках або збитках:
а) наступних змін у справедливій вартості збереженої інвестиції; б) різниці між
собівартістю збереженої інвестиції та її справедливою вартістю на дату втрати
контролю над об’єктом інвестування.
Оскільки об’єкт інвестування (дочірня компанія, асоційовані та спільні
підприємства) відображається в обліку як інвестиції в інструменти власного
капіталу, до яких застосовуються вимоги МСБО 27 або МСБО 28, після
часткового їх вибуття суб’єкт господарювання, як правило, втрачає спільний
контроль або суттєвий вплив над таким об’єктом інвестування. Відповідно для
обліку збереженої частини інвестиції починає застосовуватися МСФЗ 9.
Проте дозволена п. 4.1.4 стандарту оцінка для таких інвестицій в
інструменти капіталу за FVTOCI може застосовуватися суб’єктом
господарювання під час первісного їх визнанні без права подальшого
скасування, та якщо вони не утримуються для торгівельних цілей (згідно з
Додатком А МСФЗ 9). Тому, враховуючи те, що збережена частина інвестиції
не утримується для торгівлі та її оцінка після втрати контролю над об’єктом
інвестування проводиться вперше, ІASB допускається відображення наступних
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змін у її справедливій вартості в складі іншого сукупного доходу [210].
Будь-яка різниця між собівартістю збереженої інвестиції та її
справедливою вартістю на дату втрати контролю над об’єктом інвестування
відповідає визначенню доходів або витрат у Концептуальній основі.
Відповідно, застосовуючи п. 88 МСБО 1, суб’єкт господарювання визнає цю
різницю в прибутку або збитку на дату вибуття. Водночас таке визнання не
залежить від відображення наступних змін у справедливій вартості в прибутках
чи збитках або в складі іншого сукупного доходу. Необхідно зазначити, що
подібний висновок відповідає вимогам п. 22(б) МСБО 28 та п. 11 МСБО 27, які
стосуються аналогічних та пов’язаних із цим питань.
(v) Коли суб’єкт господарювання додатково набуває контроль над об’єктом
інвестування (придбання дочірньої компанії), питання виникає під час:
а) визначення вартості інвестицій в дочірнє підприємство як суми:
○ справедливої вартості початкових інвестицій на дату отримання
контролю над дочірньою компанією та оплати за додаткову інвестицію (підхід
до собівартості на основі справедливої вартості); або
○ собівартості, сплаченої за початкову інвестицію (первісний внесок), та
оплати за додаткову інвестицію (підхід накопичених витрат); та
б) відображення в складі іншого сукупного доходу чи в прибутках або збитках
різниці між справедливою вартістю початкової інвестиції на дату отримання
контролю над дочірньою компанією та її собівартості під час застосування
підходу накопичених витрат.
Незважаючи на те, що дочірня компанія в обліку регулюється вимогами
МСБО 27, термін «собівартість», а також процедуру визначення вартості
інвестицій, придбаних поетапно, цей стандарт не визначає. Із п. 2.2 відомо, що
«собівартість» міститься в таких стандартах як МСБО 16 [158, п. 6], МСБО 38
[160, п. 8], МСБО 40 [164, п. 5]. Щодо такого питання ІASB у листі обговорення
за січень 2019 р. зазначила, що обидва підходи до оцінки вартості інвестиції в
дочірнє підприємство є прийнятними [210].
Проте розробники зауважили, що ці підходи випливають із різних
розумінь того, що передбачає поетапне придбання: • обмін початкових та
додаткових інвестицій на контрольний пакет акцій; чи • придбання додаткової
інвестиції, зберігаючи початкові інвестиції. Водночас ІASB вимагає розкривати
обраний підхід, застосовуючи п. 117-124 МСБО 1, з метою допомогти
користувачам зрозуміти як поетапні операції з придбання відображаються у
звітності про фінансові результати та фінансовий стан.
Застосовуючи підхід накопичених витрат, будь-яка різниця між
справедливою вартістю початкової інвестиції на дату отримання контролю над
дочірньою компанією та вартістю її первісного внеску (собівартості) відповідає
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визначенню доходів або витрат у Концептуальній основі. Відповідно,
застосовуючи п. 88 МСБО 1, суб’єкт господарювання повинен визнати цю
різницю в прибутку або збитку, незалежно від того відображатимуться наступні
зміни в справедливій вартості в прибутках чи збитках чи в складі іншого
сукупного доходу.
(vі) Під час оцінки обтяжливого контракту проблема виникає на етапі
врахування витрат на виконання договору та нарахування резервів.
Із визначення обтяжливого контракту, розглянутого в п. 2.3, в оцінку
беруться до уваги всі неминучі витрати, необхідні для виконання договірних
зобов’язань. МСБО 37 не розтлумачує, які саме витрати є неминучими. У
зв’язку із цим у травні 2020 р. ІASB випустила поправки до стандарту,
відповідно до яких у неминучі витрати вимагається включати: • прямі витрати,
пов’язані із виконанням договорів, такі як амортизація основних засобів,
задіяних у виконанні договірних зобов’язань, а також • додаткові витрати, такі
як сировина, матеріали та прямі трудовитрати.
Як наслідок, розробниками припускається, що така зміна призведе до
більш раннього визнання резервів та/або збільшення резервів під обтяжливі
контракти, особливо в галузях промисловості, будівництва та секторів певних
послуг [185].
(vіі) Під час взаємозаліку фінансових активів та зобов’язань проблема
виникає в тому, що, на відміну від взаємозаліку відстрочених податкових
активів та зобов’язань, облік яких суттєво не відрізняється66, облік фінансових
активів та зобов’язань має значні відмінності (див. пп. 2.2.14 та пп. 2.3.8), тому
їхні перекриття породжують нові неврегульовані питання кредитних ризиків67.
Як прописується в п. 7.10 Концептуальної основи та п. 42 МСБО 32
фінансовий актив та фінансове зобов’язання мають можливість до взаємозаліку
в кінці звітного періоду, якщо для цього існує законодавчо закріплене право та
намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати
актив та розрахуватися за зобов’язаннями.
Отже, право на взаємозалік (а) не повинне залежати від майбутніх подій та
(б) повинне мати юридичну силу в випадку: • звичайного ведення бізнесу,
• дефолту та • неплатоспроможності або банкрутства.
Проте МСБО 1 зазначає, що поточні зобов’язання не повинні
зменшуватися за рахунок поточних активів (або навпаки), якщо цього не
дозволяє інший МСФЗ. Тому МСБО 32 передбачає низку обставин, які
порушують базовий принцип взаємозаліку, а саме:
Здійснюється тоді, коли існує юридично закріплене право взаємозаліку поточних податкових активів і зобов'язань, і
відстрочені податки відносяться до однієї і тієї ж оподатковуваної компанії та податкового органу.
67
Такі як подія дефолту, випадок неплатоспроможності або банкрутства суб'єкта господарювання чи контрагентів.
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1) якщо фінансові активи та зобов’язання з однаковими ризиками або в
групі одного класу фінансових інструментів мають різних контрагентів;
2) якщо фінансові активи передаються під заставу як довгострокові
фінансові зобов’язання;
3) якщо фінансові активи, передані під заставу для виконання зобов’язання,
не приймаються кредитором;
4) якщо фінансові зобов’язання очікуються бути відшкодованими третьою
стороною на основі страхової вимоги внаслідок подій, які призвели до
неочікуваних збитків (є незначний кредитний ризик). Тобто навіть наявність
договору не виправдовує застосування взаємозаліку фінансових активів та
зобов’язань. Тому в питаннях взаємозаліку фінансових активів та зобов’язань
рекомендується правило, універсальне для всіх активів та зобов’язань, подібно
до GAAP Франції (див. п. 4.2), – визнання їхніх сум «валовими», маючи навіть
однакових контрагентів.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі надані пояснення
певним проблемним питанням в обліку зобов’язань та власного капіталу, що
виникли внаслідок змін у МСФЗ та Концептуальній основі фінансової звітності,
дозволяють стверджувати про те, що розумне читання вимог МСФЗ може
надати необхідну відповідь для їхнього вирішення. Як зазначають самі
розробники – ”вимоги стандартів та концепцій забезпечують належну базу для
обліку суб’єкта господарювання“ [210].
Крім того, ті питання, які потребують доопрацювань або додаткових
пояснень, ІASB регулярно публікує у листах-поясненнях та, за необхідності,
вносить до порядку денного перегляду стандартів. Як наслідок, очікується, що
існуюча проблематика щодо розподілу власного капіталу та фінансового
зобов’язання на рівні МСФЗ вирішиться після закінчення розгляду
дискусійного документу «Фінансові інструменти з характеристиками власного
капіталу». Тому для правильного розподілу капіталу та зобов’язання в
структурі фінансових інструментів рекомендується керуватися вказівками
МСБО 32 та проекту «Фінансові інструменти з характеристиками власного
капіталу».
3.4. Методологічний вплив оновлених концепцій та
міжнародних стандартах на побудову фінансової звітності

вимог у

Протягом багатьох років звітність про прибутки та збитки сприймалась
інвесторами, кредиторами, керівництвом та іншими зацікавленими сторонами
як єдина найважливіша частина фінансової звітності суб’єкта господарювання,
а баланс – як сховище для залишків різних рахунків. Тепер звіт про фінансовий
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стан набув статусу головного звіту за рахунок акценту Концептуальної основи
на активах та зобов’язаннях як головних елементах фінансової звітності, а
доходів та витрат – їхніх похідних [215]. Проте, незважаючи на це, користувачі
фінансова звітності продовжують приділяти значну увагу звіту про фінансові
результати (або звіту про прибутки та збитки), використовуючи його показники
для прогнозування майбутніх доходів та грошових потоків, що, у свою чергу, є
основою для оцінки майбутніх цін на акції та дивіденди.
Наприклад, кредитори звертаються до звіту про прибутки та збитки для
ознайомлення з можливістю позичальника генерувати майбутні грошові
потоки, необхідні для сплати відсотків та погашення основної суми
зобов’язань. Навіть у випадках критичної заборгованості кредитори не
звертаються насамперед до звіту про фінансовий стан (балансу), оскільки арешт
та ліквідація заставного майна ніколи не є кращим способом відновлення
чистих інвестицій. Тільки генерування грошових потоків від операцій, які тісно
пов’язані з доходами, розглядаються як основне джерело покриття боргу.
З огляду на попередньо досліджені методологічні зміни в обліку активів,
зобов’язань, доходів та витрат відповідно до оновлених МСФЗ та
Концептуальної основи, та враховуючи те, що первісна та наступна оцінка,
припинення визнання активу та зобов’язання знаходять відображення як у
балансі, так і у звіті про фінансові результати, залишається нерозкритим
питання щодо їхнього впливу на загальну методологію подання основної
фінансової звітності та змісту її статей, які є вагомими для користувачів
фінансової звітності, особливо під час проведення фінансового аналізу.
У зв’язку із цим мета цього параграфа – дослідити методологічний вплив
оновлених правил та концепцій МСФЗ на майбутню структуру та зміст
фінансової звітності. Враховуючи те, що звіт про фінансовий стан (далі –
баланс), звіт про фінансові результати та звіт про рух грошових коштів є
пріоритетними видами фінансової звітності, для досягнення поставленої мети
доцільно розподілити це дослідження на три частини.
3.4.1. Вплив оновлених правил та концепцій МСФЗ на баланс. Оскільки
активи та зобов’язання є основними елементами звітності про фінансовий стан
суб’єкта господарювання за вимогами Концептуальної основи, відповідно
зміни в методології їх обліку за оновленими МСФЗ призводять до значної зміни
у поданні деяких статей до звіту про фінансовий стан.
Тому, виходячи із розглянутої в п. 2.2 та п. 2.3 методології обліку активів
та зобов’язань, отримано те, що зміни в обліку (А) гудвілу, (Б) активів та
зобов’язань, пов’язаних з орендою, (В) договірних активів та зобов’язань,
(Г) страхових контрактів найбільше вплинуть на зміст та побудову балансу.
(А) Нові зміни в МСФЗ 3, методологічні положення якого були досліджені
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РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ОБЛІКУ, ЗВІТУВАННІ
у пп. 2.2.3, разом зі змінами відповідно до грудневого проекту ІASB ЕD/2019/7
(2019 р.) призводять до того, що в балансі суб’єктів господарювання гудвіл буде
відображатися окремо від нематеріальних активів, а інтегровані асоційовані
організації та спільні підприємства будуть відокремлені від неінтегрованих.
Крім того, в даний час ІASB працює над проектом «Гудвіл та знецінення» з
метою виокремлення в звіті про фінансовий стан проміжного підсумку, що
відображатиме власний капітал суб’єкта господарювання до моменту
придбання гудвілу.
Проблема визнання гудвілу в фінансовій звітності полягає в тому, що одні
фахівці її схвалюють, інші – заперечують. Зокрема, противники визнання
гудвілу вважають, що ціни, сплачені під час придбання гудвілу, часто
ґрунтуються на нереалістичних очікуваннях, що в подальшому призводить до
його списання. Водночас проблематика, пов’язана зі списанням гудвілу,
особливо загострюється в момент його тестування на знецінення, конкретно
визначених методів у МСФЗ для якого не існує (див. пп. 2.2.3).
Тому ця група фахівців вважає, що гудвіл не повинен відображатися в
балансі, оскільки він (і) не може бути проданий окремо від компанії,
(іі) погіршує співставність показників активів та чистого прибутку між
фінансовими звітами різних компаній, (ііі) збиток від його знецінення зменшує
сукупні активи компанії, а тому деякі показники ефективності, такі як
рентабельність активів, штучно збільшуються в майбутніх періодах, що
(іv) ускладнює аналітичну роботу (п. 3.5).
Однак, прихильники визнання гудвілу пояснюють, що гудвіл є приведеною
(теперішньою) вартістю надлишкових доходів, які суб’єкт господарювання має
намір заробити в результаті придбання. Ця група фахівців стверджує, що
визначення приведеної вартості цих надлишкових доходів є аналогом
визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків, пов’язаних із
іншими активами та проектами. Крім того, серед методів тестування гудвілу на
знецінення вони виділяють ринковий підхід68 та підхід до доходу69.
Загалом експерти вважають, що користувачі фінансової звітності після
відображення гудвілу та його знецінення в балансі зможуть аналізувати
ефективність управлінських дій керівництва під час придбання, що підвищить
методологічний статус концепції якості управління. Це пояснює нові вимоги
щодо відображення гудвілу в звіті про фінансовий стан.
(Б) Внаслідок дослідження методологічних змін в обліку оренди відповідно
до нового МСФЗ 16 у пп. 2.2.11, було виявлено, що зобов’язання за договорами
операційної оренди більше не розкриватимуться в примітках до фінансової
68
69

При ринковому підході аналізуються активи та зобов'язання компаній, які функціонують в аналогічній галузі.
Використовуючи підхід до доходу, розрахункові майбутні грошові потоки дисконтуються до теперішньої вартості.
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звітності, а безпосередньо відображатимуться в балансах орендарів. Тобто
згідно з п. 22 МСФЗ 16 орендарі практично всі орендні операції повинні
вивести із позабалансу. Це означає, що практично всі договори оренди будуть
відображатися у балансі орендаря у вигляді орендних зобов’язань одночасно та
активів у формі права користування (далі – ROU-актив).
Якщо суб’єкт господарювання не складає свій звіт про фінансовий стан на
основі ліквідності, то активи і зобов’язання, пов’язані із орендою, повинні
відображатися як короткострокові або довгострокові. МСФЗ 16 не містить
вказівок щодо такого розподілу, тому в цьому питанні суб’єкти господарювання
повинні слідувати вимогам МСБО 1, відповідно до якого різниця між
короткостроковими та довгостроковими статтями залежить від тривалості
терміну оренди.
Водночас згідно з п. 47 (а) МСФЗ 16 до ROU-активів, що відповідають
визначенню інвестиційної нерухомості, не застосовують МСФЗ 16 і
відображають у звіті про фінансовий стан як інвестиційну нерухомість
(табл. 3.6). Незалежно від того, чи відображається ROU-актив окремо від
основних засобів чи в складі інвестиційної нерухомості, зобов’язання з оренди
розподіляються на короткострокові та довгострокові. Відповідно вплив на
короткострокові активи та короткострокові зобов’язання буде відрізнятися,
тому таку інформацію потрібно деталізувати в примітках до фінансової
звітності.
Крім того, слід зазначити, що користувачі фінансової звітності можуть
очікувати в балансі на відстрочене податкове зобов’язання для ROU-активів70 і
відстрочений податковий актив для зобов'язання з оренди (див. п. 3.2). Адже
відстрочені податки створюються для цілей оподаткування. Проте їх визнання
суттєво залежить від податкового регулятора в країні.
Наприклад, незважаючи на те, що ROU-активи є дуже схожими за
властивостями із власними основними засобами, помилковою є думка про
необхідність включення на них «амортизаційних» податкових різниць. ПКУ в
4-й частині ст. 138 регламентує: ”вимоги пунктів щодо різниць, які виникають
при нарахуванні амортизації необоротних активів, не застосовуються до
операцій з активами з права користування за договорами оренди“ [268].
Відповідно балансову вартість та амортизацію ROU-активів не зазначають у
рядках 1.1.1 та/або 1.2.1 АМ додатка РІ до Податкової декларації з податку на
прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р.
№ 897, за 2019 рік.
Ст. 138.3 ПКУ вказує на необхідність коригування об’єкта оподаткування на суми різниць в амортизації необоротних
активів; уцінки і дооцінки та зменшення або відновлення корисності; в частині залишкової вартості об’єкта в разі його
продажу або ліквідації [268].

70

261

Активи у формі права використання
(ROU), Інвестиційна нерухомість*,
Основний засіб**
Загальна сума активів поступово зросте
за рахунок визнання ROU-активів за
Ретроспективний попередні періоди.
перехід
Переваги:
на МСФЗ 16
• пріоритетний варіант переходу з точки
(з перерахунком зору розробників МСФЗ,
Недоліки:
попередніх
• більш високі трудовитрати
періодів)

Активи

Подальший облік
після прийняття
МСФЗ 16

Активи < Зобов’язання
через зниження власного капіталу та коригування відстрочених податків
Амортизуються прямолінійно.
За амортизованою вартістю;
Ставка дисконту не переглядається
Примітки: * якщо ROU-актив відповідає визначенню інвестиційної нерухомості; ** у тому числі ROU-актив.
Джерело: складено на основі даних табл. 2.11 (пп. 2.2.11) та [168].

Загальна сума боргу збільшиться на
теперішньої
вартості
суму
орендних
платежів,
майбутніх
за
ставкою
розрахованих
дисконтування на дату дії договору
оренди (або позиковою ставкою)
Недоліки:
• необхідна
оцінка
ставки
дисконтування в момент початку дії
кожного договору оренди
Актив оцінюється одним з двох методів: Загальна сума боргу збільшиться на
1) ретроспективно,
використовуючи суму
теперішньої
вартості
орендних
платежів,
ставку запозичення на 1 січня 2019 р.;
майбутніх
зобов’язанню, розрахованих
за
ставкою
Модифікований 2) тотожно
скоригованому
дисконтування
на
передоплати
та
на
дату
переходу
на
ретроспективний
стандарт
або
1
січня
2019
р.
(або
нарахування
перехід з
відображенням Загальна сума активів значно зросте за ставкою залучення додаткових
рахунок визнання ROU-активів, які:
позикових коштів)
накопиченого
• рівні орендним зобов’язанням лише на Переваги:
ефекту в складі початку оренди
• не виникає необхідність оцінювати
нерозподіленого (для 2-го методу оцінки ROU-активу), ставку дисконтування по кожному
прибутку
або
договору ретроспективно
• відрізняються від суми зобов’язань
(для 1-го методу оцінки ROU-активу)

Зобов’язання за договорами оренди
(короткострокові і довгострокові)

Зобов’язання

Різниця між визнаними активами та
зобов’язаннями на 1 січня 2019 р.
в
складі
вхідного
відображається
нерозподіленого прибутку (для 1-го
методу оцінки ROU-активу)
Недоліки:
• ймовірне
зменшення
чистих
активів/капіталу
суб’єктів
господарювання (для 1-го методу оцінки
активів);
• ймовірна більш висока балансова
вартість активів, і, отже, більш високі
щорічні витрати після застосування
МСФЗ 16
(для 2-го методу оцінки активів)
Капітал (нерозподілений прибуток) з
часом буде зменшуватися на суму витрат
на відсотки та амортизацію ROU-активів

Ймовірне зменшення чистих активів/
капіталу суб’єкта господарювання за
рахунок знецінення активів, яке впливає
на визнання витрат майбутніх періодів
та/або відстроченої орендної оплати

Нерозподілений прибуток

Капітал

Таблиця 3.6. Узагальнення впливу прийняття нового МСФЗ 16 на статті звіту про фінансовий стан

Стаття в балансі

Варіанти переходу на МСФЗ 16
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Елемент фінансової
звітності
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Тимчасові різниці з фінансових витрат оренди податкові органи України
також не вимагають, пояснюючи їх нетотожністю поняттю боргового
зобов'язання згідно з ПКУ. Тому податковий облік для ROU-активів та
орендних зобов'язань в Україні не отримав подібності із іншими активами та
зобов'язаннями.
Такі особливості податкових вимог показують, що навіть включення ROUактивів до статті «Основні засоби» у балансі не перетворює їх на основні
засоби. Не коректним вважається включати такі активи й до нематеріальних
активів (див. п. 4.2). Тому, для того, щоб не ставити під сумніви особливий
статус ROU-активів, доцільно їх визнавати в балансі окремо від інших активів,
як показано в табл. 3.7.
Таблиця 3.7. Відображення орендних активів та зобов’язань
у звіті про фінансовий стан до та після застосування МСФЗ 16
Статті
балансу
Актив з права користування
Нарахована амортизація
Грошові кошти та їх еквіваленти
Довгострокові зобов’язання з оренди
Поточна частина довгострокових зобов’язань
Загальна сума змін
Джерело: складено на основі [273].

Актив балансу
до змін після змін
11 001
(1 886)
(3 050)
(3 050)
(3 050)
6 065

Пасив балансу
до змін після змін
8 383
1 395
9 783

Табл. 3.7 показує, що таке визнання ROU-активів прогнозує збільшення
активів та орендних зобов’язань на початку оренди або на дату переходу на
МСФЗ 16 (рис. Ж.3, додаток Ж), де власний капітал спочатку передбачається
залишитися без змін (окрім модифікованого переходу на стандарт), а з часом –
зменшуватися за рахунок витрат на відсотки та амортизацію.
При цьому зміни в активах очікуються бути меншими, ніж у
зобов’язаннях, через те, що:
¾ загальний показник активів перевищує показник загальних зобов’язань;
¾ ROU-актив амортизується на прямолінійній основі (табл. 3.5), а
зобов’язання з оренди – на наростаючій основі (витрати на відсотки
зменшуються протягом оренди).
Як зазначають деякі американські («Union Pacific Corporation», «COSCO
Shipping») та британські («Chipotle», «Tesco») компанії в примітках до своїх
фінансових звітів, прийняття МСФЗ 16 призведе до збільшення сукупної
вартості активів та сукупної вартості зобов’язань, до зменшення власного
капіталу та, відповідно, фінансових результатів [185].
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Тенденцію щодо збільшення активів та зобов’язань у балансах після
прийняття МСФЗ 16 дослідили Х. Моралес-Діаз та К. Замора-Рамірес. Зокрема,
іспанські науковці встановили, що зміна в активах після прийняття МСФЗ 16
коливатиметься від нуля до 84%, у той час як у зобов’язаннях – від нуля до
160% [216, с. 15]. Водночас у дослідженні було виокремлено три сектори, в
яких зростання в загальних зобов’язаннях є значно вищими, ніж у загальних
активах. Це, зокрема, роздрібна торгівля (27% загальних активів та 59,2%
зобов’язань), готельний бізнес (28,4% загальних активів і 55,3% зобов’язань),
сфера перевезень (27,2% загальних активів та 53,3% зобов’язань). У секторах
енергетики та газу (4,5% активів та 10,5% зобов’язань), страхових та
банківських послуг (0,7% активів та 0,9% зобов’язань) було виявлено
найменший середній приріст загальних зобов’язань та активів [216, с. 18].
Також у зв’язку із тим, що МСФЗ 16 чітко поділяє договори оренди та
договори надання послуг, адже перші необхідно визнавати в бухгалтерському
балансі, інші, як раніше, не відображаються в балансі, бухгалтерам потрібно
вміти правильно розтлумачити договір оренди на наявність ідентифікованого
предмету оренди (МСФЗ 16) чи отримання послуги (див. п. 3.2).
За умов, якщо оренда є послугою, виникає база обкладання ПДВ –
договірна вартість такої послуги [217, с. 242], яка відповідно до п. 188.1 ПКУ
для цілей оподаткування не повинна бути нижче ринкових цін [271268]. А
податкові зобов’язання з ПДВ та податковий кредит виникають по факту
нарахування/оплати послуг з оренди відповідно до договору і залежно від того,
яка подія відбулася першою (див. п. 4.2, табл. 4.12).
Отже, узагальнення даних із табл. 3.6 та табл. 3.7 дозволяє встановити
найбільш істотні причини, які здійснюють вплив на статті балансу, а саме:
1) варіант переходу на МСФЗ 16 (із/без перерахунком попередніх періодів);
2) визнання нового виду активу (ROU-активу) та методи його оцінки, які
залежать від обраного варіанту переходу на новий стандарт оренди;
3) ставка дисконтування для оцінки зобов’язань з оренди (короткострокових і
довгострокових) за приведеною вартістю майбутніх орендних платежів, яка
залежить від обраного варіанту переходу;
4) обтяжлива оренда, відстрочені податки та знецінення ROU-активу, що
можуть призвести до відповідної зміни в капіталі.
Тому питання щодо доцільності включення операційної оренди в фінансову
звітність орендарів ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɨɫɹ між ɪɚɞɚɦɢ ІASB та FASB ɬɪɢɜɚɥɢɣ час.
Так, у 2010 р. чорновий проект МСФЗ 16 отримав близько 1000 коментарів,
половина  з  яких  погоджувалася  з  підвищенням  якості  фінансової 
інформації в разі повного відображення активів та зобов’язань, пов’язаних із
орендою, в фінансовій звітності. Інша половина – називала повне відображення
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таких активів та зобов’язань роздутою «повітряною кулею», здатною погіршити
леверидж компанії та ускладнити облік витрат [218].
Загалом такі нові методологічні зміни можна назвати позитивними для
фінансової звітності орендарів, оскільки інвестори та аналітики тепер зможуть
знайти всі операції з оренди в звіті про фінансовий стан. Проте фінансова
звітність орендодавців залишилася без змін у порівнянні з попереднім МСБО
17: активи фінансової оренди, як і раніше, не відображатимуться в балансах
орендодавців, у той час як активи та зобов’язання операційної оренди тепер
відображаються в звітах про фінансовий стан як орендарів, так і орендодавців.
Такий асиметричний облік операційної оренди ІASB пояснює як вміння
правильно читати фінансову звітність, для покращення якого в п. 51-60, п. 89-97
МСФЗ 16 розробники визначають якісні та кількісні вимоги до розкриття
інформації в звіті про фінансовий стан.
(В) Зміни в обліку договірних відносин з клієнтами відповідно до нового
МСФЗ 15 вплинули не тільки на звіт про фінансові результати, а й на баланс.
Так, відповідно до нової моделі визнання виручки (пп. 2.4.2) суб’єкт
господарювання повинен відображати в своєму балансі «контрактні
зобов’язання» (пп. 2.3.7) або «договірні активи» (пп. 2.2.12).
Компанії, які отримують передплату за поставку товарів або послуг,
можуть відчути помітний вплив на свій перший балансовий звіт після
прийняття МСФЗ 15, адже раніше облік авансових платежів відповідно до
МСБО 18 супроводжувався одночасно із визнанням дебіторської заборгованості
та доходів майбутніх періодів на дату отримання рахунку-фактури. Відповідно
до МСФЗ 15 такий облік став неприйнятним, особливо до моменту
гарантованого (високо ймовірного) отримання виручки. Тому відображення в
балансі договірного зобов’язання ɱɢ активу залежить від того, що відбуɞɟться
раніше [170, п. 106]:
• дата платежу – визнається «контрактне зобов’язання», чи
• дата поставки товарів або послуг – визнається «актив за договором».
Отже, новий звіт про фінансовий стан буде відображати (і) обіцянку
передати товар чи послугу, (іі) отримані передплати від клієнтів у статті
«контрактні зобов’язання», а (і) право на отримання виручки, (іі) право на
повернення товару – у статті «договірні активи» на основі його балансової
вартості за вирахуванням витрат на відновлення. Тому наявність контрактних
зобов’язань у звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду може
означати наступні переваги:
 у разі надходження авансу від клієнта – (а) відсутність кредитного ризику,
а отже (б) непотрібність у розрахунку очікуваних кредитних збитків та
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перевірки договірних активів на знецінення; або
 у разі закінчення терміну сплати відповідно до договору та нарахування
дебіторської заборгованості – (а) необхідність передати обіцяні товари чи
послуги.
Завдяки такій появі в балансі контрактних зобов’язань та активів
експертами прогнозується ефект значного скорочення загальної суми активів і
загальної суми зобов’язань у балансі. Тому для зрозумілості причин такого
скорочення, п. 30 МСБО 8 рекомендує в останній звітності перед переходом на
МСФЗ 15 розкрити окремо доходи майбутніх періодів та торгівельну
дебіторську заборгованість, визнані відповідно до вимог МСБО 18. Після
переходу на новий стандарт ці статті перекласифікуються в договірні активи,
контрактні зобов’язання або дебіторську заборгованість у значно менших
сумах.
Загалом для узгодження оновлень у МСФЗ у січні 2020 р. ІASB випустила
проект ED/2020/3 нових поправок до МСБО 1, яким планується забезпечити
більш загальний підхід до класифікації зобов’язань на основі договірних
домовленостей. ɉɪɨɬɟɣɨɝɨɪɨɡɝɥɹɞɜɿɞɤɥɚɞɟɧɨɪɚɞɨɸɧɚɫɿɱɧɹɪ
(Г) Зміни в обліку страхових контрактів за МСФЗ 17 (див. п. 2.2, 2.3) також
торкнуться деяких статей балансу. Зокрема, це стосується зобов’язань, які
будуть обліковуватися за теперішньою вартістɸ замість історичної (табл. 2.17).
Тому такі зміни можна назвати скоріше внутрішніми, оскільки вони, на відміну
від змін у обліку вище поясненого гудвілу, договірних та орендних активів/
зобов’язань, не призведуть до зовнішніх змін у формі звіту про фінансовий стан.
3.4.2. Вплив оновлених правил та концепцій МСФЗ на звіт про фінансові
результати. Оскільки доходи та витрати є основними елементами звітності про
фінансові результати суб’єкта господарювання згідно з вимогами
Концептуальної основи, відповідно зміни в методології їх обліку за оновленими
вимогами у МСФЗ призводять до значної зміни в поданні деяких статей до звіту
про фінансові результати. Це, зокрема, зміни в обліку (А) операцій з бізнесоб’єднання, (Б) операцій, пов’язаних із орендою, (В) договірних відносин.
(А) Необхідність відображення гудвілу, придбаного внаслідок бізнесоб’єднання, в балансі призводить до необхідності відображення збитків від його
знецінення в звіті про фінансовий результат. Як наслідок, це приводить у
відповідність теорію та практику: відображення в ціні акцій компанії
економічного та бухгалтерського гудвілу (збитки, отримані внаслідок
знецінення гудвілу, впливають на чистий прибуток, а отже й на ESP).
(Б) Окрім змін в «балансових» активах та зобов’язаннях, пов’язаних із
орендою, зміни відбудуться й у статтях звіту про прибутки або збитки та інший
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сукупний дохід орендаря. Зокрема, зміни прогнозуються відбутися не тільки в
сукупних витратах, а також у пропорції між операційними та фінансовими
витратами. Так, більшість витрат на операційну оренду не відображатимуться в
складі операційних витрат (додаток Е, табл. Е.3), оскільки вони перейдуть
здебільшого у фінансові витрати за орендними зобов’язаннями та витрати на
амортизацію.
Тому у звіті про прибутки та збитки орендарі тепер відображатимуть:
• витрати на амортизацію ROU-активу, яку МСФЗ 16 вимагає ще й
розкривати в примітках у розрізі видів таких активів [61, п. D.5],
• фінансові витрати (відсотки) на залишок орендного зобов’язання,
обчислені за методом ефективної процентної ставки,
• змінні орендні платежі (якщо такі є), не віднесені до оцінки орендного
зобов’язання в тому періоді, у якому відбулася подія71, що спричинила до таких
платежів (табл. 3.8).
Таблиця 3.8. Приклад відображення витрат, пов’язаних з орендою, у звіті
про фінансовий результат орендаря до та після застосування МСФЗ 16
Статті
Загальновиробничі витрати
Фінансові витрати
Загальна сума змін у витратах
Вплив на фінансовий результат до
оподаткування
Джерело: складено на основі [273].

До змін

3 050

Після змін
1 886
(як витрати на амортизацію
та/або орендна плата)
1 833
(як витрати на відсотки)
3 719 ↑

(3 000)

(3 699) ↓

3 050
-

Щодо цього правдивими виявилися дослідження зарубіжних вчених у тому,
що більша частина щорічних орендних витрат буде вищою на початкових
стадіях оренди або на дату переходу на новий стандарт (якщо не виконується
перерахунок попередніх періодів), навіть якщо орендні платежі є незмінними
(рис. Ж.2). Відповідно, вирівнювання таких витрат передбачалося ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ
відбутися протягом усього терміну оренди (рис. Ж.1).
Зокрема, науковець Дж. Імхоф обрахував і відобразив на графіку точку
рівноваги, в якій капіталізовані витрати будуть рівні витратам на операційну
оренду, що складає приблизно 50% [219]. Це означає, що мінімум половину
середнього терміну оренди активів витрати на оренду будуть високими після
прийняття МСФЗ 16 (рис. 3.6). Тобто можна зробити висновок: для того, 
щоб визначити власну точку рівноваги для витрат на оренду суб’єкту
71

Зміни в індексі цін, курсі іноземної валюти, індексації вартості базових активів, або їх комбінацій.
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господарювання достатньо поділити залишковий термін оренди на загальний
термін оренди.

Рис. 3.6. Загальні витрати на оренду до та після капіталізації
Джерело: [219].

С. Рогозний у своїх дослідженнях також відмічав, що після застосування
МСФЗ 16 відбудуться перенесення на майбутні періоди частини зобов’язань з
податку на прибуток через збільшення витрат оренди на перших етапах дії
договору оренди (табл. 3.9).
Таблиця 3.9. Вплив змін у витратах на податок на прибуток
протягом усього терміну оренди відповідно до МСФЗ 16
Статті / роки
2018 2019 2020
Сукупні витрати з оренди за МСФЗ 16 3 719 3 408 3 174
Орендні платежі за МСБО 17
3 000 2 250 3 000
Податок на прибуток
-129 -194
-12
Джерело: складено на основі [217, с. 242].

2021
2 847
3 000
+47

2022
2 457
3 000
+117

2023
1 695
2 500
+170

Разом
17 300
16 750
-

Як підтверджує табл. 3.9, за підрахунками науковця сума податку на
прибуток першого року оренди після застосування МСФЗ 16 виявилась на
129 тис. грн. меншою, а останнього – на 170 тис. грн. більшою [217, с. 242],
хоча в сумарному результаті за 6 років склала нуль. При цьому проведене
дослідження підтвердило гіпотезу попереднього науковця в тому, що половину
терміну оренди витрати на оренду відповідно до МСФЗ 16 були високими.
Отже, у підсумку отримано, що в перші періоди оренди:
• чистий прибуток/збиток буде нижчий, а наприкінці строку – вищий за
рахунок зниження суми відсоткових витрат (табл. 3.8);
• витрати на відсотки за орендними зобов’язаннями будуть вищими, ніж
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наступні, у зв’язку зі зниженням величини орендного зобов’язання (табл. 3.8).
Проте за увесь період оренди чистий прибуток (збиток) залишиться без
змін. Відповідно податок на прибуток вирівняється, тому що будь-яка зміна
витрат буде компенсована відстроченим податком (табл. 3.9).
Тлумачення деяких індивідуальних податкових консультацій (ІПК)
стверджують, що податковому коригуванню (у тимчасових різницях) не
підлягають також фінансові витрати від дисконтування орендних зобов’язань72
та витрати на комунальні послуги (у випадку оренди приміщення)73. Тобто
об’єкт оподаткування за операціями з оренди формується виключно на підставі
бухгалтерського обліку.
Лише в разі, якщо суб’єкт господарювання орендує майно у фізичної
особи, тобто виступає податковим агентом, такі орендні операції відповідно до
ст. 168 ПКУ є підставою для нарахування податку на доходи фізичних осіб та
військового збору. Також, враховуючи, що вплив оренди в іноземній валюті на
ROU-активи та зобов’язання з оренди не буде однаковим, це також позначиться
на статтях звіту про прибутки та збитки.
(В) Зміни в обліку договірних відносин відповідно до нових МСФЗ 9, МСФЗ
15, МСФЗ 17 вплинули на звіт про фінансові результати опосередковано, на
відміну від балансу. Так, відповідно до нової моделі визнання виручки
(пп.2.4.2), суб’єкт господарювання, хоча й не додає нових статей до звіту,
повинен дотримуватися принципу мінімального розміру виручки в момент
продажу, тому що оцінка загального розміру виручки на момент продажу не
вважається розробниками надійною. Аналогічна ситуація є й для договорів
страхування – визнання прибутків відбувається після надання страхової
послуги.
Отже, звіт про прибутки та збитки відповідно до нових змін у стандартах
отримає більш пізнє відображення прибутків ɜɨɞɧɨɱɚɫɿɡраннɿɦ відображенняɦ
збитків. Зокрема, МСФЗ 9 та МСФЗ 17 вимагають своєчасного відображення
збитків від обтяжливих та збиткових страхових контрактів (у разі наявної
очевидності їхнього понесення), очікуваних кредитних збитків (ɭ ɪɚɡɿ
знецінення фінансових інструментів до моменту їхнього погашення), а також
негайного фіксування реструктуризації боргових зобов’язань ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɭɬɤɢ
ɡɛɢɬɤɢ.
Такі зміни сприяють підвищенню довіри інвесторів до показників звіту про
фінансові результати, тому що точність оцінювання прибутків та збитків
гарантується врахуванням усіх можливих змін до моменту їх визнання. Це
дозволяє спрогнозувати зменшення коливань у звітних показниках операційних
72
Відсотки за орендним зобов'язанням за МСФЗ 16 у розрахунку не є тотожними із розрахунками відсотків з
боргових зобов'язань відповідно до п. 14.1.206 ПКУ.
73

Згідно з індивідуальними податковими консультаціями, зокрема ІПК від 20.03.2019 р. № 1132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.
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прибутків, що значно підвищує захист суб’єктів господарювання від впливу
зовнішніх (ринкових) та внутрішніх (стан позичальника) факторів. Проте нові
правила можуть бути дещо сумнівними через надмірну уживаність суджень.
Крім розглянутих змін, звіт про фінансові результати набув деяких
уточнень у формі подання, а саме Концептуальна основа пропонує подавати
його за однією із форм:
9 як один звіт із однойменною назвою «звіт про прибутки та збитки та
інший сукупний дохід» або «звіт про сукупний дохід», або
9 як два звіти – п «звіт про прибутки та збитки», «звіт про інший сукупний
дохід».
При цьому самі розробники віддають перевагу формі з єдиною назвою, до
якої конкретних вимог вони не прописують. Тобто суб’єкт господарювання
може використовувати інші терміни для опису загальної суми доходу за звітний
період у межах зрозумілості.
Для узагальнення впливу досліджених методологічних змін у обліку
доходів та витрат відповідно до МСФЗ, у додатку Е (табл. Е.3) наведена
основна структура звіту про фінансові результати, мінімально рекомендована
МСБО 1 із новими поправками. Водночас п. 45-46 МСБО 1 вимагають
дотримуватися обраної класифікації статей у звіті про фінансовий результат на
регулярній основі, а у разі змін – провести відповідні коригування, як мінімум,
у звіті попереднього періоду. Вимоги такого послідовного подання статей
поширюються як на розділ прибутку або збитку, так і на розділ іншого
сукупного доходу. Це пояснюється метою забезпечити фінансові звіти
порівняльною інформацією (якісна характеристика).
Враховуючи існування двох методів подання операційних витрат у звіті
про фінансові результати (за характером або функцією витрат), МСБО 1
вимагає надавати додаткову інформацію про характер витрат, якщо суб’єкт
звітування розкриває витрати за функціями. Вимоги МСБО 2 у такому питанні
узгоджуються із вимогами МСБО 1, дозволяючи розкривати операційні витрати
за характером собівартості74 [220, п. 39]. Проте, незважаючи на пріоритетність у
МСФЗ методу подання витрат за характером та їхню меншу ускладненість у
підрахунку, розподіл витрат за функціями здатен більш правдиво відображати
собівартість реалізації, включаючи прямі витрати на реалізацію.
Поріг суттєвості в звіті про фінансові результати МСБО 1 радить
застосовувати під час взаємозаліку статей доходів та витрат із відображенням
їхніх валових сум у примітках до фінансової звітності. Зокрема, це можуть
бути:
74
Сировина та витратні матеріали, витрати на оплату праці, інші експлуатаційні витрати, зміна чистої вартості запасів за
період.
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а) прибутки або збитки внаслідок вибуття необоротних активів, балансова
вартість яких менша або більша за отриману виручку,
б) витрати, пов’язані з резервами на відшкодування третій стороні
відповідно до договору.
Загалом Концептуальна основа не відокремлює прибутки та збитки в
окремі елементи фінансової звітності, на відміну від концепцій GAAP США
(див. п. 4.2), а визначає їх як загальну суму доходу за вирахуванням витрат,
виключаючи складові іншого сукупного доходу. Водночас припускається, що
майже всі статті, включені в інший сукупний дохід75, будуть перекласифіковані
в прибуток та збиток у наступні періоди. Проте, відповідно до окремих МСФЗ,
деякі статті не підлягають перекласифікації [61], зокрема, якщо відсутня чітка
ідентифікація періоду чи суми відповідно до п. 7.19 нового Концепту [148].
Отже, інший сукупний дохід став важливим та обов’язковим у концепції
звітування про фінансові результати, тому його компоненти не дозволяється
подавати в звіті про зміни у власному капіталі. Враховуючи те, що зміни у
чистих активах можуть бути пов’язані як з власним капіталом, так і з
діяльністю суб’єкта господарювання, можуть виникати труднощі під час
правильного їх розподілу між фінансовими звітами. Тому для покращання
розуміння приналежності зміни в чистих активах до іншого сукупного доходу
на рис. 3.7 складено методику їхнього розподілу між звітами.
Зміни в чистих активах
Зміни у капіталі
- емісія нових акцій;
- виплата дивідендів акціонерам;
- викуп власних акцій на ринку

Звіт про зміни у
власному капіталі

Зміни в результатах
Зміни, пов'язані з
основними видами
діяльності

Зміни, пов'язані з
іншою діяльністю

- дохід від реалізації;

- доходи та витрати, які

- собівартість
реалізованих товарів;
- інші операційні витрати
та доходи

МСФЗ вимагають
відносити до іншого
сукупного доходу

Звіт (або розділ)
про прибутки та
збитки

Звіт (або розділ)
про інший сукупний
дохід

Рис. 3.7. Методика розподілу змін у чистих активах між фінансовими
звітами
Джерело: власна розробка.
75

Статті, які впливають на власний капітал, але не є результатами операцій з акціонерами.
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Наведена на рис. 3.7 методика розподілу змін у чистих активах між звітами
дозволяє стверджувати про важливість правильної класифікації зобов’язань та
власного капіталу в фінансових інструментах (п. 3.3). Дійсно, якщо
привілейовані акції будуть відображені в звіті про фінансовий стан емітента як
заборгованість, то виплати дивідендів за ними повинні бути визнані в звіті про
прибутки та збитки як витрати на відсотки. Аналогічна ситуація існує для
погашення або рефінансування фінансових інструментів, класифікованих як
зобов’язання.
Однак, прибутки та збитки від інструментів власного капіталу
зараховуються безпосередньо в звіт про власний капітал. Водночас поправки,
додані до МСБО 12 у грудні 2019 р., пояснюють, що суб’єкт господарювання
повинен визнати наслідки податку на прибуток від дивідендів у складі
прибутку чи збитку, іншого сукупного доходу або власного капіталу,
відповідно до первісної оцінки операції, яка створила дивіденди. Причина
полягає в тому, що ці наслідки більше пов’язані з минулими операціями чи
подіями, які створили розподілений прибуток.
У зв’язку із цим можна зазначити, що правила МСФЗ щодо подання
доходів у фінансовій звітності базуються на так званій «змішаній моделі
атрибутів»: відображають реалізаційні (операційні) та позареалізаційні
(неопераційні або інший сукупний дохід) доходи або витрати. Подібне
врахування майбутніх доходів представляє корисну фінансову інформацію для
осіб, які приймають рішення, оскільки допомагає спрогнозувати прибуток та
майбутні грошові потоки, які є основними для визначення цін на акції.
Оскільки оновлені у 2018 р. концепційні зміни (пп. 2.1.1) також вимагають
оцінювати перспективи майбутніх чистих грошових надходжень до суб’єкта
господарювання та аналізувати дії керівництва щодо ефективності
використання ресурсів, фінансова звітність відповідно отримала додаткову
необхідність у розподілі статей на ті, що не повторяться в майбутньому (від
англ. ’transitory‘), і ті, що очікуються в майбутньому (від англ. ’fixed‘, ’persistent‘
або ’permanent‘).
Так, п. 85 МСБО 1 вимагає розкривати статті доходів та витрат минулих
періодів, які не очікуються в наступних періодах, окремо (або в примітках) в
звіті про прибутки та збитки. Такі нерегулярні статті повинні бути суттєвими та
покращувати зрозумілість фінансової звітності. Також для підвищення
прогнозованості фінансової звітності в примітках вимагається розкривати
нерегулярні доходи і витрати на основі очікуваних майбутніх подій (а не
минулих) – незвичайні статті. Це допомагає додатково відокремити нерегулярні
доходи та витрати, які складно спрогнозувати.
Що стосується реалізаційних (операційних) доходів та витрат, то основним
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недоліком у МСФЗ на даний момент вважається відсутність визначення
операційної діяльності, тому що це перекладає відповідальність на суб’єкт
господарювання гарантувати, що операційні статті в звіті відображають дійсно
його основну діяльність. Для уникнення цього, ІASB опублікувала в грудні
2019 р. проект ЕD/2019/7 «Загальне подання та розкриття інформації», який
доповнить діючий МСБО 1. Зокрема, в майбутніх поправках планується додати
до звіту про прибутки та збитки:
 класифікацію доходів та витрат на операційні, інвестиційні та фінансові;
 три проміжні підсумки (табл. 3.10), та
 аналіз операційних витрат із використанням методу за характером
витрат, або за функціями, який забезпечить звітність найбільш корисною
інформацією.
Якщо термін обговорення проекту завершиться відповідно до запланованої
дати (30 червня 2020 р.), то звіт про прибутки та збитки набуде наступної
структури (табл. 3.10).
Таблиця 3.10. Структура нового звіту про прибутки та збитки
відповідно до проекту ЕD/2019/7 «Загальне подання та розкриття інформації»
Виручка
ОПЕРАЦІЙНА
Операційні витрати
ДІЯЛЬНІСТЬ
—
=
Операційний прибуток або збиток
*
Частка прибутків або збитків від інтегрованих асоційованих та ІНТЕГРОВАНІ
+/ОБ’ЄДНАННЯ
спільних підприємств76
Операційний прибуток або збиток та доходи та витрати
=
*
інтегрованих асоційованих та спільних підприємств
Частка прибутків або збитків від неінтегрованих асоційованих
+/ІНВЕСТИЦІЙНА
та спільних підприємств
ДІЯЛЬНІСТЬ
Дохід від інвестицій
+
* /кінцевий
Прибуток або збиток до результатів від фінансової
проміжний
=
77
діяльності та податку на прибуток
підсумок/
Відсотковий дохід від грошових коштів та їх еквівалентів
+
Витрати від фінансової діяльності
ФІНАНСОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Відсоткові витрати з інших фінансових зобов’язань (наприклад,
амортизація дисконту із пенсійних зобов’язань та резервів)
=
Прибуток або збиток до оподаткування
Податок на прибуток
=
Чистий прибуток або збиток
Припинена діяльність78
Примітка. * Проміжні підсумки. Джерело: складено на основі [221].
76
Інтегровані асоційовані та спільні підприємства – це підприємства, діяльність яких тісно пов’язана із основною
діяльністю суб’єкта звітування.
77
З метою покращення порівняння фінансових звітів між компаніями, подібно до ЕВІТ, незалежно від того, як вони
фінансуються.
78
Для відображення складової, яка вибула з продажу або класифікується як утримувана для продажу, згідно з МСФЗ 5.
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Отже, розробники пропонують подавати операційний прибуток, як і раніше,
за залишковим принципом. Проте деякі види доходів та витрат будуть
класифікуватися залежно від характеру основної діяльності компанії, зокрема:
1. Витрати на виплачені дивіденди та відсотки повинні, як правило,
класифікуватися як фінансова діяльність79 за винятком, якщо компанія надає
клієнтам фінансування в межах основної діяльності. У такому разі всі витрати
від фінансової діяльності, включені в операційний прибуток або збиток, не
потрібно буде подавати в кінцевому проміжному підсумку (табл. 3.10).
2. Доходи від дивідендів та відсотків повинні, як правило, класифікуватися як
інвестиційна діяльність80 за винятком, якщо компанія здійснює інвестиції в
активи (як частини основної діяльності), які приносять прибуток незалежно від
інших ресурсів компанії або, якщо вони отримані в результаті значного
залишку грошових коштів та їх еквівалентів.
3. Доходи або витрати від курсових різниць передбачається розробниками
включати до тієї категорії доходів та витрат, які призвели до таких різниць.
У категорію інвестиційної діяльності звіту про прибутки та збитки ІASB
пропонує включати інформацію про прибуток від інвестицій, який в значній
мірі не залежить від інших ресурсів компанії. Ця категорія може включати
додаткові витрати, понесені при формуванні доходів та витрат від інвестицій.
Відповідно до пропозицій суб’єкти господарювання повинні будуть
представляти прибутки та збитки від інвестицій в інтегровані асоційовані
організації та спільні підприємства окремо від прибутків та збитків від
інвестицій в неінтегровані асоційовані організації та спільні підприємства81
(табл. 3.10). Така зміна узгодиться із відокремленням інвестицій від
інтегрованих та неінтегрованих підприємств у балансі, що покращить
аналітичну функцію обох звітів.
У категорії фінансової діяльності82 звіту про прибутки та збитки суб’єкт
господарювання повинен буде включити інформацію про доходи та витрати
від: • залишків грошових коштів та їх еквівалентів, • зобов’язань, що належать
до фінансової діяльності, • відсотків від інших зобов’язань. Водночас
пропонований проміжний підсумок виключає категорію фінансової діяльності,
податок на прибуток та припинену діяльність (табл. 3.10).
Крім того, для підвищення прозорості діяльності та дотримання концепції
Грошові потоки від виплат дивідендів та відсотків також передбачається проектом класифікувати у фінансовій діяльності.
Грошові потоки від надходження відсотків та дивідендів, в тому числі отримані від асоційованих організацій і спільних
підприємств, облікованих за методом участі в капіталі, також передбачається проектом класифікувати у інвестиційній
діяльності.
81
Рух грошових коштів від таких інвестицій також повинен подаватися окремо у звіті про рух грошових коштів.
82
Фінансова діяльність відповідно до проекту ЕD/2019/7 – це діяльність, спрямована на отримання або використання
ресурсу від постачальника фінансування. Водночас передбачається, що ресурс буде повернуто постачальнику фінансування
із грошовим відшкодуванням, яке залежить від розміру та терміну кредиту.
79
80
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ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ управління ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ (див. пп. 2.1.2) ІASB планується
додати до фінансової звітності показники ефективності управління (MPM, англ.
’management performance measures‘), обов’язкові для розкриття в окремій
примітці, в якості проміжних підсумків доходів та витрат [222].
Отже, оновлені категорії доходів та витрат у звіті про прибутки та збитки
не матимуть повної узгодженості з категоріями звіту про рух грошових коштів.
ІASB навмисно визначила різні цілі для категорій інвестиційної діяльності в
двох цих звітах. Наприклад, грошові потоки від основних засобів включаються
до категорії інвестиційної діяльності в звіті про рух грошових коштів, але
доходи та витрати від цих активів будуть включатися в категорію операційної
діяльності в звіті про прибутки та збитки.
3.4.3. Вплив оновлених правил та концепцій МСФЗ на звіт про рух
грошових коштів. Якщо узагальнити вищерозглянутий вплив оновлених правил
та концепцій МСФЗ на баланс та звіт про фінансові результати, то ті зміни, які
вплинуть на звіт про рух грошових коштів, із урахуванням грудневого проекту
ІASB ЕD/2019/7 «Загальне подання та розкриття інформації» можна відобразити
наступним чином – табл. 3.11.
Таблиця 3.11. Вплив оновлених правил та концепцій МСФЗ на статті звіту
про рух грошових коштів
Елемент
фінансової
звітності

Операційна
діяльність

Надходження
Орендні платежі →
грошових
фінансову діяльність
коштів

Фінансова діяльність

Інвестиційна діяльність

Х

Отримані дивіденди та
відсотки*
(проект
ЕD/2019/7),
Отримані дивіденди від
асоційованих
та
спільних підприємств,
які обліковуються за
методом
участі
в
капіталі
(проект
ЕD/2019/7)

Виплати
по Орендні платежі, що
короткостроковій
відносяться до зменшення
оренді, оренді з основної суми боргу*
Вибуття
низькою вартістю та (орендного зобов’язання),
Витрати на відсотки з
змінні
орендні Витрати на відсотки з
грошових
оренди * (МСФЗ 16)
платежі (МСФЗ 16), оренди * (МСФЗ 16),
коштів
Витрати на відсотки Виплачені дивіденди та
з оренди * (МСФЗ відсотки*
(проект
16)
ЕD/2019/7)
Примітка: * відповідно до GAAP США тільки у операційній діяльності [61, п. D.6].
Джерело: складено на основі даних табл. 2.11 (пп. 2.2.11).
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Зокрема, фактичні грошові потоки з оренди не зміняться після переходу на
новий МСФЗ 16, окрім перенесення їх з одного виду діяльності в інший.
Відповідно до грудневого проекту ІASB ЕD/2019/7 при використанні непрямого
методу для визначення грошових потоків від операційної діяльності суб’єкт
господарювання повинен буде починати з операційних прибутків та збитків
(див. табл. 3.10). Це дозволить зменшити кількість розрахунків, які необхідні в
даний час для отримання операційних грошових потоків. Крім того, суб’єкт
господарювання більше не матиме вибору під час класифікації дивідендів та
відсотків (табл. 3.11), що узгодиться із відповідною класифікацією в звіті про
прибутки та збитки.
Рух грошових коштів від інвестицій в інтегровані асоційовані організації та
спільні підприємства буде відображатися окремо від руху коштів від інвестицій
у неінтегровані організації та спільні підприємства (див. табл. 3.10). Така зміна
узгодиться із відокремленням інвестицій, прибутків та збитків від інтегрованих
та неінтегрованих підприємств у балансі та звіті про фінансові результаті, що
покращить аналітичну функцію усіх звітів.
Важливим у проекті ІASB ЕD/2019/7 необхідно відмітити дозвіл
компаніям, які в межах основної діяльності фінансують своїх покупців або
інвестують в активи, які приносять прибуток окремо і незалежно від інших
ресурсів, слідувати класифікації видів діяльності в звіті про рух грошових
коштів для прибутків та збитків в звіті про фінансові результати.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі отримано, що основні
зміни в Концептуальній основі та МСФЗ суттєво вплинуть на ключові статті
фінансової звітності, її майбутній зміст та методологію подання. Крім
розглянутих факторів, доведено, що ступінь впливу на облікові статті залежить
від обраної облікової політики, методу переходу на стандарти та застосованих
суджень.
Результати дослідження показали, що новий проект поправок до МСБО 1
щодо змін у формі подання статей до балансу, звіту про прибутки та збитки та
звіту про рух грошових коштів допоможе забезпечити звітність найбільш
корисною інформацією, узгоджуючи її між собою та із новою концепцією
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ управління керівництвом. Запропонована методика розподілу
змін у чистих активах між фінансовими звітами допомогла встановити
важливість правильної класифікації зобов’язань та власного капіталу для звіту
про інший сукупний дохід (або розділ звіту про сукупний дохід).
Вважається, що такі зміни в МСБО 1 позитивно вплинуть на якість
фінансової звітності, підвищивши її зрозумілість та співставність, яка на
поточний момент змінених стандартів залишається актуальним питанням,
розкритим у наступному параграфі цієї монографії.
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3.5. Вплив змін у вимогах МСФЗ на співставність показників
фінансової звітності, їх співвідношення та аналітичність
Як показують попередні дослідження науковців, прийняття МСФЗ дають
більші переваги для аналітиків та забезпечують їхні прогнози надійною
точністю. Наприклад, Р. Ернстбергер та Ф. Браун досліджували це для
Німеччини [223], Д. Бьярд – для фірм ЄС [224]. Тобто такі переваги
знаходилися серед країн із сильними інститутами із запровадження МСФЗ та
правовими системами, націленими на захист інвесторів. Крім того, під час
більш детального вивчення досліджень виявлялося, що аналітики, які
слідкували за фірмами після прийняття МСФЗ у більш ніж одній європейській
країні отримали кращі результати порівняння та прогнозованості.
Отже, на думку зарубіжних вчених, ці результати підтвердили, що
гармонізація бухгалтерського обліку у вигляді широкого розповсюдження
МСФЗ полегшує транскордонне порівняння фінансових даних й, у такий спосіб,
знижує витрати фінансових аналітиків із різних країн.
Проте досліджений в попередньому параграфі методологічний вплив
оновлених МСФЗ на побудову фінансової звітності дозволяє стверджувати, що
пріоритет оцінки за справедливою вартістю, поява нових статей у звітах
внаслідок нової методології обліку оренди та визнання прибутків та збитків
суттєво ускладнять процедуру порівняння статей фінансової звітності і, як
наслідок, аналізу фінансових коефіцієнтів, актуальність якого посилилася після
повернення в Концептуальну основу МСФЗ до мети фінансової звітності –
оцінки перспектив майбутніх чистих надходжень коштів підприємства.
У такому разі керівникам важливо розуміти наслідки такого впливу та
вчасно вносити відповідні корективи у розрахунки фінансових коефіцієнтів для
того, щоб забезпечити правильну співставність фінансових результатів. Адже в
умовах знову існуючої у МСФЗ концепції якості управління (див. пп. 2.1.1)
фінансова звітність нині допомагає інвесторам визначити наскільки ефективним
і результативним є управлінський персонал у виконаннях своїх обов’язків, у
тому числі захисті активів від несприятливих економічних чинників та
забезпечення дотримання підприємством законів, нормативів та контрактних
зобов’язань; а аудиторам – зробити експрес-аналіз фінансової звітності та на
стадії планування визначити ризики та стратегію перевірки [225, с. 228].
У зв’язку із цим дослідити сучасну проблематику співставності фінансової
звітності та вплив нових змін у вимогах МСФЗ на основні фінансові
коефіцієнти та їх аналітичність є метою дослідження в цьому параграфі.
Перш ніж оцінити, як змінюватимуться найбільш широко використовувані
фінансові коефіцієнти та, як наслідок, прогнози аналітиків, необхідно
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узагальнити вплив змін у правилах та концепціях МСФЗ на ті бухгалтерські
показники, які використовуються при обчисленні цих коефіцієнтів (табл. 3.12).
Таблиця 3.12. Узагальнений вплив оновлених вимог у МСФЗ
на основні статті фінансової звітності
Вплив оновлень у міжнародних стандартах
МСФЗ 15,
МСФЗ 16
МСФЗ 3
МСФЗ 9, МСФЗ 17
Необоротні активи
↑
↓ (списання
Оборотні активи
↓
гудвілу)
Всього активи
↑
↓
↓
Чистий борг (в т. ч. фінансові зобов’язання)
↑
↓
Всього зобов’язання
↑
↓
Капітал (чисті активи)
↓
Операційний прибуток
↑
↓
Фінансові витрати
↑
Виручка
↓ (пізнє визнання)
Чистий прибуток до відсотків та
↑↑
амортизації (EBITDA)
↓ (раннє визнання
Прибуток до оподаткування (ЕВТ)
↓
↓
збитків)
Чистий прибуток
↓
↓
↓
Відстрочені податки
↑
↓
Прибуток на акцію (EPS)
↓
↓
↓
Грошовий потік від операційної діяльності
↑
↓
Грошовий потік від фінансової діяльності
↓
Чистий грошовий потік
Примітки: ↑↑ (Суттєве збільшення), ↑ (Збільшення), ↓ (Зменшення), - (без змін).
Джерело: власна розробка.
Показники фінансової звітності

У зв’язку із наведеним у табл. 3.12 узагальненням, далі пропонується
детально розглянути вплив нової моделі бухгалтерського обліку за МСФЗ на
найбільш вагомі фінансові коефіцієнти бухгалтерського балансу (платоспроможність та ліквідність), звіту про прибутки та збитки (рентабельність
продажів, власного капіталу, або RОЕ, та активу, або RОА, прибуток на акцію),
та звіту про рух грошових коштів (ефективність грошових потоків та покриття).
Зокрема, очікується, що більшість коефіцієнтів платоспроможності,
наведених у додатку З (група А) після прийняття нових вимог міжнародних
стандартів поступово підвищяться. Зокрема, у разі значного збільшення
загальної суми зобов’язань та довгострокових зобов’язань коефіцієнти
фінансового ризику та фінансового левериджу зростуть, особливо за рахунок
зниження власного капіталу на ранніх стадіях оренди (див. п. 3.4, табл. 3.6,
табл. 3.7). Водночас, якщо на початку оренди власний капітал не зменшиться,
що залежить від обраного способу переходу на МСФЗ 16, то протягом терміну
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оренди він у будь-якому разі отримає зменшення за рахунок витрат на відсотки
та амортизацію ROU-активу, що призведе ще більшого підвищення коефіцієнту
фінансового левериджу.
Наприклад, зарубіжні експерти виділяють чотири сектори з найвищим
зростанням левериджу – роздрібна торгівля (86,1%), готелі (99%), транспорт
(94,7%), а також програмне забезпечення та послуги (60,6%). До секторів із
найнижчим зростанням левериджу належать банківська справа та страхування
(2,6%), побутові та особисті товари (8,1%), нерухомість (9,2%) та
диверсифіковані фінансові послуги (12,7%) [216, с. 19]. Прогнозується, що такі
зміни в левериджі компаній вплинуть не тільки на їх структуру капіталу та
боргові угоди, а й на позиції на ринку, а отже і на їхній імідж перед інвесторами
та користувачами [218, с. 358].
Для коефіцієнту фінансової незалежності ймовірним є менше зростання, ніж
для коефіцієнту фінансового левериджу, за рахунок скорочення сукупних
активів (МСФЗ 15, МСФЗ 16) внаслідок амортизації та/або списання гудвілу
(МСФЗ 3). Тобто на період переходу на нові правила обліку значного
підвищення коефіцієнту незалежності не очікується, а у разі зниження власного
капіталу – навіть зниження. Аналогічна ситуація прогнозується й для
коефіцієнту платоспроможності, який буде знижуватися з часом та/або в разі
знецінення гудвілу.
Суттєвого впливу від прийняття нових МСФЗ, як очікується, отримає
чисельник коефіцієнту фінансової залежності – сукупні активи – через визнання
ROU-активів (МСФЗ 16), договірних активів замість дебіторської
заборгованості в менших сумах (МСФЗ 15) та/або списання гудвілу (МСФЗ 3).
Водночас цей коефіцієнт прогнозується підвищитися лише на початку переходу
на МСФЗ 16, оскільки подальша амортизація ROU-активів разом із меншою
сумою дебіторської заборгованості згідно з договорами з клієнтами, особливо в
разі наявності списання гудвілу, призведуть до вагомого його зниження. Проте,
якщо на момент переходу на новий стандарт оренди суттєво знизиться власний
капітал (див. п. 3.4, табл. 3.6, табл. 3.7), то підвищення коефіцієнту фінансового
левериджу може виявитися набагато більшим, ніж передбачається експертами.
Ще одним компонентом, на який матимуть вплив нові вимоги МСФЗ 16 та
МСФЗ 15, є частина зобов’язань з оренди та договорів із клієнтами, які
включені в короткострокові зобов’язання – знаменник усіх коефіцієнтів
ліквідності (додаток З, група Б). Оскільки цей знаменник збільшиться після
прийняття нового стандарту оренди, а чисельники залишаться без змін, то всі
коефіцієнти поточної/абсолютної/швидкої ліквідності повинні знизитися. Проте
такий прогноз щодо зниження ліквідності компенсується скороченням
договірних зобов’язань під впливом МСФЗ 15. Тому більш точно можна
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спрогнозувати лише зниження коефіцієнту поточної ліквідності під впливом
МСФЗ 3 та МСФЗ 16.
Показники рентабельності продукції також зміняться під впливом оновлених
стандартів (додаток З, група В). Зокрема, враховуючи, що компанії з
фінансовою орендою тепер матимуть вищі загальні витрати з оренди (витрати
на відсотки та амортизацію ROU-активів), елементи коефіцієнтів
рентабельності, такі як прибуток до оподаткування та чистий прибуток,
знизяться, що призведе до зниження чистої рентабельності основної діяльності та
рентабельності продукції до оподаткування. Проте очікуване збільшення
операційного прибутку за рахунок перенесення витрат на оренду із операційних
у фінансові призведе швидше до підвищення операційної рентабельності продукції.
Подібне збільшення передбачається й для рентабельності продукції в
валовому прибутку, тільки в тій мірі, в якій елементи витрат з оренди будуть
включені в собівартість реалізованих товарів. Тому рентабельність продажів в
валовому та операційному прибутку ймовірніше буде вищою, ніж
рентабельність продажів у прибутку до оподаткування та чистого прибутку. Це
дає підстави стверджувати, що навіть у разі однакової суми витрат на оренду,
їхня різна класифікація впливає на коефіцієнти по-різному.
Крім того, МСФЗ 3 внаслідок вимоги знецінення гудвілу також сприяє
заниженню чистої рентабельності основної діяльності та рентабельності
продукції до оподаткування. Загалом група коефіцієнтів рентабельності
продукції, наведена в додатку З (група В), доводить, що найбільший вплив на
формулу їхнього обчислення здійснюють МСФЗ 16 та МСФЗ 3 (на чисельник),
у той час як вплив МСФЗ 15 вирівнюється завдяки рівномірному зменшенню у
чисельнику та знаменнику одночасно.
Загальне зниження чистого прибутку також призводить до низької
прибутковості на акцію, що є актуальним питанням для інвесторів. Відповідно
порівняння такої прибутковості із EPS за минулі періоди не може бути точним
через співставлення різних облікових даних, отриманих за правилами
попередніх та оновлених МСФЗ.
Подібно до рентабельності продукції в чистому прибутку, прогнозується,
що коефіцієнт рентабельності власного капіталу (далі – RОЕ) також отримає
зниження після застосування МСФЗ 3, МСФЗ 16, МСФЗ 15 (додаток З,
рядок Г). Такий спад може викликати занепокоєння інвесторів, для яких RОЕ є
одним із найважливіших показників прибутковості інвестованого капіталу.
Навіть у разі суттєвої зміни власного капіталу на дату переходу на новий
стандарт оренди, RОЕ знизиться. Крім того, показник RОЕ, отримане після
прийняття МСФЗ 16, буде відрізнятися від показника за минулі періоди через
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виключення оренди із операційного прибутку. Тому інвестори повинні
враховувати, що більшість компаній ймовірніше використають варіант
переходу, який не потребує перерахунку звітності за попередні періоди.
Також необхідно пам’ятати, що середні показники власного капіталу та
сукупних активів розраховуються на підставі даних за попередні роки (хоча
вхідний залишок власного капіталу за поточний період коригується), які також
викривляють коефіцієнти – штучно занижений знаменник відображає вищу
рентабельність активів за попередні періоди (далі – RОА). Тому для того, щоб
поточні RОЕ та RОА мали належну співставність із попередніми, їх необхідно
коригувати на дату переходу на МСФЗ 16.
При цьому, якщо рівень ROA був порівняно низький, то прийняття
МСФЗ 16, як правило, матиме більший вплив на нього. Водночас інвестори
повинні пам’ятати, що подальше зниження сукупних активів та чистого
прибутку за рахунок амортизації ROU-активів та витрат на відсотки, а також
знецінення гудвілу будуть призводити до поступового підвищення RОА. Те
співвідношення, в якому чистий дохід пропорційно нижчий, ніж середні
активи, буде визначати співставність RОА.
Як показують дослідження вчених, найвищий середній приріст ROA після
прийняття МСФЗ 16 очікується у готельному бізнесі (15%) та комерції (9%);
найнижчий – у сферах програмного забезпечення та послуг (-3,4%), засобах
масової інформації (-1,4%) та матеріалах (-0,5%). Це сфери, які мали відносно
високий рівень ROA й до впровадження МСФЗ 16 [216].
Отже, внаслідок дослідження впливу оновлених МСФЗ на показники
рентабельності власного капіталу виявлено, що після прийняття нових
облікових правил найбільшого зниження отримають коефіцієнт відсоткового
навантаження та RОЕ, в той час як коефіцієнт рентабельності прибутку до
відсотків та податків (далі – ЕВІТ) отримає підвищення. Водночас, незважаючи
на спад ROA та оборотності активів на початку переходу на нові МСФЗ,
очікується поступове підвищення цих коефіцієнтів із часом. Крім того, таке
підвищення може посилитися внаслідок знецінення гудвілу.
Що стосується коефіцієнтів звіту про рух грошових коштів (ефективності та
покриття), то всі вони отримають зміни в чисельнику – грошовому потоці від
операційної діяльності. Як зазначалося вище, витрати на відсотки та
амортизацію перекласифікуються із операційних у фінансові, а тому чисельник
коефіцієнтів ефективності грошових потоків (додаток З, група Д) та покриття
(додаток З, група Е) збільшиться. Це призведе до зростання більшості
коефіцієнтів ефективності грошових потоків та покриття, окрім коефіцієнтів
рентабельності активів у грошовому потоці, покриття боргу та покриття
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потоків від фінансової та інвестиційної діяльності.
Рентабельність активів у грошовому потоці прогнозується знизитися за
рахунок того, що середні сукупні активи під впливом МСФЗ 16 очікуються
значно підвищитися, але в разі відсутності знецінення гудвілу, яке здатне їх
занизити. Крім того, коефіцієнт рентабельності власного капіталу в грошових
потоках із часом передбачається підвищуватися внаслідок поступового
зниження власного капіталу. Проте для проведення порівняльного аналізу
необхідно уважно обчислювати середню вартість показника, яка включає суму
власного капіталу за попередні роки без вирахування амортизації ROU-активів
та витрат на відсотки.
Прогнозоване зниження коефіцієнту покриття боргу пояснюється
зростанням у знаменнику – боргових зобов’язань як на дату початку оренди,
так і протягом всього терміну оренди. Зарубіжні вчені також прогнозують
зниження коефіцієнта покриття боргу після переходу на МСФЗ 16 у середньому
на 13,6% [216]. Аналогічне зниження прогнозується й для коефіцієнту покриття
грошових потоків від фінансової та інвестиційної діяльності, знаменник якого –
грошові потоки від інвестиційної та фінансової діяльності – збільшиться
внаслідок зазначеної перекласифікації орендних витрат у фінансові витрати.
Незважаючи на незмінність податкових виплат, коефіцієнт покриття
відсотків очікується підвищитися внаслідок значного зростання виплат
відсотків та операційного грошового потоку. Так, до секторів з найбільшим
коефіцієнтом покриття відсотків належать сектори з відносно високим
співвідношенням витрат на оренду до зобов’язань [216]: сфери ПЗ та послуг
(-27,1%), роздрібної торгівлі (-25,7%) та транспорту (25,7%)
Схожа ситуація зростання характерна для коефіцієнту реінвестування
грошових коштів у довгострокові активи, тому що знаменник – виплати по
необоротним активам – залишається незмінним. Тобто, незважаючи на те, що
ROU-активи є довгостроковими активами, сформованими внаслідок визнання
зобов’язань із оренди, їхні виплати не є грошовими бухгалтерськими
нарахуваннями, а тому не відносяться до виплат, пов’язаних із необоротними
активами. Отже, коефіцієнт реінвестування прогнозується підвищитися лише
внаслідок зростання операційного грошового потоку після прийняття МСФЗ 16.
Як підсумок, основна проблематика співставності фінансової звітності на
мікрорівні полягає в тому, який (і) варіант переходу на нові стандарти, та
(іі) обліковий період обере суб’єкт господарювання.
(і) Ретроспективний варіант переходу, включаючи перерахунок балансів
попередніх періодів, вважається найкращим із точки зору концепції МСФЗ.
Незважаючи на високі його трудовитрати, більшість фінансових коефіцієнтів
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отримають розрахункову аналогічність, на підставі якої аналітики зможуть
надати точні фінансові прогнози.
(іі) Обліковий період також є важливим під час порівняння фінансової
звітності, адже деякі компанії (наприклад, роздрібної торгівлі у Великобританії)
спеціально обирають для звітування 52 або 53 тижні із закінченням звітного
періоду 28 грудня, тим самим уникаючи дії нового стандарту, який набирає
чинності через чотири дні.
Проте, крім зазначеної проблематики, усунення якої залежить від
управлінських рішень керівництва суб’єкта господарювання (мікрорівень),
існує інша – некерована внутрішньою політикою підприємства, що має також
негативний вплив на співставність фінансової звітності. Таку проблематику
можна розподілити на ту, яка регулюється на рівні міжнародних стандартів
фінансової звітності (мезорівень) та рівні ринкових регуляторів (макрорівень).
Зокрема, на мезорівні зіставність фінансової звітності погіршується в разі:
а) появи ROU-активів, які не класифікуються за термінами оренди, та змін
у розрахунку орендних зобов’язань. Відповідно прийняття МСФЗ 16 порізному вплине на короткострокові активи, які включатимуть усю вартість
орендованих активів та короткострокові зобов’язання, які передбачають лише
частину орендних зобов’язань;
б) виключення операційної оренди із операційного прибутку (МСФЗ 16);
в) появи договірних активів та зобов’язань у балансі (МСФЗ 15);
г) включення придбаного гудвілу в баланс та збитків від його знецінення в
звіт про фінансові результати (МСФЗ 3);
д) змін у термінах визнання прибутків/збитків (МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 17).
Проте співставність після прийняття МСФЗ 17 передбачається
покращитися для інвесторів та страхових компаній, які за МСФЗ 4 обліковують
усі страхові контракти в хронологічній послідовності.
Наведене в додатку З прогнозування впливу МСФЗ 16 на фінансові
коефіцієнти підтверджує суттєвий вплив визнаного гудвілу та пов’язаних із
ним збитків на низку важливих фінансових коефіцієнтів (зокрема, фінансового
левериджу, оборотності активів та RОА, рентабельності активів та власного
капіталу в грошових потоках). Тому для підвищення аналітичної функції
фінансової звітності, аналітики радять виключати гудвіл із балансу та зі звіту
про фінансові результати під час розрахунку показників фінансового стану та
аналізу тенденцій операційної діяльності суб’єкта господарювання.
Крім того, існуюча проблематика співставності фінансової звітності на
рівні МСФЗ пояснюється намірами ІASB виокремити в звіті про фінансовий
стан власний капітал суб’єкта господарювання до моменту придбання гудвілу.
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Це допоможе спрогнозувати перспективи отримання прибутку від придбаного
суб’єкта господарювання та передбачити очікувані надходження від майбутніх
придбань, виходячи із відношення оплаченої ціни до чистої вартості активів.
Загалом розуміння впливу оновлених МСФЗ на фінансові коефіцієнти має
важливе значення під час оцінки точності прогнозування аналітиків, але також
необхідно враховувати такий невід’ємний економічний фактор як реакцію ринку
(макрорівень). Адже якщо ринки почнуть коригувати ціни на цінні папери
компаній, діяльність яких обмежується операційною орендою, то в інвесторів
та користувачів фінансової звітності взагалі зникне можливість порівнювати
коефіцієнти заборгованості на основі даних балансів. Через неспівставність
такої фінансової інформації вартість цінних паперів втратить правдиву оцінку
всіх учасників ринку.
У зв’язку із цим для того, щоб врахувати скриті важелі операційної
оренди83, рейтингові агентства та інвестори в інструменти з фіксованим
доходом уже здійснюють коригування в зобов’язаннях із операційної оренди,
використовуючи різні евристичні методи. У бухгалтерській літературі
описується два методи капіталізації операційної оренди: конструктивний та
факторний, які по-різному оцінюють заборгованість суб’єктів господарювання,
що виникає внаслідок операційної оренди.
Факторний метод зазвичай базується на використанні мультиплікатору,
характерного для певної сфери чи галузі, до річних витрат на поточну оренду та
отриманні точкових статистичних оцінок для активів та зобов’язань із
операційної оренди, вартість яких припускається бути завжди однаковою без
відповідних змін у власному капіталі, відстрочених податках та чистому
прибутку [218, с. 354]. Як правило, в середньому застосовується коефіцієнт 8 до
витрат із оренди – так зване спрощення оцінки. Проте такі коригування є
усереднені, тому призводять до переоцінки/недооцінки заборгованості з оренди.
Незважаючи на це та те, що факторний метод менше застосовується в
бухгалтерських дослідженнях, він є більш прийнятним для припущень ринку.
Рейтингові агентства використовують цей метод для обчислення кредитних
рейтингів, на основі яких більшість ринкових агентів приймають свої
економічні рішення. Наприклад, міжнародне рейтингове агентство «Moody’s
Investors Service» (або «Moody’s») широко застосовує на практиці факторний
метод під час оцінки заборгованості з операційної оренди.
Загалом серед переваг факторного методу капіталізації оренди експерти
виділяють: а) найкраще відображення ринкових очікувань щодо майбутніх
необхідних платежів; б) забезпечення кращої співставності результатів оцінки в
83
Наприклад, за даними IASB, отриманими на основі вибірки з 30 000 публічних компаній, які готують звітність за МСФЗ
або US GAAP, було виявлено невизнаних зобов'язань за договорами операційної оренди на суму 2,2 трлн. дол. США.
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умовах низьких відсотків та якщо суб’єкт господарювання капіталізує відносно
короткострокові договори оренди; в) можливість порівняння результатів із
конструктивним методом [226]
Конструктивний метод застосовується частіше в бухгалтерській літературі.
Зокрема, вперше він був досліджений у 1991 р. американськими вченими
Дж. Імхоф та Р. Ліпе, які для розрахунку вартості невизнаних раніше активів та
зобов’язань з оренди розподілили дані про операційну оренду, отримані із
приміток фінансової звітності компаній, на періоди до і після п’яти років та
припустили, що: а) балансова вартість орендованих активів рівна балансовій
вартості орендних зобов’язань на початку оренди; б) капіталізовані активи та
зобов’язання рівні нулю в кінці оренди; в) амортизація активів відбувається на
прямолінійні основі; г) орендні платежі є незмінними [219].
Наступним послідовником такого методу капіталізації оренди став
канадський вчений С. Дурочер [227], який, на відміну від Дж. Імхоф та Р. Ліпе,
для капіталізації орендних активів та зобов’язань запропонував такі етапи
обчислення середнього терміну дії орендованих активів (табл. 3.13).
Таблиця 3.13. Запропоновані науковцями розрахунки для капіталізації
оренди за конструктивним методом
Розрахунок

Запропонований
Запропонований
Дж. Імхоф та Р. Ліпе
С. Дурочер
І. Обчислення терміну оренди для суми І а. Обчислення відсотку зносу
платежів на рівні п’ятого року:
активів =

Зобов’язань ІІ. Очікувана сума платежу після 5 року:
з оренди

І б. Відсоток неамортизованої
частини активів = 100 — Відсоток
зносу активів
ІІ. Середній
термін
дії
орендованих активів =

ІІІ. Балансова вартість зобов’язань з ІІІ. Балансова вартість зобов’язань
оренди =
з оренди =
ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ
ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ
майбутніх орендних платежів,
майбутніх орендних платежів,
дисконтована за розрахований період
дисконтована за середній термін
(5 років + середній термін оренди після
дії орендованих активів
п’ятого року)
ROUактивів
Джерело: складено на основі [219; 227].
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Незважаючи на наведену в табл. 3.13 відмінність у розрахунках балансової
вартості зобов’язань з оренди у межах конструктивного методу, загалом у обох
дослідженнях було виявлено спільне – розрахунок балансової вартості
орендних активів. Так, у дослідженні Дж. Імхоф та Р. Ліпе вказується, що
вартість орендованих активів при середньому терміні оренди 25 років та
відсотковій ставці 10% складає приблизно 70%-75% від сукупних зобов’язань з
оренди [219].
Окрім розрахунку капіталізації операційної оренди для статей балансу,
деякі зарубіжні вчені застосовували конструктивний метод й для статей звіту
про прибутки та збитки, розподіляючи витрати на річні орендні витрати,
витрати на амортизаційні відрахування та відсотки. Зокрема, для розрахунку
щорічних витрат на амортизацію науковці К. Мулфорд та М. Грамм
пропонують:
1) розподілити сукупні орендні платежі, які перевищують п’ятирічний
термін оренди, на орендні платежі за п’ятий рік;
2) додати до отриманої цифри п’ять та розділити її на два;
3) поділити чисту приведену вартість майбутніх орендних платежів на
отриману кінцеву цифру [228].
Отже, незважаючи на те, що конструктивний метод частіше застосовується
у бухгалтерських дослідженнях, на практиці його застосування зустрічається
дуже рідко через значну складність у розрахунках. Крім того, вважається, що
такому методу характерна «штучна» точність прогнозування, тому що загальна
сума орендних платежів розподіляється на окремі періоди довільно, а їхнє
дисконтування, відповідно, не забезпечує фінансові прогнози належною точністю.
Проте, з точки зору аналітиків ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», ”визнання
всієї оренди в балансі в будь-якому разі підвищить точність оцінки“ [229].
Зарубіжні науковці М. Фіто, С. Моя, Н. Оргаз доводять, що результати,
отримані обома методами, не мають суттєвих різниць і призводять до
однакових висновків – незначного впливу МСФЗ 16 на чистий прибуток [218,
с. 355].
Тому незалежно від того, який метод капіталізації операційної оренди
оберуть учасники ринку, важливим, окрім спроби точно визначити правильну
суму, є дотримання «правильного напрямку» під час оцінки скритих важелів
операційної оренди. Це, зокрема, оцінка ступеня впливу нового стандарту на
компанії, діяльність яких найбільше пов’язана з орендою, з допомогою
застосування мультиплікатора. «Правильний напрямок» у такому разі полягає в
тому, що просте застосування мультиплікатора до поточних витрат на
операційну оренду, як мінімум, допомагає підтвердити, які сфер діяльності чи
галузі отримають найбільший вплив від прийняття МСФЗ 16.
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Наприклад, за допомогою застосування такого мультиплікатора
Х.Моралес-Діаз, К. Замора-Рамірес у своєму дослідженні встановили, що менш
інтенсивним сектором для оренди є страхова та банківська діяльність (0,1%),
сфера нерухомості (0,6%), а найбільш – роздрібна торгівля, особливо
продуктами харчування (4,2%), готельний бізнес (4,1%), транспортні (3,7%) та
телекомунікаційні (3,2%) компанії [216].
Відповідно до отриманих результатів, це означає, що зміна в обліку оренди
найбільше вплине на фінансову звітність компаній, які орендують нерухомість
(готелі, торгівельні приміщення), телекомунікаційні мережі, літаки чи інше
обладнання. Це пояснює причину лобіювання відмінити затвердження МСФЗ 16
такими компаніями, як: «NH Hotels», «Telefonica», «Inditex»84 [218, с. 363].
Як підсумок, ключова роль впливу нового стандарту оренди для суб’єкта
господарювання полягає не в галузі, а в обсягах орендованих активів, які він
використовує в основній діяльності, разом із іншими активами. Адже необхідно
зазначити, що більшість інвесторів все ж схильні віддавати перевагу приблизній
інформації про суми витрат на операційну оренду (незважаючи на зазначену
вище неточність під час їхнього прогнозування), ніж більш точній оцінці
впливу нового стандарту за допомогою галузевого мультиплікатора.
Тобто, на відміну від учасників ринку, які використовують здебільшого
факторний метод, для інвесторів більш корисним вважається конструктивний
метод для капіталізації оренди в фінансовій звітності. Отже, використання
одного (або обох) із наведених методів капіталізації операційної оренди зможе
допомогти у разі будь-якого варіанту переходу на МСФЗ 16 підвищити
співставність показників фінансової звітності та обґрунтувати отримані
прогнози більш точними аналітичними розрахунками.
Отже, відповідно до поставленої мети у цьому параграфі ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧ ɭ ɆɋɎɁ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɨɜɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɨɪɟɧɞɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ
ɡɛɢɬɤɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɦɿɧɸɽ ɬɿ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ
ɱɚɫ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɆɋɎɁ  ɆɋɎɁ  ɆɋɎɁ  ɆɋɎɁ  ɬɚ ɆɋɎɁ 
ɫɭɛ ɽɤɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɥɹ
ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɟɜɟɪɢɞɠɭ ɬɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɛɨɪɝɭ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɜ 52( ɬɚ 52$ 
ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɩɨɤɪɢɬɬɹɝɪɨɲɨɜɢɯɩɨɬɨɤɿɜɜɿɞɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀɬɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɿɞɦɿɱɚɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɟ
ɡɧɢɠɟɧɧɹɱɢɫɬɨɝɨɩɪɢɛɭɬɤɭɚɬɚɤɨɠɡɧɚɱɧɿɡɦɿɧɢɭɚɤɬɢɜɚɯɜɥɚɫɧɨɦɭɤɚɩɿɬɚɥɿ
ɬɚɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɧɹɯ
Обсяги виручки цих компаній у 2010 р. займали у міжнародному рейтингу перше, сьоме та п’ятнадцяте місця відповідно.
До відомих брендів «Inditex» належать «Zara» або «Bershka» [218, с. 363].
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РОЗДІЛ 3
ȼɨɞɧɨɱɚɫɭɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɯ52$ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿɚɤɬɢɜɿɜ
ɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɆɋɎɁɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹɩɨɫɬɭɩɨɜɟɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɜɩɨɞɚɥɶɲɢɯɩɟɪɿɨɞɚɯ
Ɉɬɪɢɦɚɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɹɤɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɆɋɎɁ
ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɿɜ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɞɨ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɚɛɨ ȿȼȱɌ  ɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɚɯ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ
ȿȼȱɌɬɚɝɪɨɲɨɜɨɝɨɩɨɬɨɤɭɜɿɞɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɡɦɿɧ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɯ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɆɋɎɁ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɪɿɜɧɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɿɫɬɶ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɤɪɨ ɪɿɜɧɿ ɫɭɛ ɽɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ  ɦɟɡɨ ɪɿɜɧɿ
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ  ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɪɢɧɤɭ  ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɛɭɥɨ
ɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ ɳɨ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɝɨɬɟɥɶɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɚ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɤɨɦɩɚɧɿʀɨɬɪɢɦɚɸɬɶɧɚɣɜɢɳɟɡɪɨɫɬɚɧɧɹɥɟɜɟɪɢɞɠɭɩɨɤɪɢɬɬɹ
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɢɪɿɫɬ 52$ Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɽɬɶɫɹ ɳɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ
ɜɩɥɢɧɭɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɥɚɫɧɨɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭɰɢɯɤɨɦɩɚɧɿɣɚɣɧɚɩɨɡɢɰɿʀ
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɚ ɨɬɠɟ ɿ ɧɚ ʀɯ ɿɦɿɞɠ ɩɟɪɟɞ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ Ɍɨɦɭ
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ ɫɬɚɽ ɩɪɢɱɢɧɚ ɥɨɛɿɸɜɚɧɧɹ
ɜɿɞɦɿɧɢɬɢɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɆɋɎɁɞɟɹɤɢɦɢɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɫɟɤɬɨɪɿɜ
Загалом очікуваний негативний вплив на фінансові коефіцієнти компаній
роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, транспорту та телекомунікацій вимагає
від усіх зацікавлених осіб (інвесторів, аналітиків, учасників ринку) пам’ятати
про нові особливості фінансової звітності під час прийняття економічних
рішень, особливо в період впровадження нових правил та концепцій МСФЗ.
Також не слід забувати про те, що суб’єкти господарювання можуть
продовжувати приховувати зобов’язання та активи в інших договорах для того,
щоб інформувати про більш високі доходи, а також кращі фінансові
коефіцієнти. Тому перевірка фактичних змін у фінансових коефіцієнтах після
прийняття оновлених вимог у міжнародних стандартах, якій присвячено п. 4.5,
вважається вагомим аргументом для підтвердження прогнозів аналітиків.
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РОЗДІЛ 4
ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
ОНОВЛЕНИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
”Одне з моїх самих амбітних
прагнень, перш ніж я помру, встигнути політати в літаку, який
відображений в бухгалтерському
балансі авіаперевізника …“ [188].
Девід Твіді, Голова ІASB
Квітень 2008 року

4.1. Оцінка сучасного рівня впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні та інших країнах
Швидке поширення фінансової звітності на основі МСФЗ в останні роки
означає, що переваги від використання міжнародних стандартів вже не є
теоретичними, все частіше досвід компаній доводить їхню вагомість на
практиці. Як зазначають Дж. Тей і Р. Паркер [123]: де-факто гармонізація є
кориснішою, ніж де-юре. Дійсно, уніфікованість двох чи більше облікових
практик є більш застосованою, ніж уніфікованість двох чи більше облікових
правил. Наприклад, складання фінансових звітів англійською мовою.
Проведений кількісний аналіз використання МСФЗ у країнах із різним рівнем
розвитку за 2014-2018 рр. підтвердив постійно зростаючу динаміку кількості
країн, які дозволяють або вимагають застосувати міжнародні стандарти (див.
пп. 1.5.4). Проте, враховуючи те, що процеси гармонізації на практиці є більш
складними, метою цього параграфу є детальна оцінка сучасного рівня
впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в країнах світу та
Україні.
Рівень сучасного впровадження МСФЗ країнами офіційно досліджується
ІASB, Світовим банком та міжнародними компаніями «Deloitte» і «PWC».
Проте отримана ними інформація має об’єктивні обмеження: відсутній
переклад місцевих стандартів на англійську мову, суттєві відмінності в
термінології (див. пп. 1.5.3), класифікації статей та ступенях повноти
використання певного стандарту. Крім того, різна інформація в аналітичних та
наукових публікаціях щодо світового застосування міжнародних стандартів
фінансової звітності ускладнює процедуру проведення аналізу реальної
ситуації.
Зарубіжні дослідники для оцінки фактичного впровадження стандартів у
світі часто використовували в своїх дослідження статистичні методи.
Наприклад, В. Тас [230] вперше запропонував індекс національної узгодженості
(Н), коригуючий індекс міжнародної гармонізації (І) та індекс порівнянності (С)
[231]. С. Арчер розділяв індекс С на міжнародний індекс та індекс у межах
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країни, де останній, зазвичай, перевищує міжнародний індекс [232].
Р. Таплін відмічав, що жоден із попередніх науковців не обчислював
помилки індексів, і запропонував власні критерії відбору індексів для
подальшого вдосконалення показників гармонізації [233]. Цікавою виявилася
гіпотеза С. Ейсбіт, який зазначав, що якісне дослідження може бути набагато
кращим, ніж складна статистика [234]. Отже, якісна оцінка сучасного рівня
впровадження МСФЗ у світі, основана на даних ІASB, дозволяє припустити її
надійність.
Зокрема, станом на 25 серпня 2018 р. ІASB повідомляє про обов’язковий
статус використання МСФЗ у 144 юрисдикціях (табл. 4.1), що складає на 28,7%
більше, ніж у 2014 р. [238]. Водночас такий статус МСФЗ вимагається
найбільше в країнах Європи (27%), включаючи країни G20, ЄС (із
Великобританією) та ЄЕП (табл. 4.2). Л. Каджібано та А. Мора пояснюють це
тим, що впровадження МСФЗ у європейських країнах залежить не від
регуляторних змін, а більш від бажання «глобальних гравців» конкурувати за
капітал на міжнародних ринках [235].
Таблиця 4.1. Світовий розподіл країн на групи з різним статусом
використання МСФЗ

Європа
Африка
Середня Азія
Азія та Океанія
Північна та
Південна Америка
Загальні дані
Джерело: [143; 236].

Не
дозволяють
/ не
вимагають
МСФЗ
0
1
0
6

Частка у
загальній
пропорції

Всього

Групи країн

Кількість юрисдикцій
Дозволяють /
Вимагають
вимагають
МСФЗ у деяких
МСФЗ у більшості
публічних
публічних компаній
компаній
43 (98%)
1
36 (95%)
1
13 (100%)
0
25 (74%)
3

27%
23%
8%
20%

44
38
13
34

22%

37

27 (73%)

8

2

100%

166

144 (87%)

13 (8%)

9 (5%)

Таблиця 4.2 показує, що кількість країн із обов’язковим статусом МСФЗ
зросла на 5,7% за сім років (0,81% за рік), що майже відповідає прогнозованому
темпу зростання (0,92% в рік), розглянутому в п. 1.5 даної роботи. Водночас із
22 вищезазначених юрисдикцій, які ще не перейшли на МСФЗ, п’ять (США,
Японія, Китай, Індія та Індонезія) належать до групи G20, яка взяла на себе
зобов’язання підтримувати єдиний набір високоякісних глобальних стандартів
бухгалтерського обліку. Це означає, що так чи інакше, національні стандарти
цих країн є або будуть спрямовані на конвергентність із МСФЗ.
.
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Примітки: країни G20. Джерело: складено на основі [143; 236].

158 із 166 юрисдикцій (окрім Беліз, Бермудські острови, Кайманові острови, Єгипет, Макао, Суринам, Швейцарія
і В’єтнам), або 95,2% (у 2014 р. – 95,1%). Хоча в Белізі, на Бермудських та Кайманових островах і Швейцарії,
навіть за відсутності публічної заяви, МСФЗ зазвичай використовуються публічно підзвітними організаціями (в
тому числі, фінансовими установами).
144 країни, або 86,7% (у 2014 р. – 105 країн, або 81%), у тому числі:
¾ країни-члени ЄС та ЄЕП, які застосовують МСБО 39;
¾ Австралія, Гонконг, Нова Зеландія та Південна Корея, які прийняли МСФЗ як власні національні
стандарти бухгалтерського обліку майже дослівно;
¾ Македонія (2009), М’янма (2010) та Венесуела (2008) планують оновити прийняття МСФЗ.
Сфера застосування МСФЗ у цих країнах стосується всіх, або більшості, національних публічних компаній
(64% для лістингових і нелістингових компаній), в тому числі:
• 6 юрисдикцій – Аргентина, Сальвадор, Ізраїль, Мексика, Перу, Уругвай – вимагають МСФЗ для всіх
Обов’язкове застосування
національних компаній, крім фінансових інститутів; Бутан – від усіх державних компаній з 2021 р.;
МСФЗ
• 18 юрисдикцій – Афганістан, Ангола, Беліз, Бруней, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Чад,
Коморські острови, Демократична Республіка Конго, Гвінея, Габон, Гамбія, Гвінея, Косово, Лесото, Ліберія,
Конго, Ємен – вимагають МСФЗ для фінансових установ і нелістингових компаній; Бруней почав застосовувати
МСФЗ для фінансових установ у 2014 р., Колумбія – у 2015 р.
При цьому, 15 юрисдикцій із 144 належать до групи G20, які прийняли МСФЗ для всіх компаній (Італія,
Великобританія, Німеччина, Франція, Південна Африка, Росія, Саудівська Аравія, Бразилія, Туреччина),
Мексика та Аргентина виключають їх для фінансових установ; і Канада дозволяє застосування GAAP США для
деяких компаній.
22 юрисдикції (13,25%, у 2004 р. – 18,6%), зокрема ті, які:
- дозволяють, але не вимагають використовувати МСФЗ: 12 юрисдикцій (у 2014 р. – 13) – Бермуди,
Кайманові острови, Гватемала, Гондурас, Японія, Мадагаскар, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Суринам,
Швейцарія, Тімор-Лешті. За період з 2014 р. з цього списку вийшли Індія та Сінгапур, а додався Тімор-Лешті;
Країни, які ще не перейшли на
- вимагають використання МСФЗ лише для фінансових інститутів: Узбекистан, (у 2014 р. до цього списку
МСФЗ
входила Саудівська Аравія, яка розширила сферу застосування МСФЗ для всіх компаній);
- у процесі переходу на МСФЗ: Таїланд; Індонезія (частковий перехід, у 2014 р. планувався повний перехід);
- продовжують використовувати національні чи регіональні стандарти: 7 юрисдикцій (Болівія, Китай,
Єгипет, Індія, Макао, США, В’єтнам).

156 із 166 досліджених юрисдикцій (окрім Албанії, Парагвай та восьми країн наступної групи), або 94% (у 2014
р. – 93,8%).

Юрисдикції

Таблиця 4.2. Детальний розподіл юрисдикцій за статусом використання МСФЗ

Статус використання МСФЗ
Підтримка
МСФЗ
як
високоякісних
глобальних
стандартів обліку
Публічна підтримка МСФЗ
офіційними органами країни в
якості глобальних стандартів
бухгалтерського обліку

ɊɈɁȾȱɅɉɊȺɄɌɂɑɇȱɇȺɋɅȱȾɄɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɌȺ
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Дійсно, Китай, Індія та Індонезія використовують національні стандарти,
які суттєво відповідають МСФЗ, хоча Китай та Індія не оголосили офіційно про
повне чи часткове прийняття МСФЗ.
Японія допускає використання МСФЗ на добровільних засадах для
вітчизняних компаній, на які станом на червень 2018 р. припадає 33% ринкової
капіталізації Токійської фондової біржі. Проте США всіляко ухиляється від
глобальної стандартизації на основі МСФЗ: дозвіл надано лише іноземним
емітентам, які котируються на біржах США (більше 500 міжнародних компаній).
У цілому американські розробники надають перевагу вдосконаленню
власної бази стандартизації та згадують про МСФЗ лише в контексті
співробітництва в окремих ключових питаннях.
Однак, М. Прада, голова Ради опікунів Фонду МСФЗ, звертає увагу на те,
що багато американських інвесторів уже де-факто стали користувачами МСФЗзвітів, адже вони володіють трильйонами доларів, укладених в іноземні
корпорації, що звітують за МСФЗ [237].
Крім того, більшість європейських компаній85, яким було дозволено
використовувати GAAP США, перейшли на МСФЗ. Така ситуація пояснює
причину відсутності Саудівської Аравії в списку країн, які не перейшли на
МСФЗ. Зокрема, країною було усунуто кілька альтернативних правил та
розширено список компаній для використання МСФЗ: дозволено не лише
фінансовим установам, а й банкам та страховим компаніям.
Отже, використання МСФЗ країнами G20 станом на серпень 2019 р.
змінилося (табл. 4.3).
Таблиця 4.3. Аналіз використання МСФЗ країнами групи G20
МСФЗ дозволені або вимагаються

МСФЗ не дозволені, або дозволені із
суттєвими обмеженнями

Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, ЄС
(Німеччина, Франція, Італія, в тому числі
Великобританія), Мексика, Республіка Корея,
Росія, Південна Африка,
Туреччина, Саудівська Аравія

Індія, Японія*, США, Китай,
Індонезія

ВВП – 38,9 трлн. $ (46,2% світового
ВВП)
Примітки: *МСФЗ – один з чотирьох дозволених наборів стандартів, окрім GAAP Японії,
модифікованих GAAP Японії та GAAP США.
Джерело: узагальнено на основі [236].
ВВП – 45,4 трлн. $ (53,8% світового ВВП)

Дане дослідження свідчить про те, що майже 54% (у 2014 р. – 40% [238])
світового ВВП дають країни, які дозволяють або вимагають застосування
85
Це, зокрема, німецька компанія «Bayer», французька компанія «Alcatel-Lucent», голландська компанія «Philips» та
норвезька компанія «Norsk Hydro» [32, с. 141].

293

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
МСФЗ. Це означає, що глобальне визнання стандартів має дедалі більшу
підтримку в світі, особливо країнами з високим рівнем розвитку. Істинно
зазначав В.М. Жук, що ”для об’єднань сильних країн із використання МСФЗ є
більш логічним“ [239].
Також необхідно зазначити, що аудиторські звіти в 10 із 15 юрисдикцій
групи G20, які прийняли стандарти МСФЗ для всіх компаній, відповідають
МСФЗ. Проте в Саудівській Аравії звіт про аудит потребує відповідність із
національними стандартами [236]; в інших 4-х юрисдикціях – МСФЗ,
затверджених в ЄС. Водночас за даними Звіту про глобальний статус МСФЗ за
2019 р. використання МСФЗ для лістингових компаній забороняється у 22
країнах, для нелістингових компаній — у 28 країнах; а дозволяється або
вимагається – відповідно в 132 та 115 країнах [143].
Проте наявність дозволу для використання МСФЗ на національному рівні
(у 25 країнах для лістингових та 47 для нелістингових компаній) не означає, що
всі компанії країни погодилися їх застосовувати. Тому вимога до МСФЗ у якості
національних стандартів для лістингових компаній у 98 країнах (+5,3%) та для
нелістингових – у 30 (+11%), є більш надійним показником реального
поширення МСФЗ у світі (табл. 4.4).
Як наслідок, проведений аналіз дозволяє стверджувати про те, що за 20142019 рр. найбільшого світового поширення МСФЗ отримали серед
нелістингових, ніж серед лістингових компаній.
Таблиця 4.4. Аналіз поширення МСФЗ у світі за 2014-2019 рр.
Вимоги щодо використання
МСФЗ

Кількість країн
Для лістингових компаній Для нелістингових компаній
2014
2019
2014
2019

МСФЗ не дозволені до
25
22
використання
МСФЗ дозволені до
25
25
використання
МСФЗ обов’язкові для деяких
9
10
128
компаній
МСФЗ обов’язкові для всіх
93
98
компаній
Фондова біржа відсутня
20
21
Інформація відсутня
Всього
173
175
Джерело: узагальнено на основі звіту про МСФЗ [143].

32

28

45

47

34
132
132

38
106

27
35
173

115
115

30
32
175

Водночас, враховуючи добровільний статус МСФЗ (обов’язковий,
дозволений або заборонений) для нелістингових компаній у країнах ЄС та ЄЕП,
вирішено дослідити пріоритетний серед обраних (табл. 4.5).
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Таблиця 4.5. Аналіз статусу МСФЗ у нелістингових компаній ЄС та ЄЕП
Статус
використання МСФЗ
Для всіх
компаній
Обов’язковий
Для деяких
компаній

Країни

Кіпр (з 1981 р.), Словаччина, Греція, Хорватія, Мальта,
Естонія, Литва, Латвія
Бельгія, Польща (для банків), Португалія (банкам),
Румунія (банкам та ін.), Словенія (банків, страхових),
Угорщина, Італія, Іспанія
Болгарія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія*, Ірландія,
Для всіх
Ліхтенштейн*, Нідерланди, Норвегія*, Великобританія,
компаній
Чехія, Італія (окрім страхових), Люксембург, Польща,
Угорщина (окрім банків)
Дозволений
Австрія, Бельгія, Греція, Франція, Італія, Польща,
Для деяких
Португалія, Словенія, Іспанія, Литва, Латвія, Словаччина,
компаній
Швеція, Данія, Естонія, Мальта, Румунія
Для всіх
—
Заборонений
Австрія, Бельгія, Франція, Португалія (страхових), Румунія
Для деяких
(страхових), Іспанія, Швеція, Данія
Примітки. * Країни Європейського економічного простору; для консолідованої фінансової
звітності; для річної фінансової звітності.
Джерело: опрацьовано на основі [143].

Отже, з даних у табл. 4.5 можна стверджувати, що більшість країн ЄС та
ЄЕП обрали «дозволений» статус для нелістингових компаній: у 14 країнах –
для всіх компаній, у 17 країнах — для деяких. Серед решти країн
«обов’язковість» до МСФЗ спостерігається більш застосовуваною, ніж
заборона: 16 країн зобов’язують, 8 – забороняють застосовувати МСФЗ.
Отже, незважаючи на присутню стурбованість щодо придатності
стандартів для довгострокових інвесторів та неминучі складнощі в практиці
впровадження МСФЗ (через різноманітність бізнес-моделей), за десятирічний
період добровільно на МСФЗ перейшли 66,4% нелістингових компаній (маючи
лише 18% у 2003 р.) [1]. Проте 33,6% всіх підприємств ЄС залишається поза
межами глобальної стандартизації [121].
Крім того, законодавство ЄС також має певні обмеження в директивах на
впровадження МСФЗ для малого та середнього бізнесу. Так, малі та середні
підприємства, для яких встановлено обмеження щодо розміру капіталу, обсягу
виручки та чисельності працівників, мають право самостійного прийняття
рішення щодо переходу на МСФЗ і мають право подавати фінансова звітність
за національними стандартами. Таких компаній у країнах ЄС налічується
приблизно двадцяти мільйонів [238].
Також у звіті «Міжнародні стандарти: Звіт про глобальний статус 2019
року» описуються результати опитувань 170 організацій (членів Міжнародної
федерації бухгалтерів (IFAC)) щодо прийняття МСФЗ [138]. Як результат,
понад 90% перевірених юрисдикцій (130 країн), в тому числі Україна,
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Білорусія, Росія (табл. 4.6), прийняли повністю або частково МСФЗ, а 9% (в
тому числі Болівія, Туніс, Узбекистан, В’єтнам) – взагалі не використовують
МСФЗ як орієнтири.
Таблиця 4.6. Порівняння статусу МСФЗ в Україні, Білорусії та Росії
Країни
Україна
МСФЗ вимагаються
Для всіх компаній,
длявітчизняних
що котируються,
та фінансових
публічних
підприємств
установ
МСФЗ вимагаються
або дозволяються для
Вимагаються
лістингових
іноземних компаній
МСФЗ для малих
суб’єктів
Дозволені
господарювання
Джерело: узагальнено на основі [143].

Республіка Білорусь
Для всіх
лістингових
компаній та
фінансових установ

Російська Федерація
Для лістингових
компаній, фінансових
установ та деяких
державних компаній

Дозволяються

Для одних –
вимагаються, для
інших – дозволяються

—

У процесі вирішення

Як зазначалося вище, усі пострадянські країни, навіть ті, які не прагнули
вступити до ЄС, зазнали його впливу (див. пп. 1.5.3). У зв’язку із цим після
моменту офіційної вимоги ЄС (2005 р.) застосовувати МСФЗ усім лістинговим
компаніям, міжнародні стандарти почали впроваджуватися в пострадянських
країнах, які навіть не увійшли до складу ЄС після розпаду Радянського Союзу.
Зокрема, МСФЗ були затверджені в Російській Федерації наприкінці
2011 р. і стали обов’язковими для консолідованої та окремої фінансової
звітності з 2012 р. відповідно до Федерального закону 208-ФЗ про консолідовану
фінансову звітність. Пізніше, імплементацію МСФЗ у Республіці Білорусь було
укладено з 1 січня 2017 р. в Білоруському акті про бухгалтерський облік та
фінансову звітність від 07.07.2013 з вимогою перерахунку фінансової звітності
за 2016 р. [143].
В Україні МСФЗ стали обов’язковими для всіх компаній, чиї цінні папери
котируються на відкритому ринку, з 1 січня 2012 р. Банки повинні застосовувати
МСФЗ у своїй річній фінансовій звітності, починаючи з 1 січня 2011 р., та
квартальній звітності, починаючи з першого кварталу 2016 р. відповідно до
Постанови НБУ № 540 від 18 серпня 2015 р. [240].
Перехід українських стандартів фінансового обліку на МСФЗ був
спричинений необхідністю універсалізації правил бухгалтерського обліку для
полегшення ведення бізнесу в Україні внаслідок зросту частки західних
інвестицій у вітчизняну економіку та інтеграції України до ЄС, ратифікованої
Угодою про асоціацію у 2014 р. Це означає, що українські стандарти повинні
бути конвергентними з європейськими, зокрема, з Директивою 2013/34/ЄС про
річну та консолідовану фінансову звітність.
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Проте, як зазначав С. Голов, запровадження МСФЗ в Україні
супроводжувалося ігноруванням Директив ЄС [241, с. 4]. В. Пархоменко
пояснював це тим, що нова Директива ЄС 2013/34/ЄС утворювала нові
розбіжності із МСФЗ [242, с. 8]. У зв’язку із цим національний облік отримав
більшу подібність до обліку за МСФЗ, ніж європейського, зі збереженням
власної специфіки (п. 4.2).
Отже, нині для складання річної та консолідованої фінансової звітності в
Україні існує два комплекти стандартів: МСФЗ та НП(С)БО. Водночас після
поправок до ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про бухгалтерського обліку та фінансову звітність в
Україні» № 996-XIV [243] та п. 2 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку
подання фінансової звітності» № 419 від 28.02.2000 [244] список компаній, які
повинні складати фінансову звітність за МСФЗ з 1 січня 2019 р., розширився.
Це означає, що кількість МСФЗ-зобов’язаних компаній в Україні зросла.
Враховуючи дані Державної Служби Статистики України щодо кількості
юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання [245],
кількість МСФЗ-зобов’язаних компаній в Україні станом на 1 серпня 2020 р.
склала 16 487 (рис. 4.1). Це майже 1,3% від загальної кількості юридичних осіб
(у 2014 р. – 1% [242]). Водночас допускається незначна похибка такого аналізу
через включені в іноземні компанії нелістингові компанії, які не зобов’язані
складати фінансову звітність за МСФЗ відповідно до чинного законодавства
України.

Рис. 4.1. Кількість МСФЗ-зобов’язаних українських підприємств (%)
Примітки: *деякі компанії можуть бути враховані одночасно у деякі з цих категорій;
**включено згідно з КВЕД-2010 групи 64, 65.3 та 66, окрім групи 66.2; виключено малі
підприємства.
Джерело: складено на основі [245, 246].
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Крім того, нові зміни в обліковому законодавстві України в добровільному
порядку дозволяють застосовувати МСФЗ усім вітчизняним підприємствам.
Проте відсутність офіційної статистики в даному напрямку ускладнює
визначення фактичної кількості українських компаній, які подають фінансову
звітність за МСФЗ зараз. Тому можливо саме впровадження таксономії для
фінансової звітності за МСФЗ з 2020 р. (див. розділ 5) допоможе забезпечити
детальною інформацією про поширення МСФЗ у межах країни для конкретної
категорії суб’єктів господарювання, галузей та видів діяльності [247].
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі проведена детальна
оцінка сучасного рівня впровадження МСФЗ на світовому рівні дозволяє
стверджувати про зростання кількості юрисдикцій з добровільним або
обов’язковим статусом впровадження МСФЗ на 28,7% за період 2014-2020 рр.
Крім того, виявлено, що таке зростання більш характерне для нелістингових
компаній (+8,5%), ніж для лістингових (+3,1%), внаслідок добровільного
переходу на МСФЗ на національному та регіональному рівнях. Дійсно,
проведений якісний аналіз підтвердив, що для нелістингових компаній
більшість країн дозволяє використання МСФЗ (32%), ніж зобов’язує (21%). Для
лістингових компаній отримана зворотна ситуація: 44% країн зобов’язує до
використання МСФЗ, а 14% — дозволяє.
Як підсумок, такий суттєвий добровільний перехід на МСФЗ у світі є
сигналом про перспективу якісної фінансової звітності на глобальному рівні
[248], що значно розширить можливості компаній до залучення міжнародних
інвестицій, та, відповідно, призведе до економічного зростання в майбутньому.
4.2. Вплив оновлень у МСФЗ на сучасну конвергентність
національних правил обліку та звітності у світі: нормативно-методичні
рекомендації для України
Важливою особливістю МСФЗ є той факт, що процес їхнього
впровадження супроводжується вимушеним компромісом між різними
національними системами. Проте необхідно розрізняти прийняття МСФЗ та
конвергенцію МСФЗ.
На рівні юрисдикції прийняття означає, що національні правила
відміняються та замінюються безпосередньо вимогами МСФЗ. Така заміна
здебільшого може обиратися для всієї або окремої (наприклад, консолідованої)
фінансової звітності; для різних категорій суб’єктів господарювання
(лістингових та нелістингових, вітчизняних чи іноземних). Конвергенція на
МСФЗ є одним із засобів стандартизації, який означає поступову заміну
власних національних правил бухгалтерського обліку на МСФЗ. Саме тому
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подвійною перевагою МСФЗ є те, що, з одного боку, вони роблять принципи
подання звітності універсальними, з іншого – залишають простір для
збереження національних особливостей фінансової системи.
Враховуючи історію походження МСФЗ (рис. 4.2), виникає гіпотеза, що ті
національні правила бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які лежали
в основі МСФЗ, є найбільш конвергентними із МСФЗ. Проте, практика
доводить зворотне: GAAP США та Німеччини є менш уніфікованими із МСФЗ
[133], ніж, наприклад, Швейцарії та Китаю [249]. У зв’язку із цим метою цього
параграфу є дослідити вплив оновлених МСФЗ на сучасну конвергенцію
національних правил бухгалтерського обліку та звітності в Україні та світі;
виявити шляхи уникнення нормативних розбіжностей із МСФЗ у НП(С)БО;
визначити країни, облікові стандарти яких нині найбільш конвергентні із
міжнародними стандартами.
Як показує рис. 4.2, існування двох найбільших у світі національних
систем фінансового обліку – американської та британської, задають правила
ведення обліку та подання фінансової звітності для усього світу.
”Великобританія, Америка і Канада, - цитуємо Г. Бенсона, президента АІСРА, були трьома найбільш важливими країнами в той час у світі бухгалтерського
обліку, але було дуже мало діалогу між ними“ [229, с. 10].

Рис. 4.2. Національні правила обліку, які лежать у основі МСФЗ
Примітки: *стандарт заснований на практичних засадах обліку у зазначених країнах.
Джерело: складено на основі додатку Є.

Однією ключовою подібністю між американським та британським обліком
була відокремленість правил фінансового звітування від правил оподаткування.
Проте, незважаючи на це та тісно пов’язані історію, мови та правові системи,
після 90-х років їхні облікові ради — FASB (США) та ІASB (із штаб-квартирою
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в Лондоні та більшістю працівників британців) — почали конкурувати за вплив
на стан і розвиток бухгалтерського обліку в світовому масштабі (див. п. 1.3).
Водночас, не дивлячись на те, що стандарти FASB (GAAP США) були та є
менш доступними у офіційних перекладах на інші мови, вони охопили 52%
глобальних ринків капіталів, у той час як стандарти ІASB, які мають офіційні
переклади МСФЗ на 17 мов, - майже вдвічі менше (25%) [239]. Це пояснюється
тим, що вплив США на бухгалтерський облік інших країн, у тому числі й на
МСФЗ, був первісним, хоча існують версії, що американський облік історично
був експортом із Сполученого Королівства [32].
Проте після декількох економічних криз у США та приєднання ЄС до
МСФЗ у 2005 р., метою якого було створення спільного ринку капіталу,
зменшення витрат та складності в торгівлі, здавалося відбудеться всесвітня
конвергенції бухгалтерського обліку. Однак, економічне протистояння США та
Японії Євросоюзу ще більше загострило конкуруючу боротьбу між двома
глобальними системами бухгалтерського обліку. Тому після виходу
Великобританії із ЄС, можливим є відхід країни від МСФЗ та повернення до
власних GAAP, що збалансує британські стандарти із американськими. Однак,
це залежить від обраної країною політики щодо подальшого статусу та ролі
МСФЗ для Великобританії (див. п. 4.3).
”Гармонізація в більшій мірі залежить від англо-саксонських країн. Якби
ці країни могли погодити свої принципи та стандарти, то вони могли б
поступово бути прийнятими іншими країнами“ – зазначає директор корпорації
«Volvo» [250]. Існує думка що, якщо США і Японія приймуть МСФЗ, то ці
стандарти в усіх відношеннях стануть глобальними. Решта країн, яка забажає
увійти в світову економіку, буде просто вимушена перейти на міжнародні
стандарти фінансової звітності [251, с.74].
Проте критично оцінює процес уніфікації національної системи обліку з
методологією МСФЗ Г.Г. Кірейцев, вважаючи таку систему постійно
доганяючою економічні інтереси «глобальних гравців», позбавленою
можливості виконувати соціальну функцію [252, с. 67]. Тому цілком
природньо, що представники кожної бухгалтерської системи переслідують
власні цілі та не особливо зацікавлені в зближенні двох систем стандартизації
обліку (див. п. 1.5 – «націоналізм»).
У зв’язку із цим обрано національні системи бухгалтерського обліку
Японії, США, Китаю, Франції, Німеччини, Великобританії та України, яким
притаманні різні облікові характеристики та відношення до МСФЗ. Це
дозволить визначити країни із найбільш конвергентними національними
стандартами бухгалтерського обліку нині. Тому для досягнення поставленої
мети використано порівняльну таблицю національних стандартів зазначених
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країн у розрізі 59 основних облікових правил (додаток Ж).
Крім того, вплив оновлених МСФЗ на конвергентність національних правил
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, вирішено розглянути нижче в
чисельному порядку МСФЗ, та додати відповідні зміни до побудованої
порівняльної таблиці у додатку Ж. Водночас виявлену під час дослідження
інформацію щодо впливу інших МСФЗ на конвергентність національних правил
обліку та звітності вирішено узагальнити в окремому додатку [61, п. D.6] через
значну її об’ємність, проте актуальність для даної тематики дослідження.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». МСФЗ вивчають цілеспрямовані
вдосконалення структури та змісту первинної фінансової звітності з акцентом
на звіті про фінансові результати. Дискусійний документ ЕD/2019/7 «Загальне
подання та розкриття інформації», який доповнить діючий МСБО 1, продовжує
переглядатися розробниками (див. пп. 3.4.2). Однак, після його затвердження
конвергентність GAAP США та МСФЗ знову втратиться, зокрема, в питаннях
включення до звіту незвичайних статей. Адже до 2015 р. американські GAAP
включали ці статті у звіт про прибутки та збитки.
На відміну від МСФЗ, GAAP США не мають конкретних вказівок, які
вимагають, щоб грошові виплати за придбаними активами, утримуваними для
оренди іншим і згодом для продажу, та грошові надходження від орендної
плати та подальших продажів включалися до грошових потоків від операційної
діяльності, (ASU 2016-15, BC 47). Проте, після затвердження ЕD/2019/7
очікуються зміни в МСФЗ, відповідно до яких зазвичай усі надходження та
вибуття грошових коштів, пов’язані з орендою, повинні будуть відображатися в
фінансовій діяльності (див. пп. 3.4.3, табл. 3.10).
Порівнюючи основні статті балансу за НП(С)БО 1 та МСБО 1, можна
зазначити, що в українському балансі статті «Фінансові активи» та «Фінансові
зобов’язання» є відсутніми, тобто фінансові активи можуть поєднуватися із
нефінансовими, а рядки 1170 «Витрати майбутніх періодів» та 1665 «Доходи
майбутніх періодів» не відображаються у складі «Інших оборотних активів» та
«Інших поточних зобов’язань», як того вимагають МСФЗ (табл. Ж.2).
У результаті цього методологічний аспект складання Звіту про фінансовий
стан за НП(С)БО 1 не задовольняє вимогам Концептуальної основи, зокрема в
питаннях агрегування статей та суттєвості [253]. Така невідповідність
пояснюється регламентованими формами звітності в Україні, складання яких за
МСФЗ відповідно до Наказу Мінфіну № 1591 вимагається відмічати лише «v»
навпроти «відповідають МСФЗ» у шапці звіту [254; 255]. Такі непрямі ознаки
переходу на МСФЗ називає Р. Кузіна формальним ставленням національних
практиків [256]. Л. Богуцька щодо цього називає національну правову основу
для обов’язкового впровадження МСФЗ, закладену у Законі України «Про
301

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [257], лише первісними
кроками до подальших реформ системи бухгалтерського обліку в сторону
глобальної стандартизації [258]. Тому, якщо Мінфін все ж таки змінить форми
українських звітів, наблизивши їх до вимог МСФЗ (табл. Ж.2), вітчизняні
підприємства отримають якіснішу форму звітування за МСФЗ.
Крім того, зважаючи на євроінтеграційні процеси нині в Україні,
вітчизняна структура балансу також відрізняється й від європейської, яка
відповідно до ст. 9 Директиви 2013/34/ЄС має власні особливості, відмінні від
МСФЗ та GAAP США. Зокрема, відсутність у балансах за МСФЗ ЄС статей
відстрочених податкових активів та зобов’язань; необоротних активів,
утримуваних для продажу; групи вибуття активів і пов’язаних з ними
зобов’язань; вилученого капіталу дає можливість країнам адаптувати формат,
номенклатуру та термінологію статей фінансової звітності під власну
специфіку галузей та економіки (додаток Ж, табл. Ж.2). Наприклад, для
аграрного сектору ключовими статтями є «Довгострокові біологічні активи»,
«Цільове фінансування», що пояснює їхню присутність в українських балансах.

МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну
допомогу». Окремі стандарти та тлумачення (МСБО 20, КТМСФЗ 12) містять
детальні підходи до обліку державної допомоги, дотацій та послуг концесії,
включаючи грантування біологічних активів (МСБО 41). На відміну від
МСБО 41, НСБО 30 «Біологічні активи» не прописує облік державних грантів,
пов’язаних із біологічними активами [163]. Така прогалина в національних
стандартах свідчить про слабкі місця в сучасному розвитку сільськогосподарської галузі України, яка перебуває на етапі перезавантаження на
законодавчому рівні. Тому в перспективі прогнозується необхідність розробки
національного стандарту для обліку дотацій, послуг концесії та державної
допомоги, включаючи грантування біологічних активів.
ФПБАУ з цього питання було запропоновано проєкт № 5 «Щодо обліку
активів, отриманих безоплатно» від 16.08.2019 р. (далі — Проєкт № 5),
відповідно до якого вимагається визнавати такі активи в обліку отримувача за
справедливою вартістю з одночасним визнанням доходу [259]. Аналогічний
підхід для обліку безоплатно отриманих активів передбачено в США (SFAS 116
[260]), що суперечить політиці ІASB (див. пп. 2.2.9).
Поряд із цим у Проєкті № 5 запропоновано альтернативний підхід
відображення безоплатно отриманих необоротних активів – визнання активу
одночасно зі збільшенням капіталу з подальшим списанням на доходи
пропорційно нарахованій амортизації та вибуттю активу [259].
Цей підхід взагалі не відповідає ідеології та методології МСФЗ, особливо
після прийняття МСФЗ 15, адже відповідно до такого підходу надавач не
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«накладає на отримувача жодних зобов’язань у зв’язку із наданим активом»,
тоді як отримання активу на умовах державного гранту накладає на отримувача
певні зобов’язання. Навіть враховуючи те, що визнавати зобов’язання на суму
справедливої вартості отриманого активу в балансі отримувача недоречно,
рекомендується не включати в Проєкт № 5 положення про визнання
відстроченого доходу (тобто альтернативний підхід).
Крім того, зміни, внесені до американського стандарту ASU-2017-10, щодо
зобов’язання надавача концесійних послуг використовувати в майбутньому ці
послуги86, вважаються доречними для включення ɜɩɪɨɰɟɫ розробки подібного
стандарту в Україні. Це забезпечить вітчизняні підприємства надійною
гарантією в отриманні майбутніх економічних вигід від таких концесійних
домовленостей та збільшить практичне застосування подібно до інших
європейських країн.
МСБО 23 «Витрати на позики». До 2019 р. існували деякі відмінності між
GAAP США та МСФЗ щодо того, які позики включаються для обчислення
середньозваженої ставки капіталізації. Після набрання чинності з 1 січня
2019 р. поправки до п. 14 МСБО 23 такі відмінності зникли: будь-яка незакрита
позика, пов’язана із побудовою або виробленням активу, стає частиною
загальних позик після набуття прав на актив і включається до розрахунку
середньозваженої ставки капіталізації.
У зв’язку із цими змінами чинний в П(С)БО 31 «Фінансові витрати» також
потребує відповідного коригування у п. 3, який визначає норму капіталізації
фінансових витрат як ”частку від ділення середньозваженої величини
фінансових витрат та суми всіх непогашених запозичень (крім тих, що
безпосередньо пов’язані з кваліфікаційним активом або мають цільове
призначення) підприємства протягом звітного періоду“ [261].
Зокрема, для узгодження національного стандарту із оновленим МСБО 23
пропонується визначити норму капіталізації фінансових витрат як частку від
ділення середньозваженої величини фінансових витрат та суми всіх
непогашених запозичень (крім тих, що безпосередньо мають цільове
призначення або пов’язані з кваліфікаційним активом до моменту закінчення

його створення (будівництва, виготовлення, виробництва, вирощування) та
доведення до стану, в якому актив придатний для використання із запланованою
метою підприємства ȐȝȞȜȒȜȐȔ звітного періоду“ (авторська пропозиція).
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання». Відповідно до нещодавніх змін
у МСФЗ, що стосуються обліку складних фінансових інструментів, та
86
Відповідно до КТМСФЗ 12 користувачами концесійних послуг є населення, що не гарантує повернення доходу
отримувачу концесії (п. 2.2).
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дискусійного документу «Фінансові інструменти з характеристиками власного
капіталу», дослідженого в п. 3.3, можна зазначити про суттєве наближення
міжнародних облікових правил до GAAP США, особливо в питаннях розподілу
фінансових зобов’язань та власного капіталу.
Наприклад, якщо не виконуються певні умови, що вимагають розподілу
вбудованих ознак, гібридні фінансові інструменти відповідно до GAAP США
обліковуються як фінансове зобов’язання, або інструмент власного капіталу, в
повному обсязі. Подібні умови прописуються в зазначеному дискусійному
документі ІASB, який передбачає класифікацію складних фінансових
інструментів як фінансове зобов’язання в розрізі оцінки двох ознак (часу та
суми, див. п. 3.3). Як наслідок, нові зміни узгодять облік складних (за МСФЗ) /
гібридних (за GAAP США) фінансових інструментів, який по-різному впливав
на баланси, а також прибутки американських та МСФЗ-звітів.
Після завершення розгляду дискусійного документу ІASB Мінфін України
повинен буде також оцінити переваги нових міжнародних змін в обліку
складних фінансових інструментів для вітчизняного обліку та зробити
відповідні коригування в П(С)БО 13. Зокрема, це стосується нових ознак часу
та суми під час класифікації складного фінансового інструменту як фінансового
зобов’язання.
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». У зв’язку із випуском МСФЗ 16
поправки до п. 19А, 29А МСБО 40 дозволяють визнавати ROU-актив
інвестиційною нерухомістю (див. пп. 2.2.7) та оцінювати його під час
первісного визнання за собівартістю (норми МСФЗ 16). Оскільки П(С)БО 14 не
містить положень, що дозволяють визнати нерухомість, отриману на умовах
оренди як інвестиційну, доцільним вважається включити норми, подібні до
МСФЗ, у GAAP України та передбачити у національному Плані рахунків такі
аналітичні позиції: 1001 «Нерухомість, утримувана для збільшення капіталу»;
1002 «Нерухомість передана в операційну оренду»; 1003 «Нерухомість у формі
активу з права користування» [262].
МСБО 41 «Сільське господарство». З огляду на сучасну важливість
міжнародних стандартів фінансової звітності, застосування МСБО 41 має
вагоме значення, особливо для агропромислових країн, що розвиваються. З
огляду на те, що у витоках стандарту стояли не аграрні країни, МСБО 41
породив методологічні та методичні труднощі у застосуванні до земельних
активів сільськогосподарських підприємств, які є потужним потенціалом
економіки України.
Головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», В. Жук
зазначає про необґрунтованість оцінки біологічних активів та сільськогос304
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подарської продукції за справедливою вартістю, тому що вона не враховує
галузевої специфіки країни та не розкриває продовольчого, енергетичного та
соціального значення активів аграрного бізнесу на рівні країни [263, с. 112].
Тому український стандарт (НСБО 30), який подібно до GAAP США
віддає перевагу історичній собівартості із систематичною амортизацією, може
виявитися корисним для розробників МСФЗ під час перегляду вимог оцінки в
МСБО 41. Допускається також акцент і на GAAP США. Вітчизняні науковці
В. Жук, Ю. Бездушна та С. Тивончук взагалі пропонують власну методологічну
базу для подальшого вдосконалення МСФЗ, включаючи розробку окремого
галузевого МСБО (МСФЗ) «Сільськогосподарські землі» [264]. Так чи інакше
(оновлення МСБО 41 чи розробка нового МСФЗ/МСБО), це допоможе
зорієнтувати міжнародні стандарти на світовий сільськогосподарський бізнес та
гармонізувати вимоги GAAP США та МСФЗ.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». МСФЗ після нещодавніх змін регулюють
облік бізнес-об’єднань окремим стандартом (МСФЗ 3), як правило, із
застосуванням методу придбання. GAAP США та Великобританії називають
такі об’єднання злиттям або об’єднанням інтересів, а GAAP Німеччини –
придбанням бізнесу, яке оподатковується. Крім того, МСФЗ 3 додатково
включає вимоги до обліку об’єднань, сформованих не тільки шляхом
придбання, а й злиття та приєднання [161, п. В6]. У зв’язку із цим, враховуючи
те, що П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» регламентуɽ облік об’єднань лише
в формі придбання ɬɚ приєднання, доцільним вважається додати ɭ вітчизняну
систему обліку, подібно до МСФЗ 3, всі три методи обліку об’єднання
підприємств: злиття, приєднання та придбання.
Для цього, наприклад, науковиця І. Я. Назарова рекомендує врегулювати
відповідні форми об’єднань підприємств, методи їх обліку та розкриття в
звітності в уже наявних нормативно-правових актах зокрема П(С)БО 19 , або
прийняти окремий нормативний документ, який регулюватиме питання,
пов’язані здебільшого з реорганізацією внаслідок об’єднання суб’єктів
господарювання [265, с. 503].
Загалом відповідно до обох систем стандартів (МСФЗ та США) після
придбання нового дочірнього підприємства ідентифіковані активи/зобов’язання
повинні бути віднесені до консолідованого балансу за їх справедливою
вартістю. Однак, якщо справедливу вартість зобов’язання, отриманого
внаслідок бізнес-об’єднання, неможливо точно визначити, ASC 450 США
вимагає визнавати його як непередбачене (умовне) зобов’язання. Проте
міжнародні стандарти фінансової звітності вимагають, щоб такі зобов’язання не
визнавалися, а розкривалися в примітках.
Водночас після змін МСФЗ не дозволяють визнавати умовні активи,
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придбані в бізнес-поєднанні, тоді як GAAP США вимагають визнавати такі
умовні активи за справедливою вартістю. Також МСФЗ не дозволяють
пропорційну консолідацію спільного підприємства (додаток Ж, табл. Ж.1), на
відміну від GAAP США, Китаю та Франції, яка започаткувала дане правило
(додаток Є).
Нове роз’яснення визначення «бізнесу» (див. пп. 2.2.3) дозволяє
стверджувати про те, що МСФЗ та GAAP США знову набудуть конвергентності
після набуття чинності нової поправки до МСФЗ 3 з 1 січня 2020 р. Тобто,
враховуючи достатньо нову американську концепцію «ймовірності», яка
містить вислів «по суті» під час визначення неприналежності господарської
операції до «бізнесу», МСФЗ також отримаɥɢ подібний пороговий критерій під
час оцінки групи активів як бізнес-придбання (тобто не бізнесу), якщо по суті
вся справедлива вартість таких активів сконцентрована в одному або в групах
ідентифікованих аналогічних активів.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Не дивлячись на спільні зусилля ІASB та
FASB у розробленні єдиного набору загальноприйнятих стандартів
бухгалтерського обліку для фінансових інструментів, відмінності між GAAP
США та МСФЗ у цій сфері після змін виявилися ще більшими через
неможливість узгодити позиції обох рад.
Так, із обох оновлених стандартів США: (1) ASU 2016-1 «Фінансові
інструменти – загальні положення» (Subtopic 825-10), опублікованого в січні
2016 р., та (2) ASU 2016-13 «Фінансові інструменти – кредитні збитки» (326),
опублікованого в липні 2016 р., помітно, що FASB, на відміну від ІASB, дуже
обережна під час внесення змін у стандарти. Як результат, відмінності в обліку
деривативів та хеджування так і залишаються між двома системами стандартів,
а класифікація та знецінення фінансових інструментів, як прогнозується,
отримають підвищеної уваги.
Наприклад, правова форма, наміри та можливості бізнесу, як і раніше,
визначають порядок класифікації фінансових активів відповідно до GAAP
США, в той час як класифікація відповідно до МСФЗ 9, чинного з 2018 р.,
базується на нових критеріях: договірних грошових потоках та бізнес-моделі
(табл. 4.7).
Таблиця 4.7. Відмінності в обліку фінансових інструментів
після змін у GAAP та МСФЗ
Облік фінансових інструментів
згідно з ASU 2016-01 «Фінансові
інструменти – загальні положення»
Критерій
Компоненти
Правова
Власний капітал, боргові цінні
папери, торгівельна дебіторська
форма
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Облік фінансових інструментів
згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
Критерій
Грошовий
потік

Компоненти
SPPI*, не-SPPI
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Облік фінансових інструментів
згідно з ASU 2016-01 «Фінансові
інструменти – загальні положення»
Наміри і
можливості
бізнесу

Категорії
оцінки

заборгованість
Доступні для продажу або
утримувані для погашення
(боргові цінні папери),
торгівельні інструменти

Облік фінансових інструментів
згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»
по договору
Бізнесмодель

За АМС: • боргові цінні папери,
утримувані для погашення**;
боргові
• неринкові
інструменти,
справедливу
вартість яких первісно оцінити
неможливо;
За FVTOCI: • боргові цінні Категорії
папери, доступні для продажу;
оцінки
торгівельні
За
FVTPL:
•
фінансові інструменти (або
призначені для продажу); • всі
цінні папери або інвестиції, які
не дають інвестору значного
впливу над об’єктом інвестиції

Грошовий потік від збору боргів
та/або торгівельних інструментів
За АМС: • боргові цінні папери,
які передбачають отримання
відсотків та основної суми
боргу**; • фінансові активи в
іноземній валюті;
За FVTOCI: • боргові цінні
папери, доступні для продажу; •
інвестиції у власні інструменти;
• торгівельні
За
FVTPL:
фінансові
інструменти;
•
інвестиції у власні інструменти
(без права зміни після первісного
• нефінансові
визнання);
предмети (купівля-продаж), які
можуть бути погашені коштами
іншими
фінансовими
або
інструментами

Примітка: *виплати виключно основної суми боргу та відсотків.
**кредити, позики та векселі.
Джерело: складено на основі [61, п. D.6; 62; 308] та рис. 2.3 (див. пп. 2.2.14).

Отже, відповідно до нової методології (після ASU 2016-01), торгівельні
фінансові інструменти первісно оцінюються за справедливою вартістю, зміни
якої повинні відображатися в звіті про прибутки та збитки (подібно FVTPL за
МСФЗ). Однак, якщо справедлива вартість невідома, то вони відображаються за
собівартістю із урахуванням можливого збитку від знецінення з використанням
кількісних та якісних методів.
На відміну від ASU 2016-01 та внутрішніх правил більшості країн, МСФЗ 9
дозволяє первісно оцінювати за FVTPL не тільки цінні папери, призначені для
продажу (або торгівельні), а й інвестиції в основний капітал, які, як правило,
утримуються за собівартістю. Тобто головною відмінністю МСФЗ у обліку
фінансових інструментів стали нові категорії їхньої оцінки, які залежать від
SPPI-критерію та бізнес-моделі (табл. 4.7, або рис. 2.3). Однак, для всіх інших
фінансових інструментів (торгівельних, похідних та неемісійних інструментів,
оцінених за справедливою вартістю) наступна оцінка, подібно до GAAP США,
здійснюється за FVTPL.
Відмінними від МСФЗ та GAAP США в питаннях націленості обліку
фінансових інструментів на ринок – оцінки деривативів та цінних паперів за
справедливою вартістю – є GAAP Китаю, Великобританії та Франції [61, п.D.6].
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Водночас у Франції така відмінність характерна лише для неконсолідованих
фінансових звітів.
Крім того, необхідно зазначити про ще одну зміну в оновлених МСФЗ, яка
знижує ʀɯ конвергентність із GAAP США: відображення в іншому сукупному
доході (а не в чистому доході) прибутків або збитків від переоцінки за
справедливою вартістю внаслідок змін у власному кредитному рейтингу
емітента (суб’єкту звітування). Водночас, враховуючи те, що як ІASB, так і
FASB містять власні моделі очікуваних кредитних збитків (табл. 4.8), вплив на
управління фінансовою звітністю, операційними та кредитними ризиками
суттєво відрізняється.
Таблиця 4.8. Відмінності в моделях очікуваних кредитних збитків (ECL)
після змін у GAAP США та МСФЗ

Назва моделі

Модель поточних очікуваних
кредитних збитків з
ASU 2016-13 «Фінансові
інструменти – кредитні збитки»
СECL

Етапи

Весь життєвий цикл

Відмінні
характеристики

Застосування до
фінансових активів

За амортизованою вартістю, не
включаючи боргові цінні папери,
призначені для продажу (FVTOCI)
Нуль

Мінімальний збиток
Первісне положення
для придбаних та
створених активів, які
>0
є кредитно-знеціненими
при первісному визнанні
Примітка: *описується детально у табл. 2.13, пп. 2.2.14.
Джерело: складено на основі [61, п. D.6; 62; 308].

Модель очікуваних
кредитних збитків згідно з
МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти»
ECL
3 етапи: низький ризик
(стабільний), значно
підвищений ризик,
критичний*
За амортизованою вартістю
та FVTOCI
>0

>0

Як показує табл. 4.8, очікувані кредитні збитки як GAAP США, так і
МСФЗ вимагають облікувати протягом всього життєвого циклу фінансового
зобов’язання. Проте найбільша різниця між ними полягає в термінах визнання
кредитного ризику:
а) переглянутий GAAP США використовує модель СECL, яка залежить
виключно від ризику дефолту протягом всього життєвого циклу;
б) новий МСФЗ 9 використовує модель ECL, яка вимагає трьох етапної
ідентифікації кредитного ризику (див. табл. 2.13, пп. 2.2.14).
Отже, отримуємо ɡɧɚɱɧɨ ɡɜɭɠɟɧɿɲɿ межі ɭ американської моделі СECL,
ніж у МСФЗ, внаслідок виключення боргових цінних паперів, доступних для
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продажу. Водночас, якщо амортизована вартість нижче справедливої вартості
оцінюваних боргових цінних паперів, різниця враховується як збиток від
знецінення без використання моделі СECL.
МСФЗ 9, на відміну від GAAP США, застосовує модель ECL до таких
боргових інструментів, оцінених за FVTOCI. Мінімальна сума очікуваного
збитку також різна: GAAP США допускає нульовий збиток для визначеного
кредитного активу самого високого рівня, в той час як МСФЗ 9 вимагає
середньозваженого результату з мінімальною сумою збитків, яка повинна бути
відмінною від нуля.
Незважаючи на підвищення ефективності обох версій стандартів, останні
зміни в оцінці очікуваних збитків від фінансових інструментів збільшили
розбіжності між ними. Оновлення в МСФЗ 9 вважаються більш радикальними.
Тому компанії з глобальною сферою діяльності або міжнародними вимогами до
фінансування повинні перевіряти вимоги до звітування як всередині країни, так
і за її межами. Для складних звітних структур рішення варіюється від вибору
виключно GAAP США, або МСФЗ, або узгодження звітності між двома
наборами стандартів, або подання звітності одночасно за обома.
Таке відображення є досить логічним зважаючи на те, що міжнародні
стандарти не містять суворої вимоги проводити переоцінку фінансових
інструментів на кожну дату балансу. ɍцьому й полягає їхня суттєва різниця від
GAAP України, адже відповідно до п. 30 ПБО 13 фінансові активи повинні
переоцінюватися за їх справедливою вартістю на кожну наступну дату балансу.
Водночас результати такої переоцінки відображаються в Звіті про
прибутки і збитки за поточний фінансовий рік. Відповідно до вимог МСФЗ
сукупна переоцінка фінансових активів за попередні фінансові роки
відображається в капіталі та Звіті про інший сукупний дохід, а переоцінка, що
припадає на поточний фінансовий рік, — у Звіті про прибутки і збитки
поточного фінансового року.
Як зазначає О. Харламова, ректорка ПВНЗ «Міжнародна академія
сертифікації бухгалтерів і аудиторів» та генеральна директорка АФ «Агентство
з МСФЗ», облік фінансових інструментів для вітчизняних бухгалтерів є
складним через те, що в українських стандартах ”вони були розкладені по
різних кошиках — окремо дебіторська та кредиторська заборгованості, окремо
фінансові інвестиції, тобто інструменти капіталу, окремо решта фінансових
інструментів“ [266]. Крім того, недостатня розвиненість ринку цінних паперів в
Україні не дає можливості накопичувати відповідний досвід у такому обліку.
Тому після зазначених змін у МСФЗ 9, а також змін у П(С)БО 11
«Зобов’язання» та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», відповідно до яких
довгострокові дебіторська та кредиторська заборгованості визнаються за
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теперішньою вартістю, незалежно від того, чи нараховуються відсотки на такі
фінансові інструменти [267], вітчизняні правила обліку потребують відповідних
коригувань у П(С)БО 13.
Зокрема, це передбачає введення до національного стандарту: а) терміну
«бізнес-модель»; б) умов його застосування під час класифікації фінансових
інструментів; в) порядку практичного застосування тестів «бізнес-моделі» та
«виплат згідно з договором»; г) методики оцінки фінансових інструментів із
відображенням змін у справедливій вартості у складі прибутків чи збитків
звітного періоду або іншого скупного доходу; д) практичних ситуацій для
зазначеної методики оцінки фінансових інструментів.
Також, крім оновлення П(С)БО 13, важливість правильного передбачення
фінансових інструментів у обліковій політиці суб’єкта господарювання вимагає
оновлення П(С)БО 6. Це, зокрема, введення до національного стандарту таких
елементів, як: • порядок віднесення фінансових активів до обраної бізнес-моделі
та бази оцінки; • методи визначення справедливої вартості (або амортизованої
вартості) фінансових активів та фінансових зобов’язань; • механізми
відображення знецінення фінансових інструментів та врахування ризиків.
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Оскільки FASB виступала проти
негайного визнання доходів, як того дозволяли попередні стандарти ІASB
(МСБО 18 та МСБО 11), у 2014 р. обидві ради вирішили розробити спільний
стандарт для однакового визнання доходів від реалізації.
Як наслідок, у GAAP США стандарт доходів встановлений як розділ 606
кодифікації стандартів бухгалтерського обліку – «Дохід від контрактів із
клієнтами» (ASC 606), який майже ідентичний МСФЗ 15, за винятком деяких
перехідних положень та питань, які є наслідком властивих відмінностей між
МСФЗ та США GAAP. Але у зв’язку із випущеними поправками до МСФЗ 15 у
квітні 2016 р. FASB видала відповідні зміни до ASC 606, внаслідок яких
кількість розбіжностей між МСФЗ 15 та GAAP США зросла (табл. 4.9).
Таблиця 4.9. Відмінності в обліку доходів після змін у GAAP США та МСФЗ
Облік доходів згідно з ASC 60687
«Дохід від контрактів з клієнтами»
Доходи та прибутки відокремлюються у
визначеннях
Доходи – це надходження чи інші
примноження
активів
суб’єкта
господарювання
або
розрахунки
за
зобов’язаннями (або поєднання обох) від
діяльності, яка становить поточні основні

Облік доходів згідно з МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами»
Доходи та прибутки поєднані у одному
визначенні
Доходи – це збільшення економічних
вигід протягом звітного періоду у вигляді
надходження або збільшення корисності
активів або зменшення зобов’язань
внаслідок звичайної діяльності суб’єкта

Для державних структур ASC 606 діє після 15 грудня 2017 р., включаючи проміжні періоди в межах цього звітного
періоду; для недержавних – після 15 грудня 2018 р., для проміжних періодів – після 15 грудня 2019 р. Раннє застосування
заборонено і вимагається ретроспективне прийняття.
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Облік доходів згідно з ASC 60687
«Дохід від контрактів з клієнтами»
або
центральні
операції
суб’єкта
господарювання.
(постачання або виробництва товарів, надання
послуг чи інших видів діяльності).
Прибуток – це збільшення власного капіталу
(чисті активи) від звичайних операцій та від
інших
операцій,
що
впливають
на
підприємство, за винятком тих, що є
результатом доходів або інвестицій власників
(Концептуальна основа FASB 1980 р.).
Оцінка доходу базується на справедливій
вартості домовленої або отриманої суми (що є
більш очевидним)
Облік операцій з доставки вантажів, які
відбуваються після того, як клієнт отримав
контроль
над
товаром,
дозволяється
розглядати як виконання обіцянки передати
товар
Містить детальні вказівки щодо подання
стимулюючих платежів клієнтів
Дохід від ліцензій на інтелектуальну власність
визнається протягом періоду

Поновлення
або
продовження
ліцензії
призводить до визнання доходу на початку
періоду поновлення

Облік доходів згідно з МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами»
господарювання, що призводять до
збільшення
власного
капіталу,
за
винятком внесків учасників (п. 4.29
Концептуальної основи 2010 р.).

Оцінка доходу базується на справедливій
вартості
отриманої
суми
(або
дебіторської заборгованості)
Облік операцій з доставки вантажів, які
відбуваються після того, як клієнт
отримав
контроль
над
товаром,
розглядається як додаткова обіцяна
послуга
Містить детальні вказівки щодо подання
стимулюючих платежів клієнтів, у тому
числі невикористаних стимулів
Дохід від ліцензій на інтелектуальну
власність визнається у певний момент
часу (якщо не існує вагомих випадків, що
можуть суттєво вплинути на отримання
вигоди)
Поновлення або продовження ліцензії
призводить до визнання доходу тоді, коли
сторони погоджуються на оновлення або
на початку періоду поновлення (залежно
від обставин)

Дозволено обрати виключення всіх податків на
Не містить такого дозволу
продаж із вимірювання ціни угоди
Джерело: власна розробка на основі [32; 62; 170].

Як показує табл. 4.9, проблематика «звичайної діяльності» залишається в
визначеннях доходів відповідно до МСФЗ 15 та ASC 606. Незважаючи на
скасування даного поняття із МСБО 1 (2005 р.), у МСФЗ 15 його використання
знову зустрічається. Можливо, це пов’язано із намірами ІASB повернути
«незвичайні статті» у фінансову звітність, відповідно до яких не всі надходження
вважатимуться звичайними. Проте в такому разі виникне необхідність введення
в МСФЗ поняття «прибуток», який відповідно до GAAP США відокремлює
звичайну діяльність (доходи) від операційної (виручка).
Загалом настанови GAAP США щодо визнання доходу складаються із
понад 100 правил FASB та SEC, тому є досить змістовними. Зокрема, вказівки
для визнання доходів за контрактами на будівництво та послуги з клієнтами
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містять набагато більше рекомендацій, ніж МСФЗ. Групування та агрегування
таких договорів у деяких випадках відрізняється. Незважаючи на те, що в теорії
характер американських GAAP для контрактів на будівництво та послуги є
більш рекомендованим, а не інструктивним, на практиці вони трактуються як
обов’язкові.
Пріоритет методу відсоткового завершення робіт у GAAP США
обмежується – в міру переходу контролю клієнту. Цей метод отримав іншу
назву в новому конвергентному стандарті ІASB — «метод результату» (див.
пп. 2.4.2). Крім того, GAAP США містять інші детальні рекомендації щодо
визнання доходу, необхідні для конкретних галузей, включаючи авіа- та
нафтогазові компанії, фінансові послуги, нерухомість, охорону здоров’я,
розваги, некомерційні організації.
Окрім зазначених у табл. 4.9 відмінностей, GAAP США також містять
більше винятків, які призводять до відстрочення доходу. Зокрема, метод
відсоткового завершення робіт по суті є ідентичними з МСФЗ, але містить
положення, які затримують визнання доходу до моменту відповідності надійної
оцінки концепції, яка називається об’єктивним доказом для конкретних
виробників (далі – VSOE). VSOE може бути або ціною, що стягується за
постачання, якщо воно продається окремо, або ціною, встановленою
керівництвом, яка не змінюється до введення іншого товару на ринок. SEC щодо
цього надає ще більш детальні рекомендації для зареєстрованих юридичних осіб.
Отже, якщо VSOE не доступний для жодного з елементів доходу, повна сума
доходу відповідно до контракту не може бути визнана.
Ще один виняток, який призводить до відстрочення доходу відповідно до
GAAP США, стосується договорів про дослідження та розроблення. Так,
визнання доходу затримується на основі задоволення умов, узгоджених на
початку угоди, й умови неможливо змінити, якщо їх виконання розпочато. Крім
того, суб’єктам господарювання дозволяється додатково відкладати визнання
доходів на основі обраної облікової політики.
Проте, як відзначає колишня голова FASB, Леслі Ф. Сейдман, ”успішно
вдалося досягти встановлення глобального конвергентного стандарту визнання
доходів із клієнтами, встановивши ідентичні принципи звітування про
характер, терміни та договори виконання. Новий стандарт став результатом
восьмирічних зусиль рад покращити порівнянність GAAP США та МСФЗ“ [59].
Отже, до тих основних принципів МСФЗ 15 та ASC 606, які роблять їх
конвергентними, належать:
• дохід повинен бути визнаний після реалізації товару чи послуги;
• має існувати діюча угода із замовником, яка встановлює умови обміну
товар/послуга на дохід,
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• виконання зобов’язання повинно супроводжуватися передачею ризиків та
винагород від права власності на товар чи послугу,
• ціна покупця є фіксованою,
• оплата має бути належним чином гарантованою.
Обидва стандарти бухгалтерського обліку додатково вимагають повного
розкриття інформації, в тому числі в проміжних періодах, що змінює спосіб
подання інформації в примітках до фінансової звітності. Крім того, публічні
компанії США повинні дотримуватися вказівок теми 13 SEC «Визнання
доходу», яка також ідентична вищезазначеним принципам.
Також необхідно зазначити, що нові зміни в обліку доходів від реалізації
на міжнародному рівні призводять до загострення питання співставності
фінансової звітності, складеної за МСФЗ та НП(С)БО. Зокрема, враховуючи
зміни в методиці обліку змін до умов договорів між суб’єктами
господарювання та появу в МСФЗ 15 нових термінів «контрактний актив» та
«контрактне зобов’язання», які відсутні в НП(С)БО 15 «Дохід» та НП(С)БО 18
«Будівельні контракти», гостро постає питання:
¾ внесення відповідних коригувань до вимог національних стандартів
бухгалтерського обліку, або розробки та затвердження нового НП(С)БО, який
би не суперечив вимогам МСФЗ 15 (як пропонує Р. Коршикова [316, с. 222]), та
¾ необхідності розробки відповідних нормативно-правових актів щодо
передбачення договірних видів активів та зобов’язань у синтетичному та
аналітичному обліку та, відповідно, в статтях балансу.
Наприклад, доцільним вбачаємо відображення попередньої оплати від
клієнта (тобто договірного зобов’язання) через субрахунок 681 «Розрахунки за
авансами одержаними»88 [181, с. 35], а відвантаження продукції до моменту
оплати (тобто договірного активу) – через субрахунок 377 «Розрахунки з
іншими дебіторами» (табл. 4.10); відповідно в балансі – договірний актив у
статті 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» та договірне зобов’язання
в статті 1635 «Поточна кредиторська заборгованість по отриманим авансам».

88

Або як рекомендують С. Рогозний та О. Дядюн використовувати рахунок 689 «Зобов'язання щодо відшкодування».
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314

361 «Розрахунки з
покупцями» 24000
69 «Доходи
майбутніх періодів»
1000

361 «Розрахунки з
покупцями» 19000

70 «Дохід від
реалізації» 19000

69 «Доходи
майбутніх періодів»
19000

301/311 «Готівка/
поточні рахунки»
19000

70 «Дохід від
реалізації» 4000

69 «Доходи
майбутніх періодів»
4000

361 «Розрахунки з
покупцями» 5000

70 «Дохід від
реалізації» 1000

69 «Доходи майбутніх
періодів» 24000

Контрактне
зобов’язання
(якщо є)

Контрактний
актив 1000
Виручка 18000

Контрактне
зобов’язання
4000
Контрактний
актив 1000
Дебіторська
заборгованість
19000

Виручка 5000

Грошові кошти
5000

Виручка 1000

-

Контрактний
актив 1000
Контрактне
зобов’язання 4000

Контрактний
актив 1000

-

361 «Розрахунки з
покупцями» 19000

70 «Дохід від реалізації»
5000

681 «Розрахунки за
авансами
одержаними» 4000
377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»
1000

377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»
1000
70 «Дохід від реалізації»
18000
681 «Розрахунки за
авансами одержаними»
(якщо не всі умови
договору виконано)

377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»
1000
681 «Розрахунки за
авансами одержаними»
4000

70 «Дохід від реалізації»
1000

377 «Розрахунки з
іншими дебіторами»
1000
30/31 «Готівка/
поточні рахунки в
національній валюті»
5000

-

-

01.01

361 «Розрахунки з 69 «Доходи майбутніх
покупцями» 24000
періодів» 24000

-

-

-

-

СИТУАЦІЯ 2: 01.01 виставлено рахунок на суму 24 000 гр. од. згідно договору при умові оплати рівними частинами в кінці кожного
місяця

31.03

28.02

301/311 «Готівка/
15.02
поточні рахунки в
(переплата
національній
від клієнта)
валюті» 5000

31.01

01.01

Запропоновані зміни для Н(П)БО
Зміст/
Облік за Н(П)БО до МСФЗ 15
Облік за МСФЗ 15
після МСФЗ 15*
дата
події
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
СИТУАЦІЯ 1: 01.01 виставлено рахунок на повну суму згідно договору 24 000 гр. од. при умові повної сплати 31.03.

Таблиця 4.10. Запропоновані зміни для узгодження вітчизняного обліку доходів від реалізації із новим МСФЗ 15

ɊɈɁȾȱɅɉɊȺɄɌɂɑɇȱɇȺɋɅȱȾɄɂȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɌȺ

Дт
Дебіторська
заборгованість
1000

Дт
Виручка 1000

Кт

Облік за МСФЗ 15
361 «Розрахунки з
покупцями» 1000

70 «Дохід від реалізації»
1000

Запропоновані зміни для Н(П)БО
після МСФЗ 15*
Дт
Кт

70 «Дохід від
реалізації» 1000

-

Дебіторська
заборгованість
1000
Виручка 1000

361 «Розрахунки з
покупцями» 1000

-

70 «Дохід від реалізації»
1000

-

Примітки: *припускається, що в договорі передбачено оплату після отримання клієнтом всіх товарів чи послуг.
Водночас для уникнення штрафних санкцій зі сторони податкових органів рахунок 70 «Дохід від реалізації» потребує уважного розподілу
відповідно до договірної ціни трансакції згідно нової п’яти крокової моделі визнання доходу на товари (субрах. 702), роботи та послуги
(субрах. 703), якщо їх можливо ідентифікувати окремо (див. пп. 2.3.7). Адже це є важливим пунктом під час оподаткування (наприклад,
доходи від надання послуг транспортування резидентом нерезиденту згідно договору фрахту оподатковуються за ставкою 6% податку на
прибуток згідно зі ст. 141.4.4 ПКУ) [268].
Джерело: авторська розробка.

31.01
361 «Розрахунки з
(щомісячно) покупцями» 1000

01.01

СИТУАЦІЯ 3: 01.01 виставлено рахунок згідно договору в сумі 1 000 гр. од. при умові оплати рівними частинами в кінці кожного
місяця

70 «Дохід від
реалізації» 1000

Кт

Облік за Н(П)БО до МСФЗ 15

69 «Доходи
31.01
майбутніх періодів»
(щомісячно)
1000

Зміст/
дата
події

ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɈɇɈȼɅȿɇɂɏɆɋɎɁȼɍɄɊȺȲɇȱɌȺɋȼȱɌȱ
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Отже, з допомогою табл. 4.10 найкраще відображено вплив світових змін у
обліку доходів від реалізації на національний облік, якому характерне раннє
нарахування доходів. Це пояснюється тим, що П(С)БО 15 «Дохід» базується на
застарілих настановах МСБО 18, заміненого на МСФЗ 15 [269]. Тому наведені
пропозиції (і) влучно акцентують на необхідних коригуваннях для вітчизняного
стандарту, зокрема, в частині розподілу однієї господарської операції на окремі
елементи та застосування критеріїв визнання доходу до кожного із них; та
(іі) ще раз підтверджують вищезазначену необхідність узгодити баланс за
НП(С)БО 1 із МСФЗ шляхом включення витрат та доходів майбутніх періодів у
статті «Інших оборотних активів» та «Інших поточних зобов’язань» відповідно.
Як наслідок, спірною є думка Є. Карпенко і Г. Шийки щодо необхідності
включення контрактного активу до рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів»
[270], адже первісною метою розробки МСФЗ 15, до якої спонукали GAAP
США, було відхилення від визнання ранніх доходів [61, п. D.6].
Суттєвим аргументом для такого непогодження виступає лист Мінфіну від
27.09.2018 № 35210-01-2/25320, у якому зазначається про відповідність п. 105
МСФЗ 15 п. 2.27 та 2.32 Методичних рекомендацій щодо заповнення форм
фінансової звітності від 28.03.2013 № 433, а саме: відображення будь-яких
безумовних прав на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість
(р. 1125, форма № 1) та інших (умовних) прав, які не можуть бути включені до
інших статей дебіторської заборгованості, але відносяться до складу оборотних
активів як контрактних активів (р. 1155, форма № 1) [271].
Отже, для уникнення суперечностей між пропозиціями вчених [270], не
рекомендується продавцям під час підписання договору з клієнтами
передбачати оплату після отримання клієнтом всіх товарів та/або послуг, адже
це «прямий шлях» до визнання контрактного активу та/або зобов’язання. Якщо
такої домовленості уникнути, то облік доходів від реалізації набагато
спрощується – використовується субрахунок 361 «Розрахунки з покупцями»
замість спірних субрахунків 377 та 691.
Проте зазначена вище пропозиція щодо удосконалення статей звіту про
фінансовий стан (балансу) залишається актуальною, що узгодить національний
звіт із положеннями МСФЗ та забезпечить співставність фінансової інформації
для цілей прийняття управлінських рішень.
МСФЗ 16 «Оренда». Незважаючи на подібність обліку оренди між GAAP
США та МСФЗ (рис. 4.2), існувала певна дискусійність між FASB та ІASB у
питаннях класифікації оренди та її відображенні в балансах орендарів [61,
п. D.6]. У зв’язку із цим результатом спільних зусиль рад стали випущені у
2016 р. новий стандарт оренди МСФЗ 16 та відповідне оновлення в ASC 842
«Оренда», в яких максимально враховуються ускладнення в аспектах обліку
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операційної оренди.
Тому з моменту настання їх чинності89 очікується прояв конвергентності,
як мінімум, у питаннях капіталізації активів та зобов’язань із фінансової оренди
в балансах орендарів. Проте про повну конвергентність GAAP США та МСФЗ у
питаннях обліку оренди зазначати недоречно, оскільки певні розбіжності між
ними залишилися (табл. 4.11).
Таблиця 4.11. Відмінності в обліку оренду після змін
у GAAP США та МСФЗ
Облік оренди згідно з ASC 842 «Оренда»
Облік оренди згідно з МСФЗ 16 «Оренда»
ДЛЯ ОРЕНДАРЯ
Не має класифікації оренди, вся оренда
Існує класифікація оренди на операційну
відображається терміном більше 12 місяців
або фінансову
або вартістю вище 5000 доларів
Податкові пільги можливі для активів
Відсутність податкових пільг для орендаря
вартістю менше 5000 доларів
ДЛЯ ОРЕНДОДАВЦЯ
Переоцінка
неможлива,
інвестиційна Переоцінка можлива для орендованих активів
нерухомість не відокремлюється від інших за справедливою вартістю згідно з МСБО 40
основних засобів
або за методом витрат згідно з МСБО 16
Зміни орендних платежів на основі зміни Зміни орендних платежів на основі зміни
терміну оренди вимагають переоцінки ставки дисконтування вимагають переоцінки
орендних зобов’язань
орендних зобов’язань
Відсотки з оренди допускається відображати в
Відсотки з оренди
класифікуються в
межах
операційної,
інвестиційної
або
операційній діяльності у Звіті про рух
фінансової діяльності у Звіті про рух
грошових коштів
грошових коштів*
Використовує кредитну ставку з нульовим Використовує
ставку
дисконтування,
ризиком для дисконтування кожного скориговану на конкретні ризики орендного
орендного зобов’язання
зобов’язання
Суборенда
базується
на
активі Суборенда базується на праві користуватися
суборендодавця
активом суборендодавця
Дозволяє в оренді типу продажу визнавати
Дозволяє в оренді типу продажу визнавати
первісні прибутки від продажу, а в оренді
та коригувати первісні прибутки або
прямого фінансування – визнавати фінансові
збитки відповідно до неринкових умов
доходи
Не має чітких вказівок щодо збирання
Дає чіткі вказівки щодо збирання облікових даних для гарантування залишкової
облікових даних для первісного визнання вартості (якщо продавець-орендар має суттєву
та оцінки оренди з типом продаж
можливість викупити предмет оренди, то це не
оренда з типом продаж)
Не містить прямих вказівок щодо
Містить
вказівки
щодо
фінансових
фінансового інструменту в обліку оренди,
інструментів у орендах типу продажу або
навіть якщо орендодавець має вагому
прямого фінансування
частку в ринковій вартості активу

ASC 842 – з 15 грудня 2019 р. для емітентів, з 15 грудня 2021 р. для всіх інших суб'єктів господарювання; МСФЗ 16 – з 1
січня 2019 р.
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Облік оренди згідно з ASC 842 «Оренда»

Облік оренди згідно з МСФЗ 16 «Оренда»
Містить детальні вимоги до якісного та
Містить детальні вимоги до якісного опису
кількісного
розкриття
інформації
про
договорів оренди, припущень і суджень
майбутні відтоки грошових коштів, яким
[61, п. D.5]
потенційно піддається орендар [61, п. D.5]
Примітка: * ІASB розглядає проект ED/2019/7, який вимагає відносити до фінансової
діяльності (див. п. 3.4).
Джерело: власна розробка на основі [32; 61, п. D.5; 62; 168].

Отже, із табл. 4.11 та [61, п. D.5] стає зрозумілим, що кількісні розкриття
інформації про оренду за МСФЗ є більш корисними для інвесторів під час
оцінки майбутніх грошових потоків, які раніше не включалися в оцінку
зобов’язань із оренди. У той час як інвестори GAAP-компаній у США повинні
вимагати від керівництва подібного кількісного розкриття додатково, якщо
компанія має істотний обсяг оренди. Тому GAAP США потребують відповідних
кількісних доповнень до існуючих якісних характеристик інформації про
оренду.
Що стосується облікових стандартів оренди в Україні, то їх повна
конвергентність із МСФЗ після прийняття МСФЗ 16 також порушена –
П(С)БО 14 потребує нових коригувань для узгодження із новим МСФЗ 16. До
таких коригувань, зокрема, належать передбачення нових статей (або
уточнення існуючих) для ROU-активів, зобов’язань з оренди, фінансових
витрат та витрат на амортизацію у фінансовій звітності; відповідні уточнення в
аналітичному та синтетичному обліку.
Серед доцільних пропозицій вітчизняних науковців щодо застосування
вимог МСФЗ 16 в національному обліку виділяємо пропозиції В. Пархоменка
та Т. Каменської. Так, в типовому балансі українських підприємств (орендарів)
В. Пархоменко пропонує передбачити включення нового виду активу в статтю
«Основні засоби», а зобов’язання з оренди (в минулому операційної) –
відповідно в «Інші зобов’язання», що співпадає з порядком відображення
активів і зобов’язань за попередньою фінансовою орендою [272].
Для цього орендарям науковець радить додати в рахунок 10 «Основні
засоби» субрахунок другого порядку «Орендовані …..» (залежно від характеру
базового активу) та застосувати подібний підхід до чинного субрахунку
131 «Знос основних засобів». Тобто слід передбачити необхідні аналітичні
розрізи в контексті операцій із операційної та фінансової оренди. Крім того,
аналітичний облік таких ROU-активів повинен вестися аналогічно до всіх
власних основних засобів підприємства, в тому числі із застосуванням
інвентарних карток.
Т. Каменська, Голова Аудиторської палати, щодо цього вважає за
необхідне виділяти для ROU-активів три субрахунки другого порядку:
318

ВИКОРИСТАННЯ ОНОВЛЕНИХ МСФЗ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
118 «Актив з права користування (оренди) майна», 138 «Амортизація права
користування майна», 158 «Оприбуткування орендних активів; для поточних
орендних платежів згідно договору – транзитний субрахунок 615 «Чергові
розрахунки з оренди» або 645 «Інші розрахунки з бюджетом (оренда)»; для
витрат на відсотки – субрахунок 953 «Фінансові витрати з оренди». При цьому,
на її думку, запропоновані субрахунки повинні мати ув’язку в кореспонденціях
із іншими субрахунками наступним чином (табл. 4.12).
Таблиця 4.12. Кореспонденції в обліку орендних операцій
відповідно до МСФЗ 16
№

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
Д-т
К-т

Сума,
тис.грн.

1

Визнано актив з права оренди
приміщення

156 «Оприбуткування
орендних активів»/-*

530 «Довгострокові
зобов'язання з оренди»

10 950

2

Витрати на укладання договору

156 «Оприбуткування
орендних активів»/-*

685 «Розрахунки з
іншими кредиторами»/
-*

50

3

Приведено до готовності
орендний актив

118 «Актив з права
оренди майна»

156 «Оприбуткування
орендних активів»/-*

11 000

4

Виділення поточної частини
орендних зобов’язань
(10 950 тис.грн – 9 783 тис.грн.)

530 «Довгострокові
зобов'язання з оренди

614 «Поточна частина
довгострокових
зобов’язань з оренди»

1 167

5

Визнано витрати на
амортизацію права
користування за рік

91 «Загальновиробничі
витрати»

138 «Амортизація прав
оренди майна»/
139 «Амортизація
права оренди землі»*

1 886

6

Нараховано фінансові витрати
на зобов’язання з оренди

953 «Фінансові витрати
з оренди»

614 «Поточна частина
довгострокових
зобов’язань з оренди»

1 833

7

Сплачено поточні орендні
платежі

615 «Чергові розрахунки
з оренди»/
645 «Інші розрахунки з
бюджетом (оренда)»*

311 «Рахунки в банку»

3 600

641 «Розрахунки з
бюджетом / ПДВ»

644 «Податковий
кредит»

7а У тому числі ПДВ – 20%

8

Отримано акти з оренди

8а У тому числі ПДВ – 20%
9
10

614 «Поточна частина
довгострокових
зобов’язань з оренди»
644 «Податковий
кредит»

600

615 «Чергові

розрахунки з оренди»/
645 «Інші розрахунки з
бюджетом (оренда)»*
615 «Чергові
розрахунки з оренди»

3 000

600

Виділення поточної частини
орендних зобов’язань
(9 783 тис.грн – 8 388 тис.грн.)

530 «Довгострокові
зобов'язання з оренди»

614 «Поточна частина
довгострокових
зобов’язань з оренди»

1 395

Модифікація орендних
зобов’язань

118 «Актив з права
оренди майна»

530 «Довгострокові
зобов'язання з оренди»

10 000
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Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
118 «Актив з права
91 «Загальновиробничі
11 Модифікація змінних платежів
витрати»
оренди майна»
Примітки. *у разі оренди земельної ділянки в органів місцевого самоврядування.
Джерело: складено на основі [273].
№

Зміст господарської операції

Сума,
тис.грн.
-

Оскільки відповідно до П(С)БО 14 об’єкт операційної оренди
відображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського обліку
за вартістю, вказаною в угоді про оренду, влучною є пропозиція В. Пархоменка
щодо змін у Плані рахунків та Інструкції про його застосування до
позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» [272].
МСФЗ 17 «Страхові контракти». МСФЗ 17 «Страхові договори» був
випущений у травні 2017 р. для створення всеосяжного стандарту, який
стосується ідентифікації, визнання, вимірювання, подання та розкриття
страхових договорів. Дія стандарту почнеться для звітних періодів з 1 січня
2023 р. або пізніше. Водночас у пп. 2.2.13 та пп. 2.3.6 розглядалися умови його
дострокового застосування.
Вимоги GAAP США щодо страхових договорів відрізняються від вимог
МСФЗ 17, зокрема: a) сферою застосування; б) видами страхових контрактів;
в) оцінкою договорів страхування; г) рівнем агрегування; д) розподілом
ризиків; е) визнанням обтяжливих контрактів; є) перестрахуванням;
ж) відстроченими витратами на придбання; з) визнанням доходу; і) обліком
доходу в перший день; к) вимірюванням опціонів та гарантій; л) розподілом
вбудованих деривативів у межах страхових контрактів; м) визнанням договору
страхування як фінансового інструменту; та н) поданням та розкриттям
інформації [61, п. D.6].
Крім того, незважаючи на те, що обидва набори стандартів передбачають
короткострокові та довгострокові договори страхування, до окремих
підкатегорій яких використовують модифіковані вимоги, самі підкатегорії між
ними відрізняються [62, с. 886].
Концептуальна основа фінансової звітності, хоча й була тривалий час
спільним проектом FASB та ІASB, за останні роки набула значних відмінностей
із американськими концепціями фінансової звітності (табл. А.4), зокрема:
 зниження порогу ймовірності за МСФЗ (0% замість 40-50%) призводить
до «симетричної» обачності та зникнення умовних активів/зобов'язань із
фінансової звітності за МСФЗ. У GAAP США такий поріг залишається на рівні
75%-80%;
 повернена у 2018 р. концепція превалювання сутності над формою в МСФЗ
також підкреслила відмінність із GAAP США, які базують облік на юридичній
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формі документа (як і більшість національних правил – табл. Ж.1).
Отже, можна зазначити, що оновлена Концептуальна основа (2018 р.) дещо
відійшла від американських концепцій в бік британських, які започаткували
концепцію сутності над формою. Проте відхилений ІASB запит британських
регуляторів у 2015 р. щодо включення «асиметричної» обачності в новий
Концепт свідчить про вплив на МСФЗ національних правил обліку інших
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ  ɤɪɚʀɧ  ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ  ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ Ȼ Ɂɚɫɚɞɧɢɣ ɳɨɞɨ ɰɶɨɝɨ ɜɜɚɠɚɽ
ɳɨɬɚɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɟɥɟɦɟɧɬɦɟɬɨɞɭɨɛɥɿɤɭɹɤɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹɡɨɝɥɹɞɭɧɚ
ɩɨɜɟɪɧɟɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ ɭ  ɪ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɭ ɆɋɎɁ > ɫ @ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ
ɫɭɞɠɟɧɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ɉɞɧɚɤ
ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɩ  ɪɨɡɞɿɥɭ  ɇɉ ɋ ȻɈ  ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ ɹɤɢɣ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ
©ɚɫɢɦɟɬɪɿʀª Ʉɨɧɰɟɩɬɭ  ɪ ɧɟ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɆɋɎɁ ɨɬɠɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹɄɪɿɦɬɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ
ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɿ ɆɋɎɁ ɞɥɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɩɪɚɤɬɢɤɿɜɧɟɜɢɧɢɤɚɽɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɞɢɜɩ ɱɟɪɟɡ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ
ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɜɿɬɶ ɭ ʀʀ ɡɦɿɫɬɿ ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɲɜɢɞɤɨɝɨɞɨɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿɤɪɚʀɧɢ
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі проведене дослідження
дозволяє констатувати той факт, що до країн, національні облікові стандарти
яких нині найбільш конвергентні із МСФЗ, належать Україна (51%) та
Великобританія (47%) (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Аналіз конвергентності GAAP країн із МСФЗ
Джерело: авторське узагальнення на основі додатку Ж.
´ɨɛɚɱɧɨɫɬɿɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɦɟɬɨɞɢɨɰɿɧɤɢɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɦɭɨɛɥɿɤɭɩɨɜɢɧɧɿɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢɡɚɧɢɠɟɧɧɸ
ɨɰɿɧɤɢɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶɬɚɜɢɬɪɚɬɿɡɚɜɢɳɟɧɧɸɨɰɿɧɤɢɚɤɬɢɜɿɜɿɞɨɯɨɞɿɜɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɚɥɿɰɟɚɜɬɨɪɫɶɤɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɜɪɿɜɧɿɣ
ɦɿɪɿ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɡɚɜɢɳɟɧɧɸ ɨɰɿɧɤɢ ɡɨɛɨɜ ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɡɚɧɢɠɟɧɧɸ ɨɰɿɧɤɢ ɚɤɬɢɜɿɜ ɿ ɞɨɯɨɞɿɜ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɨɛɚɱɧɨɫɬɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɿɫɬɢɬɢ ɚɫɢɦɟɬɪɿʀ ɭ ɜɢɦɨɝɚɯ ɛɿɥɶɲ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɚɡɿɜ ɳɨɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɿɜ ɬɚ ɞɨɯɨɞɿɜ ɧɿɠ
ɜɢɡɧɚɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɶɬɚɜɢɬɪɚɬ³
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Отриманий результат є зрозумілим для Великобританії – більшість
британських правил обліку лежали в основі міжнародних стандартів фінансової
звітності (див. рис. 4.2). Що стосується України, то 20 років тому національні
стандарти не суперечили МСФЗ того періоду, вони відповідали рівню розвитку
економіки, фінансових ринків, корпоративним відносинам тих часів – це був
прорив української бухгалтерії. Така ситуація продовжувалася до середини
2017 р., коли до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» було
внесено поправки, які визначають сучасні НП(С)БО як документ, розроблений на
основі МСФЗ. Іншими словами, зниження конвергенції національних стандартів
із МСФЗ відзначилося на офіційному рівні країни.
Дійсно, за оцінками деяких фахівців П(С)БО відповідали МСФЗ на 60%
[208]. Після оновлення МСФЗ за останні роки, як показує проведений аналіз,
цей показник відповідності знизився до 51% (рис. 4.3). Неточність емпіричних
класифікацій полягає в тому, що дослідниками можуть обиратися дані,
зосереджені на відмінностях, які можуть бути поверхневими або трактовані
неправильно. Тому з огляду на зазначене, похибка отриманих результатів у 9%
виключається, оскільки кількість обраних для дослідження облікових правил
склала 59, у той час як у подібних наукових дослідженнях до розрахунку
бралися лише 10-20 правил.
Водночас, як зазначає директор «PwC» І. Таран, ”змінювати наші
стандарти, які працюють уже майже 20 років, особливої потреби не бачу, а от
під час застосування МСФЗ для МСП або ж певної «полегшеної» версії МСФЗ
я б лишив стандартні вимоги МСФЗ до визнання та оцінки, але суттєво
зменшив би та спростив вимоги до розкриття інформації“ [208, с. 23]. Така
думка практично була реалізована в Австралії (2010 р.), Великобританії та
Ірландії (2012 р.).
Проте, крім доцільності пропозиції І. Таран, на даний момент оновлені
МСФЗ спонукають Мінфін України до змін у вітчизняних правила обліку
включно й у питаннях визнання та оцінки, зокрема, фінансових інструментів,
орендних операцій, договірних відносин, реструктуризації боргу та введення
відповідальності за концесійні послуги, які були пояснені вище.
Як показує рис. 4.3, після Великобританії та України третє місце у
конвергентності із МСФЗ посідає США. Тобто, незважаючи на те, що більшість
змін у МСФЗ були націлені на конвергенцію із GAAP США, очікуваного
зближення між ним так і не вдалося досягти – набори стандартів мають
схожість у принципах та правилах бухгалтерського обліку лише на 34% [275].
З одного боку (неполітичного), проблема переходу США до стандартів
ІASB пояснюється необхідністю змінювати всю облікову літературу та
перенавчати американських бухгалтерів та аудиторів. З іншого боку, базування
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на ɩɪɚɜɢɥɚɯ (GAAP США), а не ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ (МСФЗ), ускладнює використання
справедливої вартості, яке вимагає детальних вказівок під час складання
фінансової звітності. М. Нельсон щодо цього зазначає, що правила включають
«конкретні критерії», які є корисними для зменшення неточностей, хоча
можуть призводити до надмірної складності та структуризації [276].
Науковці Г. Бенстон, М. Бромвіч та А. Вагенхофер закликають навіть
запровадити «переоцінку» в GAAP США для правдивого відображення
фінансової інформації [277, с. 148]. Проте К. Ноубз вбачає доцільність у
зменшенні кількості облікових правил шляхом визначення найкращих
принципів, що, на його думку, призведе до більшої точності та меншої
структуризації одночасно [32, с. 148]. Тому він пропонує відмовитися від
розмежування операційної та фінансової оренди.
Отже, наслідки глобальної стандартизації практично не оправдалися, й ті
країни, яким притаманні сильні національні традиції в сфері бухгалтерського
обліку – США, Німеччина, Японія та Франція (див. п. 1.5) – продовжують
уникати швидких змін у власних GAAP. Крім того, найближчим часом
прогнозується, що до цих країн приєднається й Великобританія, яка після
відходу від політичного тиску ЄС зможе обрати власний напрямок у
стандартизації (див. п. 4.3). Адже на даний момент дійсно, як показує рис. 4.3,
конвергентність ’GAAP США/МСФЗ‘ (34%) є більша, ніж ’GAAP США/GAAP
Великобританія‘ (15%).
Водночас потрібно зазначити, що Франція та Великобританія, хоча й
здаються подібними в імплементації директив бухгалтерського обліку
вітчизняним законодавством, їхні внутрішні системи найбільше відрізняються:
у Франції не допускається капіталізація оренди, оскільки юридична форма
договору (тобто оренда) має перевагу над його економічною сутністю (тобто
придбанням активу). Також на відміну від Великобританії та Німеччини,
Франція мала власний план рахунків, який був не просто класифікатором, а
містив детальні вказівки з внутрішнього обліку та зовнішньої звітності; до
нього входили визначення облікових термінів, правила оцінки та модель
фінансової звітності. Тобто фактично Франція створила національну мову
бухгалтерського обліку, яку чітко вивчали французькі бухгалтери, навіть у
повоєнні часи [32, с. 17]. Тому влучно зазначають науковці Г. Кваль та
К. Ноубз, що Франція та Іспанія найменш усвідомлювали наслідки МСФЗ, тому
що були найбільше віддалені від культури, етики та вимог ІASB [32, с. 401].
Німеччина також нині залишає характер регулювання аудиту, правила
біржової діяльності та інших органів правозастосування загальнодержавними.
Це пояснюється тим, що МСФЗ ЄС є неповністю конвергентними із МСФЗ
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(ІASB)91, що призвело на практиці до плутанини та аудиторських проблем.
Тому з цієї причини, більшість аудиторів у своїх звітах для компаній із країн
ЄС рекомендують виконувати юридичне зобов'язання також згідно з МСФЗ
(ІASB), окрім МСФЗ ЄС.
Також рис. 4.3 підтвердив причину низької конвергенції GAAP Японії із
МСФЗ (17%), розкриту в п. 1.5 – їхня конвергентність із GAAP США на 42%.
Дійсно, до 2001 р. (до моменту значного узгодження GAAP США та МСФЗ) у
Японії існувало безліч відмінностей із МСФЗ, наприклад, у питаннях обліку
злиття компаній (бізнес-об'єднань за МСФЗ). Тому спільні проекти FASB та
ІASB можна назвати поштовхом до офіційної конвергенції між GAAP Японії та
МСФЗ.
Проте проведене в п. 4.1 дослідження дозволяє стверджувати про те, що
значного підвищення конвергентності GAAP Японії із МСФЗ не зможе
відбутися (максимум на 20% за рахунок правил, спільних для МСФЗ та GAAP
США, адже 14% Японією вже прийнято), по-перше, з причин призупинення
нині співпраці між FASB та ІASB, по-друге – значна подібність японських
стандартів із американськими (на 42%) потребує більшої конвергенції між
GAAP США та МСФЗ. Тобто друга причина перешкоди залежить від першої.
Що стосується Китаю, то приблизно однакова відповідність його
національних стандартів GAAP США (на 27%) та МСФЗ (на 31%) пояснюється
тим історичним фактом, що китайський облік у 70-90-х роках постійно
перебував під тиском Великобританії (у Гонконзі) та США (у решті Китаю).
Крім того, проведене в п. 4.1 дослідження показує, що слабка інституційна
інфраструктура в перехідній економіці Китаю погіршує намічену мету МСФЗ
залучити інвестиції внаслідок поліпшення якості фінансової звітності. Проте,
незважаючи на значні обмеження МСФЗ, GAAP Китаю вважаються ближчими
до них (не GAAP США), оскільки ɦɿɫɬɹɬɶ більше ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, аніж ɩɪɚɜɢɥ
бухгалтерського обліку.
Як підсумок, досліджений вплив МСФЗ на сучасну конвергенцію
національних правил бухгалтерського обліку та звітності до та після змін
дозволяє узагальнити зв'язок між національними стандартами країн та двома
найбільшими в світі наборами стандартів (GAAP США та МСФЗ)ɭ наступнɨɦɭ
ɦɚɥɸɧɤɭ (рис. 4.4).

91
Закони ЄС вимагають від керівництва звітувати «правдивий та справедливий погляд» про фінансову інформацію, в той
час як МСБО 1 зазначає про «правдиве відображення» (див. п. 1.5 – мовна перешкода).
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Рис. 4.4. Аналіз впливу змін у МСФЗ на конвергентність національних стандартів бухгалтерського обліку

Джерело: власна розробка.

ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɈɇɈȼɅȿɇɂɏɆɋɎɁȼɍɄɊȺȲȱɇȱɌȺɋȼȱɌȱ
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Як результат, дослідження показало, що в процесі вжиття заходів щодо
наближення GAAP США до МСФЗ, останні змінюються швидше на основі
GAAP США, ніж навпаки. Причиною такого американського домінування в
глобальній стандартизації на думку А. Месона є: • економічна значимість
американських ТНК; • високі технічні характеристики GAAP США; • якість
американських бухгалтерських публікацій; • вплив американського наукового
та професійного бухгалтерського співтовариства [278].
Крім того, до зазначеного списку потрібно додати ще одну причину –
«стабільність стандартів до змін», тому що ɭ користувачів виникає певна
недовіра до задекларованої високої якості МСФЗ, до яких надто часто
вносяться зміни.
Тому влучною є думка В.М. Жука щодо важливості не поспішати з
процесами імплементації чи, навіть, адаптування всіх нових МСФЗ в Україні.
Зокрема, науковець прогнозує найближчим часом чергове посилення
конвергенції між стандартами Лондона та Вашингтонɚ, а, отже, Україна і світ
знову будуть змушені реагувати на нові вимоги оновлених міжнародних
стандартів [239].
Дійсно, обидві ради FASB та ІASB нині визнали, що не мають достатньо
конвергентні стандарти, тому з огляду на потреби інвесторів з усіх країн світу
вони вважають за необхідне спрямувати спільні зусилля принаймні на
покращення співставності фінансової звітності. Це ще раз підтверджує про
загострення проблематики співставності внаслідок зростання розбіжностей між
GAAP США та МСФЗ, досліджену детально у п. 3.5.
А отже, оптимальним варіантом для України на даному етапі змін у
міжнародних стандартах фінансової звітності буде нарощування здатності
національних бухгалтерських шкіл брати участь у конвергенційних процесах,
особливо, як зазначалося вище, в аграрному сегменті розвитку МСФЗ. Адже з
цією галуззю Україна позиціонує своє лідерство в світі та має вагомі наукові
напрацювання в специфіці ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ обліку.
4.3. Наслідки впливу макроекономічних детермінант на МСФЗ: постBrexit, COVID-19 та прогнози для України
Після виходу у січні 2020 р. Великобританії з ЄС на умовах угоди
економічна та політична ситуація на міжнародному рівні змінилася, а отже
глобальний бізнес та механізм використання МСФЗ зазнали змін. Це можна
розглядати як один із економічних наслідків впливу політичної детермінанти,
розглянутої у пп. 1.4.1 даної монографії, на систему бухгалтерського обліку,
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яка пов’язана з МСФЗ повністю або частково, що залежить від обраного для
них статусу в кожній країні (п. 4.1).
Як зазначає д.е.н., професор Н. Малюга, при вирішенні проблем
бухгалтерського обліку методологічного характеру для подальших досліджень
важливим питанням залишається необхідність дослідження стану обліку іншої
держави в системі держав з урахуванням традицій кожної і рівня розвитку
економіки країни [156].
Враховуючи те, що Великобританія є друга за розмірами економіка в ЄС і
є одночасно членом:
а) Ради ІASB у складі шістьох професійних бухгалтерських організацій [61,
п. А.5] із штаб-квартирою у Лондоні,
б) Європейського економічного простору (далі – ЄЕП), в) групи «великої
двадцятки» (далі – G20),
г) Європейської Комісії (до травня 2019 р.),
д) Європейської консультативної групи з питань фінансової звітності (далі –
EFRAG) щодо відповідності МСФЗ, її вихід із ЄС (далі – Brexit92) змінює статус
міжнародних стандартів як на локальному, так і на регіональному рівнях.
У зв’язку із цим дослідження наслідків впливу макроекономічних
детермінант на становлення та використання міжнародних стандартів
фінансової звітності на локальному рівні вважається актуальним питанням
сьогодення. Тому мета цього параграфа – дослідити наслідки впливу
макроекономічних детермінант на МСФЗ у розрізі пост-Brexit, COVID-19 та
спрогнозувати економічну ситуацію для України.
4.3.1. Пост-Brexit. “Угода про вихід Великобританії з ЄС вшановує
демократичний мандат британського народу. Цей підпис поклав кінець
тривалим суперечкам і розбіжностям та віщує нову главу в історії нашої
країни” [279] — зазначив прем’єр-міністр Великобританії, Б. Джонсон.
Тобто, подібно до ідеально «очищеної» демократії в США (див. пп. 1.4.1),
Brexit можна розглядати як демократичний інструмент, що гармонізує
політичні рішення з «волею народу», але в цій формі «прямої демократії» є
сумнівність, особливо в середовищі, де вільна преса тривалий час представляла
сильно спотворену картину наслідків приєднання Великобританії до ЄС [280].
Оскільки метою дослідження не є визначення звідки надходять загрози
сучасному демократичному розвитку, зосередимося на тому, як ці зміни
відобразяться на британській системі бухгалтерського обліку та подальшому
становленні МСФЗ у пост-Brexit період. Із попередніх параграфів відомо про
існування трьох географічних зон впливу на бухгалтерський облік: британської,
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американської й континентально-європейської [281]. Відповідно в світі
сформувалося три найбільш впливові організації, які відповідають за
становлення МСФЗ – це ІASB (104 країни), FASB (США) та EFRAG (країни
ЄС). Великобританія до виходу з ЄС входила до складу ІASB та EFRAG.
Зрозуміло, що після Brexit країна залишиться тільки в складі лише однієї
міжнародної організації – ІASB. Однак, враховуючи трирівневу структуру
управління ІASB, Великобританія також вийде зі складу моніторингової ради
Фонду МСФЗ (IFRS Foundation Monitoring Board), створеної у 2009 р. із
представників найбільших ринків капіталів93, відповідальних за встановлення
форми та змісту фінансової звітності [282].
Тому, враховуючи статус Великобританії, як основної юрисдикції МСФЗ
та глобального ринку капіталу, для закріплення свого права голосу в
становленні МСФЗ на рівні ІASB після Brexit, вона повинна буде: по-перше,
подати заявку на участь у моніторинговій раді уже не як член Європейської
комісії; по-друге, провести переформатування діяльності Ради з фінансової
звітності Великобританії (далі – FRC), яка відповідає за становлення стандартів
бухгалтерського обліку в Великобританії на момент її виходу з ЄС.
Оскільки FRC входить у склад Консультативного форуму з питань
стандартів бухгалтерського обліку (ASAF), що покликаний упорядкувати
відносини між ІASB й представниками глобальної спільноти Європи та інших
країн світу [61, п. А.4], це спрощує процедуру відокремлення країни та
встановлення співпраці FRC із іншими ключовими національними
установниками стандартів світу.
Окрім цього, Інститут професійних бухгалтерів Англії та Уельсу (далі —
ICAEW), що у стояв у витоках започаткування ІASB, також може бути
приєднаний до підвищення макроекономічної ролі Великобританії в
становленні МСФЗ у пост-Brexit період. Адже ICAEW, як один із наполегливих
лідерів у створенні єдиного набору високоякісних глобальних стандартів
бухгалтерського обліку та їхнього поширення в усьому світі, регулярно
проводить зустрічі з представниками SEC США, EFRAG, ІASB та іншими
міжнародними органами, зацікавленими в звітності за МСФЗ. Він також має
представництва в Бельгії (регіон Європи), Китаї (регіон Великого Китаю),
Гонконɡɿ, Індонезії, В’єтнамі, Малайзії, Сінгапурі та Об’єднаних Арабських
Еміратах (Близький Схід, Африка та Південно-Східна Азія) [283] та налічує
близько 147 000 дипломованих бухгалтерів із ɭсього світу.
“Потреба в сильних національних установниках стандартів більша, ніж
будь-коли раніше. Британська спільнота, що відповідає за фінансову звітність,
93
Міжнародна організація комісій з цінних паперів, Європейська Комісія, Агентство фінансових послуг Японії, SEC США,
Бразильська комісія з цінних паперів, Комісія з фінансових послуг Кореї та Міністерство фінансів Кореї

328

ВИКОРИСТАННЯ ОНОВЛЕНИХ МСФЗ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
повинна прагнути до стійкого глобального впливу” — зазначається в звіті
ICAEW [284].
Наступним виникає питання чи потрібно Великобританії продовжувати
участь у діяльності EFRAG і підтримувати свій вплив на розвиток МСФЗ в ЄС.
Адже для підтримки своєї вагомості в становленні МСФЗ на міжнародному
рівні вона повинна буде прийняти ряд внутрішніх змін у законодавстві
бухгалтерського обліку та фінансової звітності (в тому числі Законɿ про
компанії 2006 р.), яке до Brexit керувалося Регламентом (ЄС) № 1606/2002 «Про
застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку» [285] та Сьомою
Директивою [61, п. D.2].
Тому подальший статус МСФЗ у Великобританії після виходу з ЄС
залежить від обраних урядом Великобританії та Радою з фінансової звітності
(далі – FRC) варіантів співпраці з ІASB, EFRAG або створення власного
механізму схвалення МСФЗ (табл. 4.13).

Характеристика

І варіант
GAAP Великобританії

Створення національного
механізму схвалення МСФЗ.

Мінуси

№

Таблиця 4.13. Можливі варіанти змін у законодавстві Великобританії
щодо МСФЗ після Brexit

9 Значні час та ресурси, пов’язані
зі створенням та функціонуванням
окремого національного механізму
схвалення МСФЗ;
9 Дублювання витрат та зусиль,
схожих до процесів з ЄС;
9 Критичність розбіжності зі
стандартами, прийнятими ЄС (для
британських компаній), та
стандартами ІASB (для
британських лістингових компаній
у США)

ІІ варіант
МСФЗ ЄС
Продовження застосування
МСФЗ лістинговими
компаніями
Великобританії, прийняття
участі у обговореннях
EFRAG та існуючому
механізмі ЄС.
9 Чутливість до втрати
влади в ЄС;
9 Уповільнює процес
прийняття рішень у
Великобританії;
9 Вимушеність приймати
рішення, з якими
Великобританія не
погоджується;
9 Зменшення впливу на
ІASB;
9 Довготривалий
механізм затвердження ЄС
нового стандарту, а потім
його апробації

ІІІ варіант
МСФЗ ІASB
Прийняття без будь-якого
втручання британської
влади поточних та
майбутніх стандартів
ІASB.

9 Відсутність механізму
відхилення нового
стандарту призводить до
зменшення впливу на
прийняття рішень ІASB
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І варіант
GAAP Великобританії

Плюси
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+ Доцільність національних
стандартів у разі регресу МСФЗ чи
помилок ІASB;
+ Швидкий та поступовий процес;
+ Критичний шлях встановлення
легітимності МСФЗ;
+ Свобода у визначенні типів
організацій та форм звітності [61];
+ Більшість приватних компаній
уже використовують GAAP
Великобританії;
+ Можливість змінити «шкідливі»
для фінансової звітності вимоги;
+ Полегшення системи
оподаткування

ІІ варіант
МСФЗ ЄС

ІІІ варіант
МСФЗ ІASB

+ Легкий в законодавчому
плані;
+ Дозволяє уникнути
витрати, пов’язані із
функціонуванням окремого
національного механізму
схвалення стандартів

+ Легкий в законодавчому
плані;
+ Дозволяє уникнути
витрат, пов’язаних із
утриманням деяких
існуючих механізмів
схвалення стандартів;
+ Поліпшення ролі
Великобританії, як
ключового глобального
партнера, в місії сприяння
порівняльній та
високоякісній
міжнародній звітності

Джерело: власна розробка.

Перший варіант. Важливим моментом у виборі даного варіанту змін є те,
що певні положення останніх директив ЄС, відображені в законі
Великобританії про компанії 2006 р., не були підтримані громадськістю. Багато
суб’єктів малого підприємництва та мікропідприємства оцінили нові вимоги на
практиці як «шкідливі» для британської фінансової звітності, зокрема, в
обмеженнях щодо розкриття інформації про невеликі компанії, введених
директивою ЄС у 2013 р. [191]. До Brexit їх видалення було неможливим, що
додавало додаткових витрат для британського бізнесу.
Тому відтворення національних стандартів Великобританії забезпечить
більшу різноманітність розкриття фінансової інформації (відомості про
винагороду директорів, корпоративне управління, екологічні витрати, гендерна
оплата, податкова стратегія, виплати урядам), надаючи кращої прозорості та
порівнянності, особливо під час паралельного розвитку електронної (XBRL) та
інтегрованої звітності, як цього вимагають користувачі звітів публічних
компаній [286].
Звичайно, безперервність та стабільність бізнесу повинна мати перевагу
перед змінами в законодавстві Великобританії протягом перших років після
виходу з ЄС, але короткострокова перспектива виправлення цих європейських
норм все ж принесла б британським компаніям першу перевагу від Brexit.
До другої переваги від Brexit можна віднести податкове полегшення для
британських фірм – Директива 2011/96/ЄС «Про материнські та дочірні
компанії», Директива 2003/49/ЄС «Про відсотки та роялті» втратять пряму дію.
Як наслідок, необхідність утримання податку із джерела між пов’язаними
компаніями з різних країн ЄС зникне. Норми цих директив уже не
застосовуватимуться британськими компаніями до моменту врегулювання
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цього питання між ЄС та Великобританією, внаслідок якого можуть або
знизитися податкові ставки в операціях між європейськими та британськими
компаніями, або взагалі виключитися із джерела, наприклад, як це зробило
національне законодавство Кіпру, Угорщини (щодо дивідендів), Нідерландів,
Люксембургу, Швеції (щодо відсотків і роялті) [287].
Водночас, враховуючи те, що британське законодавство й так не
передбачає необхідності утримання податку з джерела для виплати дивідендів
(окрім випадків із іпотечними інвестиційними трастами), то британським
компаніям залишається керуватися тільки чинними угодами Великобританії
щодо уникнення подвійного оподаткування стосовно відсотків та роялті.
Також у податкових питаннях окремої уваги потребує впровадження
паралельної системи оподаткування ПДВ, нових методів отримання повернення
ПДВ від європейських податкових органів. Очевидно, що втративши доступ до
європейських механізмів «єдиного вікна» [287], Великобританія буде змушена
впроваджувати ввізний ПДВ у разі імпорту на свою територію товарів із ЄС, а
для дистанційної торгівлі, електронних, телекомунікаційних і радіомовних
послуг – реєструватися платниками ПДВ у кожній країні, де буде широка
споживча база.
Тому після Brexit у разі вибору першого варіанту змін (табл. 4.13) уряд
Великобританії повинен опублікувати власну позицію щодо (не)втручання у
новий механізм схвалення МСФЗ. Як правило, незважаючи на необхідність
ресурсів та контролюючих органів, досвід показує, що втручання уряду не
сприяє становленню високоякісних стандартів фінансової звітності, а довіра
інвесторів «залежним» від уряду рішенням (з лобіюванням інтересів певних
груп) може значно знизитися.
Хоча ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ винятки. Наприклад, у Австралії відповідальність за
схвалення МСФЗ покладена на Раду австралійських стандартів бухгалтерського
обліку — державне агентство, яке видає спочатку чорновий проект стандарту
для коментарів, а потім затверджує стандарт, який вважається законом. На цей
закон австралійський парламент має право накласти вето. Однак, на практиці
жодних поправок до таких стандартів не було, що свідчить про виважений їх
розгляд на початку.
У Канаді навпаки – схвалення МСФЗ делегуються Радою канадських
стандартів бухгалтерського обліку, яка повністю незалежна від уряду. Як і в
Австралії, вона видає проект стандарту для обговорення можливих
невідповідностей із канадськими організаціями, та зазначає, що цей стандарт
розроблений ІASB [288]. Як наслідок, всі міжнародні стандарти ІASB нині
затверджені в повному обсязі як канадські GAAP (див. п. 4.1).
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Як зазначалося в робочому документі SEC щодо включення МСФЗ для
емітентів США, практично всі розвинені економіки, які прийняли МСФЗ,
запровадили власну форму національного механізму схвалення стандартів
[284]. Проте, попри існування різних поглядів щодо форм нового механізму
схвалення МСФЗ, однозначним є те, що такий варіант змін матиме значні
наслідки для майбутньої звітності у Великобританії та навіть розвитку МСФЗ
на міжнародному рівні. Тому вибір зазначених у табл. 4.13 варіантів повинен
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɜɢɜɚɠɟɧɨ.
Другий варіант. Те, що рішення ЄС на початку змін продовжуватимуть
прямо чи опосередковано впливати на економічні інтереси Великобританії є
очевидним. Адже у 2007 р. Великобританія дозволила право обирати МСФЗ,
регламентовані ЄС, або регулюватися згідно із Законом про компанії 2006 р.
усім компаніям (крім благодійних).
Крім того, у 2013 р. нові британські стандарти внесли значні зміни до:
(і) європейських директив бухгалтерського обліку, та (іі) Закону про компанії
2006 р. – FRS 102 «Стандарт фінансової звітності» (300 сторінок замість 3000),
відповідно до якого вимоги до звітності отримали залежність від розміру
суб'єкта господарювання, а також зміни до розкриття інформації, оцінки та
визнання [289]. Отже, європейська система фінансової звітності у 2015 р. стала
більш наближеною до британської. Тому цілком ймовірно, що після Brexit
загальноприйнята практика бухгалтерського обліку Великобританії (або UK
GAAP) та законодавство ЄС перший час залишатимуться узгодженими.
Проте, якщо у Великобританії буде встановлено власний механізм
схвалення МСФЗ (перший варіант), існує ймовірність того, що з часом звіти
британських компаній, які спробують увійти в лістинг ЄС, не зможуть
вважатися еквівалентними цілям директив ЄС. Тому важливо, щоб
Великобританія максимально залишалася у взаємодії з іншими європейськими
зацікавленими сторонами, а також із EFRAG (відповідь на вище поставлене
питання) – у перші роки після Brexit можливо в ролі спостерігача у Групі
технічних експертів та/або в Консультативній групі. У цьому вагоме значення
може відіграти минула практика ЄС та інших юрисдикцій МСФЗ, яку вона
може використати як країна-учасник Ради (ІASB) та колишній член ЄС.
Крім того, якщо Великобританія планує не припиняти активну участь на
ринках капіталу ЄС й після Brexit, то нинішні критерії директив повинні
залишатися в пріоритеті на законодавчому рівні країни й надалі. Наприклад,
майбутні британські стандарти повинні будуть: 1) відповідати принципу
«правдивого та справедливого» відображення; 2) сприяти суспільному благу в
Європі та не ставити під загрозу його фінансову стабільність; 3) відповідати
основним критеріям якісної інформації (зрозумілість, доречність, надійність,
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співставність), необхідної для подання фінансової звітності користувачам;
4) надавати необхідну інформацію для прийняття економічних рішень та оцінки
діяльності керівництва [284].
Також, якщо буде обрано даний варіант змін (табл. 4.13), незначна
розбіжність у термінології FRS 102 із законом про компанії 2006 р. повинна
бути усунутою після Brexit. Для цього, зокрема, британський уряд повинен
залучати консультації ІСАЕW для мінімізації ризиків непередбачуваних
наслідків під час балансування відповідних положень та законів із стандартами
(FRS). Це допоможе уникнути дублювання та забезпечить суттєве спрощення
нормативів.
Як наслідок, тісне узгодження між законами Великобританії та ЄС
зменшить ймовірні розбіжності в результаті схвалення МСФЗ, зробить
фінансову звітність європейських та британських компаній однаково прозорою
та порівнянною, що дасть можливість ринкам капіталу ЄС та Великобританії
функціонувати ефективно й у пост-Brexit період.
Третій варіант. Враховуючи те, що Великобританія мала тривалий
історичний процес впливу на розробку МСФЗ (див. п. 4.2), її підходи до питань
бухгалтерського обліку часто мали вагомий внесок як для Європи, так і на
міжнародному рівні: від питань обліку малих підприємств та посилення
нефінансової звітності до важливості інновацій та експериментів у
корпоративній звітності. Постійна підтримка МСФЗ з боку Великобританії, як
ключового члена ЄС, значно підвищила значимість ІASB у міжнародному
масштабі (див. п. 1.5). Тому після Brexit виникає питання щодо збереження
вагомого голосу Британії в міжнародних дебатах щодо фінансової звітності.
Зрозуміло, що Великобританія, отримавши можливість до розширення
свого впливу, спробує стати однією із найбільш світових ринків капіталу,
окремо від ЄС. Тому стандарти ІASB, які зараз все частіше розглядаються як
глобальний орієнтир звітності для лістингових компаній, можуть стати гарним
шансом реалізувати таку спробу та зробити Великобританію більш
привабливим ринком для інвесторів із усього світу. Адже дійсно, інвестори,
більшість з яких не має часу та ресурсів для вивчення тонкощів місцевих
правил міжнародних стандартів, прагнуть бути впевненими, що застосування
МСФЗ прийняте юрисдикцією в повному обсязі. Крім того, відомо, що довіра
інвесторів до ринку підтримує економічне зростання та фінансову стабільність
будь-якої країни.
Досвід показує, що ті країни, які спочатку вносять зміни до міжнародних
стандартів ІASB, як правило, переходять до їхнього повного застосування,
визнаючи всі переваги від переходу за умови повного узгодження із МСФЗ.
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Тому Великобританія, як потужний фінансовий центр у світі, не повинна
відхилятися від стандартів ІASB [284].
Представники ІСАЕW також вважають, що можливість застосовувати
МСФЗ, затверджені ІASB, повинна залишатися доступною в законодавстві
Великобританії для всіх компаній, включаючи дочірні. Британська рада (FRC)
виступила за повний перехід на МСФЗ: ”Ми вважаємо, що існує вагомий
привід вимагати від усіх компаній, які збирають кошти від населення,
залишатися предметом суворої звітності за МСФЗ“ [290].
Можливо, це схильність до канадського варіанту схвалення МСФЗ, але для
того, щоб правильно проаналізувати обраний Великобританією шлях до змін у
системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності, необхідно дослідити
уже здійснені кроки під час перехідного періоду. Адже саме в цей період уряд
Великобританії започатковує необхідні статутні документи для сектору
бухгалтерського обліку та аудиту, разом із роз’яснювальними листами
Британської ради (FRC) [291; 292], які набудуть чинності після 31 грудня
2020 р.
Як наслідок, вивчення зазначених документів допомогло згрупувати
основні положення нової британської системи бухгалтерського обліку,
фінансової звітності та аудиту в пост-Brexit період та після його закінчення в
наступну таблицю (табл. 4.14).
Таблиця 4.14. Регулювання правил бухгалтерського обліку, фінансової
звітності та аудиту урядом Великобританії в пост-Brexit період
Період, що регулюється:
Перехідний період
Закінчення перехідного періоду
(31.01.2020-31.12.2020)*
(з 01.01.2021)**
- правила, що стосуються бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Типи компаній

Британські
компанії
(Закон про компанії
2006 року)
Публічні лістингові
компанії
Великобританії

Публічні ЄЕПкомпанії, лістингові
у Великобританії
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міжнародні стандарти, прийняті
міжнародні
стандарти,
прийняті
ЄС
Великобританією (UK GAAP) навіть для
міжнародні стандарти, прийняті
фінансових періодів *
Великобританією (UK GAAP)
міжнародні стандарти, прийняті міжнародні стандарти, прийняті ЄС
міжнародні
стандарти,
прийняті
ЄС
(у т.ч. Директива про прозорість Великобританією (UK GAAP) з вимогою
2004/109/ЄС [293] та Директива заяви про використання цього варіанту
перспектив 2013/50/ЄС [294]), навіть під час підготовки фінансової звітності
нові та змінені стандарти ЄС
за звітний період*
міжнародні стандарти, прийняті ЄС
міжнародні стандарти, прийняті
(у т.ч. Директива про прозорість та
ЄС
(у т.ч. Директива про прозорість
2004/109/ЄС
та
Директива
перспектив 2013/50/ЄС)

Директива перспектив)

=
UK GAAP
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Типи компаній

Період, що регулюється:
Перехідний період
Закінчення перехідного періоду
(31.01.2020-31.12.2020)*
(з 01.01.2021)**

Компанії лістингові
в ЄС (регламент
1606/2002)

міжнародні стандарти, прийняті
ЄС

міжнародні стандарти, прийняті ЄС
або МСФЗ ІASB
+
Додаткові вимоги для внутрішніх цілей
«третьої країни» або країни ЄЕП
(уточнюються урядом)

Компанії
Великобританії
(материнські), які
мають присутність
в ЄЕП (дочірні)

міжнародні стандарти, прийняті
ЄС
=
UK GAAP

міжнародні стандарти, прийняті ЄС
≠
UK GAAP

Компанії ЄЕП
(материнські),
присутні у
Великобританії
(дочірні)

Звільнення від підготовки та
подання рахунків
+
Складання звіту про нефінансову
інформацію та зміни в облікових
датах

Ведення річних рахунків та подача до
Реєстраційної палати Великобританії, за
фінансовий період, що починається
після 31 грудня 2020 р.

- правила, що стосуються аудиту
Банки, будівельні
товариства,
страховики або
емітенти акцій або
боргових цінних
паперів, які
допущені до ринку
Великобританії
Компанії, які не є
членами ЄЕП
(у т.ч.
Великобританія),
але входять до ринку
ЄЕП

Підприємства в
межах ЄЕП
(у т.ч. дочірні)
та
Великобританії
(у т.ч. материнські)

Правила розкриття інформації та
прозорості,
затверджені
британським органом фінансового
регулювання (FCA) та інші
правила, видані британським
органом регулювання обачності
(PRA) для аудиторської комісії та
Директиви про аудит 2006/43/ЄС
[295]

1.Британські
компанії
зобов’язані
вимагати
призначення
аудиторської
фірми, зареєстрованої у Великобританії.
2.Професійні аудитори з кваліфікацією в
ЄЕП
повинні
реєструватися
у
Великобританії.
3.Більшість аудиторів ЄЕП, які мають
кваліфікацію в Ірландії, не повинні
реєструватися у Великобританії

Реєстрація як аудитора третьої
країни непотрібна

1.Реєстрація як аудитора третьої країни у
компетентному органі ЄЕП ймовірно
потрібна (ведуться переговори)
2.Аудиторські звіти для компаній ЄЕП
повинні бути підписані аудиторами ЄЕП.

1.Послуги, що не належать до аудиту,
відповідно до ст. 5 Регламенту про аудит
Без змін
ЄС заборонені для всіх закордонних
для аудиторів ЕЄП у
компаній Великобританії (дочірніх), в
Великобританії
тому числі банків, страхових тощо.
+
2.Аудитори
британських
компаній
реєстрації окремих аудиторів ЄЕП
(материнські) включаються до заборони.
як статутних аудиторів
ЄЕП
для
компаній
3.Аудитори
Великобританії
Великобританії
(материнські)
не
+
включаються до заборони.
Аудитори ЄЕП для компаній
4 Необхідність подачі заяви в якості
Великобританії (материнські)
статутного аудитора в кожну країну ЄЕП,
включаються до заборони
у якій аудитор має намір практикувати
свою діяльність.

Примітки: *Фінансові роки, що починаються до, але закінчуються до або після закінчення
перехідного періоду. **UK GAAP маються на увазі нові, прийняті після перехідного періоду,
стандарти та затверджені Державним секретарем з питань стратегії бізнесу, енергетики та
промисловості Великобританії та Схвальною радою Великобританії.
Джерело: власна розробка на підставі нормативів [291; 292].
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Зокрема, урядом планується, що міжнародні стандарти будуть відомі як
«прийняті Великобританією» (подібно до МСФЗ ЄС), а країна фактично стане
«третьою країною» для ЄС. Крім того, регламентом ЄС № 2019/685 [296] було
передано повноваження Європейської Комісії щодо затвердження та прийняття
МСФЗ Державному секретарю Великобританії94 [297] із подальшим
делегуванням цих функцій новому незалежному органу ухвалення стандартів
— Схвальній раді Великобританії (далі – UKEB) [298].
Відповідно до планованого регламенту нова UKEB стане дочірньою
компанією FRC, включаючи штатного голову, членів правління за
сумісництвом та 12-15 співробітників. FRC буде замінено новим Органом із
аудиту, звітності та управління (далі – ARGA), підзвітним Парламенту, з новим
керівництвом та сильнішими статутними повноваженнями. Передбачається, що
ARGA забезпечить більш ефективний нагляд за аудиторськими фірмами
«Великої четвірки» та буде значимим у діяльності ІASB під час розроблення
глобальних стандартів бухгалтерського обліку. “Ми збираємося створити новий
альянс у всьому світі” – зазначає Дж. Томпсон, колишній виконавчий директор
головного апарату в доходах та митних органах Великобританії (HMRC) та
майбутній голова ARGA [299].
Однією з найважливіших відмінностей між FRC та ARGA буде те, що
новий регулятор матиме право розслідувати керівників компаній, фінансових
директорів, всіх голів аудиторських комісій незалежно від їхньої кваліфікації.
До цього часу FRC регулювала лише діяльність тих, хто мав бухгалтерську
кваліфікацію. “Абсолютно правильно, що ARGA отримає компетенцію, яка
покращує управління, – зазначає Дж. Бултон, менеджер із технічної стратегії в
ICAEW. – Відповідно до Закону про компанії директори виконують ряд
обов’язків, і це абсолютно важливо, щоб вони були ефективними” [299].
Приклад історії США та Австралії свідчить про те, що чим агресивніший
регулятивний режим, тим більша ймовірність цивільних позовів проти
директорів [300], а тому вища їхня відповідальність під час прийняття
управлінських рішень. Тому кожному директору, переглядаючи фінансову
звітність, потрібно буде детальніше вивчати розкриті в ній облікові питання.
Загалом результати дослідження (табл. 4.14) доводять, що в перехідний
період британські та інші лістингові в Британії компанії не відчують суттєвих
розбіжностей з регламентом ЄС. Причина є цілком зрозумілою (див. вище
«другий варіант»), оскільки Великобританія в цей період, хоча й не є членом
ЄС, залишається предметом його законодавства [301]. Однак, враховуючи таку
тимчасову рівнозначність у системах бухгалтерського обліку та аудиту ЄС і
94
Державний секретар з питань стратегії бізнесу, енергетики та промисловості Великобританії уповноважений обирати
Раду директорів FRC та відповідає за Департамент з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії (BEIS).

336

ВИКОРИСТАННЯ ОНОВЛЕНИХ МСФЗ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Великобританії, перебіг дискусій щодо Угоди про вільну торгівлю з ЄС
залишає невирішеними для британських компаній низку питань, у тому числі й
під час здійснення аудиту.
Дійсно, після закінчення перехідного періоду (з 1 січня 2021 р.) для
багатьох компаній постане питання якості проведення обов’язкового аудиту та
правової форми британських аудиторських звітів, підготовлених для
підприємств на території ЄС [302]. Крім того, з фінансової точки зору, багатьом
компаніям доведеться залучати додаткові ресурси для розроблення плану дій,
оцінки ризиків, перекваліфікації бухгалтерів, забезпечення інформацією,
необхідною для прийняття правильних управлінських рішень у майбутньому.
Водночас уряд Великобританії в супровідному меморандумі зазначив, що
”в інтересах Великобританії підтримувати конвергенцію з МСФЗ після виходу з
ЄС, враховуючи, що МСФЗ використовуються в усьому світі понад 140
юрисдикціями, в тому числі 15 країнами G20“ [303] (див. п. 4.1). Це підтверджує
той політичний настрій Великобританії, який призвів до Brexit. Тому
незважаючи на те, що після закінчення перехідного періоду до фінансових
звітів додадуться, крім вимог МСФЗ ЄС, вимоги GAAP Великобританії (табл.
4.14), щодо останніх очікується поступове наближення до міжнародних
стандартів ІASB (тобто реалізація «третього варіанту», наведена в табл. 4.13).
Однак, запланована підконтрольність уряду означає, що процес схвалення
МСФЗ буде супроводжуватися їхнім інтенсивним вивченням подібно до
процесів у ЄС та Австралії. Тому для того, щоб не відставати від інших
юрисдикцій, процес розроблення або оновлення міжнародних стандартів у
Великобританії повинен відбуватися паралельно з ІASB, не чекаючи від неї
остаточних варіантів МСБО/МСФЗ. Це підтримуватиме одночасно роботу
ІASB та сприятиме розвитку її стандартів.
Отже, як показує дослідження, головне завдання уряду Великобританії
після виходу із ЄС – узгодити національний суверенітет із МСФЗ, враховуючи
вимоги ЄС – успішно реалізовується. Проте наслідки Brexit аналітики
прогнозують програшним для обох сторін:
• для ЄС – втрату великого регулятора спільного ринку, ризик ефекту
«доміно», що може викликати вихід із Союзу інших країн;
• для Великобританії – скорочення ВВП на 1,5%, зниження курсу стерлінгу
на 10% по відношенню до євро, скорочення об’ємів торгівлі, сповільнення
економічного зростання протягом 15 років щонайменше на 0,5% в рік,
внутрішнього розколу країни на Англію, Уельс, Шотландію, Північну Ірландію.
Хоча самі ж британці вважають, що членство ЄС стримувало розвиток країни,
віддаючи мільярди фунтів в євробюджет, «лімітувало» бізнес, давало свободу
трудовим іммігрантам.
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Опитування 844 фінансових і генеральних директорів США щодо впливу
Brexit на американський бізнес, проведеного в березні 2019 р. АІСРА, показало
нейтральну думку 71% керівників компаній, у той час як думка про негативний
вплив зросла з 4% до 16% впродовж року [304]. Лише 34% респондентів
оптимістично відзначили майбутнє глобальних економічних умов, що склало
вдвічі менше від результатів опитування в минулому році (71%).
Крім того, опитування показало, що рівень віри в покращення економіки
США також знизився 79% до 57%. Водночас однією з головних причин
зниження 43% назвали глобальну торгівельну напруженість (порівняно з 36%
минулого року). Можливо, тому США запропонували Великобританії в липні
2020 р. заключити Угоду про вільну торгівлю без участі ЄС. Хоча АІСРА
зазначає, що “керівники бізнесу часто затьмарюють економіку США” [304].
4.3.2. COVID-19 як нова форма прояву макроекономічної детермінанти.
Наприкінці 2019 р. та на початку 2020 р. світ охопила пандемія коронавірусу
(або COVID-19). Назвати її новою формою прояву політичного впливу на
світову економіку спонукає цитата екс-члена комісії ООН із біологічної та
хімічної зброї, військового експерта І. Нікуліна: “Це однозначно військовий
вірус. Сумнівів у тому, що він створений цілеспрямовано, немає” [305].
Яка країна зацікавлена в COVID-19 залишається невідомим. З одного боку,
це може бути вигідно США для чергових політичних злетів або для обвалу
фондового ринку Китаю, який тривало та гідно конкурує з американським; з
іншого – Китаю, який також може бути зацікавлений у краху американських
технологічних гігантів95 та поверненні акцій власних компаній. Так чи інакше,
якщо учасники – глобальні світові лідери, дане запитання навряд чи отримає
коли-небудь істинну відповідь для встановлення відповідальних сторін за
падіння біржових показників у Європі, США96 та за глобальні зрушення у
світовій економіці [306; 307].
Зокрема, найбільшого економічного удару отримали туристична індустрія
(зниження акцій на 6,8%), авіа- (3%-4%) та залізничні перевезення (6,2%),
світова торгівля, промисловість та глобальний бізнес, що призвело до реального
спаду світового виробництва, зниження попиту та цін на сировину та ресурси.
Як наслідок, розробники МСФЗ змушені були негайно реагувати на такі
негативні наслідки COVID-19 (обмеження функціонування, відсутність доходів
від реалізації та, відповідно, прибутків) для бізнесу та уточнювати діючі
правила МСФЗ для підготовки фінансової звітності в період пандемії
(табл. 4.15).
1) Apple, виробничі площі якого знаходяться в 500 км від мегаполісу Ухань — «Батьківщини» коронавірусу, 2) Starbucks,
якій довелося закрити через карантин більшу половину кав’ярень у Китаї (а це другий за величиною ринок США).
96
Зокрема, французького CAC (на 1,68%), німецького DAX (на 1,47%), британського FTSE 100 (на 1,5%), японського Nikkei
(на 2,03%), США (на 1,5%), NASDAQ (на 1,9%), загальноєвропейського STOXX 600 (на 1,41%), китайського (на 3%).
95
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Таблиця 4.15. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ правилɞɨ МСФЗ у період пандемії та
рекомендації ІASB
МСФЗ

МСБО 1 –
принцип
безперервності

МСБО 2 –
оцінка запасів

МСБО 10 –
значні
події
після звітної
дати

ɍточнення ɩɪɚɜɢɥɭ період пандемії COVID-19
Застосування принципу безперервності в умовах карантину стало
сумнівним для суб'єктів господарювання, які невідомо чи зможуть
проіснувати найближчі 12 місяців. Для цього, ІASB, враховуючи п. 25
МСБО 1 та п. 3.9 Концептуальної основи, радить керівникам компаній не
чекати непередбачуваних наслідків до звітної дати, а здійснити оцінку
можливого продовження діяльності в поточних умовах до випуску
наступної звітності. При цьому менеджмент повинен враховувати вплив
заходів, які вжили уряди і місцеві банки.
Якщо компанія оцінена як здатна продовжувати діяльність безперервно,
розробники радять розкривати інформацію у примітках про те, що хоча
фінансова звітність й була підготована із припущенням щодо безперервної
діяльності, оцінка все ж містить безліч невизначеностей.
Якщо компанія оцінена як не здатна продовжувати діяльність
безперервно, необхідно дотримуватися так званих ліквідаційних методів
бухгалтерського обліку.
Внаслідок зменшення руху запасів, зниженням цін на товари або
старінням через нижчі продажі запаси повинні бути списані до чистої
вартості реалізації.
Враховуючи те, що пандемія та пов'язані з нею заходи – це значна подія
після звітного періоду, суб'єкти господарювання відповідно до МСБО 10
повинні: • визначити таку подію; • віднести її до коригувальної або
некоригувальної; та • скоригувати фінансову звітність (у разі
коригувальної) або розкрити інформацію в примітках (у разі
некоригувальної).
У цілому фахівці вважають, що карантинні заходи відносяться до
некоригувальних подій, тому вони радять розкривати інформацію про
існування таких подій у примітках, але приблизно оцінювати фінансові
наслідки.
Вплив поширення вірусу не призупиняє амортизацію основних засобів,
які тимчасово не використовуються.

МСБО 16 –
амортизація
МСБО 23 –
Капіталізація відсотків припиняється, якщо припинено розробку активу
капіталізація
через COVID -19.
відсотків
Суб'єкт господарювання відповідно до п.15В МСБО 34 повинен
включити:
МСБО 34 –
1) вплив на результати, баланс і грошові потоки вірусу, а також кроки,
проміжна
здійснені для контролю за його поширення;
фінансова
2) значні судження, які раніше не були потрібні, наприклад, у зв'язку із
звітність
ECL;
3) поновлення для розкриття значних оцінок;
4) події після закінчення періоду останньої річної звітності.
Карантинні заходи урядів більшості країн можна віднести до тих
зовнішніх індикаторів, які вимагають знецінювати активи відповідно до
МСБО 36 – ɩ12(b) МСБО 36. У період COVID-19 справедлива вартість та вартість
знецінення
використання активів знижується за однієї причини – тимчасово закритий
активів
бізнес не створює будь-яких грошових потоків, що знижує GCU. Крім
того, зниження попиту, цін і прибутковості – це явні події, які вказують на
знецінення.

339

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
МСФЗ

ɍɬɨɱɧɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɭ період пандемії COVID-19
Внаслідок
порушеного
принципу
безперервності
суб'єктом
МСБО 37 –
господарювання може бути вирішено провести значну реструктуризацію
облік резервів
бізнесу або визнати обтяжливі контракти відповідно до МСБО 37.
Внаслідок пандемії ECL з фінансових активів можуть виявитися набагато
більшими за визнані, які обчислювалися на основі історичної інформації та
попередніх прогнозів, здійснених до початку карантину.
Тому, враховуючи вимоги МСФЗ 9, відповідно до якого очікувані
МСФЗ 9 – кредитні збитки відображають неупереджену та виважену з урахуванням
визначення
ймовірності суму, визначену шляхом оцінки діапазону можливих
очікуваних
результатів,
суб'єкти
господарювання
повинні використовувати
обґрунтовану та підтверджувану інформацію, доступну на звітну дату без
кредитних
збитків (ECL) значних витрат або зусиль, за минулі події, поточні та прогнозовані
майбутні економічні умови [308, п. 5.5.17]. Отже, боржників, діяльність
яких ймовірно постраждає від обмежувальних заходів, пов'язаних із
COVID-19, необхідно включити в таку прогнозовану інформацію під час
оцінки ECL наступних періодів.
Відсутність можливостей виконати договірні зобов’язання перед
МСФЗ 15 – клієнтами, або навпаки, може призвести до дострокового розірвання
договори
з договорів або суттєвої їх модифікації. Активи за договором також
клієнтами
підлягають перерахунку у частині ECL. Оцінка змінного відшкодування та
відповідність порогу визнання повинні бути переглянуті.
Тест на знецінення потребують ROU-активи. Можливі зміни у графіках
оплати та/або сумах орендних платежів для полегшення фінансового стану
МСФЗ 16 –
орендарів завдяки законодавчим заходам влади можуть бути обліковані
договори
відповідно до попередніх правил. Проте, орендодавці та орендарі повинні
оренди
розглянути питання про те, чи є стимули, отримані від місцевого уряду,
державними субсидіями.
Джерело: власна розробка на основі [309, с. 33; 280].

Лише деякі статті в звітах залишилися незадіяними такою ситуацією, яка
склалася в усьому світі та торкнулася діяльності всіх суб'єктів господарювання
[310]. Як показує табл. 4.15, найбільшого ускладнення в період пандемії
отримали розрахунки очікуваних кредитних збитків, включаючи велику
кількість невизначеностей та суджень. Наприклад, якщо припустити борг
дебітора в 1000 гр. од., то в період пандемії ECL можуть мати різні варіанти
розрахунків залежновід тривалості карантинних заходів (табл. 4.16).
Таблиця 4.16. Можливі варіанти розрахунку ECL
у період пандемії COVID-19
Частка збитків Ймовірність
ECL
при дефолті
дефолту
Карантин закінчується через 1 місяць
0%
10%
0
Карантин закінчується через 6 місяців
30%*
70%
210
Карантин закінчується через 1 рік
90%
20%
180
Всього
390
Примітки: *у розрахунок включено не тільки найбільш ймовірний результат. У такому разі
ECL склали б тільки 210 гр. од.
Джерело: розроблено на основі [280].
Можливі варіанти
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Тому у відповідь на прийнятий ESMA мораторій на повернення позик,
27 березня 2020 р. ІASB випустила коротку інструкцію щодо включення таких
заборгованостей в розрахунок ECL (табл. 4.15). Проте представники ESMA
вважають МСФЗ 9 достатньо гнучким для достовірного відображення
конкретних обставин спалаху COVID-19 та пов'язаними із ним публічними
заходами.
Також, крім уточнення МСФЗ 9, у травні 2020 р. ІASB випустила нові
поправки до МСФЗ 16, пов'язані із COVID-19. Основна ідея ɜɧɢɯполягаɥɚв
тому, що суб'єкти господарювання не повинні обліковувати пільги з оренди
(крім змін у термінах оренди) як модифікацію договору, адже до пандемії будьякі непередбачувані зміни в договірних умовах вимагали значних перерахунків
та коригувань орендних зобов'язань [168, п. 44].
Проте не потрібно забувати, що зазначені спрощення діють виключно для
звітності за періоди, які починаються після 1 червня 2020 р. (або раніше, якщо
звіти не були випущені до 28 травня 2020 р.), і для їхнього застосування
орендарі повинні виконати три умови: 1) орендна плата є меншою за первісну
або залишається незміненою; 2) період зниження орендної плати триває до 20
червня 2021 р.97; 3) інші суттєві зміни в умовах оренди відсутні.
Крім того, якщо орендодавець знизив або взагалі відмінив орендні платежі,
то орендар повинен відобразити зменшення відповідних зобов'язань напряму
через прибутки/збитки; проте якщо орендодавець надав відстрочку, то такі
зменшення продовжують обліковуватися без змін. Отже, швидка реакція ІASB
на негативні наслідки пандемії дійсно полегшує роботу бухгалтерів, практичні
наслідки якої досліджено в п. 4.4.
4.3.3. Наслідки Brexit та COVID-19 для України. Приклад Великобританії
підтвердив прямий вплив політичної детермінанти на становлення МСФЗ на
локальному рівні, який зазнають всі національні економіки. Україна, як
неподібна за економічним розвитком до Великобританії країна, має власний
шлях розвитку бухгалтерського обліку. У такій ситуації українські компанії, які
працюють з іноземними клієнтами та мають міжнародний статус, зараз повинні
особливо уважно вивчати європейську та британську нормативні бази, стежити
за практикою їх проблемних ситуацій та оцінювати власну перспективу.
Якщо враховувати політичну детермінанту для України, то Brexit навряд
чи додасть нашій країні плюсів — можливо через причетність дев’яти
російських спонсорів до консервативної партії прем’єр-міністра Великобританії
Б. Джонсона, яка була згадана в доповіді міжпартійного комітету з розвідки та
безпеки. Так, у доповіді згадується колишній віце-президент і заступник голови
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Тобто, якщо термін оренди закінчується в грудні 2021 р., і орендодавець надає знижку на всі платежі протягом 2021 р., то
застосовувати такий спрощений підхід неможливо для всієї оренди.

341

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
правління нафтової компанії «ЮКОС» О. Темерко, який за останні сім років
пожертвував консерваторам 1,2 млн фунтів стерлінгів [311].
Також зрозумілим є відгук російського політика: “Якщо все вдасться
зробити, це буде дуже серйозний позитив. Я налаштований оптимістично щодо
призначення Джонсона на цю посаду” [51]. Матеріал, присвячений незаконній
участі Росії в британському політичному житті, був заблокований урядом
Великобританії. Схожа політична ситуація спостерігалася й під час виборів
президента США, коли в грудні 2016 р. ЦРУ та ФБР заявили про вплив
хакерських атак, організованих урядом Росії проти серверів Демократичної
партії, на користь Д. Трампа [312].
Щодо COVID-19, то Україна втратила на зменшенні цін на сировину, яку
експортує, та зниженні попиту на гривневі держоблігації, які зміцнили гривню
у 2019 р. на 15%. Зрозуміло, що запланований на 2020 р. продаж 7-річних
облігацій має сумніви щодо позитивного завершення – як підтвердження:
подорожчання доларɚ в березні 2020 р. відбулося на 3,3 грн. (13,5% за місяць).
Крім того, інвестори почали виходити з активів країн, що розвиваються, ɭ тому
числі з українських. Наприклад, зниження вартості акцій «Ferrexpo» на
Лондонській фондовій біржі за тиждень на 5% завдав удару Полтавському та
Єристівському гірничо-збагачувальним комбінатам.
Проте зниження вартості енергоносіїв (нафти – на 2% [313]) для України
компенсувало втрати від падіння цін на чорні метали (на 12-15%) [314]. Тому
якщо побоювання аналітиків щодо затяжного світового спаду, що
наближається, не реалізуються, то “в України, порівняно з іншими ринками, що
розвиваються, більше шансів пройти цей період спокійно, так як сучасні
макроекономічні показники нашої країни досить стабільні і кращі, ніж у
схожих, за логікою інвесторів, країн” [314].
Однак, попри такі економічні покращення у 2019 році поточні внутрішні
політичні зміни у 2020 р., які не дають чіткого напряму для майбутніх реформ у
країні, роблять зазначені передбачення сумнівними, що здатне знизити в
подальшому довіру суб'єктів господарювання та інвесторів до такої економіки.
Тому те, що розкриють вітчизняні суб'єкти господарювання у своїх річних
звітах за 2020 рік, суттєво вплине на сприйняття їх ринком та іншими
зацікавленими сторонами [315, с. 44].
Для цього окремої уваги заслуговують рекомендації Міжнародної
федерації бухгалтерів (IFAC), представлені на сайті Аудиторської палати
України в жовтні 2020 р., згідно з якими в умовах пандемічних обставин,
вразливих до раптових змін, бухгалтерам радиться залучати спеціалістів98 для
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Термін спеціаліст означає особу або організацію, що володіють знаннями та досвідом в іншій галузі, ніж бухгалтерський
облік чи аудит.
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підтримання компетентного виконання професійних обов’язків, а саме:
а) економістів, які можуть допомогти краще зрозуміти мінливі економічні
перспективи або загальні зовнішні фактори внаслідок COVID-19 та операційні
наслідки для суб'єктів господарювання та ʀɯɧɿɯ клієнтів. Як наслідок, це
сприятиме достовірності переоцінки довгострокових зобов'язань за
справедливою вартістю та можливості стягнення довгострокової дебіторської
заборгованості, які фахівці з бухгалтерського обліку ставлять під сумнів в
нових реаліях ведення господарювання [316, с. 32];
б)спеціалістів ȕ інформаційних технологій, які можуть допомогти
бухгалтеру фірми: • виявити або проконсультувати щодо ризиків кіберзагроз та
шахрайства, пов'язаних із COVID-19, • прискорити процес впровадження на
підприємстві звітування у форматі iXBRL відповідно до Таксономії UA XBRL
МСФЗ, який в умовах обмеженої комунікації через пандемію коронавірусної
хвороби активізувався [358, с. 235], що підтверджує рис. 1.8 (див. п. 1.4);
в) податкового консультанта, який може бути необхідним при визначенні
наслідків державних програм допомоги у зв'язку із COVID-19, включаючи
плани прощення кредитів, субсидії чи гранти [317, с. 4].
Проте відсутні в Україні дієві програми підтримки бізнесу внаслідок
COVID-19 (чи то ɭ вигляді податкових преференцій, чи однократних
стабілізаційних виплат) знову залишають фінансовий сектор на самопорятунок.
Поряд із цим уряд не поспішає запроваджувати спеціальні правила боргової
відповідальності керівництва для компаній, що втратили дохідність на ɮɨɧɿ
зростанні боргів внаслідок коронакризи [318, с. 66]. Отже, як і раніше, будьякий керівник української компанії може потрапити під велику відповідальність
за борги власного бізнесу, для уникнення ɹɤɨʀ рекомендується:
1)щонайменше  кожного   місяця  проводити  задокументовану оцінку
поточної платоспроможності компанії аби мати час для ініціювання справи
про банкрутство;
2)спрямувати основну діяльність на гарантований попит товарівчипослуг;
 позбутися незадіяних у основній діяльності активів та працівників;
 зменшити кількість потенційних ініціаторів банкрутства шляхом
домовленостей із кредиторами про відстрочення чи відтермінування платежів,
навіть якщо терміни дозволяють почекати, або за допомогою судової санації.
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі проведене
дослідження підтвердило вплив політичної детермінанти на становлення
МСФЗ як на локальному, так і міжнародному рівні. Зокрема, нова британська
система обліку, звітування та аудиту сприятиме локальному та міжнародному
удосконаленню МСФЗ; неочікувані негативні наслідки COVID-19 для бізнесу
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сприяли новим поправкам та уточненням до МСФЗ, які вважаються достатнɶɨ
гнучкими для достовірного відображення карантинних заходів та впроваджених
урядами пільг; прогнози пост-Brexit для України не передбачають суттєвих
змін чи переваг, прогнози COVID-19 є більш оптимістичними, ніж для інших
схожих країн. Проте керівникам вітчизняних компаній рекомендується
самостійно застосɨɜувати низку дій для уникнення ризикової для власного
бізнесу відповідальності за борги на тлі коронакризи, бухгалтерам для
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɬɿ – залучати спеціалістів ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, а
українським компаніям, які працюють з іноземними клієнтами та мають
міжнародний статус – особливо уважно стежити за економічними змінами в
світі, Великобританії та ЄС у період оновлення МСФЗ, вивчати практику їхніх
проблемних ситуацій та оцінювати власну перспективу.
4.4. Практика використання оновлених стандартів фінансової
звітності міжнародними та вітчизняними підприємствами та шляхи її
покращення
Як зазначає І. Таран, директор «PwC», керівник з консультування практики
бухгалтерського обліку: ”Хоча МСФЗ 16 і набув чинності з 1 січня 2019 року,
деякі підприємства фактично не почали його застосовувати й досі. Інші
застосували МСФЗ 16 лише до певної міри, тільки приблизно або частково
розрахувавши орендні активи та зобов’язання для визнання в балансі. Далеко
не всі впровадили належний регулярний облік оренди в облікових системах,
оскільки не всі облікові системи були готові до нього“ [208, с. 20]. Тому мета
цього параграфу – дослідити основні зміни в фінансових звітах міжнародних та
вітчизняних підприємств на практиці після переходу на нові вимоги МСФЗ 9,
МСФЗ 15, МСФЗ 16, надати рекомендації для їхнього покращення; порівняти
ступінь впливу змін на вітчизняну та міжнародну практику.
Враховуючи прогнози із п. 3.5 попереднього розділу монографії про те, що
найбільшого впливу від змін у МСФЗ відчують компанії роздрібної торгівлі,
готельного бізнесу, транспорту та телекомунікацій, для дослідження обрано
підприємства відповідних видів діяльності, зокрема:
• АТ «METRO AG», яке після злиття «Metro Cash & Carry», «Kaufhof
Holding AG» і «Asko Deutsche Kaufhaus AG» (1996 р.) працює як роздрібна
компанія в усьому світі [319]. У 2018 р. за товарооборотом товариство
отримало четверте місце в топ-20 рітейлерів України після «АТБ», «Сільпо» та
«Епіцентр», а за темпами зростання прибутку – перше, після якого «АТБ»,
«Сільпо», «NOVUS» та «Епіцентр»;
• АТ «Nestle», яке з 1866 р. є найбільшим у світі виробником продуктів
344

ВИКОРИСТАННЯ ОНОВЛЕНИХ МСФЗ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
харчування (кави, мінеральної води, шоколаду, молочних продуктів та дитячого
харчування), основним ринком збуту яких є США, зі штаб-квартирою в
Швейцарії;
• ПАТ «Radisson Hospitality AB» (раніше «Rezidor SAS Hospitality» та
скандинавський конгломерат «SAS International Hotels», 1960 року заснування)
є зареєстрованою в Швеції (2006 р.) американською компанією, до складу якої
входить група готелів;
• ПАТ «Готель «Прем’єр Палац», яке з 1997 р. є правонаступником
державної частки майна колективного орендованого підприємства «Готель
«Україна», займається наданням готельних послуг високої якості ± 100% ʀʀ
ɨɫɧɨɜɧɨʀ діяльності;
• АТ «Turkish Airlines», яке з 1933 р. є провідним авіаперевізником
Туреччини, а з 2008 р. – світовим лідером авіаперевезень (член «Star Alliance»
зі штаб-квартирою у Франкфурті, Німеччина);
• АТ «Українська залізниця», третій монополіст в Україні після таких
гігантів, як «Нафтогаз» та «Енергоринок» [320], та де-факто єдиний у сфері
залізничних перевезень, посідає четверте місце на Євразійському континенті за
обсягами вантажних (82%) та пасажирських (майже 50%) перевезень,
поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії [321];
• ПАТ «Київстар», українська телекомунікаційна компанія з 1994 р.
заснування, станом на 2018 р. є найбільшим оператором мобільного зв'язку в
Україні (26,5 млн. абонентів) та одним із найбільших у країні інтернетпровайдерів.
Крім того, для перевірки впливу оновлених МСФЗ на менш інтенсивні
галузі (див. п. 3.5) було обрано ДП «НАЕК «Енергоатом», яке з 1996 р. є
оператором усіх діючих в Україні атомних електростанцій, що складає більше
50% загальних обсягів виробництва електроенергії в країні (додаток І).
Вибірка даних восьми компаній пояснюється наявністю консолідованих
звітів за періоди з 2016 до 2019 рр., у примітках яких детально розкривається
інформація щодо способу переходу на нові МСФЗ та їхніх наслідків для
фінансової звітності. Крім того, зазначені звіти є в відкритому доступі на вебсайтах зазначених компаній, що дозволяє провести дослідження на основі
реальних облікових показників та виявити справжній вплив переходу на нові
стандарти. Також вважається, що вибір фінансових звітів вітчизняних та
міжнародних підприємств допоможе порівняти ступінь впливу змін у МСФЗ як
на локальну, так і міжнародну практику.
Загалом такі вітчизняні компанії, як АТ «Українська залізниця»,
«Енергоатом», «Київстар» та готель «Прем’єр Палац», у своїх примітках до
фінансової звітності зазначають, що нові поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 2,
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МСФЗ 9, МСБО 19, МСБО 28, МСБО 40, КТМСФЗ 22, КТМСФЗ 23 та щорічні
поліпшення МСФЗ циклу 2015-2017 рр. (МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12,
МСБО 23), вперше застосовані з 1 січня 2019 р., не мають істотного впливу на
їхню річну фінансову звітність.
Проте, як показує фінансова звітність ДП «Енергоатом» за 2019 р.,
переведення інвестиційної нерухомості до складу основних засобів призвело до
збільшення балансової вартості на 90 тис. грн. та віднесення цієї суми до
капіталу в дооцінках, як цього вимагає п. 39 МСБО 16. Крім того, та балансова
вартість основних засобів, яка при переведенні в інвестиційну нерухомість
відповідно до п. 61 МСБО 40 зменшилась на 3 996 тис. грн., була відображена в
складі витрат компанії в кінці 2019 р., як того вимагає п. 40 МСБО 16. Отже,
нові поправки до МСБО 40 (див. пп. 2.2.7) мали вплив на фінансову звітність
ДП «Енергоатом», підтвердженням якого є уточнююча графа «Рекласифікація»
в розшифровці інформації про рух основних засобів за групами таких
рекласифікованих активів (табл. Л.8).
Прогнозований вплив знецінення гудвілу на фінансові показники
(табл. 3.12, п. 3.5) підтвердився в звітності компанії «Nestle» – списання гудвілу
у 2019 р. на 24,4% призвело до зниження оборотних активів на 13,02%
(загальних активів на 6,62%); та «METRO AG» – списання гудвілу в
квартальній звітності за 9 місяців 2019-2020 рр. на 1,5% призвело до зменшення
поточних активів на 39,8% (загальних активів – на 21,1%). Хоча, крім списання
гудвілу, такому зменшенню поточних активів також сприяло значне зниження
дебіторської заборгованості на 17,2% (табл. К.8).
Компанії «Turkish Airlines» та «Radisson» відображають у своїх балансах
гудвіл, але за період 2018-2019 рр. його знецінення не відбулося. Як показують
емпіричні спостереження, проведені у 2018 р. А. Даф та К. Фелпс, відсутність
списаного гудвілу в звітності не завжди відповідає ситуації де-факто [322].
Автори пояснюють це нездатністю суб'єктів господарювання нині правильно та
вчасно застосувати тест на знецінення гудвілу. Так, науковці виявили, що 56%
енергетичних компаній з гудвілом на балансі після його знецінення на 14,9%
отримали зменшення загальної вартості активів на 0,7% [322], що призвело до
падіння індексу енергетичних компаній майже наполовину, чого не відбувалося
раніше.
Крім цього, подібна ситуація спостерігалася, коли американський
продовольчий концерн «Kraft Heinz» визнав знецінення гудвілу на
7,3 млрд. дол. – його акції знизилися у вартості на 27%. Як зазначає У. Баффетт,
власник інвестиційної компанії «Berkshire Hathaway» та акціонер «Heinz»: ”Я
переплатив за «Kraft Heinz» при об'єднанні «Kraft» і «Heinz»“ [322]. Отже,
практика підтверджує, що знецінення гудвілу є запізнілим індикатором
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відображення реального фінансового стану компанії.
Проте дослідники А. Даф та К. Фелпс запевняють, що такі випадки на
практиці трапляються нечасто, оскільки гудвіл придбаного об’єкту здебільшого
об’єднується із внутрішньо-згенерованим, який або повністю занижує
придбаний гудвіл, або, як мінімум, затримує його визнання. Для компанії «Kraft
Heinz» відбувся перший сценарій, який за результатами дослідження науковців
вважається рідкісним. Тобто практика показує, що внутрішньо сформований
гудвіл, який категорично забороняє визнавати МСБО 38, може досягти визнання
в більш пізні періоди настільки, що це компенсує знецінення придбаного
гудвілу, або навпаки.
Крім того, на практиці часто звичайне зниження ринкової ціни стає
поштовхом до тестування гудвілу на знецінення. Це є ще одним із основних
недоліків знецінення, адже основне завдання знецінення – не реагувати на
поведінку ринку, а швидше навпаки, щоб ринок реагував на знецінення.
М. Нікіфорович щодо цього також підтверджує «зовнішню» орієнтованість
знецінення гудвілу, що, на думку науковиці, знижує інформаційну корисність
від подібних фінансових звітів, які забезпечують користувачів важливою
інформацією непослідовно [323]. Хоча експерти Міжнародної ради стандартів
із оцінювання (IVSC) вдало пояснюють цей недолік: ”орієнтованість на
зовнішні ринки та галузеві умови містяться в деяких стандартах фінансової
звітності“ [322].
Тому для світових розробників стандартів фінансової звітності доцільним є
лише один шлях до поліпшення моделі знецінення гудвілу – змістити акцент.
ІASB та FASB нині обмірковують питання щодо спрощення моделі тестування:
відмовитися від обов’язкового щорічного тестування знецінення гудвілу, а
тестувати лише в разі наявності тих подій, які дають причини до знецінення
(подібно до облікової практики у Франції, див. п. 4.2). Звичайно, це може мати
як позитивні (відхід від зовнішньої орієнтованості), так і негативні (залежність
від суб’єктивної стратегії менеджменту компанії або змін у її структурі)
наслідки.
Окрім цього, доцільним вбачаємо також можливість відновлювати вартість
списаного гудвілу подібно до всіх інших активів відповідно до МСФЗ, що може
підвищити шанси для вчасного знецінення гудвілу. Як наслідок, такий
показник знецінення отримає здатність бути випереджальним індикатором, а не
запізнілим, як це існує зараз.
Зміни, які принесли в фінансову звітність вимоги нового МСФЗ 9,
вважаються управлінським персоналом досліджуваних компаній незначними.
Наприклад, у примітках «METRO AG» зазначається, що застосування МСФЗ 9
не призвело до змін балансової вартості фінансових активів та правил
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вимірювання фінансових зобов'язань [324], а в компанії «Radisson» незначний
вплив першого застосування МСФЗ 9 доводиться тим, що в попередньому році
збитки від знецінення фінансових активів складали 100 млн., станом на 30
вересня 2019 р. – 104 млн. євро.
Проте фінансова звітність компаній після першого застосування МСФЗ 9
показує зворотне:
- інші операційні витрати відкориговані в сторону збільшення («Turkish
Airlines»: +25%; АТ «Укрзалізниця»: +400%; «METRO AG»: +19%),
- відсоткові витрати – в сторону зменшення («METRO AG»: -12,7%),
- власний капітал – у сторону зменшення (компанія «METRO AG»: -4,2%;
АТ «Київстар»: -18,2%; компанії «Nestle»: -9,5%; «Radisson»: -41,87%, «Turkish
Airlines»: +7 млн. дол.),
- резерви під очікувані кредитні збитки – у сторону збільшення (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Динаміка змін резервів під очікувані кредитні збитки та
дебіторської заборгованості в компаніях за 2018-2019 рр.
після застосування МСФЗ 9
Джерело: складено на основі фінансових звітів досліджуваних компаній (додаток К).

Як показує рис. 4.5, у примітках до річної фінансової звітності готелɸ
«Прем’єр Палац» станом на 31.12.2019 року не враховано вплив вимог МСФЗ 9
у частині розкриття підходу до визнання резервів під очікувані кредитні збитки
за фінансовими активами та вплив цього на фінансову звітність [325]. Проте, як
зазначають інші сім компаній, резерв під очікувані кредитні збитки на основі
нової моделі ECL було визначено відповідно до МСФЗ 9 здебільшого за
спрощеним підходом (зокрема, компанії «Енергоатом», «Radisson», «Київстар»,
«Turkish Airlines», «1HVWOHª із використанням матриці забезпечень, методологію
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розрахунку якої було розглянуто у пп. 2.3.9.
Зокрема, для групування дебіторської заборгованості компанії обрали
кількість днів прострочення платежу для груп99 зі спільними характеристиками
кредитного ризику або виникнення збитків (додаток Л.9, Л.11), а коефіцієнт
збитку визначили на основі:
 історичного досвіду, включаючи прогнозну інформацію – компанія
«Turkish Airlines»;
 графіків платежів за продажами за 18 та 24 місяціɜ до кожної звітної дати
та аналогічних історичних кредитних збитків, які коригуються з урахуванням
поточної та прогнозної інформації про макроекономічні фактори, що
впливають на здатність клієнтів погашати дебіторську заборгованість –
компанії «Київстар» та «Radisson» (додаток Л.12);
 зовнішніх кредитних рейтингів агентств та попереднього досвіду роботи з
відповідними клієнтами – «METRO AG» (додаток Л.13);
 оцінки очікуваних кредитних ризиків, у тому числі для дебіторської
заборгованості за комунальні послуги на груповій основі – «Енергоатом»
(наприклад, ДП «Енергоринок» включений до групи ризику «дефолт» [328]);
 інформації про історичну платіжну дисципліну – АТ «Укрзалізниця»
(додаток Л.11);
 фактичного досвіду кредитних збитків за попередні три-п'ять років
загальної залишкової дебіторської заборгованості – компанія «Nestle».
Водночас примітка компанії «Nestle» вказує на те, що сама модель ECL та деякі
застосовані припущення під час її обчислення є ключовими аспектами
невизначеності оцінки, що узгоджується із новими вимогами Концептуальної
основи (див. п. 2.1).
Результати показали, що всі досліджувані компанії під час розрахунку ECL
враховують такі ризики, що виникають у результаті їхньої діяльності:
• ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки
справедливої вартості та ціновий ризик), • кредитний ризик, • ризик ліквідності.
Зокрема, компанія «Turkish Airlines» припускає, що кредитний ризик за
фінансовим активом значно ɜɢɳɢɦ, якщо він прострочений понад 30 днів; ризик
дефолту – якщо позичальник навряд чи повністю сплатить свої кредитні
зобов'язання перед компанією, не вдаючись до таких дій, як реалізація гарантії
(якщо така є).
Загалом компанії, окрім компаній «METRO AG», «Укрзалізниця» та
«Київстар»100, зазначають, що використовують невелику частину похідних
Метро такі групи розподіляє по регіонах, що використовуються для звітності по сегментах «METRO» [324].
Управлінський персонал компаній постійно відстежує потенційні кредитні ризики для всіх клієнтів, які потребують
кредиту, відстрочки платежу, що перевищує певний ліміт [184; 326; 324].

99

100

349

РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНІ НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
фінансових інструментів для мінімізації потенційних негативних наслідків
фінансових ризиків та управління ними. Наприклад, компанія «METRO AG»
мінімізує кредитний ризик, переважно інвестуючи в інструменти позикового
капіталу від емітентів із хорошим та ідеальним рейтингом (інвестиційний клас).
Хоча навіть для цих видів активів кредитна спроможність емітентів постійно
контролюється керівництвом компанії. Це дає змогу своєчасно виявити будьяке ймовірне збільшення кредитного ризику та швидко зреагувати на такі
зміни, наприклад, у період або після пандемії СОVID-19 (див. нижче).
Також компанія «METRO AG» зазначає в примітках, що подальше
впровадження моделі ECL може привезти до більшого коливання
консолідованого результату в наступні періоди, оскільки рівень резервів після
змін у МСФЗ тепер залежить від багатьох економічних умов. Дійсно, якщо
ДП «Енергоатом» в умовах нового ринку електроенергії не нарахував резервів
очікуваних кредитних збитків на дебіторську заборгованість, яка сформувалась
протягом 2019 р., то такі коливання консолідованого результату в наступні
періоди ймовірніше за все відбудуться. ɐе пояснює від’ємну динаміку в
резервах під очікувані кредитні збитки за період 2018-2019 рр. у компаній
«Radisson» та «Nestle» (рис. 4.5), інформацію про яку рекомендується
розкривати в звітності на ранніх етапах, як того вимагає сам стандарт.
У зв’язку із цим доцільним є практичне запровадження керівництвом
«METRO AG» поправки до МСБО 1, пов’язаної із прийняттям МСФЗ 9, яка
передбачає відображення знецінення фінансових активів у звіті про прибутки та
збитки окремим ɪɹɞɤɨɦ (додаток Л.10). Компанія «Nestle» не відображає збитки
від знецінення, пов'язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю
окремо в консолідованому звіті про прибутки та збитки, але звітує про них у
розділі «Маркетингові та адміністративні витрати» [329].
Що стосується МСФЗ 15, то його вплив на фінансові показники у 2019 р.
можливо дослідити тільки в порівнянні з 2018 р. – роком першого застосування
стандарту, та 2017 р. – коли в обліку доходів застосовувався попередній
міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Динаміка змін прибутків та доходів від реалізації компаній
за 2018-2019 рр. після застосування МСФЗ 15
Джерело: складено на основі звітів досліджуваних компаній (додаток К, додаток М).

Рис. 4.6 показує, що прогнозоване в п. 3.5 цієї монографії пізнє визнання
виручки внаслідок застосування МСФЗ 15 підтвердилося у 2019 р. на практиці
уповільненими темпами зростання доходів від реалізації, зокрема, в «Turkish
Airlines» (на -14,4 п.п.), ДП «Енергоатом» (на -3,5 п.п.), АТ «Укрзалізниця» (на
-4,8 п.п) та готель «Прем’єр Палац» (на -21 п.п.). Це пояснюється тим, що
компанії здебільшого визнають доходи з плином часу (додаток І), що поступово
відображає виручку в звіті про прибутки та збитки.
Дійсно, у тих компаніях, які визнають доходи від реалізації ɭ визначений
момент часу, зафіксовано пришвидшені темпи зростання виручки за
досліджуваний період: «METRO AG» (на 10,1 п.п.), «Київстар» (на 5 п.п),
«Radisson» (на 5 п.п.) та «Nestle» (на 0,64 п.п.) – додаток М. Тому прогнозоване
зростання операційного прибутку в компанії «METRO AG» ɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨɫɹ
внаслідок уперше прийнятого у 2019 р. компанією МСФЗ 16. Крім того,
компанія відмітила значний вплив трьох стандартів на інший сукупний дохід:
МСФЗ 16 – зростання на 934 млн. дол., МСФЗ 9 та МСФЗ 15 – на 613 млн. дол.
[324].
Також потрібно зазначити, що поява контрактних активів та зобов'язань
значно  помітна  у  фінансовій  звітності  більшої  частини  досліджуваних
компаній,  крім «METRO AG» (додаток М). Наприклад, збільшення
контрактних активів компанії «Nestle» у 2018-2019 рр. на6,8% призвело до
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зростання оборотних активів на 28,6% (додаток К, табл. К.4). Аналогічне
зростання оборотних активів спостерігається й у ДП «Енергоатом» (зростання
контрактних активів у 8 разів – на 5%), «Прем'єр Палац» (у 3 р. – на 42,2%),
АТ «Укрзалізниця» (у 1,5 р. – на 63,2%), а необоротних активів – у «Turkish
Airlines» (+12,65% - на 11,4%) та «Київстар» (+9,84% - на 4%). Це підтвердило
прогнози, зазначені в п. 3.5, перевірка яких у контексті впливу на аналітичні
коефіцієнти буде проведена в п. 4.5.
Тенденція зростання контрактних зобов'язань за 2018-2019 рр. зустрічається
рідше в фінансовій звітності досліджуваних компаній, зокрема, лише в
компаніях «Turkish Airlines» (+7,1%), «Radisson» (+39,7%) та «Київстар»
(+10,9%). Зменшення таких зобов'язань, зокрема, в ДП «Енергоатом» (-20,81%),
«Nestle» (-6%) та АТ «Укрзалізниця» (-16,7%), здебільшого означають їхнє
переведення у доходи від реалізації в кінці періоду. Дійсно, ДП «Енергоатом»
зазначає в примітках: ”Протягом 2019 р. були визнані доходами контрактні
зобов'язання на суму 63 831 тис. грн. (2018 – 3 823 тис. грн.)“ [328]. Така різка
тенденція є зрозумілою, оскільки 2018 р. був перехідним на МСФЗ 15.
Крім того, компанії по-різному виокремили в фінансовій звітності такі
активи та зобов'язання (додаток І). Зокрема, АТ «Укрзалізниця»,
ДП «Енергоатом» та готель «Прем’єр Палац» відображають їх у оборотних
активах та короткострокових зобов'язаннях; АТ «Київстар», «Turkish Airlines»
та «Nestle» — як у поточних активах та зобов'язаннях, так і довгострокових
(додаток І). Така практика доводить проблему співставності фінансової
звітності, розглянуту в п. 3.5.
Також співставність ускладнюється тим, що деякі компанії обрали
модифікований ретроспективний перехід на МСФЗ 15, при якому не
відбувається коригування показників попереднього року, а будь-яка необхідна
сума коригування визнається у власному капіталі. Водночас «METRO AG»
зазначає, що скористалася спрощеним підходом і застосувала стандарт
ретроспективно до договорів, які не були виконані повністю на дату першого
застосування (1 жовтня 2018 р.).
Що стосується МСФЗ 16, то його нейтральний вплив на фінансову
звітність очікують лише АТ «Укрзалізниця» та готель «Прем’єр Палац». Для
готель «Прем’єр Палац» це пояснюється тим, що готелі належать підприємству
на дату дослідження на праві власності, а передача в оренду деяких офісів та
приміщень не змінює порядок їхнього обліку відповідно до нового стандарту.
Аналогічна ситуація є й для АТ «Укрзалізниця» як орендодавця, проте, як
орендар, компанія пояснює нейтральний вплив МСФЗ 16 на її фінансову
звітність тим, що:
1) оренда, яка раніше класифікувалася як фінансова, продовжує
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обліковуватися як фінансова, застосовуючи вимоги МСФЗ 16 з 1 січня 2019 р.
(тобто ROU-активи та зобов'язання з оренди відповідають балансовій вартості
активів та зобов'язань із фінансової оренди, визнаної раніше згідно з МСБО 17);
2) оренда, яка раніше класифікувалась як операційна, відповідно до нового
стандарту звільняється від визнання, оскільки розглядається компанією як
короткострокова та/або оренда з низькою вартістю [184].
Тому правила обліку оренди після переходу на МСФЗ 16 в
АТ «Укрзалізниця» та готель «Прем’єр Палац» залишаються подібними до
попередніх періодів.
Решта шість компаній, на відміну від готель «Прем’єр Палац» та
АТ «Укрзалізниця», оцінюють вплив МСФЗ 16 як суттєвий та розкривають
його в ново обчислених сумах ROU-активів та зобов'язань з оренди (рис. 4.7),
надаючи різні пояснення. Наприклад, у примітках «METRO AG» зазначається,
що ”МСФЗ 16 є зміною бухгалтерського обліку і не має економічного впливу
на діючий бізнес та грошові потоки. Проте він має суттєвий вплив на фінансові
звіти METRO” [324].

Рис. 4.7. Частка ново визнаних активів та зобов'язань із оренди у загальних
активах та зобов'язаннях компаній за 2019 р.
після першого застосування МСФЗ 16
Примітки: ○ відстрочені податкові зобов'язання; • відстрочені податкові активи.
Джерело: власна розробка на підставі консолідованих звітів компаній та додатку Н.

Отже, рис. 4.7 підтверджує гіпотезу іспанських науковців Х. Моралес-Діаз
та К. Замора-Рамірес [216] про те, що зміна в зобов'язаннях після прийняття
МСФЗ 16 буде вищою, ніж у активах. Зокрема, найбільше співвідношення
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таких зобов'язань до активів отримується в АТ «Київстар» (у 2,4 рази),
ДП «Енергоатом» (у 2,3 р.) та «Radisson» (у 1,8 р.), тобто в сфері
телекомунікацій, енергетики та готельного бізнесу; менше – в «METRO AG» (у
1,4 р.), «Turkish Airlines» (у 1,3 р.) та «Nestle» (у 0,3 р.).
З рис. 4.7 помітно, що найбільшого впливу від прийняття МСФЗ 16
отримала компанія, яка орендує 55 об’єктів нерухомості для надання
готельного сервісу в різних країнах світу – компанія «Radisson». Це пояснюється
тим, що до нових змін усі договори оренди компанія відносила до операційної
оренди, проте після змін більшість із них вона змушена була перекласифікувати
в фінансову оренду, а залишкові суми стимулів до оренди, які відповідно до
МСБО 17 обліковувалися як операційна оренда – скоригувати до активів права
користування на дату переходу на МСФЗ 16. Тому це призвело до визнання
ROU-активів, частка яких у загальних активах компанії склала 25%, та
збільшення загальних зобов'язань через збільшення орендних зобов'язань на
45% (табл. Л.4).
Отже, прийняття МСФЗ 16 для компанії «Radisson» означало повну зміну в
обліку договорів оренди, крім тих, що були укладені до 1999 р. (вимога
перехідних положень МСБО 17), та включення так званого механізму САР101.
Зокрема, згідно з САР у договорах оренди компанії «Radisson» передбачається
сплата орендодавцю однієї із більших сум: (1) обумовленої мінімальної суми
орендної плати, або (2) змінної суми, обчисленої у відсотках від доходу або
прибутку готелю.
Як наслідок, облік орендних зобов'язань у компанії «Radisson» залежить
від впевненості керівництва компанії в тому, чи буде використано САР
протягом строку оренди:
 якщо така впевненість присутня, то компанія оцінює зобов'язання з
оренди відповідно до очікуваного САР на основі бізнес-плану для кожного
готелю та зменшує таке зобов'язання протягом очікуваного терміну оренди;
 якщо така впевненість відсутня, то компанія оцінює зобов'язання з
оренди, передбачаючи їхнє погашення в кінці строку оренди.
Отже, керівництво «Radisson» використало власне судження під час
розробки облікової політики для нових вимог МСФЗ 16, адже останній не
включає конкретних вказівок щодо таких типів домовленостей. На думку
практиків, така облікова політика є доречною та надійною одночасно, а тому
надає користувачам корисну фінансову інформацію. Проте потрібно зазначити,
що такі внутрішні нововведення вимагатимуть від керівництва компанії
регулярної оцінки та порівняння облікових політик, особливо в разі появи

101

Сар – встановлення максимальної межі (для Collar – мінімальної межі), до якої може бути збільшена орендна плата.
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нових вказівок або тлумачень до МСФЗ для відповідної галузі.
Після «Radisson», другою компанією, орендні зобов'язання та активи якої
суттєво збільшились після прийняття МСФЗ 16 (+26% та + 11% відповідно,
рис. 4.7), є АТ «Київстар». Це пояснюється тим, що після змін Група
перекласифікувала оренду із операційної (до 75% очікуваного строку
корисного використання або до 90% справедливої вартості орендованого
активу) у фінансову оренду.
Водночас, як зазначається в примітках АТ «Київстар», перехід було
здійснено із застосуванням певних спрощень, дозволених новим стандартом, а
саме:
¾ застосування єдиної ставки дисконтування до портфеля договорів оренди
з обґрунтовано аналогічними характеристиками, яка на дату переходу
визначена на підставі безризикової ставки залучення додаткових позикових
коштів (15,06%) із передбаченням у подальшому відповідних коригувань для
кредитного ризику, специфіки договору, валюти;
¾ використання попереднього аналізу для обтяжливого характеру договору
оренди в якості альтернативи проведенню перевірки на предмет знецінення
(станом на 1 січня 2019 р. обтяжливих договорів у компанії не було);
¾ облік операційної оренди зі строком менше 12 місяців станом на 1 січня
2019 р. як короткострокової оренди;
¾ виключення первісних прямих витрат із оцінки ROU-активу на дату
першого застосування; та
¾ використання суджень заднім числом під час визначення строку оренди,
якщо договір містить опціони на подовження чи припинення оренди [326].
Щодо останнього АТ «Київстар» зазначає, що більшість умов щодо
можливості подовження та припинення договорів може бути використана
тільки компанією, а не відповідним орендодавцем. Це доповнює шляхи
врегулювання проблематики питання, розкритого в п. 3.2(і), виокремлюючи
такі найбільш впливові фактори під час визначення строку оренди, як:
а) впевненість у тому, що компанія продовжить (або не припинить) оренду, яка
існує, якщо для відмови від подовження договору оренди встановлені значні
штрафи; б) врахування тривалості оренди в минулих періодах, а також витрати
за порушення звичайного порядку діяльності (або бізнес-зриви) та витрати,
необхідні для заміни орендованого активу.
До цих факторів компанія «Radisson» додає ще один фактор, характерний
для оренди готелів – врахування будь-яких поліпшень орендованої власності,
які дають їй значну залишкову вартість. Тому станом на 31 грудня 2019 р. всі
варіанти продовження оренди готелів були включені до орендних зобов'язань
компанії [327], що пояснює їхнє зростання у 2019 р. на 45% (рис. 4.7).
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Наступною компанією, орендні зобов'язання якої після перекласифікації
оренди відповідно до нового МСФЗ 16 збільшились на 21%, а основні засоби за
рахунок появи ROU-активів – на 15%, є «METRO AG» (рис. 4.7). Водночас
компанія скористалася можливістю віднесення малоцінних (переважно офісне
обладнання) та короткострокових активів із оренди безпосередньо в прибутки
та збитки. Це доводять збільшені на 19% операційні витрати (додаток Н), що, як
зазначає сама компанія, ”мало суттєвий вплив на чистий прибуток та чистий
борг METRO AG, який зріс на 2,6 млрд. євро“ [324]. У динаміці (табл. К.8) це
зростання чистого прибутку на 31,05%, а чистого боргу – на 92,9%.
Крім того, потрібно зазначити, що несприятливий вплив МСФЗ 16 на
операційний прибуток компанії (табл. К.8) проявився за рахунок зниження
доходів від суборенди, що зменшило загальні продажі на 5%. Зокрема, у
примітках «METRO AG» зазначається: ”Без урахування впливу МСФЗ 16,
прийнятого з 1 жовтня 2019 р., продажі компанії зросли на 1,3%“ [324]. Тому
прогнозована нейтральність впливу стандарту на виручку суб'єктів
господарювання (табл. 3.12) не підтвердилася практикою, а очікуваних зростань
у відстрочених податках не відбулося.
До того ж, відстрочені податки та фінансові витрати компанії (додаток Н)
не зросли також внаслідок першого застосування МСФЗ 9, який призвів до
зменшення власного капіталу (див. вище), продажу в листопаді 2019 р.
дочірньої компанії «METRO China» та значного впливу на збут продукції
COVID-19.
ɉід впливом нових вимог МСФЗ 16 прогнозоване зростання відстрочених
податків (див. п. 2.4) не підтвердилося й для компаній «Енергоатом» та «Nestle».
Зокрема, для енергетичного виробника таке відхилення пояснюється тим, що
його вид діяльності за прогнозами фахівців не піддається значному впливу
стандарту; для харчового виробника «Nestle» – тим, що група не визнала
відстрочених податкових зобов’язань для недоотриманих прибутків (26,8 млрд.
шв. фр.), які були невідкладно реінвестовані в іноземні дочірні компанії [329],
що загалом призвело до зниження відстрочених податків на 34% (рис. 4.7).
Отже, відповідні зниження відстрочених податків (додаток Н) дають підстави
стверджувати про покращення якості фінансової звітності ДП «Енергоатом»,
«Nestle» та «METRO AG», теоретична гіпотеза якої розкривалася в п. 1.1.
Що стосується компанії «Turkish Airlines», то вплив МСФЗ 16 на активи та
зобов'язання з оренди (+7% та +9% відповідно, рис. 4.7), а також на
амортизаційні відрахування (+40%), відстрочені податки (+14%), фінансові
(+100%) та операційні витрати (-92%) (додаток Н), підтвердився в повній мірі
відповідно до прогнозованих ɡɦɿɧ для авіаперевізників.
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Незначні зміни в орендних активах (+0,06%) та зобов'язаннях (+0,14%)
пояснюються в примітках ДП «Енергоатом» тим, що більшість орендованих
основних засобів за такими групами як будівлі, споруди, передавальні пристрої,
машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади (меблі) та
інвентар були звільнені від визнання оренди відповідно до п. 5 МСФЗ 16,
оскільки термін їхньої оренди не перевищує 12 місяців, а вартість складає
менше 150 тис. грн. Тому очікуваного зменшення операційних витрат для
компанії після переходу не відбулося (-2%, див. додаток Н). Отже, гіпотеза
іспанських вчених Х. Моралес-Діаз та К. Замора-Рамірес [216] щодо
відсутності суттєвого впливу оновлених МСФЗ на фінансові показники
енергетичної галузі підтвердилася.
При цьому до позитивного обґрунтування подібних наслідків впливу
першого застосування МСФЗ 16 потрібно віднести звірку договірних
зобов'язань за операційною орендою із ново визнаними зобов'язаннями,
наведену в примітках АТ «Київстар» (табл. 4.17).
Таблиця 4.17. Витяг із приміток звітності АТ «Київстар» за 2018-2019 рр.
щодо перерахунку зобов'язань із оренди після запровадження МСФЗ 16
Статті
Суми, грн.
Недисконтовані зобов'язання за операційною орендою за МСБО 17, розкриті
1 297 749
на 31 грудня 2018 р.
- Переглянуті строки оренди при запровадженні МСФЗ 16 (обґрунтовано
1 814 295
визначені опціони подовження і припинення оренди)
- Звільнення при визнанні оренди активів із низькою вартістю
- Звільнення при визнанні короткострокової оренди
- Різниці при визнанні оренди (якщо попередній метод обліку не застосовний)
Всього недисконтованих орендних платежів, які є обґрунтовано визначеними
- ефект дисконтування із використанням середньозваженої процентної ставки
на позикові кошти 15%
- зобов'язання з фінансового лізингу за МСБО 17, визнані у балансі станом на
31 грудня 2018 р. (дисконтовані)
Всього зобов'язань з оренди
З них:
- короткострокові зобов'язання з оренди
- довгострокові зобов'язання з оренди
Джерело: [326].

(112 248
(10 443)
18 248
3 007 601
(888 509
42 231
2 161 323
523 610
1 637 713

Отже, із приміток АТ «Київстар» (табл. 4.17) стає зрозумілим, які суми
(112 248 тис. грн. та 10 443 тис. грн.) звільняються від визнання в оренді через
активи із низькою вартістю та короткострокові терміни оренди, про що не
зазначається в примітках інших вітчизняних та міжнародних підприємств,
окрім компанії «Radisson» (табл. Л. 5).
Крім того, доречною інформацією в примітках до фінансової звітності
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АТ «Київстар» потрібно відмітити:
(і) детальні пояснення щодо впливу прийнятих та майбутніх поправок до
МСФЗ,
(іі) розшифровку складових виручки відповідно до нової моделі її обліку
згідно з МСФЗ 15 (див. п. 2.4),
(ііі) включення тлумачення зносу поліпшень орендованого майна,
(іv) інформацію про строк корисного використання кожної групи активів у
формі права користування (в той час як терміни амортизації орендованих
активів у всіх інших компаніях обмежуються залишковими термінами оренди –
додаток О),
(v) відображення зобов'язань у деномінованих різних валютах,
(vі) зміни в резервах для виведення активів із експлуатації (додаток Л.7).
Водночас компанією оцінено ймовірне збільшення суми такого резерву (2019 р.
– на 65 644 тис. грн., 2018 р. – на 24 630 тис. грн.) в разі зменшення ставки
дисконтування на 1%.
Проте АТ «Київстар», на відміну від ДП «Енергоатом», яка після
прийняття МСФЗ 16 провела перерахунок курсових різниць для зобов'язань із
орендних платежів (2019 р. – 1090 тис. грн., 2018 р. – 0, додаток Л.6), пояснило
власні збитки від курсових різниць, отримані у 2019 р., як зміцнення
української гривні по відношенню до іноземних валют. Також корисною
інформацією в примітках ДП «Енергоатом» виявилася розшифровка
надходжень та вибуття по статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» у розрізі
видів діяльності, що значно полегшує читання фінансової звітності.
Загалом, як показує інформація із додатку І, компанії здебільшого
відображають ROU-активи в складі основних засобів, окрім «Енергоатом» та
«Radisson», які виокремлюють новий вид активів у складі інших оборотних
активів (додаток Л.1).
Отже, рис. 4.7 підтверджує на практиці прогнозований у п. 3.4-3.5
найбільший вплив нового МСФЗ 16 на готельний бізнес, телекомунікації,
роздрібну торгівлю та авіакомпанії в повній мірі. При цьому потрібно
зазначити, що в більшості випадків міжнародні підприємства перейшли на
МСФЗ 16 із повним ретроспективним ефектом (див. табл. 3.6) – компанії
«Radisson», «METRO AG», «Nestle», крім перегляду відповідності договорів
оренди новому визначенню за МСФЗ 16 у компанії «Nestle».
Крім того, хоча «Turkish Airlines», ДП «Енергоатом» та АТ «Київстар» й
обрали модифікований ретроспективний спосіб переходу на новий стандарт, для
досягнення співставності звітів за 2018-2019 рр. авіакомпанія здійснила
перерахунок показників за 2018 р.; АТ «Київстар» для оцінки орендованої
нерухомості обрало такий метод, ніби нові правила обліку застосовувалися
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завжди (перший метод – ретроспективний, див. табл. 3.6).
Отже, практика доводить, що більшість міжнародних компаній (зокрема,
«Radisson», «METRO AG», «Nestle», частково «Turkish Airlines») та деякі із
вітчизняних підприємств (зокрема, АТ «Київстар» – в оцінці ROU-активів)
підприємств віддали перевагу ретроспективному методу переходу на новий
стандарт оренди, який з точки зору ІASB є найбільш доцільним (див. п. 3.5),
незважаючи на його високі трудовитрати. Тому фінансові коефіцієнти цих
компаній, як очікується, отримають розрахункову аналогічність, а отже
точнішу аналітичність, що буде перевірено в п. 4.5.
Що стосується змін у МСФЗ після 1 січня 2020 р. та пізніше, то оцінка їх
впливу на фінансову звітність у обраних компаніях відрізняється:
управлінський персонал одних компаній (зокрема, АТ «Київстар», «Nestle»,
«METRO AG») оцінює його як суттєвий, інших (зокрема, ДП «Енергоатом»,
АТ «Укрзалізниця», «Turkish Airlines») – як незначний (табл. 4.18).
Таблиця 4.18. Очікувані зміни у фінансовій звітності вітчизняних та
міжнародних компаній внаслідок впливу майбутніх поправок до МСФЗ
Стандарти та
тлумачення

Дата
набрання
чинності

Компанії, які
очікують зміни у
фінансовій
звітності

Компанії, які не
очікують істотного
впливу на фінансову
звітність

Поправки до МСФЗ 10 та
МСБО 28 щодо продажу
чи внеску в асоційовану
компанію або спільне
підприємство

не визначено

«Київстар»,
«Nestle»

«Енергоатом»,
«Укрзалізниця»,
«METRO AG»

«Київстар»
МСФЗ 17

1 січня 2021

(вплив на гарантії
виконання
зобов’язань)

Поправки до МСФЗ 4 та
МСФЗ 9

1 січня 2020

«METRO AG»

Зміни в МСФЗ 3 –
визначення бізнесу

1 січня 2020

«Київстар»
(перспективно),

1 січня 2020

«Nestle»

1 січня 2020

«Київстар»

Зміни в МСФЗ 9,
МСБО 39 та МСФЗ 7 –
реформа базової
процентної ставки
Зміни МСБО 1 та
МСБО 8 – визначення
суттєвості
Поправки до МСБО 19

не визначено

«Nestle»
«Енергоатом»,
Концептуальна основа
1 січня 2020
«Київстар»
КТМСФЗ 23
1 січня 2020
«Енергоатом»
Джерело: примітки до фінансових звітів зазначених компаній.

«Енергоатом»,
«Укрзалізниця», «Turkish
Airlines», «METRO AG»,
готель «Прем’єр Палац»
«Turkish Airlines»
«Енергоатом»,
«Укрзалізниця», «Turkish
Airlines», «METRO AG»
«Енергоатом»,
«Київстар»,
«Укрзалізниця», «Turkish
Airlines»
«Енергоатом»,
«Укрзалізниця»,
«Turkish Airlines»
«Укрзалізниця»,
«METRO AG»
-
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Щодо змін у Концептуальній основі, досліджених у другому розділі цієї
монографії, то жодна із міжнародних компаній не зазначила в примітках
значного їхнього впливу на фінансову звітність. Проте досліджене у пп. 2.1.4
зниження порогу ймовірності під час визнання активів та зобов'язань може
суттєво вплинути, наприклад, на розкриття прихованих резервів, внаслідок
яких власний капітал одного німецького банку зріс на 26,2% [32, с. 423].
Така політика симетричної обачності, як розглядалося в п. 4.2, суттєво
суперечить німецькій традиції консерватизму, перехід від якої на МСФЗ такими
німецькими автомобільними гігантами-виробниками, як «Volkswagen» та
«BMW», призвів також до збільшення їхнього акціонерного капіталу на 41%
внаслідок капіталізації витрат на розробки [32, с. 224].
Крім того, знижений поріг ймовірності під час визнання активів та
зобов'язань означає зникнення умовних активів та зобов'язань із фінансових
звітів компаній та збільшення загальних активів та зобов'язань. Упровадження
такої зміни Концептуальної основи на практиці для деяких компаній може
означати суттєві негативні фінансові наслідки, які можуть стати потенційною
загрозою в продовженні ведення їхньої основної діяльності.
Наприклад, суттєві судові справи ДП «Енергоатом» (5 млрд. грн., що
перевищує межу суттєвості у 20 млн. грн.) навіть у разі незначної ймовірності
їхнього програшу відповідно до оновлених вимог Концептуальної основи
повинні будуть відображатися в складі короткострокових зобов'язань (станом
на 31 грудня 2018 р. – 212 млн. грн. у складі забезпечень ймовірних витрат під
судові позови), що станом на 31 грудня 2019 р. уже оцінюється керівництвом як
можливий негативний вплив на показники фінансового результату компанії
[328]. Подібна ситуація загрожує й АТ «Укрзалізниця», в примітках якої станом
на 31 грудня 2019 р. розкривається інформація про потенційний можливий
збиток Групи за позовами третіх осіб у інших судових та арбітражних процесах
на суму 2,9 млрд. грн (2018: 1,6 млрд. грн), що також перевищує межу
суттєвості компанії.
Отже, як показує дослідження, про нові вимоги Концепту зазначаються
коротко в примітках ДП «Енергоатом» та АТ «Київстар» , а саме: в контексті
удосконаленого визначення «зобов'язання», роз’яснення таких важливих
питань, як функції управління, обачність та невизначеність оцінки, які, на
думку керівництва, є головними впливовими змінами під час підготовки
фінансової звітності. Проте практика показує, що симетрична обачність не
допомагає повністю узгодити фінансову інформацію з оцінкою ринку.
Наприклад, із теоретичної точки зору, справедлива вартість розглядається
як об’єктивна категорія, але з практичної – кожна конкретна ціна товару може
тільки наближатися до його справедливої вартості та, лише як виключення,
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відповідати їй.
Дійсно, на практиці частіше застосовується нижчий рівень вихідних даних
(рівень 3), що означає розпорошеність даних по величині справедливої ціни,
визначеної для фінансових активів АТ «Укрзалізниця», ДП «Енергоатом»,
АТ «Київстар» та інвестиційної нерухомості «METRO AG» (додаток І). Тому
більш надійними в визначенні справедливої вартості потрібно відмітити
компанії «Turkish Airlines», «Radisson», «Nestle» та «METRO AG», які обрали
вищий рівень вихідних даних (рівнів 2 та 1) як для фінансових активів та
зобов'язань, так і для деривативів, облігацій та акцій для перепродажу.
Отже, справедливу вартість практика дозволяє вважати суб’єктивною
оцінкою, тому що, по-перше, кожен продавець та покупець мають власну думку
про її величину, а по-друге, методи її визначення дуже часто (особливо для
рівня 3) є суб’єктивними. Можливо саме тому такі компанії, як «Nestle» та
«Radisson» у своїх примітках детально описують використані оцінки та
припущення, які мають значний вплив на їхні баланси та звіти про прибутки.
Зокрема, компанія «Nestle» зазначає про високий ступінь використаного
судження (або невизначеності) під час класифікації та оцінки активів,
утримуваних для продажу; визнання та оцінки виручки; відображення основних
та додаткових статей у звіті про прибутки; визначення терміну та договору
оренди; визначення CGU та оцінки відновлювальної вартості для тесту на
знецінення; оцінки корисного терміну нематеріальних активів (визначеного чи
необмеженого); оцінки заборгованості з виплат працівникам; визнання та
оцінки забезпечень; та оцінки поточних та відстрочених податків [329].
Компанія «Radisson» пояснює використані судження щодо облікової
ставки, очікуваної прибутковості активів, підвищення майбутніх виплат
працівникам та інфляції. Водночас судження враховують бюджетні показники
на 2020 рік та прогнозовані показники на 2021-2022 рр., індекс місцевих
споживчих цін відповідно до його історичних темпів зростання, нарощування
доходів внаслідок реконструкції готелів та впливу ребрендингу. Проте під час
тесту на знецінення визначення CGU та оцінка відновлювальної вартості в
компанії «Radisson» є більш точною інформацією, ніж у «Nestle», тому що
кожен договір готелю розглядається як окремий договір на отримання коштів
(тобто CGU), а ставка дисконтування визначається ставкою дисконтування
майбутніх грошових потоків у Єврозоні (наприкінці 2019 р. – 8,2%).
Як зазначається в примітках самої компанії, у 2019 р. проведений тест на
знецінення для основних фондів, пов'язаних із орендованими готелями в
Бельгії, Норвегії та Великобританії, призвів до списання їхньої вартості до
розрахункової вартості використання внаслідок зниження очікуваних темпів
зростання ринку. Проте в разі економічного відновлення, подальший перегляд
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планів та прогнозів для збиткових готелів може призвести до поновлення їхньої
балансової вартості, яке дозволяється МСФЗ, на відміну від GAAP США,
Японії та Китаю (див. п. 4.2).
Крім Концептуальної основи, АТ «Київстар» вперше оцінює очікуваний
вплив МСФЗ 17 на фінансову звітність у разі його прийняття (1 січня 2021 р.).
Зокрема, консолідована група ”очікує застосувати цей стандарт до гарантій
виконання зобов'язань, які вона надає“ [326, с. 16].
Загалом досліджена практика використання нових МСФЗ на вітчизняних
підприємствах показує їхню певну недовіру до нових політичних та
економічних змін у країні після президентських (березень-квітень 2019 р.) та
парламентських (липень 2019 р.) виборів. Це підтверджує наслідки впливу
політичної детермінанти, дослідженої в п. 4.3, на локальному рівні. Крім того,
про наслідки COVID-19 зазначається в примітках до фінансової звітності за
2019 р. кожного із досліджуваних підприємств, зокрема: ”COVID-19 мав
помітний негативний вплив на розвиток бізнесу…, незважаючи на застосовані
пом’якшувальні заходи зі сторони урядів“ [324].
Для пом’якшення фінансового впливу пандемії на прибуток, керівництво
«Radisson» вжило низку заходів, які включають, але не обмежуються ними,
тимчасові звільнення персоналу, відстрочку орендних платежів, подання заявок
на державні субсидії та позики та відтермінування деяких капітальних вкладень
[327]; у примітках АТ «Київстар» вказується на продовженні моніторингу
потенційного впливу ситуації та в разі необхідності вжитті всіх можливих
кроків для мінімізації її наслідків [326].
Водночас відповідні рекомендації ІASB щодо застосування найбільш
задіяних МСФЗ під час пандемії (табл. 4.14) були дотримані підприємствами порізному:
• АТ «Київстар» – відносить спалах захворювання до події, яка не вимагає
коригування після звітного періоду на дату балансу;
• компанія «Radisson» – зазначає про відсутність загрози припиненню її
діяльності завдяки прямим діям інвесторів, які забезпечать необхідним власним
капіталом протягом наступних 12 місяців [327];
• компанія «METRO AG» – а) знецінює гудвіл деяких дочірніх компаній
через регуляторні обмеження внаслідок пандемії COVID-19, б) збільшує
резерви під очікувані кредитні збитки, особливо в підрозділах із більш
тривалими термінами оплати та секторі HoReCa102, в) коригує забезпечення на
виплати працівникам на основі корпоративних бюджетів, використовуючи
поточні ринкові параметри (ціни на акції та порівняльні показники), г) оцінює
акронім, що походить від перших двох букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe / Catering (готель - ресторан - кафе /
кейтеринг)/

102
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можливі подальші наслідки пандемії в прогнозних фінансових величинах:
”загальні обсяги продажів за фінансовий рік 2019/20 знизяться на 3,5-5%,
ЕВІТDA знизиться приблизно на 200 млн. євро“ [324].
Для Росії та Східної Європи зміни в продажах та ЕВІТDA очікуються бути
слабшими, ніж у Азії та Західній Європі, де обмежувальні заходи урядів були
більш жорсткими. Від заощаджень та сегменту «Інші» компанія очікує
отримати позитивний вплив на коригування ЕВІТDA. Прогноз базується на
припущенні стабільних обмінних курсів та тому, що негативні наслідки
пандемії COVID-19 не зростатимуть у країнах, де відновлення сектору HoReCa
триває: травень 2020 р. – 75% від продаж попереднього року, червень 2020 р. –
95%“ [324].
Тобто компанія «METRO AG» врахувала найбільше рекомендацій ІASB
щодо застосування правил МСФЗ під час пандемії, адже оцінка фінансових
наслідків COVID-19 є відсутньою, наприклад, у примітках компаній
«Radisson», у яких вказується лише те, що ”59% готелів на період пандемії були
закриті“ [327]; АТ «Київстар», відповідно до яких ”ситуація потенційно може
призвести до недоотримання доходів внаслідок затримок у постачанні
постачальниками…“, та пояснюється тим, що ”майбутні наслідки точно
передбачити неможливо“ [326].
Подібні оцінки та припущення щодо невизначеностей, пов'язаних із
COVID-19, зазначені в примітках «Radisson», «Київстар» та «METRO AG»
навіть у разі здатності компанії продовжувати діяльність безперервно,
відповідають рекомендаціям розробників (див. табл. 4.15).
Проте, враховуючи неповне дотримання вказівок ІASB, керівництву всіх
зазначених компаній рекомендується у примітках до фінансової звітності за
2020 р. включити такі питання:
- можливий вплив COVID-19 та заходів, вжитих для його контролю, на
зниження в майбутньому припливу грошових коштів або збільшення
операційних та інших витрат;
- наслідки падіння ціни акцій підприємства та ринкової капіталізації на
знеціненні гудвілу та нематеріальних активів із невизначеним строком
корисного використання;
- ново обґрунтовані припущення та прогнози руху грошових коштів,
використаних під час перевірки на знецінення;
- оновлені бюджети, прогнози та інші допущення, які були використані під
час визначення суми очікуваного відшкодування активів для обліку, зокрема,
підвищеного ризику і невизначеності [330].
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі отримано, що ступінь
впливу змін у МСФЗ на фінансову звітність має більш офіційний прояв у
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міжнародній практиці. Це пояснюється тим, що більшість вітчизняних
підприємств не були готові до відповідних змін через певну недовіру до
політичних та економічних змін у країні. Загалом досліджена практика
використання оновлених МСФЗ підтвердила прогноз найбільшого їхнього
впливу на готельний бізнес, телекомунікаційні компанії, роздрібну торгівлю та
авіакомпанії, найменший – на енергетичну галузь.
Поряд із негативними наслідками нових змін у МСФЗ (погіршення
порівнянності фінансових звітів) було виявлено покращення якості фінансової
звітності за 2019 р. у компаній «Nestle», «METRO AG», «Radisson», «Turkish
Airlines», «Енергоатом» у порядку перерахування. Отримане виявлення
дозволяє передбачити розрахункову аналогічність фінансових показників
зазначених компаній та точнішу аналітичну прогнозованість, що буде
перевірено у наступному параграфі.
4.5. Фінансовий аналіз звітів вітчизняних та міжнародних підприємств
після переходу на оновлені правила в МСФЗ: перевірка аналітичних
прогнозів практикою
Оскільки внаслідок дослідженого впливу оновлених правил та концепцій
МСФЗ на фінансові коефіцієнти суб'єктів господарювання (п. 3.5) було
встановлено, що проведення фінансового аналізу ускладниться погіршенням
співставності їхніх фінансових звітів, а прогнозування аналітиків набудуть
неточних висновків, особливо для готельного бізнесу, галузі роздрібної
торгівлі, авіатранспортних та комунікаційних компаній, у цьому параграфі
вирішено перевірити отриману гіпотезу на практиці, провівши фінансовий
аналіз консолідованих фінансових звітів міжнародних та вітчизняних компаній
із попереднього параграфа, а також перевірити ступінь впливу оновлених
МСФЗ на точність прогнозування аналітиків залежно від розміру та галузі
компанії. Адже, як зазначав науковець М. Фіто, ”вплив МСФЗ 16 на фінансові
коефіцієнти залежить від сектору та розміру компанії“ [218, с. 349].
У зв’язку із цим для досягнення поставленої мети вирішено прогнозовані
результати впливу оновлених МСФЗ на ключові фінансові коефіцієнти
(додаток З) порівняти із фактичними, які обчислено на основі облікових
показників із консолідованих фінансових звітів АТ «Укрзалізниця», готель
«Прем'єр Палац», ДП «Енергоатом», АТ «Київстар», міжнародних компаній
«Nestle», «Turkish Airlines», «METRO AG», «Radisson» за 2016-2019 рр.
(додаток К). Оскільки звітний період компанії «METRO AG» починається з 1
жовтня, для дослідження фактичного впливу МСФЗ 16 на показники компанії в
аналізі було використано період 9 місяців 2019-2020 р. Для покращення
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розуміння отриманих результатів коефіцієнти розподілено на групи А-Е згідно
з додатком З та досліджено нижче.
А. Група коефіцієнтів платоспроможності. Поняття «платоспроможність»
часто трактується практиками та науковцями по-різному, залежно від мети
аналізу та потреб користувачів. Це, відповідно, впливає на формулу розрахунку
коефіцієнта платоспроможності. Зокрема, практики часто ототожнюють
платоспроможність із ліквідністю, а наукова думка щодо визначення сутності
платоспроможності підприємства розподілилася на три підходи, а саме:
1) платоспроможність визначається наявністю власних оборотних коштів
та здатністю покривати збитки (Й. Ворст, Дж. Джоборда, П. Ревентлоу,
Дж. Депалленса);
2) платоспроможність визначається як здатність підприємства своєчасно і
повністю розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають із
торгівельних, кредитних та інших операцій грошового характеру (В. Ковальов,
М. Крейніна, М. Абрютіна, Є. Утін, А. Грачов, О. Шеремет, Г. Кіндрацька,
А. Загородній, М. Білик [331, с. 336]);
3) платоспроможність представлена як важливий показник фінансової
стійкості (Н. Тарасенко, В. Іващенко, М. Болюх, Є. Мних, В. Мельник).
Відповідно, з огляду на ці три підходи, знаменник формули
платоспроможності може включати як короткострокові зобов'язання (для
розрахунку поточної платоспроможності), так і короткострокові та
довгострокові зобов'язання (для визначення загальної платоспроможності),
виходячи з мети аналізу та потреб користувачів. Проте вибір активів для
чисельника часто породжує дискусійність.
Активи та зобов'язання, визнані за МСФЗ, не включають доходи та
витрати майбутніх періодів, які О. Шеремет та Є. Негашев радять не включати
в розрахунок коефіцієнта загальної платоспроможності [332, с. 165], тому
співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань, взяте італійською
науковицею М. Кордаззо під час визначення платоспроможності компаній після
переходу на МСФЗ [333, c. 329], вважається доцільним для розрахунку
загальної платоспроможності. Є. Мних також розглядає підприємство
платоспроможним, якщо його загальні активи більші, ніж довгострокові та
короткострокові
зобов'язання
[334,
с.
192],
пояснюючи
опцію
платоспроможності не лише як здатність конвертування оборотних активів у
засоби платежу, а й як фінансову стійкість підприємства.
Таким чином, отримана динаміка коефіцієнтів платоспроможності
досліджуваних вітчизняних та міжнародних підприємств дозволяє
стверджувати здебільшого про погіршення стану їх платоспроможності за 20182019 рр., окрім: • готелю «Прем'єр Палац», для фінансового стану якого в
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попередньому п. 4.4 не було виявлено суттєвого впливу МСФЗ 9 та МСФЗ 16;
• компанії «METRO AG» - істинність отриманого впливу оновлених МСФЗ
викривляється вибуттям активів та зобов'язань внаслідок продажу дочірньої
компанії «METRO China»; • ДП «Енергоатом» - незначної частки ново
визнаних орендних зобов'язань та активів (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Динаміка коефіцієнтів платоспроможності компаній за 2018-2019 рр.
Джерело: власна розробка на підставі даних додатку П та рис. 4.7.

Для інших компаній прогнозований нейтральний вплив МСФЗ 16 на
коефіцієнт платоспроможності на початку його застосування не підтвердився:
зниження коефіцієнтів платоспроможності отримано компаніями «Radisson»
(-24,74%), АТ «Київстар» (-25,7%) відразу після переходу на МСФЗ 16. Це
пов’язано з ретроспективним переходом цих компаній на новий стандарт, що й
призвело до найбільших змін у їхніх активах та зобов'язаннях (рис. 4.8). Тому,
ймовірніше за все, у 2020 р. стан платоспроможності цих компаній, а також
компаній «Nestle» та «Turkish Airlines» не погіршиться.
Також потрібно зазначити, що різна динаміка стану платоспроможності
компаній, відображена на рис. 4.8, відбулася внаслідок прийнятого у 2018 р.
МСФЗ 15. Зокрема, зростання сукупних зобов'язань компанії «Radisson» на
111,5% відбулося також внаслідок контрактних зобов'язань (+39,65%, додаток
М), що згладило суттєве зниження коефіцієнту платоспроможності компанії.
Вибуття значних активів та зобов'язань у компанії «METRO AG» внаслідок
продажу дочірньої компанії у 2019 р. також викривило істинність фактичного
впливу МСФЗ 16 на коефіцієнт платоспроможності компанії.
Ще одним коефіцієнтом, зростання якого експерти прогнозували після
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переходу на МСФЗ 16, є коефіцієнт фінансового левериджу. Як показує динаміка
фінансових коефіцієнтів за 2018-2019 рр. (додаток П), дійсно, відбулося
здебільшого зростання даного коефіцієнту, крім ДП «Енергоатом», проте
сукупні зобов'язання підприємства зменшилися внаслідок перенесених у кінці
2019 р. контрактних зобов'язань (-20,81%) у доходи під впливом нових вимог
МСФЗ 15.
Серед інших компаній найбільше зростання даного коефіцієнту відбулося
в АТ «Київстар» (+801%) та «Radisson» (+319%), що підтвердило прогнози
аналітиків щодо найбільш чутливих до нового стандарту оренди секторів
готельного бізнесу та телекомунікацій. Незначне підвищення коефіцієнту
фінансового левериджу компаній «Turkish Airlines» та «Nestle» пояснюється
аналогічно до менших змін у їхніх активах та зобов'язаннях з оренди
(рис. 4.8), у компанії «METRO AG» - вибуттям дочірньої компанії.
При цьому, як і прогнозувалося, ті компанії, які обрали ретроспективний
спосіб переходу на МСФЗ 16, отримали вищі темпи зростання коефіцієнту
фінансового левериджу внаслідок зменшення власного капіталу (додаток П).
Крім того, прогнозується й подальше зростання даного коефіцієнту, що
вводитиме в оману користувачів фінансової звітності та аналітиків щодо
фактичних показників рентабельності власного капіталу (див. групу «Г»).
Тому, враховуючи те, що коефіцієнт фінансового левериджу характеризує
суму позиченого капіталу, який використовує підприємство із розрахунку на
одиницю власного капіталу, під час читання звітності користувачам потрібно
звертати увагу не тільки на динаміку зростання коефіцієнту, яка може
означати як негативні, так і позитивні зміни в фінансовій ситуації компанії, а й
на значення самого коефіцієнту, діапазон якого в розвинених країнах світу
складає 1-1,5. Ця гіпотеза підтверджується для досліджуваних підприємств
наступним чином (табл. 4.19).

Значення коефіцієнту
0,39
0,18
0,135
-2,12
Динаміка коефіцієнту, % -6,56 +801,56 +17,91 -0,25
Примітка: жирний шрифт – прогнозована динаміка.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

«Radisson»

«METRO AG»

«Nestle»

«Turkish
Airlines»

готель
«Прем'єр
Палац»

«Українська
залізниця»

«Київстар»

Показник / назва
компанії

«Енергоатом»

Таблиця 4.19. Динаміка коефіцієнтів фінансового левериджу підприємств
за 2018-2019 рр.

1,73 0,633 2,542
4,66
+7,24 +3,9 +10,21 +319,23

Як підсумок, табл. 4.19 дозволяє встановити, що позитивна динаміка
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коефіцієнту фінансового левериджу у 2019 р. не є сприятливою для компаній
«Turkish Airlines», «METRO AG» та «Radisson» для позитивних прогнозів у
подальшому, а для компаній «Nestle», «Укрзалізниця» та «Київстар» – навпаки.
Також потрібно зазначити, що внаслідок значного зменшення власного
капіталу після переходу на оновлені стандарти на досліджуваних
підприємствах відбулося зниження коефіцієнту фінансової незалежності, або
автономії, щоправда менше, ніж у коефіцієнтах фінансового левериджу. Це
повністю підтвердило прогноз негативного впливу на даний коефіцієнт
МСФЗ 9 та МСФЗ 16, та позитивного впливу – МСФЗ 15 та МСФЗ 3 (п. 3.5).
Тобто підприємства, які ретроспективно перейшли на МСФЗ 16, отримали
погіршення стану фінансової незалежності, яке й до переходу на оновлені
стандарти не перевищувало показника 0,5103, крім «METRO AG» (табл. 4.20).

«METRO
AG»*

«Radisson»*

«Nestle»*

Значення коефіцієнту
0,6
0,6
0,8
-0,5
0,3
Динаміка коефіцієнту, %
+1,48 -16,82 -0,5
+38,9
-3,2
Оборотність активів
0,23↑ 0,9↑
0,7↑
0,8↓
0,6↓
Термін оборотності, дні
1587
406
521
456
608
[365:коефіцієнт оборотності]
Примітка: *підприємства, які ретроспективно перейшли на МСФЗ
показники за 2018 р.; ↑ - динаміка зростання, ↓ - динаміка спаду.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

0,4
-3,1
0,7↑

0,16
+21,5
1,2↓

0,13
-63,5
1,03↓

521

304

354

Показник / назва компанії

готель
«Прем'єр
Палац»

«Turkish
Airlines»*

Укрзалізниця

«Київстар»*

«Енергоатом»

Таблиця 4.20. Динаміка коефіцієнтів фінансової незалежності компаній
за 2018-2019 рр.

16 або перерахували

Проте наведені низькі значення коефіцієнтів фінансової незалежності
(нижче 0,5) міжнародних компаній «Turkish Airlines», «Nestle», «METRO AG»
та «Radisson» не означають їхню меншу фінансову стійкість від вітчизняних
компаній та незалежність від зовнішніх кредиторів, оскільки притаманна
висока оборотність активів (608, 521, 304 та 354 дні відповідно) дозволяє
стверджувати про збереження високої фінансової стійкості цих компаній попри
низьку їхню автономію. Це свідчить про стабільний попит на продукцію та
послуги міжнародних компаній, налагоджені канали збуту та постачання,
низький рівень постійних витрат [335].
Водночас у таких капіталомістких підприємств, як ДП «Енергоатом», із
тривалим періодом обороту активів (1587 днів) завдяки значній кількості
Теоретично, якщо коефіцієнт автономіє ≥ 0,5, усі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними
коштами [331, с. 327].
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активів цільового призначення, коефіцієнт автономії нижчий за 0,5 може
виявитися небезпечним для фінансової стабільності підприємства.
Проаналізована фінансова звітність підприємства за 2019 р. не відображає
прямої загрози його фінансовій стійкості (0,6, табл. 4.20). Проте суттєва
інформація про ймовірні судові витрати, розкрита в примітках
ДП «Енергоатом», непрямо прогнозує високо ймовірні ризики фінансовій
стійкості підприємства в майбутньому.
Б. Група коефіцієнтів ліквідності. Ліквідність та платоспроможність як
економічні категорії не тотожні, але на практиці тісно пов'язані між собою.
Ліквідність – це необхідна та обов’язкова умова платоспроможності [331]. Це
означає, що підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але
водночас не мати сприятливі перспективи в майбутньому. Тому для повного
забезпечення високої платоспроможності підприємство повинно підтримувати
співвідношення між перетворенням оборотних активів у грошові кошти та
термінами погашення поточних зобов'язань [331, с. 336].
Проведений аналіз сукупності відносних аналітичних показників –
фінансових коефіцієнтів ліквідності (додаток П), підтвердив отримані прогнози
в п. 3.5 щодо їхнього зниження на підприємствах після переходу на оновлені
міжнародні стандарти фінансової звітності.
Зокрема, майже повне підтвердження прогнозів отримано для коефіцієнту
поточної (загальної) ліквідності, крім АТ «Укрзалізниця», у якого під впливом
МСФЗ 15 відбулося значне зростання контрактних активів (+143%) у частині
оборотних активів (+63,15%) поряд із зниженою сумою короткострокових
зобов'язань (-8,7%) (табл. 4.21).

«Radisson»*

«METRO
AG»*

«Nestle»*

готель
«Прем'єр
Палац»
«Turkish
Airlines»*

«Укрзалізниц»

«Київстар»*

Показники / назва компанії

«Енергоатом»

Таблиця 4.21. Аналіз змін у коефіцієнтах ліквідності підприємств
за 2018-2019 рр. після застосування МСФЗ 9, МСФЗ 15 та МСФЗ 16

Коефіцієнт поточної ліквідності
1,03↓ 0,25↓ 0,68↑ 0,28↓ 0,8↓ 0,86↓ 0,9↓ 1,16↓
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,06↓ 0,22↓ 0,27↑ 0,3↓ 0,44↑ 0,46↑ 0,38↑ 0,9↓
Коефіцієнт абсолютної
0,006↓ 0,13↓ 0,24↑ 0,18↓ 0,35↑ 0,18↑ 0,32↑ 0,68↓
ліквідності
Примітка: *підприємства, які ретроспективно перейшли на МСФЗ 16 або перерахували 2018 р.;
↑ - динаміка зростання, ↓ - динаміка спаду. Сірим виділено – нереалізовані прогнози.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Водночас, як показує табл. 4.21, значення коефіцієнта поточної ліквідності
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у прийнятних межах 1,0-1,5 є лише на ДП «Енергоатом» та «Radisson», що
означає наявність резервного запасу для компенсації збитків та здатність
своєчасно повернути борги за період, рівний середній тривалості обороту всіх
оборотних активів [331, с. 344].
На межі критичного значення коефіцієнту ліквідності перебувають
компанії   «METRO AG»  (0,9),  «Nestle»  (0,86),  «Turkish Airlines»  (0,8)   та 
АТ «Укрзалізниця» (0,68), що дає право кредиторам на  сумніви  щодо 
можливості повернення боргів у майбутньому. Коефіцієнти готелю «Прем'єр
Палац» та АТ«Київстар» взагалі відображаютьбалансикомпаній неліквідними.
У  першому випадку – внаслідок ɡɧɚɱɧɨʀ ɫɭɦɢ короткострокових зобов'язань
(вплив МСФЗ15), у другому – нɟɡɧɚɱɧɨʀ ɫɭɦɢ оборотних активів (зменшення
грошових коштів на 80,3%).
Крім того, як показує табл. 4.21, прогнозоване зменшення коефіцієнтів
швидкої та абсолютної ліквідності не виправдалися на практиці й для компаній
«Turkish Airlines», «Nestle» та «METRO AG» внаслідок змін, не пов'язаних із
прийняттям оновлених МСФЗ, зокрема: • зростанням грошових коштів (+27%,
+66% та +243% відповідно), та • підвищенням дебіторської заборгованості
(тільки в «Nestle» +5,36%, рис. 4.5). Це пояснює покращення здатності
зазначених підприємств негайно погасити поточні зобов'язання як на поточну
дату (абсолютна ліквідність), так і в перспективі (швидка ліквідність).
Загалом отримані коефіцієнти абсолютної ліквідності досліджених
підприємств дозволяють стверджувати про те, що найбільше поточних
зобов'язань у найкоротший термін зможе погасити компанія «Radisson» – 68%.
Проте такий показник може означати також те, що вона вкладає залучений
капітал у неробочі активи, що негативно впливає на рівень її рентабельності.
Тому динаміка спаду коефіцієнту абсолютної ліквідності для компанії
«Radisson» після переходу на нові стандарти покращує тенденцію
співвідношення оборотних активів у грошові кошти із термінами погашення
зобов'язань, адже недоцільно робити висновки щодо майбутньої
платоспроможності компанії «Radisson» на основі аналізу абсолютної
ліквідності (коефіцієнт характеризує платоспроможність виключно на дату
складання балансу).
Дійсно, у примітках компанії «Radisson» зазначається, що ”наявна
ліквідність у компанії станом на 31 грудня 2019 р. значно погіршилася. Завдяки
прямим діям Групи та акціонерів ліквідність та власний капітал будуть
забезпечені протягом наступних 12 місяців, що не загрожує припиненню
діяльності групи“ [327].
Що стосується коефіцієнтів абсолютної ліквідності інших підприємств, то
вони здебільшого мають оптимальний показник коефіцієнта в межах 0,2-0,35,
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крім ДП «Енергоатом» (0,006) та АТ «Київстар» (0,13). Така ситуація
пояснюється значним зменшенням грошових коштів на зазначених
підприємствах (-90% та -80,3% відповідно) та незначним підвищенням
короткострокових зобов'язань (4,6% та 5,8% відповідно) за 2019 р. за рахунок
незначних контрактних та орендних зобов'язань, що, відповідно, ускладнює
фінансову ситуацію підприємств у разі необхідності негайного погашення
зобов'язань на поточну дату.
Досліджений коефіцієнт швидкої ліквідності також допоміг виявити
найвищий відсоток погашення поточних зобов'язань у разі критичного стану
підприємства в компанії «Radisson» - 90%. Такий показник (на межі 0,8-0,9)
вважається прийнятним для підприємств європейських країн [331, с. 344].
Проте компанії «Nestle», «Turkish Airlines» та «METRO AG» за 2019 р. не
мають зазначеної оптимальності у цих коефіцієнтах, що прогнозує недостатні
платіжні можливості за умови вчасного проведення розрахунків із дебіторами.
Ці причини частково пов'язані зі зниженням дебіторської заборгованості
(рис. 4.5) та переходом компаній на оновлені МСФЗ.
Наприклад, у компанії «Turkish Airlines» зросли короткострокові
зобов'язання (+15,16%), зокрема, внаслідок прийняття МСФЗ 15 (+7,1%
контрактних зобов'язань) та МСФЗ 16 (+9% орендних зобов'язань). Відповідно,
незважаючи на позитивну тенденцію зростання коефіцієнту швидкої
ліквідності в цих компаній, недостатнє співвідношення верхньої та нижньої
межі не сприяло досягненню його оптимального значення.
Низький коефіцієнт швидкої ліквідності поза межами прийнятного
значення для вітчизняних підприємств (0,7-0,8) виявися й у АТ «Укрзалізниця»,
АТ «Київстар», ДП «Енергоатом», готель «Прем'єр Палац» (табл. 4.21). Така
ситуація пояснюється зниженням дебіторської заборгованості (рис. 4.5),
грошових коштів (зокрема, на ДП «Енергоатом» – на 80%, АТ «Київстар» – на
90%) та зростанням короткострокових зобов'язань (додаток К). Тому вплив
оновлених МСФЗ на коефіцієнти ліквідності досліджуваних підприємств
загалом у бік зниження не виявлено позитивним.
В. Група коефіцієнтів рентабельності продажів. Як прогнозувалося у
п. 3.5, після переходу на оновлені МСФЗ чиста рентабельність основної
діяльності та рентабельність продажу до оподаткування значно знизяться, а
операційна рентабельність продажу – зросте (додаток З). Перевірка зазначеної
групи коефіцієнтів показала підтвердження таких прогнозів здебільшого для
коефіцієнта операційної рентабельності продажів, окрім компаній «Turkish
Airlines», «Nestle» та «METRO AG» (табл. 4.22), здебільшого внаслідок
першого застосування МСФЗ 16 (додаток Н).
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«METRO AG»*
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Показник / назва компанії
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Таблиця 4.22. Динаміка коефіцієнтів операційної рентабельності продажів
підприємств за 2018-2019 рр. після застосування МСФЗ 9, МСФЗ 15, МСФЗ 16

Динаміка чистого
-18,5 +30,0 +1365,0 +786,0 +5,0 +23,3 +31,0 +518,0
прибутку, %
Динаміка виручки, %
+11,0 +16,0
+8,0
-10,0 +3,0 -0,8
-5,0
+4,0
Динаміка чистої
рентабельності основної
-26,5 +11,9 +1253,0 +885,0 +1,7 +22,0 +38,6 +494,0
діяльності, %
Динаміка операційного
-26
-0,8 -69,1 +131
+11
+32
+37
+75
прибутку, %
Динаміка операційної
0,9
13,1
26,2
94,1 -28,2 -1,9 -67,4 121,2
рентабельності прибутку, %
Примітка: *ретроспективний перехід на МСФЗ 16. Жирний шрифт – очікувана динаміка.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Як показує табл. 4.22, у компаній «Turkish Airlines», «Nestle» та «METRO
AG» прогноз зростання операційної рентабельності продукції не підтвердився
через зниження операційного прибутку внаслідок суттєвого збільшення
амортизаційних відрахувань (+40%, +67% та +10% відповідно), як наслідку
першого застосування МСФЗ 16, та операційних витрат (наприклад, у «METRO
AG» +19%), як наслідку впливу МСФЗ 9.
Крім того, для компанії «Nestle» таке зниження також пояснюється
знеціненням гудвілу та інших видів активів, що збільшило операційні витрати
підприємства в 1,5 рази. Це означає, що компанії «Turkish Airlines», «Nestle» та
«METRO AG» у 2019 р. отримали менше операційного прибутку з кожної
грошової одиниці, ніж у 2018 р. (рис. 4.9), що характеризує погіршення
ефективності їхньої основної діяльності.
Тобто ті компанії, які найбільше зазнали впливу від прийнятих оновлень у
міжнародні стандарти фінансової звітності, отримали негативні зміни в
фінансових коефіцієнтах рентабельності продажу. Тому перевірка точності
прогнозування впливу МСФЗ на показник операційної рентабельності
продукції підтвердила вагомість у фінансовому аналізі сум амортизаційних
відрахувань, на які вплинув МСФЗ 16, а також вагомість класифікації оренди,
яка вплинула на фінансові коефіцієнти по-різному.
Що стосується коефіцієнту чистої рентабельності основної діяльності, то
його очікуване зниження після переходу на оновлені МСФЗ на практиці
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підтвердилося лише в звітності ДП «Енергоатом» (див. табл. 4.21). Очікуваного
зниження чистого прибутку в усіх інших компаніях за 2019 р. не відбулося.

Рис. 4.9. Динаміка операційної рентабельності продукції компаній
за 2018-2019 рр.
Примітка. *Підприємства, які ретроспективно перейшли на МСФЗ 16 або перерахували
показники за 2018 р.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Як наслідок, найбільший вплив на формулу обчислення коефіцієнтів
рентабельності продаж здійснив перехід на МСФЗ 16, у той час коливання змін
у доходах від реалізації компаній (вплив МСФЗ 15) не спричинили до суттєвих
змін у коефіцієнтах за 2019 р. (див. табл. 4.21), що й прогнозувалося у п. 3.5.
Г. Група коефіцієнтів рентабельності капіталу. Аналогічно до попередніх
показників чистої рентабельності основної діяльності, коефіцієнти
рентабельності власного капіталу (RОЕ) та активів (RОА) також
прогнозувалися в п. 3.5 значно знизитися. Проте, якщо на практиці чистий
прибуток здебільшого (крім ДП «Енергоатом») підвищився за досліджуваний
період, то такі прогнози впливу оновлених МСФЗ не підтвердяться й для RОЕ та
RОА, особливо у разі зниження власного капіталу та активів (табл. 4.23).
Дійсно, як показує табл. 4.23, у тих компаній («Київстар», «Nestle»,
«METRO AG», «Radisson»), в яких власний капітал знизився здебільшого
внаслідок ретроспективного переходу на МСФЗ 16 та перерахунку
нерозподіленого прибутку, RОЕ підвищилися. Це свідчить про покращання
ефективності показнику прибутковості інвестованого в ці підприємства
капіталу з позицій власників чи інвесторів. Крім того, подібні покращення
відмічаються й для АТ «Укрзалізниця», яке не перераховувало попередні звіти
відповідно до нових вимог МСФЗ 16, тому власний капітал компанії залишився
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незмінним, а чистий прибуток значно зріс (табл. 4.23).

«Radisson»*

«METRO AG»*

«Nestle»*

«Turkish
Airlines»*

готель «Прем'єр
Палац»

назва

«Укрзалізниця»

/

«Київстар»*

Показник
компанії

«Енергоатом»

Таблиця 4.23. Аналіз змін у коефіцієнтах рентабельності капіталу (RОЕ) та
активів (RОА) підприємств за 2018-2019 рр.

Динаміка чистого
-18,5 +30,0 +1365,0 +786,0
+5,0
+23,3 +31,0 +518,0
прибутку, %
Динаміка власного
+3,03 -18,2
+0,81
+40,91 +15,46
-9,5
-4,2
-41,87
капіталу, %
Динаміка RОЕ, %
-20,7 +45,55 +1362,25 -1019,3 -7,75 +34,26 +33.85 +678.7
Значення RОЕ
0,014
0,029 0,588
-0,514
0,123 0,232 0,175 0,109
Динаміка активів, %
-1,7
-3,2
-6,6
-4,9
+1,5
+1,32
+19,3
+59,2
Динаміка RОА, %
-20,2 +23,48 +1353,36 +849,45 -10.38 +25,72 +46,5 +301,9
Значення RОА
0,011
0,330
0,035 0,097 0,025 0,023
0,017 0,362
Динаміка виручки, % +11,0 +16,0
+8,0
-10,0
+3,0
-0,8
-5,0
+4,0
Динаміка оборотності
+8,62 +10,3
+7,41
-3,6
-11,87
3,25
-98,2
-32,3
активів, %
Примітка: *ретроспективний перехід на МСФЗ 16. Жирний шрифт – очікувана динаміка.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Отже, прогнозні зменшення RОЕ підтвердилися для ДП «Енергоатом»
(внаслідок зростання резервів на очікувані кредитні збитки на 23,51% та
власного капіталу внаслідок перекласифікації активів за МСБО 40), «Turkish
Airlines» (+21,43% внаслідок перерахунку резервів під очікувані кредитні
збитки за МСФЗ 9,) та готель «Прем'єр Палац» (внаслідок від’ємного власного
капіталу). Останнє означає те, що реальна вартість активів готель «Прем'єр
Палац» зменшена на 51,4% власного капіталу, тобто всіх активів підприємства
не вистачить для погашення зобов’язань із позик. Тому це є підставою для
порушення справи про банкрутство акціонерного товариства, адже його
неплатоспроможність настає разом із настанням строків виконання зобов’язань.
Що стосується показника рентабельності активів (RОА), то зважаючи на
зменшення в сукупних активах АТ «Київстар», готель «Прем'єр Палац»,
«Nestle», «METRO AG» (табл. 4.23), прогнози щодо зниження RОА не
реалізувалися для цих компаній. Це свідчить про підвищення їхнього рівня
чистого прибутку, що генерується всіма активами підприємства. Крім того,
подібні підвищення відмічаються й для компанії «Radisson» (внаслідок
значного зросту чистого прибутку та активів) та АТ «Укрзалізниця», яке не
перераховувало попередні звіти відповідно до нових вимог МСФЗ 16, тому
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нижня межа обчислення (середні активи) значно не змінилися (табл. 4.23)
поряд із значним зростанням верхньої межі (прибутку).
Отже, прогнозні зменшення RОА після першого застосування МСФЗ 16
підтвердилися для компанії «Turkish Airlines» (внаслідок зростання резервів під
очікувані кредитні збитки) та ДП «Енергоатом» (за рахунок перекласифікації
активів за МСБО 40) (табл. 4.23). Водночас аналіз підтверджує, що відсутність
перерахунку звітності за попередні періоди ДП «Енергоатом», АТ «Укрзалізниця»
викривляє середні показники власного капіталу та активів, що робить
фінансовий аналіз їхніх показників RОА та RОЕ за 2018-2019 рр. неточним.
Крім того, незважаючи на різну динаміку в показниках RОА та RОЕ,
коефіцієнт оборотності активів у більшості компаній («Radisson», «METRO
AG», «Turkish Airlines», готель «Прем'єр Палац») дійсно знизився відповідно до
прогнозів (додаток З). Причиною цього в «Turkish Airlines» та «Radisson» є
перше застосування МСФЗ 16.
Д. Група коефіцієнтів ефективності грошових потоків. Як показує аналіз
впливу оновлених МСФЗ (додаток П), прогнозоване зростання грошових
потоків від операційної діяльності в одиниці виручки підтвердилося для
більшості підприємств (табл. 4.24), окрім АТ «Укрзалізниця» (внаслідок
зменшення контрактних зобов'язань та зростання виручки на 8%), готель
«Прем'єр Палац» (передплат та зниження виручки на 10%) та «METRO AG»
(зниження інших операційних доходів на 17,5% та виручки на 5%).
Проте подібне зростання операційних грошових потоків в одиниці
прибутку підтвердилося на практиці, хоча прогнози не передбачали змін у
відповідних показниках (див. п. 3.5). Це пояснюється вищим співвідношенням
змін у операційних грошових потоках від змін у операційних прибутках
досліджуваних компаній (табл. 4.24).
Крім того, очікуваного зниження рентабельності активів у грошовому
потоці внаслідок підвищення сукупних активів у результаті прийняття
оновлених МСФЗ також не відбулося, крім АТ «Укрзалізниця» та готель
«Прем'єр Палац». Це знову пояснюється значним підвищенням операційного
грошового потоку.
Якщо порівняти RОА та рентабельність активів у операційних грошових
потоках, то навіть у компаній «Енергоатом» та «Turkish Airlines», в яких
показник RОА погіршився за досліджуваний період, показує надійну
рентабельність активів у операційній діяльності; у той час як в
АТ «Укрзалізниця» та готель «Прем'єр Палац» навпаки – покращення RОА не
означає ефективність активів у операційних грошових потоках цих
підприємств. Подібна ситуація в цих компаній склалася й у рентабельності
власного капіталу в операційних грошових потоках (табл. 4.24).
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Таблиця 4.24. Динаміка коефіцієнтів ефективності грошових потоків
підприємств за 2018-2019 рр.

Динаміка операційного
-13,2 +44,9
-33,5
+44,8 +36,4 -2,8
+2,9
+26,9
грошового потоку, %
Динаміка виручки, %
+11,0 +16,0 +8,0
-10,0
+3,0
-0,8
-5,0
+4,0
Динаміка коефіцієнту
чистого
грошового +30,6 +16,8 -10,3 -3,5
-29,65 +21,9
+40,8
+1,7
потоку на одиницю
виручки, %
Динаміка операційного
-26
-0,8
-69,13
+11
+32
+37
+75
+131
прибутку, %
Динаміка коефіцієнту
чистого
грошового
+29,4 +3,4 -29,4 -50,2 +95,5
+3,8
+115,5 -45,1
потоку на одиницю
прибутку, %
Динаміка активів, %
-1,7 +1,32 -3,2
-6,6
-4,9
+1,5
+19,3
+59,2
Динаміка
рентабельності активів +41,9 +28,9 -3,1
+24,1
+4,9
+5,45
+17,5
-6,9
у грошовому потоці, %
Динаміка
власного
+3,03 -18,2 +0,8 +40,9 +15,5
-9,5
-4,2
-41,9
капіталу, %
Динаміка
рентабельності
-9,7
+40,9 +51,9 -3,7
+27,7 +12,1
+33,5
+59,9
власного капіталу у
грошовому потоці, %
Примітка. *Ретроспективний перехід на МСФЗ 16. Жирний шрифт – очікувана динаміка.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Це означає, що АТ «Укрзалізниця» та готель «Прем'єр Палац» мають
невисоку ефективність активів та капіталу в операційних грошових потоках. В
усіх інших підприємств показники рентабельності власного капіталу в
операційних грошових потоках підтвердили прогнозні зростання (додаток З),
що також, незважаючи на деякі погіршення в RОЕ (наприклад, у
ДП «Енергоатом» та «Turkish Airlines») означає надійну рентабельність власного
капіталу в операційній діяльності підприємств.
Е. Група коефіцієнтів покриття боргу. Динаміка зниження коефіцієнтів
покриття боргу на практиці (табл. 4.25) не підтвердилася для більшості
підприємств, окрім «METRO AG» (-65,61%), здебільшого внаслідок високого
зростання операційного грошового потоку та зниження чистих боргових
зобов'язань. Навіть у випадках фактичного підвищення чистих боргів у
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ДП «Енергоатом» (+2,15%) та компанії «Turkish Airlines» (+9,62%) зниження
коефіцієнту покриття боргу не відбулося. Така фінансова ситуація для компаній
характеризується позитивною.
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Таблиця 4.25. Динаміка коефіцієнтів покриття боргу підприємств
за 2018-2019 рр.

Динаміка операційного
-13,2 +44,9 +2,9
-33,5 +26,9
+44,8 +36,4 -2,8
грошового потоку, %
Динаміка боргових
0,0
-12,9 -40,8
-8,0
+2,2
+9,6
+92,9 -2,0
зобов'язань, %
Динаміка коефіцієнту
+36,2
+11,6 +46,6 +32,2 +11,9 -65,6 +29,6
покриття боргу, %
Динаміка грошових потоків
від інвестиційної та
-87,7 -76,9 +60,6 +18,4 +2,3 +30,4 +173,5 -235,1
фінансової діяльності, %
Динаміка коефіцієнту
чистого грошового потоку
+22,9 +22,9 -146,7 -6,4
+48,4 -47,8 +190,6 -194,0
від фінансової та
інвестиційної діяльності, %
Примітка: *ретроспективний перехід на МСФЗ 16. Жирний шрифт – підтверджені прогнози.
Джерело: складено на основі додатку П та додатку К.

Дійсно, у примітках компанії «METRO AG» зазначається про те, що
наслідками першого застосування МСФЗ 16 стали збільшення боргових
зобов'язань (+92,86%) та чистого прибутку (+31,05%) [324], що підтверджує
правильність проведених розрахунків у цьому аналізі.
Підтвердження прогнозів щодо зниження коефіцієнтів покриття чистого
грошового потоку від фінансової та інвестиційної діяльності відбулося лише в
компаній «Nestle» та «Radisson», тому що ці зміни безпосередньо пов’язано із
впливом МСФЗ 16. Решта компаній, хоча й отримала зростання грошових
потоків від інвестиційної та фінансової діяльності внаслідок впливу МСФЗ 16,
отримала позитивні коефіцієнти покриття внаслідок позитивної динаміки в
операційних грошових потоках компаній за 2018-2019 рр.
Відповідно до поставленої мети у цьому параграфі підтверджено
ускладнення аналітичних процедур зниженим рівнем співставності фінансових
звітів як вітчизняних, так і міжнародних підприємств. Незважаючи на
підтверджену на практиці покращену якість звітності в «METRO AG»,
«Енергоатом», «Radisson» та «Nestle» за 2019 р., не виявлено розрахункову
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аналогічність їхніх фінансових показників та, відповідно, точну аналітичну
прогнозованість внаслідок, зокрема:
(і) неповного дотримання нових облікових правил МСФЗ та застосування
модифікованого переходу на нові стандарти (готель «Прем'єр Палац»,
ДП «Енергоатом», АТ «Укрзалізниця»),
(іі) повного («Radisson», «METRO AG», «Nestle») або часткового («Turkish
Airlines» та «Київстар») ретроспективного переходу на нові стандарти,
(ііі) різного відображення оренди у статтях звітності,
(іv) вибуття дочірніх компаній (зокрема, в «METRO AG») або реінвестування
у них (зокрема, в «Nestle»), які по-різному вплинули на коефіцієнти компаній.
Як наслідок, очікувані зміни у фінансових коефіцієнтах компаній
готельного бізнесу, роздрібної торгівлі, авіакомпаній та телекомунікацій в
середньому підтвердилися на 54,5% незалежно від розміру чи галузі компанії.
Це пояснюється тим, що МСФЗ не передбачають строгої стандартизації
звітності, а тому аналітикам при проведенні аналізу фінансових показників
доводиться застосовувати професійне судження у вирішенні того, як
інтерпретувати той чи інший звітний показник, або залучати компетенцію
управлінського персоналу.
Загалом проведений фінансовий аналіз показав кращу фінансову стійкість
міжнародних підприємств, ніж вітчизняних, після переходу на оновлені МСФЗ.
Зокрема, виявлена висока ймовірність ризиків фінансовій стійкості
ДП «Енергоатом» у перспективі та необхідність порушення справи про
банкрутство готель «Прем'єр Палац».
Водночас, незважаючи на отримані низькі значення коефіцієнтів автономії,
швидкої ліквідності, оборотності активів у міжнародних компаній «7XUNLVK
Airlines», «Nestle», «METRO AG» та «Radisson» за 2018-2019 рр., доведено, що
їхня фінансова стійкість не змінилася, а висока оборотність активів, ROА/ROЕ
(крім «Turkish Airlines»), чистий грошовий потік у одиниці виручки (крім
«METRO AG») та чиста рентабельність основної діяльності свідчать про
стабільний попит на їхню продукцію та/або послуги, налагодженɿ каналɢ збуту
та постачання, низький рівень постійних витрат.
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”Якщо ви недостатньо знаєте
про XBRL, ваш бізнес може
випередити велика революція, яку
принесе нова технологія в ділову
практику“ [406].
Б. Даум та К. Горак
2000 рік

5.1. Сучасна та майбутня парадигми звітування: синтез якості і
своєчасності
З огляду на результати досліджень із попередніх параграфів, у яких
зазначалося про вагомість МСФЗ та розвитку інноваційних технологій у
підвищенні якості бухгалтерського обліку та покращенні зіставності фінансової
звітності (див. п. 1.1); зростання наукового інтересу до інноваційних технологій
у сфері бухгалтерського обліку за 2018-2019 рр. (п. 1.2); вплив технологічної
макроекономічної детермінанти на становлення МСФЗ (п. 1.4) та шляхи
усунення протиріч в обліку окремих об’єктів унаслідок її впливу (п. 3.2);
можливість точного підрахунку кількості компаній, які подають теговану
фінансову звітність за МСФЗ, у розрізі країн, галузей чи інших економічних
показників (п. 4.1) – виявлений продуктивний зв'язок інноваційних технологій
із поширенням МСФЗ породили мету цього параграфа, яка випливає із його
назви.
Загалом поняття «парадигма» не нове. В англійській мові це слово почали
вживати ще з 15 століття у значенні «зразок, модель». У філософію науки його
було вперше введено позитивістом Г. Бергманом для характеристики
нормативності методології. Однак, більш наукового обґрунтування поняття
«парадигма» отримало у книзі американського історика фізики Т. Куна
«Структура наукових революцій» (1962 р.) як вказівку на те, що ”що деякі
приклади фактичної практики наукових досліджень – приклади, що містять
закон, теорію, їхнє практичне застосування й необхідне обладнання, у
сукупності нам дають моделі, з яких виникають конкретні традиції наукового
дослідження“ [336].
Ідеї Т. Куна мали визначальний вплив на формування сучасного розуміння
парадигми як вказівки на те, що потрібно вивчати, які питання розглядати
стосовно об’єкта дослідження, як ці питання мають бути структуровані, як слід
інтерпретувати результати дослідження.
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5.1.1. Еволюція парадигм бухгалтерського обліку та звітності. Для
правильного трактування поняття «парадигма» у бухгалтерському обліку, як
науці, професор Н. Малюга зауважує на необхідності узгодженого розуміння
його загального визначення між науковцями [156, с. 330]. Зокрема, у довідковій
літературі парадигма трактується як:
¾ приклад з історії, взятий для доведення, порівняння [337, с. 360].
Наприклад, видання праці «Зразки й форми ділових паперів та торгових
листів» (1918 р.) О. Грановського можна назвати початком існування
української парадигми бухгалтерського обліку, тому що вперше створило
фахове україномовне середовище у сфері господарювання [338];
¾ підстава вибору проблем, модель, зразок розвитку [339];
¾ система теоретичних, методологічних, аксіологічних положень,
прийнятих за зразок для розв’язку наукових задач, які визнаються всіма
членами наукової спільноти [340, с. 713];
¾ суворо наукова теорія, втілена в системі понять, які відображають
істотні риси дійсності [341];
¾ cукупність філософських, загальнотеоретичних основ науки [342];
¾ система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку
науки, культури, цивілізації [342].
Проте, з огляду на ці тлумачення, одні наукові дослідження (зокрема,
І. Лакатоша, Л. Лаудана, Б. Кашінг, С. Легенчук, Т. Маук, А. Пилипенко)
заперечують застосування парадигмальної моделі в бухгалтерському обліку,
пропонуючи замість неї використовувати концепцію дослідницьких традицій
[316, с. 55]. У той час як інші наукові дослідження (зокрема, Ф. Бутинця,
М. Пушкаря, С. Голова, Н. Малюги, Г. Уманців, О. Петрук, О. Шевчука,
В. Жука, О. Харламової) здебільшого спрямовані на власну бухгалтерську
парадигму, акцентуючи на її окремих складових (видів обліку, методології
обліку, окремих елементів методу, об’єктів тощо) та виходячи з тенденцій
розвитку бухгалтерської науки.
Наприклад, О. Шевчук окреслює становлення принципово нової
парадигми обліку у контексті новітньої галузі світової економічної науки –
екологічної економіки [316, с. 147-149]. Н. Малюга, розглядаючи парадигму як
істину у часі, виділила шість парадигм бухгалтерського обліку з точки зору
його історичних аспектів: проста натуральна; камеральна; проста монетарна;
подвійна статична та динамічна бухгалтерія; подвійна інформаційна динаміка
[156, с. 331]. Суть останньої науковиця вбачає у врахуванні інноваційних
технологій та нових об’єктів, властивих сучасному етапу розвитку суспільства.
З часом інформатизація суспільства та технологічний прогрес внесли зміни
в технології, форми та методи бухгалтерського обліку шляхом перенесення
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виконання певних дій, розрахунків та операцій на комп’ютерні технології. Тому
припущення професора М. Пушкаря щодо зміни парадигми бухгалтерського
обліку через кібернетику та комп’ютерну техніку не стільки в його
методологічній базі, скільки у теоретико-пізнавальних властивостях [343]
частково справдилося. Частково, тому що зміни торкнулися й методологічної
бази звітування, яка була розглянута вище (див. п. 3.4).
С. Шагроч щодо цього також припускав майбутнє фінансової звітності в
еру високих технологій: “… програмні забезпечення, які вже роблять
можливою підготовку щоденно консолідованих фінансових звітів, можна лише
здогадуватися, як довго ще традиційна методика та частота звітності будуть
мати сенс. Технології дають ефект мінімізації географічних відстаней, і
інвестори будуть вимагати вчасної електронної фінансової звітності не
зважаючи на національність чи географічну відстань до суб’єкта, який вони
інвестують. Буде цікаво спостерігати, як цей розвиток впливатиме на чисельні
складові міжнародної фінансової звітності в найближчі роки” [344, с. 24].
У власній парадигмі розвитку бухгалтерського обліку, яка характеризується
симбіозом адміністративних та ринкових концепцій, національних та
міжнародних стандартів, юридичної та економічної моделі, С. Голов взагалі
виділив нову парадигму звітності із такими чинниками, як: звітність через
Інтернет; прогнозна інформація; лінгвістичні зміни [345, с. 6-7].
Г. Уманців серед основних особливостей, які характеризують парадигму
розвитку обліку в сучасній економіці, також акцентував на пріоритетах
регулювання звітності, ніж бухгалтерського обліку [346]. Тому, з огляду на
еволюцію парадигм бухгалтерського обліку та враховуючи твердження
В. Жука: ”еволюція парадигми бухгалтерського обліку визначається здатністю
вирішувати завдання та проблеми, котрі ставляться перед бухгалтерським
обліком сьогоденною практикою або наукою на перспективу“ [347], можна
представити розвиток парадигми звітності відповідним чином (рис. 5.1).
Зміст парадигми

Дієва парадигма

Причини до оновлення

Сукупність узагальнених
теоретичних правил та
методологічних вказівок до
фінансового звітування, які
відображають істотні риси
дійсності

Модель
фінансового
звітування, яка вирішує
поточні
проблеми
та
завдання, що ставляться
перед
суб’єктами
звітування практикою або
наукою на перспективу

Існуючі ідеї, теорія та
методологія звітування не
виконують завдань та не
вирішують
проблем,
поставлених практикою

Рис. 5.1. Еволюція парадигм фінансового звітування
Джерело: складено на основі [347; 342].
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Саме тому, у зв'язку із новими завданнями, які ставить практика
застосування МСФЗ у контексті їх оновлень, парадигма фінансової звітності,
концептуальною базою якої є міжнародні стандарти, отримала оновлення в
дослідженнях О. Харламової у 2016 р. [348]. Зокрема, науковиця описує
концепцію фінансової звітності за ознакою її транспарентності, під якою
розуміє якісну характеристику фінансової звітності через прозорість,
відкритість, доступність, високу репрезентативність, доречність подання та
розкриття інформації, інклюзивність доступу, засновану на міжнародних
стандартах фінансової звітності.
Однак, сучасний поступ цифрової епохи додав до такої (транспаретної)
концепції фінансової звітності ще одну якісну характеристику, властиву
інформації – своєчасність, яку не було розглянуто в попередніх наукових
дослідженнях як парадигмальну теорію розвитку бухгалтерського обліку чи
звітності. Хоча про необхідність доповнення якісних характеристик фінансової
звітності, визначених у Концептуальній основі фінансової звітності з точки
зору відповідності потребам користувачів, якісними властивостями інформації
зазначали ще у 2015 р. вітчизняні вчені М. Корягін та П. Куцик [349, с. 148].
Тому симбіоз інноваційних технологій (досліджуваних Н. Малюгою,
М. Пушкарем, С. Шагрочем), які здатні покращити своєчасність подання
фінансової інформації, та МСФЗ (досліджуваних С. Головом, О. Харламовою)
виступає важливою складовою сучасної парадигми звітування, в якій доречна,
правдива, співставна, зрозуміла та своєчасна фінансова інформація є основою
ефективних ринків капіталу та їхнього розподілу між суб'єктами
господарювання, галузями, країнами, глобальною фінансовою системою.
Саме тому прагнення покращити якість фінансової звітності такою
якісною властивістю інформації, як своєчасність, стає важливим елементом
просування сильних та активних компаній, надійних фінансових систем та, як
наслідок, досягнення економічного зростання на національному та
міжнародному рівнях.
5.1.2. Сучасна парадигма звітування за МСФЗ у форматі XBRL. З огляду
на те, що найбільших успіхів економічна наука досягає, коли попередні
парадигми повністю не відкидаються і не змінюють одна одну миттєво, а
взаємозбагачуються, можна стверджувати, що парадигма транспарентної
фінансової звітності, запропонованої О. Харламовою, у поєднанні із
парадигмою обліку Н. Малюги та парадигмою звітності через Інтернет
С. Голова набула нових завдань, спричинених появою нового технологічного
стандарту XBRL104 - безкоштовного програмного інструменту, який забезпечує
104

eXtensible Business Reporting Language - з перекладу від англ. означає розширена мова звітності про бізнес.
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збір, передачу та аналіз фінансової інформації із надзвичайною швидкістю та
точністю.
Первісним поштовхом до розвитку звітування у форматі XBRL став рух
світових гравців до єдиного набору глобальних стандартів фінансової звітності
(див. п. 1.3). Так, Радою з питань фінансового обліку (FASB) спочатку була
розроблена американська таксономія XBRL GAAP у рамках добровільного
використання, яка пізніше (2009 р.) стала обов’язковою для реєстраторів SEC
(тобто компаній, що котируються на біржі США), а Таксономія XBRL МСФЗ –
для іноземних приватних емітентів у США.
Зокрема, вважалося, що як тільки кодифіковані стандарти будуть пов'язані
з таксономією XBRL, єдина технологічна основа бухгалтерського обліку стане
поштовхом до світового прийняття єдиних глобальних стандартів, а функції
автоматичного перекладу XBRL допоможуть локалізувати фінансову звітність
та звести їхнє використання до найнижчого рівня впровадження. Тобто за своїм
змістом XBRL сприятиме своєчасній організації фінансової інформації
відповідно до єдиних стандартів, що полегшить процес звітування про бізнес
усім зацікавленим особам.
Така гіпотеза доцільності поєднання XBRL та МСФЗ отримала офіційне
підтвердження у 2000 р., коли в складі Фонду ІASB було створено окрему
Консультативну групу з розвитку XBRL для побудови таксономії XBRL МСФЗ,
об’єднавши фахівців зі стандартів бухгалтерського обліку та концепцій
фінансової звітності, а також експертів із технологій для сегментації та
упорядкування фінансової та ділової інформації. Як зазначав у той час К. Рамін,
тодішній голова XBRL International105 та член AICPA, а також один із
початківців базової таксономії МСБО (разом із Марк Дікін та Йен Райтом):
“XBRL та МСФЗ – це потужне поєднання, яке пришвидшить прийняття
фінансової звітності в усьому світі“ [115].
З того часу багато чого змінилося. З 2014 р. і дотепер функціонує нова
Консультативна група з питань таксономії МСФЗ, переформатована діяльність
якої охоплює представників із усього світу для полегшення електронного
використання та обміну фінансовими даними, підготовленими відповідно до
міжнародних стандартів. Така місія групи є частиною стратегії поширення
МСФЗ, інтегрованої одночасно з їхнім розробленням.
Тому нині діяльність Консультативної групи з питань таксономії МСФЗ
(ІASB) включає:
• публікування тегів для кожного розкриття інформації за МСФЗ;
• видання навчальних посібників та допоміжних матеріалів для полегшення
використання та розуміння таксономії МСФЗ;
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• переклад таксономії МСФЗ на ключові мови106 для підтримки користувачів
МСФЗ, основною мовою яких не є англійська [350];
• міжнародну співпрацю для поширення використання XBRL у поєднанні
із МСФЗ у всьому світі;
• співпрацю з користувачами для удосконалення таксономії на практиці.
Як наслідок, головним завданням Консультативної групи залишається
щорічний розвиток таксономії для компаній, які подають звіти за повними
МСФЗ та за стандартами для МСП. Це передбачає необхідність публікування в
першому кварталі кожного року оновлених XBRL-тегів у разі оновлення
стандартів. Тому розглянуті в другому розділі цієї монографії методологічні
засади оновлених міжнародних стандартів фінансової звітності, пояснюють
причини включення відповідних змін до Таксономії XBRL МСФЗ у 2020 р., а
саме:
a. Розкриття інформації щодо облікової політики (зміни до МСБО 1 та
Практичних вказівок до МСФЗ 2 «Судження щодо суттєвості»); облікової
оцінки (зміни до МСБО 8); класифікації зобов’язань як поточних (поправки до
МСБО 1), які будуть опубліковані з остаточними поправками в грудні 2020 р.;
b. Розширення тимчасового звільнення від застосування МСФЗ 9
внаслідок нового стандарту МСФЗ 17 та надходження основних засобів у
використання за призначенням (зміни до МСБО 16);
c. Розкриття виплат працівникам відповідно до з МСБО 19 для того, щоб
полегшити аналіз та порівняння інформації – запропоновані оновлення
плануються до включення Таксономії XBRL МСФЗ 2021;
d. Розкриття інформації щодо поступок на оренду, пов'язаних із COVID19 (поправка до МСФЗ 16, випущена в серпні 2020 р.);
e. Внесення змін до вимог щодо процентних ставок – Фаза 2, виданої в
серпні 2020 р., яка одночасно вносить зміни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7,
МСФЗ 4 та МСФЗ 16.
Отже, Таксономія XBRL МСФЗ 2020 – це переклад МСФЗ, чинних станом
на 1 січня 2020 р., на технологічну мову XBRL, яка забезпечує опрацювання
великих обсягів якісних та кількісних показників [351, с. 100].
Тому, розвиваючи дослідження в розрізі наведених змін у міжнародних
стандартах фінансової звітності у поєднанні із розвитком XBRL, можна навести
узагальнений зразок концептуалізації або теоретичного підходу до звітування
про бізнес (рис. 5.2), у якому МСФЗ (перша вертикаль) та технологічна мова
звітування XBRL (друга вертикаль) виступають двома важливими факторами
рушійних змін на сучасному етапі розвитку бізнес-звітування (третя вертикаль).
Арабська, китайська спрощена, традиційна китайська, голландська, французька, німецька, угорська, італійська, японська,
корейська, португальська, іспанська, турецька, українська (станом на листопад 2020 р.).
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Рис. 5.2. Сучасна та майбутня парадигми звітування у форматі XBRL
Джерело: власна розробка.
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Такий технологічний підхід оновлює сучасну парадигму звітування за
МСФЗ, яка включає, окрім стійких (стандартів звітування), динамічні аспекти
(прогрес технологічного стандарту XBRL під час звітування). До речі, статику
та динаміку ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɥɚ профɟɫɨɪ Н. Малюга у парадигмі бухгалтерського
обліку, як істини в часі [156].
5.1.3. SWOT-аналіз сучасної парадигми звітування. У підсумку для оцінки
сучасної парадигми звітування за міжнародними стандартами у форматі XBRL
застосуємо методику SWOT-аналізу, яка в подальшому може бути використана
під час розроблення стратегії впровадження XBRL у практику будь-якої країни.
Беручи до уваги поради першого засновника SWOT-аналізу, проф. К.
Андревіса (1963 р.), для проведення SWOT-аналізу необхідно визначити
спочатку сильні (“strengths”) та слабкі (“weakness”) сторони обох стандартів
(XBRL та МСФЗ), ɩɨɬɿɦ їхні можливості (“opportunities”) та загрози (“threats”)
у сучасній світовій системі звітуванняɜɹɤɢɯ:
І.Сильні сторони ȟȡȥȎȟțȜȴ парадигми звітування за ǺǿȂǵ із використанням
технологічного стандарту XBRL (табл. 5.1) – це переваги, що виділяють у
даному дослідженні ɫɭɱɚɫɧɭ парадигму звітування серед інших ɩɚɪɚɞɢɝɦ
звітування; відповідно ȟșȎȏȘȳ ȟȠȜȞȜțȖ ȟȡȥȎȟțȜȴ ȝȎȞȎȒȖȑȚȖ ȕȐȳȠȡȐȎțțȭ – це
недоліки, яких не можна допустити для використання конкурентами, або які
потребують виправлення.
У цьому влучною є думка М. Вілліс, голови комітету XBRL.org: “Компанії,
які відображають свої фінансові звіти в XBRL, можуть відразу усвідомити деякі
з її основних переваг: впорядкований процес складання фінансової звітності,
незалежність технологій, повна сумісність та надійний витяг фінансової
інформації. XBRL не вимагає від компанії розкриття будь-якої додаткової
інформації, крім тієї, яку вона зазвичай розкриває в своїй поточній фінансовій
звітності. Витрати для користувача на впровадження XBRL будуть
мінімальними, оскільки її функціональність вбудована в програмні технології та
операційні процедури, що дозволяє підвищити гнучкість підготовки та подання
фінансової звітності відповідно до принципів бухгалтерського обліку різних
географічних регіонів та національних юрисдикцій” [352].
Проте в опитуванні, проведеному вченими Т. Гарріс та С. Мозерфілд, деякі
компанії вказали, що розглядають тегування XBRL як непотрібні додаткові
витрати [353]; інші повідомляли про зацікавленість у перевагах від
впровадження XBRL, пов'язаних, перш за все, з внутрішнім аналізом даних та
процесом звітування.
ІІ. Ринкові можливості та загрози²Ȥȓ оцінкȎ ринку (табл. 5.1), якɭ не можна
ігнорувати як у межах суб'єкта звітування, так і в ширшому розумінні їхніх
наслідків для якості фінансової звітностіɧɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭɪɿɜɧɿ. Тим більше, як
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зазначає О. Малишкін, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ стандарт XBRL уже використовується
багатьма регуляторами в світі для якісного нагляду за фінансовими ринками
[351, с. 100]. До таких регуляторів, наприклад, відносяться Європейські
наглядові органи (European Banking Authority – з 2007 р., European Insurance and
Occupational Pensions Authority – з 2014 р.) та наглядові ради інших країн (див.
табл. 5.3).
Таблиця 5.1. SWOT-аналіз ɫɭɱɚɫɧɨʀ парадигми звітування за міжнародними
стандартами з використанням технологічного стандарту XBRL
Сильні сторони
1. Оптимізація процесів звітування своєчасністю та
фінансовою ясністю обробки даних, у тому числі перед
податковими та іншими органами.
2. Підвищення якості фінансової звітності та цілісності
фінансових даних за допомогою структурованих тегів.
3. Стандартизований електронний формат ділової та
фінансової звітності, який генерує безліч стилів
подання.
4. Сумісність різних інформаційних систем та
незалежність технологій.
5. Контроль потоків інформації за допомогою
технології з відкритим кодом.
6. Автоматизований ввід-вивід даних без повторної
трансформації.
7. Подібність до загального плану рахунків дозволяє
читачам використовувати дані будь-якою мовою.
8. Швидка консолідація даних між підрозділами та
дочірніми компаніями із високою надійністю
результатів.
9. Можливість ведення паралельного обліку (в разі
потреби).
10. Досягнення більш швидких та ефективних рішень
користувачів (уряди, регуляторні органи, агентства,
фондові біржі, компанії з фінансової інформації,
аудитори,
кредитори,
інвестори,
контрагенти)
внаслідок використання надійної, своєчасної звітності.
11. Покращення комунікації управління.
12. Зменшення витрат на аудит.
13. Зменшення навантаження на звітність.
14. Гнучкість до різних стандартів бухгалтерського
обліку, різних аспектів звітності на рівні окремих
суб'єктів господарювання.
15. Поліпшення
процесу аналізу:
послідовність
фінансових
даних
дозволяє
зосередитися
на
прогнозуванні та прийнятті рішень, а не на питаннях
збору та підготовки даних.
16. Відстеження об’єктів обліку.
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Слабкі сторони
1. Навантаження на витратну
складову
(прибутковість)
та
організаційну
ефективність
підприємств у приватному та
державному секторах.
2. Неузгодженість
або
неправильне
віднесення
фінансових термінів до тегів
XBRL.
3. Недостатня послідовність у
використанні МСФЗ.
4. Збільшення
витрат
на
початкових етапах тегування
фінансових даних, що вимагає
значного
проміжку
часу.
5. Складність XBRL у поєднанні
може
з
недосвідченістю
призвести до розбіжностей у
фінансових
даних
та
до
неправильного прийняття рішень.
6. Різні
стандарти
бухгалтерського обліку в основі
тегування обмежують корисність
XBRL.
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Можливості
із нефінансовими

1. Взаємозв’язок
компонентами
інших форм звітів
2. Доступ, розширений аналіз, порівняння, опис,
подання різноманітних цифрових фінансових звітів для
широкого та зростаючого ринку.
3. Вищий ступінь довіри до звітування, що покращить
думку громадськості, аудиту як про бізнес, так і про
державний сектор.
4. Мінімізація
неправильної
практики
ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів
(випадкової чи умисної), що забезпечує інвесторів
достовірними даними та рахованими фактичними
ризиками бізнесу.
5. Експансія в нові сфери послуг (фінансові, ІТ,
торгівлі, промисловості, телекомунікацій та державної
служби): розвиток індустрії бухгалтерського ПЗ.
6. Світова уніфікована стандартизація незалежно від
стандартів бухгалтерського обліку, які застосовуються
локально.
Пряма
перевага
–
для
суб'єкт
господарювання, які не дотримуються МСФЗ.
7. Уникнення комерційних конфліктів, спричинених
різними стандартами звітування.
8. Сприяння каналам збуту, поставок та електронним
ринкам.
9. Покращення відносин з інвесторами.
10. Розробка
нового
покоління
технологічних
інструментів, баз даних та програмного забезпечення,
які будуть співіснувати із сучасними SQL-системами.
11. Посилена цінність (прозорість, співставність та
надійність) та конкурентоспроможність даних на
світових ринках.
12. Швидкість процесу збору даних компанії
фондовими біржами.
13. Здатність обробляти та порівнювати ширший
спектр компаній та глибший набір інформації
інвестиційними аналітиками.
14. Швидше та ефективніше відстеження фінансових
показників банками та страховими компаніями.
15. Зниження вартості звітності у довгостроковій
перспективі на 25% за рахунок автоматизації та
відмови від власного ПЗ, яке є вартісним у заміні.
16. Розвиток ефективності та економічності для
регуляторного процесу.
Джерело: власна розробка.

Загрози
1. Знання МСФЗ та XBRL може
призвести
до
конкурентної
над
людським
переваги
фактором, якому не притаманне
однакове розуміння.
2. Необхідність уточнення теорії
бухгалтерського
обліку
із
елементами таксономії МСФЗ у
країні, яка вирішить перейти на
звітування
за
МСФЗ
із
використанням XBRL.
3. Відмінність
використання
XBRL
між
юрисдикціями,
спричинена
нормативними
вимогами
або
добровільним
застосуванням.
4. Не використовується всіма
публічними компаніями.

Дані табл. 5.1 свідчать, що сильних сторін у цьому аналізі більше, ніж
слабких (16 проти 6). Водночас кількість можливостей більша від кількості
загроз (16 проти 4). Звідси очевидно, що в перспективі використання
технологічного стандарту XBRL під час звітування за МСФЗ необхідно
застосовувати стратегію «Максі – Максі» (табл. 5.2).
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Таблиця 5.2. Чотири стратегії SWOT-аналізу
П>С
С>П
Стратегія «Максі – Максі»
Стратегія «Міні – Максі»
Стратегія «Максі – Міні»
Стратегія «Міні – Міні»

Примітки: П – переваги; М – можливості; С – слабкі сторони; З – Загрози.
Сірим виділено стратегію, яка підходить для використання технології XBRL при звітування
за МСФЗ.

Доцільність використання стратегії «Максі – Максі» пояснюється тим, що
позитивних результатів від використання технології XBRL під час звітування за
МСФЗ можна досягти шляхом реалізації саме можливостей, а не шляхом
вирішення проблем. Водночас реалізація зазначених можливостей є можливою
завдяки існуючим сильним сторонам, наведеним у табл. 5.1. Наприклад,
теговані дані (це структуровані дані) надають нові способи побудови метрик
порівнянності, на підвищення якої націлена діяльність багатьох професійних
організацій з бухгалтерського обліку, в тому числі FASB та ІASB.
Також відома відмінність у обліку витрат на розвідку в лістингових
американських компаній, які займаються видобувною діяльністю, спричинена
декларуванням звітності за GAAP США та МСФЗ. Тому доступні теговані дані
дозволяють визначити: • якою мірою витрати на розвідку капіталізуються та /
або списуються; • як це відрізняється між компаніями, галузями та з часом; • у
чому корисність інформації (визнаної та розкритої) для інвесторів.
Це дає можливість застосувати нові підходи до вибору облікової політики
та дотримання стандартів бухгалтерського обліку, а також отримати всебічне
уявлення про практику визнання, вимірювання та розкриття інформації
суб'єктами господарювання.
Крім того, завжди було складно виміряти “якість” фінансової звітності,
оскільки поняття якості має багато вимірів, дані яких не є легко доступними
(п. 1.1). Однак, з допомогою структуризації даних користувачі зможуть легко
знайти та дослідити ту інформацію, яка їх цікавить. Наприклад, детальні
розкриття інформації про фінансові інструменти, які часто розміщені в різних
частинах звіту; конкретні суми та пояснення класифікації справедливої вартості
на рівні тощо.
Також ХBRL надає дослідникам можливість легше аналізувати примітки
та представляти результати дослідження як у текстових, так і числових
форматах. Це дійсно дає величезний потенціал порівняно з ручним підрахунком
та аналізом фінансових даних. Тому ХBRL стоїть на межі актуальності між
наукою та практикою: дослідники в сфері бухгалтерського обліку можуть
надавати реальні підтвердження їхнім гіпотезам та вносити нові наукові
здобутки в академічну літературу.
390

ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНА ОЦІНКА XBRL ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ
Отже, XBRL стає фундаментальною частиною надання фінансових даних,
який робить утопічну звітність відчутною реальністю. У поєднанні із МСФЗ
технологічний стандарт здатен забезпечити більшими економічними вигодами
суспільство та світову економіку з точки зору бухгалтерського обліку.
Особливо це стосується суб'єктів господарювання, які не дотримуються МСФЗ,
але застосовують XBRL; багато ринків та країн роблять МСФЗ обов’язковими
для торгівлі та інвестицій.
5.1.4. Майбутня парадигма звітування про бізнес у форматі XBRL.
Оскільки майбутнє звітності суттєво залежить від того, що є очевидним на
теперішній момент, на рис. 5.2 за горизонталлю виокремлено дві форми
звітування: традиційну (верхня горизонталь) та майбутню (нижня горизонталь).
Це допомагає відобразити ті існуючі прогалини в діючому процесі звітування,
які потребують вирішення, або ті завдання, які чекають виконання, у першій,
другій та третій вертикалях для удосконалення сучасної форми звітування.
Це, у свою чергу, дозволяє сконцентрувати увагу на розвитку кожної
вертикалі окремо для формування в кінцевому результаті майбутньої форми
XBRL-звітності, яка включатиме подання стандартизованої фінансової та
нефінансової інформації, у тому числі пов'язаної із корпоративною соціальною
відповідальністю. Адже ще в 1994 р. голова FАSB, Е. Дженкінс, опублікував
працю «Звіт комітету Дженкінса», в якій зазначав, що бухгалтерський облік
повинен подаватися у ширшому форматі бізнес-звітності, в якому фінансова
інформація буде доповнюватися іншою інформацією, призначеною для
кращого інформування про рішення щодо розподілу капіталу [59]. Дійсно,
сучасний звіт з управління в складі фінансової звітності за МСФЗ вже
складається із нефінансової інформації на 70%.
Зокрема, рис. 5.2 показує, що традиційна форма звітування (або діюча)
перебуває в процесі змін не тільки через оновлення у МСФЗ, технологічні
удосконалення, а й зростання інтересу громадськості у показниках бізнесзвітності до нефінансових аспектів, серед яких О. Шевчук окреслював
важливість аспектів сталого розвитку у процесі зародження новітньої
парадигми обліку ХХІ ст. [316, с. 147; 354]. Особливо швидко ці аспекти
відчуються після приєднання звітності до технологічного стандарту XBRL (див.
п. 5.3), що дасть можливість використовувати електронні дані повторно,
пришвидшить задачі бухгалтерського обліку та аудиту, підвищить надійність
облікових даних у звітах, а також зосередить увагу на всеосяжному
(внутрішньому, міжпідприємницькому, міжгалузевому та глобальному) аналізі
з допомогою обробки інформації на основі XBRL за частку секунди. Тому чим
вищий ступінь інтеграції буде із XBRL, тим більші вигоди отримає бізнес.
Таким чином, рис. 5.2 свідчить про те, що звітність про бізнес не є
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незмінною, а її можливі зміни, наведені у третій вертикалі, в перспективі
залежать від темпів технологічного впровадження та стандартизації процедур
звітування.
З огляду на те, що серед установників стандартів не існує єдиного
консенсусу, подальші зміни у стандартах (наприклад, поправки до стандартів
відповідно до нової Концептуальної основи, COVID-19, Brexit, тощо) та XBRL
(зокрема, оновлення систематики таксономії до нових МСФЗ, семантичні
регулювання, розширення тегування) будуть продовжувати оновлювати формат
звітування, в тому числі додатковими нефінансовими уточненнями про
результати діяльності (нова парадигма звітування – третя вертикаль, нижня
горизонталь на рис. 5.2). Іншими словами, майбутня парадигма звітування
полягатиме в інтеграції фінансової та нефінансової інформації у форматі XBRL.
Крім того, розширення таксономії XBRL та тегування, які мають надійти
для підтримання МСФЗ, дещо уповільнюються через відсутність нині
уніфікованого відстеження об’єктів: XBRL може відстежувати пару тисяч
об’єктів, у той час як стандартне ведення обліку – близько десяти. Дійсно,
МСФЗ первісно не створювалися для фінансових послуг, проте зараз вони
зрештою сприймаються як вагома частина сучасного бізнесу. Відповідно це
ускладнює процес звітування дублюванням, наприклад, деяких видів активів,
або змінами курс валют.
Тому саме в цьому аспекті майбутня парадигма звітування (рис. 5.2)
включає єдині для бухгалтерського та фінансового обліку правила визначення,
відстеження та оцінки об’єктів, що сприятимуть швидкому впровадженню та
ефективному виконанню стандартів, розумінню сучасної фінансової звітності,
нової нефінансової звітності [355] та еволюціонуючої інтегрованої звітності.
Як наслідок, саме зараз, коли подібно до розвитку МСФЗ розвивається
платформа XBRL, яка додає довіру та стимул до бізнес-звітування,
зароджується наведена майбутня парадигма покращеної звітності про бізнес
(рис. 5.2), яка вимагає стабільності у вимогах усіх стандартів звітування
(фінансових, інтегрованих, у тому числі соціальних, екологічних тощо) та
надійності від технологічних інструментів, задіяних у процесах бізнесзвітування, одночасно.
Таким чином, майбутня звітність про бізнес набуде чіткіших уніфікованих
вимог, що забезпечить більшу цілісність та надійність фінансових даних, а
також мінімізує можливі помилкові тлумачення, які існують тепер (п. 1.5,
п. 5.3). Як результат, фінансова звітність буде подібною до читання карти,
знаючи географічні координати якої можна буде віднайти необхідну
інформацію, одночасно обравши необхідний формат та рівень масштабування.
Тому чим більше користувачів обізнані в МСФЗ та XBRL, тим краще для
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світової економіки, а також для суміжних країн, їхніх різних економічних
секторів та суспільства. Адже саме така парадигма звітування максимально
точно відповідатиме сучасним викликам сталого розвитку, що лɟɠɚɬɶ в основɿ
новітньої облікової парадигми ХХІ століття.
5.2. Зміст і внутрішня структура таксономії XBRL МСФЗ, особливості
її функціонування
“XBRL – це міжнародний стандарт цифрової звітності про бізнес” –
зазначила 7 липня 2020 р. А. Тарк, член ІASB, на віртуальній щорічній
конференції Асоціації бухгалтерського обліку та фінансів Австралії та Нової
Зеландії (AFAANZ) [356]. Навіть звичайні користувачі XBRL не мають права
не знати та не розуміти внутрішньої структури та побудови такого інструменту.
Крім того, компанії-виробники програмного забезпечення, в тому числі
постачальники бухгалтерських програм, з огляду на сучасні вимоги
цифровізації повинні також володіти такими знаннями та враховувати
особливості побудови та функціонування XBRL під час виробництва своєї
продукції. Адже знання структури таксономії XBRL МСФЗ допоможуть їм
розширити функціонал облікових програм для виконання таких операцій, як:
додавання елементу, який не був включений в базову систематику XBRL, але
для компанії є обов’язковим; • модифікація взаємозв’язів між елементами з
точки зору їхнього впорядкування, додавання чи видалення.
У зв’язку із цим метою цього параграфа є дослідити зміст, внутрішню
структуру таксономії XBRL МСФЗ та зрозуміти особливості її функціонування.
З технічної точки зору, XBRL базується на стандарті XML (Extensible
Mark-up Language), який встановлює правила кодування документів для
інтернет-трафіку та, починаючи з 1998 р., служить основною платформою для
розвитку інших засобів обміну й спілкування:
• для обміну та виділення даних: SOAP, WSDL, XQuery, XPath, SAX, DOM;
• для конкретних бізнес-словників: MathML, MusicML, OTA, HL7, XBRL;
• для форматування та представлення даних: XHTML, XForms, WML, SVG;
• для використання та перетворення безпосередньо XML-документів:
XSLT, XSL-FO, XML-Schema, RelaxNG, XLink, XPointer [357].
XML (розширена мова розмітки) – це зрозуміла для комп’ютерів мова, яка
використовується для передачі даних. Така передача даних зазвичай
відбувається навіть якщо комп’ютери (наприклад, їхнє апаратне забезпечення, а
також операційні системи) взагалі несумісні. Це відбувається завдяки тому, що
XML використовує модуль DTD (визначення типу документа) або XML-схеми,
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які ідентифікують метадані в формі тегів. Теги створюються користувачами у
вигляді звичайних слів, як міток, знайомих у нашому повсякденному житті.
Цей процес називається тегуванням, оскільки кожен фрагмент даних має
прикріплений тег, який розпізнається комп’ютерними системами, що забезпечує
обмін інформацією надійністю та швидкістю.
Як підсумок, за таким принципом технологічного стандарту XML й діє
стандарт XBRL, який дозволяє, щоб один і той же документ був наданий у двох
формах [358]: • для зручного читання людиною та • у структурованій формі
машинозчитувальних даних. Тільки стандарт XBRL структурує теговані дані в
формі таксономії, що дозволяє створювати такі машинозчитувальні документи,
як фінансові звіти, та регламентувати обмін фінансовою інформацією на всіх
рівнях, закладаючи основу для сумісного місцевого й державного регулювання.
Перевагою такого обміну даними є відсутність кордонів та мовних бар’єрів
між користувачами. За допомогою можливості поєднання тегів з’являється
можливість поєднувати різну фінансову інформацію, наприклад, суми рахунківфактур та умови оплати; зв’язувати облікові дані з рядками звітності, які будуть
завжди пов’язані із цим звітом. Крім того, інформація дати, пов’язана із однією
компанією, вбудовується в звіти. Отже, дані для одного й того ж рядка, але за
різні звітні періоди, не сплутуються. Те саме потрібно зазначити про однакові
дані й дати, але з різних підприємств, незалежно від того, чи функціонують
вони як дочірні компанії, чи існують як окремі суб’єкти звітування.
Загалом слово «таксономія» згідно з Вікіпедією походить від грецького
дієслова «tassein», яке означає «класифікувати», та іменника «nomos», що
перекладається як «закон» або «наука». Разом у перекладі всього слова це
означає класифікацію певного знання. Спочатку термін стосувався науки
класифікації живих істот, нині він застосовується як до класифікації взагалі, так
і до правил, що застосовуються до класифікації.
Тобто таксономія означає каталог або набір правил класифікації; XBRLтаксономія – це словник у вигляді переліку машинних XBRL-тегів, які містять
позначення тисячі фрагментів фінансових даних (наприклад, визначення статей
бізнес-звітів, які включені до типових форм фінансових звітів або відповідних
зносок). Одним із найважливіших аспектів є те, що Таксономія XBRL – це не
лише перелік показників фінансової звітності, які підлягають розкриттю, а
також і взаємозв’язки між ними, об’єднані так званими «тегами», та інші
семантичні елементи таксономії, що забезпечують цілісний зв'язок із
програмними ресурсами користувачів.
Іншими словами, Таксономія XBRL – це крабоподібний набір метаданих, у
якому основна частина (ніби «тіло краба») складається зі схеми (файлів з
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розширенням «.xsd»), яка відповідає плану рахунків, а решта – зі специфічних
тегів (ніби «кінцівок краба») для окремих елементів даних (наприклад, „чистий
прибуток“) та бази посилань («м’язи, що з’єднують кінцівки та основне тіло
краба») (додаток Р). Теги дозволяють комп’ютерам автоматично шукати та
збирати дані для того, щоб інвестори, аналітики, журналісти та регулятори
могли легко їх отримати та проаналізувати; бази посилань – структурувати дані
в звітні форми, проводити перевірку відповідності показників між собою
(наприклад, звірку активів та пасивів балансу) та визначати додаткові параметри
елементу (наприклад, вид капіталу чи сегменту).
Саме тому залежно від основи, закладеної в головну схему, розрізняють
дві XBRL-таксономії. Перша – це Таксономія XBRL GL (від англ. “Global
Ledger” – світова книга або журнал), яка дозволяє відображати все, що
міститься в плані рахунків, типовій ERP-системі (від англ. “Enterprise Resource
Planning” – планування ресурсів підприємства), записах облікових регістрів та
журналів, а також інші фінансові та нефінансові операції.
Така таксономія не вимагає стандартизованого плану рахунків для збору
інформації, але її можна використовувати для прив’язки застарілих планів
рахунків та інших деталей бухгалтерського обліку до стандартизованих
рахунків для поліпшення ефективності бізнес-комунікацій.
Друга – Таксономія МСФЗ XBRL, яка відображає елементи та
взаємозв’язки між ними відповідно до МСБО та МСФЗ. Тобто для кожного
стандарту елементи, що відображають вимоги до розкриття інформації та
приклади, визначаються, моделюються та організовуються в структуру
таксономії, яка тісно узгоджується зі структурою МСФЗ (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Зміст Таксономії XBRL МСФЗ
* У тому числі 418 технічних елементів без посилань. Джерело: [115].

Як показано на рис. 5.4, в систематиці Таксономії XBRL МСФЗ міститься
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3 770 елементів, які розподіляються на два основні види: в межах МСФЗ, у тому
числі стандарти для МСП (2 259 + 399 елементів), та в межах Практичних
вказівок до МСФЗ (694 елементи). Останні були отримані в результаті аналізу
фінансової звітності за МСФЗ та покликані зменшити потребу в підготовці
спеціалістів для адаптації таксономії до індивідуального бізнесу. Потреба в цих
розширеннях спочатку виникла із занепокоєння SEC щодо придатності
існуючої у 2012 р. таксономії МСФЗ для американських компаній [115].
МСФЗ та пов’язані із ними практичні вказівки моделюються в систематиці
МСФЗ двома способами – за допомогою ієрархій та / або з допомогою таблиць
та осей. Найпоширенішим способом моделювання є ієрархічний (додаток T).
Загалом повний набір таксономії XBRL МСФЗ складається із 47
файлів/папок, розподілених у три схеми, як показано на рис. 5.5. Це дозволяє
розподілити елементи на модулі та категорії, тим самим полегшуючи
управління систематикою та дозволяючи користувачам використовувати
елементи таксономії МСФЗ, які є найбільш актуальними для них.
Наприклад, кожен елемент має дату випуску нового або зміненого
стандарту, яка розміщується в довідковій базі посилань на таксономію МСФЗ.
Тому в систематиці МСФЗ 2020 елементи, що відображають МСФЗ для МСП,
мають дату випуску «2015-12-01», оскільки це дата їхньої останньої публікації;
елементи, що відображають повні МСФЗ, мають дату випуску «2020-01-01», що
відображає оновлені вимоги або дату випуску останньої річної таксономії
МСФЗ. Це підтримує контроль актуальності версій.
МСФЗ часто дозволяють застосовувати достроково. У такому разі
елементи, що представляють вимоги до розкриття та подання для раннього
застосування, позначаються як “Діючий РРРР-ММ-ДД” (або “Effective YYYYMM-DD”) у довідковій базі посилань на таксономію МСФЗ. Відповідно
елементи, що представляють вимоги до розкриття та подання, які втратять силу
після дати випуску річної таксономії за МСФЗ, позначаються ”строком дії до
РРРР-ММ-ДД“ (або “Expiry YYYY-MM-DD”) у довідковій базі посилань на
таксономію МСФЗ (рис. 5.5). Елементи, термін дії яких минув, не видаляються.
Припинення дії елементу означає, що він все ще доступний у файлах, проте
Фонд МСФЗ більше не рекомендує використовувати цей елемент.
Зазвичай елементи видаляються тоді, коли нові або оновлені МСФЗ
замінюють вимоги до розкриття інформації, представлені цими елементами.
Видалення елементів також може трапитися з причин вдосконалення
моделювання розкриття інформації або виправлення помилки. Застарілі
елементи розміщуються в окремих папках Таксономії МСФЗ.
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Тому, незважаючи на таку кількість відображених елементів Таксономії
МСФЗ XBRL (рис. 5.4), ”компанії ймовірно знадобиться лише 300 елементів
для використання XBRL“ [115].
Унікальним розташуванням кореневих ресурсів (URL) таксономії МСФЗ є
“http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/YYYY-MM-DD/”, а потім текст, що відображає
послідовність структури файлів і папок. Наприклад, бази посилань, що
стосуються МСФЗ 1, знаходяться в папці ”/ full_ifrs/linkbases/ifrs_1“. Таким
чином, база посилань на таксономію XBRL МСФЗ містить імена файлів
кореневої папки основної схеми. Файли таксономії МСФЗ можна завантажити з
веб-сайту Фонду МСФЗ, доступ до яких забезпечується схемою входів,
створеною Менеджером модулів таксономії МСФЗ (IFRS Taxonomy Modules
Manager), яка імпортує головну схему МСФЗ на необхідній мові.
З огляду на те, що без технологічних знань бухгалтерам та практикам,
пов’язаним зі звітуванням у форматі XBRL, важко зрозуміти структуру
Таксономії МСФЗ без використання спеціалізованого ПЗ, потрібно
підкреслити, що ні таксономія XBRL МСФЗ, ні XBRL не є програмним
забезпеченням. Як пояснювалося вище, Таксономія XBRL – це набір метаданих,
розташований на спеціальній веб-платформі, а XBRL – це технологічний
стандарт, на основі якого відбувається обмін діловою інформацією у файлах із
розширенням «.xbrl» або «.xml». Приблизно так, як електронний текст із
легкістю надсилається та отримується між різними комп’ютерними системами,
фінансові дані надсилаються та отримуються у форматі XBRL.
Крім того, XBRL визначає та пов’язує різні числові та нечислові елементи
фінансової інформації, які містять такі звіти, як: ▪ Звіт про фінансовий стан
(баланс); ▪ Звіт про сукупний дохід; ▪ Звіт про рух грошових коштів; ▪ Звіт про
зміни в капіталі. Тобто, розкриваючи один показник, наприклад, у Звіті про
зміни у капіталі, необхідно розкрити цей показник у інших звітах та примітках
так, щоби всі розкриття узгоджувалися між собою. Саме це і є найскладнішим
та потребуючим особливої уваги з боку компаній.
Також XBRL використовується для визначення та обміну інформацією
інших видів звітів (див. п. 5.1). Здійснюючи це, комп’ютеризовані системи, які
дотримуються однакових визначень, дуже легко отримують та аналізують такі
дані. Зокрема, як зазначає А. Тарк, член правління ІASB: “Якщо у вас є
цифровий звіт у XBRL, ви можете перевести його дані в Excel і порівняти їх із
фінансовою інформацією інших звітів, якщо вони також були позначені тегами,
швидко та точно. Усі статті звіту позначені певними атрибутами, тому значення
кожного елемента є чітким – ви можете аналізувати представлену інформацію,
порівнювати фінансовий стан та результати діяльності між суб’єктами
господарювання” [356].
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Розробники «ідеології XBRL» пропагують ідею «збирай і об’єднуй
інформацію один раз, використовуй багаторазово» [360]. Саме тому таксономія,
як зазначалося в п. 5.1, є основним засобом, за допомогою якого XBRL та
МСФЗ прискорюють процес покращення фінансового звітування. У зв’язку із
цим для кращого розуміння структури таксономії МСФЗ та XBRL-тегів
Консультативна група ІASB розробила низку допоміжних матеріалів та
інструментів як самостійно, так і у співпраці з іншими професійними
організаціями (додаток С).
Зокрема, розробники щорічно випускають посібник «Таксономія XBRL
МСФЗ», відповідно до якого моделювання таксономії базується на основі
МСФЗ та структурується у вигляді організації ролей розширеного зв'язку
(ELR). Цей посібник є нейтральним до програмного забезпечення, не вимагає
використання будь-яких конкретних інструментів і включає: а) огляд
архітектури таксономії; б) технічні вказівки щодо налаштування та застосування
таксономії МСФЗ; в) вказівки для розробників та компаній-видавників для
розширень таксономії МСФЗ; г) використовувані (і не використовувані) функції
XBRL; д) глосарій загальновживаної термінології XBRL.
Крім посібника, Фонд ІASB розробив інтернет-інструмент «xIFRS»
(додаток С) для наочного відображення розкриття інформації за МСФЗ у
форматі XBRL та готового XBRL-звіту (рис. 5.3).

Рис. 5.3. XBRL-звіт у інтернет-інструменті «xIFRS»
Джерело: [361].
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Зокрема, документ-звіт у XBRL – це економічний звіт у електронній формі,
створений згідно з правилами XBRL [362]. Він містить факти, визначені
елементами таксономії, на якій він заснований (наприклад, таксономії МСФЗ),
що дозволяє відобразити користувачам приналежність певної концепції
таксономії до одного чи декількох стандартів (наприклад, МСФЗ чи МСБО).
Як показано на рис. 5.3, перша колонка відображає назву елемента, який є
вимогою до розкриття інформації за МСФЗ або МСБО. Друга колонка – це
форматɬɨɝɨɬɢɩɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ, а саме:
• текстовий: [text] або [text block] – для опису облікової політики (нині має
обмеження в 1000 символів);
• часовий: [date] – “РРРР-ММ-ДД”;
• грошовий: [monetary] – “Х” або “(Х)”, що означає додатну або від’ємну
вартісну оцінку,
• пропорційний: ”Х.ХХ”, що означає десяткове значення для позначення
відсоткових ставок, зокрема, дисконтування [percentage], кількості акцій
[shares], ціни за одну акцію [pershare], обсягів виробництва [decimal], індексу
цін [pure], площі землі [area];
• графічний, або табличний, тощо [115, с. 389].
Для грошового формату також передбачена балансова ознака дебет/кредит,
або момент/тривалість господарської операції. Балансова ознака та стандартна
мітка (або тег) елемента вказують на те, чи потрібно подавати значення цього
елемента з плюсом чи з мінусом у XBRL-файлах.
Наприклад, стаття «Собівартість реалізованих товарів» може бути
представлена в звіті за стандартною міткою зі значенням мінус (але не в
дужках!), щоб підкреслити користувачам фінансової звітності, що це розкриття
вираховується з прибутку; або за балансовою ознакою «дебет». Тому програмне
забезпечення для подання фінансової звітності може відображати або від’ємні
мітки, або балансові ознаки (якщо такі є) для розуміння того, яким чином
значення повинні бути передані в форматі іXBRL.
Водночас для грошового формату допускаються виключно такі числові
набори, як: «123,123.25», «-123,123.25» (заборонений формат: «123.123,25»,
«(123.123,25)»). Відповідно для формату відображення частин відсотків:
«45.51», «-45.51» (замість «45,51%», «(45,51)»).
У третій колонці на рис. 5.3 зазначаються посилання на МСФЗ із
розшифровкою конкретного параграфу/розділу стандарту, який безпосередньо
вимагає розкриття такої інформації. Тобто елементи організовані за допомогою
міток (або тегів) та посилань так, щоб полегшити розуміння та навігацію змісту
таксономії МСФЗ, а також допомогти користувачеві зрозуміти бухгалтерське
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значення елемента.
Саме тому таксономія XBRL дозволяє моделювати інформацію та
виражати семантичне значення, яке надзвичайно необхідне в бізнес-звітах.
Семантичне значення полягає в тому, що фінансові документи XBRL
форматуються з використанням технічного синтаксису XBRL. Технічний
синтаксис XBRL забезпечується Специфікацією XBRL та набором відповідності,
які повинні підтримуватися програмним забезпеченням.
Четверта колонка містить ролі розширеного зв'язку (ELR), що
використовуються для ідентифікації розділів таксономії. Вони відображаються,
як правило, у вигляді шестизначних чисел від [1000000] до [999999], що
забезпечують функцію перегляду та сортування інформації, і не пов'язані із
жодним МСФЗ/МСБО чи будь-яким іншим супровідним документом.
У загальну кількість елементів Таксономії XBRL МСФЗ (3 770), як
відображено на рис. 5.4, не включаються місцеві регуляторні концепції та
внутрішні концепції суб'єктів господарювання. Оскільки національні
юрисдикції мають різні правила бухгалтерського обліку, кожна з них може
мати власну таксономію, побудовану подібно до структури таксономії XBRL
МСФЗ, але відповідно до вимог національного регулятора. Багато інших
суб’єктів, включаючи місцеві регуляторні органи, конкретні галузі або навіть
компанії, можуть також мати іншу публічну таксономію для дотримання
власних вимог до звітності. Проте такі вимоги можуть передбачати включення
інших додаткових понять, пов'язаних зі специфікою їхньої діяльності чи
іншими національними особливостями.
XBRL як «розширена мова ділової звітності» дозволяє такі розширення без
утрати співставності та цілісності даних. Наприклад, розширення таксономії
може включати: • додатковий елемент, який не описано в основній таксономії,
але він вимагається; • коригування взаємозв'язку між елементами стосовно
їхнього порядку, додавання чи видалення. Однак, постачальники програмного
забезпечення, створюючи такі розширення до таксономії XBRL МСФЗ,
повинні:
по-перше, не змінювати існуючого змісту будь-яких файлів базової
таксономії;
по-друге, перевіряти завжди актуальність версії обраної таксономії МСФЗ;
по-третє, дотримуватися концепцій еквівалентності та пріоритетності
атрибутів, якщо побудова розширення передбачає модифікацію баз посилань.
За допомогою атрибутів розробник може заборонити зв'язок або замінити
його. Наприклад, атрибут може набувати значення «необов’язкового» або
«забороненого», останнє з яких не буде прийматися комп’ютером у обробку.
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Відповідно атрибут пріоритетності наділяє взаємозв'язки рангами, що інформує
систему про черговість виконання обробки.
Отже, враховуючи те, що XBRL є відкритим кодом, завдяки якому
вихідний код будь-якого програмного забезпечення стає доступний
безкоштовно і миттєво для всіх користувачів, які цього потребують, він
приносить значну користь розробникам програмного забезпечення, значно
полегшує роботу бухгалтерів і регуляторів, які створюють, переглядають,
перевіряють або отримують інформацію із цифрових бізнес-звітів. Тому
Таксономія XBRL МСФЗ вважається найкращою міжнародною практикою для
створення та подання якісної, прозорої, зрозумілої фінансової звітності
користувачам, що покращує її привабливість перед інвесторами.
5.3. Таксономія XBRL на практиці: переваги, невирішені питання та
шляхи їх усунення
Під час пандемії COVID-19 компанії повсюдно посилили свою залежність
від технологій. Усвідомлюючи те, що електронний бізнес – це майбутнє всього
бізнесу, а XBRL – це ключовий його компонент, численна кількість глобальних
організацій та національних регуляторів108 почали впроваджувати цю
технологію в процес свого звітування. Згідно з світовими даними статистики, за
останні 11 років показник застосування зріс XBRL на 88%, з яких 11% припадає
на останні два роки [363]. Нині до складу Ʉɨɦɿɬɟɬɭ XBRL входить більше 120
компаній і міжнародних організацій, таких як KPMG, Ernst & Young, Deloіtte &
Touche, Mіcrosoft, ІBM, PeopleSoft, банківські асоціації США, Канади,
Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії і Австралії, аудиторські асоціації
багатьох інших країн світу.
Незважаючи на те, що уряд США, в тому числі SEC, вимагають від
державних компаній фінансових даних у форматі XBRL протягом більше
десяти років (з 2005 р.), Європейський орган із ринку цінних паперів (ESMA)
тільки цього року випустив правила, що вимагають від лістингових компаній на
ринку ЄС подавати річні звіти з використанням XBRL уже з 1 січня 2020 р. Це
пояснюється тим, що впровадження таксономії XBRL залежить від рішення
національних регуляторів, яке, у свою чергу, орієнтується на попит зі сторони
інвесторів.
Проте навіть, якщо регулятор надає компаніям вибір у формі подання
фінансових звітів (паперова, PDF, XBRL, iXBRL), наприклад, як це зробила
Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC), інвестори та
108
Національні банки, статистичні агентства, податкові департаменти та казначейства, фондові біржі, фінансові установи,
постачальники бухгалтерських послуг, промислові організації.
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компанії не поспішають займатися діяльністю, яка споживає додаткові ресурси,
та чекають на більш вагомі аргументи для початку впровадження нової
технології у налагоджений уже до цього часу процес звітування.
Зокрема, у 2016 р. 48% респондентів під час опитування Інститутом CFA
зазначили, що в більшій мірі задоволені існуючою звітністю та фінансовою
інформацією з інших баз даних [364]. Деякі інвестори стверджують, що XBRL
може бути корисний лише у випадках необхідності швидко проаналізувати
велику кількість компаній або порівняти показники двох галузей [365].
Професор П. Уеллс пояснює таку непоспішність тим, що ”компанії не
подають цифрові звіти, оскільки аналітики не оновлюють системи для
використання цих звітів, а аналітики не оновлюють свої системи, оскільки
компанії не подають цифрові фінансові звіти“ [366]. Водночас Л. Матерн,
керівник відділу розвитку таксономії FASB зазначає, що теговані дані у 2019 р.
уже в більшій мірі задіяні в системах аналітиків, менеджерів, науковців,
інвесторів та компаній, але без можливості визначити це кількісно [319]. Тому,
на його думку, чекати попиту на XBRL зі сторони інвесторів не є правильною
стратегією національних регуляторів.
Подібну думку підтримують ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿнауковиці Т. Дружіловська та 
Є. Дружіловська: ”…в XBRL-звітності зацікавлені в основному контролюючі
органи (банківські, податкові, статистичні), число інших користувачів не таке
вже й велике“ [367].
Саме тому в Великобританії податкові декларації компаній подаються з
допомогою вбудованого XBRL на основі таксономії, затвердженої для
використання британським урядом на основі GAAP Великобританії. Подібно до
Великобританії в Нідерландах підприємці також мають змогу заповнити
податкову звітність у форматі XBRL у режимі он-лайн на національному сайті
податкової адміністрації [368]. Організація вдосконалення структурованих
інформаційних стандартів (OASIS) взагалі почала розроблення загальноприйнятих таксономій для організації податкового звітування, але поки що її
базис може братися за основу в Європі, Канаді та США [369].
У зв’язку із цим, як і в будь-якому аспекті цифрового прогресу, який
набирає обертів, компаніям, аналітикам, інвесторам та національним
регуляторам важливо розуміти, як XBRL працює на практиці, його реальні
переваги та проблеми; для бізнесу та ринків з метою отримання максимальної
віддачі від цифровізації та стандартизації за допомогою XBRL важливо
розуміти поточні виклики та способи їх найкращого подолання. Тому метою
цього параграфа є виявити головні помилки під час впровадження таксономії
XBRL МСФЗ на практиці та з’ясувати можливі шляхи їх усунення.
Для того, щоб дізнатися результати перших упроваджень XBRL, Фонд
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фінансової освіти та досліджень (FERF) у 2011 р. провів опитування керівників
300 компаній. Результати показали, що переважна більшість компаній були
задоволені меншими витрати на обробку інформації та миттєвими звітами
XBRL, які були повністю інтегровані із власними програмами звітування (тобто
внутрішні та вбудовані функції звітування продовжують використовуватися
на ринку).
Як відзначив Д. Мозер, генеральний директор «Morgan Stanley»: “XBRL
дає нам дві суттєві переваги – спрямовує ефективність Інтернету на ширший
доступ до інформації та її аналіз, а також дозволяє впорядкувати підготовлення
та розповсюдження нашої фінансової інформації, заощаджуючи час та ресурси
компанії. Ми вважаємо, що XBRL є потужним інструментом відносин із
акціонерами, який допомагає всім учасникам у процесі постачання фінансової
інформації“ [352].
Хоча А. Брикін, фінансовий директор ТОВ «Прожектор Девелопмент», не
вбачає жодних причин, через які можуть знизитися витрати на підготовку
звітності в результаті впровадження XBRL: “Непрямо це підтверджується тим
фактом, що в інтернеті складно знайти звітність у форматі XBRL тих компаній,
які не зобов’язані її складати“ [365]. Крім того, як зазначає аудитор, к.е.н.,
розробник програм для фінансового аналізу та складання звітності  за  МСФЗ
ȼ Авдєєв, ”низький попит користувачів на звітність у такому форматі не
стимулює розробку таких програмних продуктів”, що робить процес підготовки
звітності у XBRL більш трудомістким та вартісним.
У такому разі доцільною є порада А. Нізкова, заступника директора
ТОВ «Нівеком», сертифікованого спеціаліста з XBRL, не переходити
добровільно на XBRL непублічним компаніям, оскільки ”витрати на підготовку
їхньої звітності скоріш за все не окупляться“ [365]. Проте публічним компаніям,
які зацікавлені в зарубіжних інвесторах, російський практик рекомендує дати
доступ до їхньої звітності, складеної за МСФЗ, у XBRL форматі.
Також понад 90% керівників ɩɿɞ ɱɚɫ опитуваннɹ відмітили затримку в
поданні фінансової звітності через впровадження XBRL [115, с. 441], серед
причин якої відзначили недосвідченість та недостатню обізнаність про новітню
технологію серед фахівців бухгалтерського обліку (див п. 5.5).
Особливе занепокоєння користувачів XBRL викликає відсутність
адекватної стандартизації загальновживаних термінів у бізнесі та, що більш
важливо, ɭ бізнес-звітності. Дійсно, юридичні договори про складні фінансові
інструменти та різносторонні відносини юридичних осіб містять здебільшого
загальні бізнес-терміни, які мають різне тлумачення для сфери фінансових
послуг, бухгалтерського обліку чи економіки в цілому. Водночас однакові за
назвою поняття можуть бути по-різному врегульовані в законодавстві про
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фінансову звітність. Так, наприклад, визначення активу згідно з МСФЗ
відрізняється від визначення цього ж поняття відповідно до деяких
національних практик/принципів бухгалтерського обліку.
Крім того, внутрішнім ускладненням Таксономії МСФЗ є відсутність
можливості перекласти той чи інший термін, що існує в МСФЗ, на мову, в якій
такий обліковий термін не існує взагалі, наприклад, фінансові деривативи,
пенсійні плани із визначеними виплатами, страхування. Особливо, коли
політика перекладу ІASB не допускає пояснювальних виносок до оригінального
англійського тексту.
Як наслідок, така необізнаність та розпливчастість у визначеннях термінів
знижує довіру до введених даних, призводить до конфліктів відповідності та
збільшує вартість ведення бізнесу, а тому вважається найважливішою
проблематикою для такої глобальної технології XBRL, яка працює в режимі
реального часу.
ɉроблему  семантики  фінансових  звітів  досліджували  ще  у  2012  р. 
Ч. Хоффман, який вважається батьком XBRL, та Р. Егмонд, ІТ-фахівɟɰɶ із 25річним стажем [370]. Їхня праця – це довідковий документ, який пояснює
семантику фінансового звіту для постачальників програмного забезпечення,
бухгалтерів, аудиторів, регуляторів, фінансових аналітиків та іншихспеціалістів
у сфері бізнесу, які працюють із семантичними, структурованими цифровими
фінансовими звітами в середовищі XBRL. Так, науковціпідтверджують, що “не
всі суб’єкти звітування використовують ідентичні фінансові терміни,
здебільшого ці терміни мають спільну семантику, яка відсутня у технічному
синтаксисі XBRL” [370].
Відповідно це ускладнює співставність фінансових звітів та призводить до
неточних маркувань та дублювання розширень таксономії. Наприклад, компанія
створює власний тег для елемента, оскільки вважає, що такий тег є відсутній у
базовій таксономії, але необхідний для власної бізнес-моделі компанії, в той час
як такий тег уже існує під іншою назвою.
Дійсно, дослідження, проведене на ранніх етапах упровадження тегованої
фінансової  звітності  в  США  зарубіжними  вченими  Р. Дебрецені, 
С. Фаревел, М. П’єхоцкі, К. Фельден та А. Гранінг, підтвердило наявність
надмірної кількості помилкових розширень таксономії [371]. Крім того, деякі
дослідники підкреслили негативні наслідки таких помилок у XBRL-тегах на
співставності та якості фінансової звітності, інші – Р. Хойташ та У. Хойташ –
на складність фінансової звітності  на основі тегованих даних [372].  Загалом
усі, хто намагався використовувати дані XBRL для проведення великих
досліджень, відмічали негативні результати щодо зручності використання
тегованих даних та їхньої якості [353].
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Проте у 2020 р. отриману неоднозначність у результатах впливу XBRL на
ринок капіталу в США Р. Хойташ, У. Хойташ та Л. Морріс пояснили обмеженим
використанням даних XBRL користувачами фінансових звітів [373]. Дійсно, як
зазначалося вище, вимоги до електронної звітності з використанням XBRL не
широко застосовуються, а способи впровадження та використання таксономій
різняться залежно від країни та використовуваних стандартів (табл. 5.3).
Таблиця 5.3. Статус використання XBRL для звітування в країнах світу
Статус
використання
XBRL

Країна (регулятор)

Обов’язковий

США (SEC, FASB, банк, страховий регулятор), Польща, Ірландія,
Іспанія (банк), Італія, Франція, Канада, Німеччина, Японія (банк,
наглядовий регулятор), Ізраїль (банк), Люксембург, Саудівська
Аравія, Південна Корея (банк, наглядовий регулятор);
- для звітності за МСФЗ: Австралія (банк, фондова біржа,
податковий офіс), Голландія (банк, міністерства юстиції, економіки,
фінансів), Бельгія, Великобританія (банк, ІASB та FRC), ЄС (служба
банківського контролю, комісія зі страхування та пенсій)
- для звітності за МСФЗ чи аудиторських висновків: Данія (банк,
наглядовий регулятор), Індія, Китай (банк, Міністерство фінансів) та
Нідерланди

Добровільний
Швейцарія, Швеція (наглядові регулятори)
(рекомендований)
Початок
Бразилія (банк), Росія (банк), Мексика, ПАР, Аргентина, Україна
запровадження
(НКЦПФР)
Джерело: складено на основі [363; 365; 374; 375].

Міжнародна практика тегування фінансової звітності за допомогою
таксономії XBRL МСФЗ показує позитивні результати. Наприклад, у Японії
(після вимоги відповідного регулятора у 2008 р.) практика лістингових
компаній та інвестиційних фондів показала покращення інформаційного
середовища вже у дослідженнях за 2014 р., про яке свідчить зменшення
волатильності прибутковості та абсолютна кумулятивна дохідність японських
компаній [376].
У Бельгії після офіційної вимоги до застосування XBRL для лістингових
компаній у 2007 р. уже після 2017 р. відмічається зменшення асиметрії
інформації, що вимірюється підвищенням ліквідності серед великих компаній,
які мають доступні ресурси та досвід впровадження технологій, а також серед
низько технологічних компаній, фінансова звітність яких була ключовим
джерелом інформації для інвесторів [376]. Подібні результати були отримані й
для китайських компаній [377]. Датський бізнес-регулятор також спростив
аналіз тегованих фінансових звітів, яких налічується в рік майже 230 тисяч,
використовуючи штучний інтелект [356].
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Досвід країн (як розвинених, так і країн, що розвиваються, Індонезії,
Молдови, Перу, Чилі) показав, що типовий проект для створення нової
таксономії та впровадження XBRL-стандартів триває орієнтовно від трьох до
п’яти років [378]. Хоча в США на впровадження XBRL знадобилось 15 років (з
2005 р.): спочатку подання звітності в цьому форматі стало обов’язковим для
великих емітентів, згодом – для малих, нині SEC додав обов’язкову вимогу
використовувати XBRL для іноземних приватних емітентів за фінансові періоди,
що закінчуються 15 червня 2021 р. або пізніше.
У зв’язку із цим деякі австралійські компанії (зокрема, в сфері охорони
здоров’я), які котируються на американській біржі, змушені подавати фінансові
звіти з тегами таксономії XBRL США, оскільки з 2013 р для цих компаній
введена юридична відповідальність за точність поданої в форматі XBRL
інформації. Хоча Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC)
дозволяє використання XBRL, таксономія якого базується на систематиці
МСФЗ [356]. Відповідно така відмінність у вимогах до звітування на основі
XBRL – Таксономія МСФЗ XBRL не є обов’язковою, ɚ Таксономія XBRL
GAAP має суворіші вимоги дотримання – обмежує корисність та співставінсть
даних із тегами XBRL. Це пояснює вищезазначені неоднозначні результати
дослідження Р. Хойташ, У. Хойташ та Л. Морріс.
“Перспективи в поширенні XBRL-формату підготовки фінансової звітності
за МСФЗ у Росії з’являться, якщо будь-який регулюючий орган зобов’яже
подавати звітність у такому вигляді (наприклад, Центральний банк)” – зазначає
В. Авдєєв, російський аудитор, к.е.н., розробник програм для фінансового
аналізу та складання звітності за МСФЗ [365]. На даний момент Центральний
банк Російської Федерації здійснює проект переходу звітності некредитних
фінансових організацій на XBRL. Проте потрібно зазначити, що російська
бухгалтерська звітність за національними стандартами уже подається в форматі
XML тривалий час.
Тому російський практик А. Брикін вважає, що починати перехід на XBRL
зі звітності за МСФЗ є досить ризикованим. МСФЗ, на його думку, не є
структурованими, тому ”кращу віддачу від технології можна отримати в обміні
більш поширеними у практиці щоденними звітами, договорами, рахунками за
товари/послуги, банківськими виписками тощо. Це сприяло б автоматизації
обробки таких документів та зниженню витрат компанії на ведення обліку“
[365].
Проте для структуризації та розширення термінів МСФЗ Європейський
комітет з нагляду за банками (CEBS) розробив технологічний стандарт FinREP,
який підтримує таксономію, розроблену спільно CEBS та національними
банками держав-учасниць ЄС [379]. У межах такої співпраці також була
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розроблена таксономія COREP, яка на основі Базель ІІ контролює діяльність
банків [380]. Європейською організацією страхування і пенсійного забезпечення
EIOPA (наглядового органу Європейського центрального банку) також було
введено іншу Таксономію Solvency II 21 для контролю за діяльністю страхових
компаній та недержавних пенсійних фондів, що працюють на території ЄС [378,
с. 13]. Відповідно така різноманітність існуючих XBRL-таксономій в світі
ускладнює зведення її до спільної семантики та співставності фінансової
звітності.
У зв’язку із цим існує необхідність описати взаємодію між фінансовими
поняттями для кожного положення бухгалтерського обліку, тобто, наприклад,
визначити, чи існує зв'язок між активами та дебіторською заборгованістю, а
якщо так, то яким чином він визначається в облікових термінах, і створити
відповідні посилання на елементи, які відображають відповідний регулюючий
нормативний документ з бухгалтерського обліку. Для цього в XBRL
використовується технологія XML Linking (XLink).
Крім того, для уникнення дублювання тегів, перед додаванням нового
елементу в звітність XBRL необхідно знайти не тільки його назву, а й
перевірити наявність відповідного посилання на пункт чи параграф МСФЗ,
який вимагає його розкриття (четвертий стовпчик на рис. 5.3). І тільки в разі
відсутності такого елементу, який згідно зі стандартами розкривати не
вимагається, але на практиці він зазвичай розкривається, його додають у файл
схеми таксономії.
”У моєму випадку прийшлось додати близько 30 елементів, значна частина
яких припадає на звіт про рух грошових коштів“ – зазначає фінансовий
директор компанії з річним доходом у 577 тис. дол. [365]. Це означає, що
більшість показників звітності узгоджуються зі звітами інших компаній, що є
одним із важливих принципів МСФЗ.
Проте на практиці проблема узгодженості та співставності фінансових
звітів за МСФЗ здебільшого виникає й через самі стандарти. Як підтверджують
дослідження, проведені в п. 3.5 та п. 4.4-4.5 цієї монографії, звіти компаній
навіть однакових галузей можуть суттєво відрізнятися, що знижує їхню цінність.
Причини таких відмінностей можна згрупувати наступним чином:
Різний порядок розкриття одних і тих же фактів (наприклад, різні назви
одних і тих же показників, або різна їхня класифікація);
Різні облікові політики (одні компанії оцінюють основні засоби за
справедливою вартістю, інші – за вартістю придбання);
Інші відмінності (наприклад, різна кваліфікація співробітників,
відповідальних за підготовку звітності, може впливати на суму прибутку
компанії, особливо якщо звітність є складною).
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Упровадження XBRL дозволяє частково вирішити першу групу
відмінностей, оскільки показники звітності позначаються одним і тим же тегом.
Повністю усунути наступні дві групи відмінностей з допомогою XBRL не
вийде, оскільки одні компанії продовжуватимуть відображати витрати за
економічною сутністю, а інші – за функціями. Тому проблема неспівставності
звітних даних залишиться на методологічному рівні стандартів, розробники
яких допускають перші дві групи відмінностей та вважають їх несуттєвими
(див. п. 2.5).
Тому, якщо не враховувати те, що деякі фінансові керівники розглядають
XBRL як додатковий крок у процесі розкриття інформації, який просто ставить
галочку біля регуляторних вимог, то переваги нового технологічного стандарту
дійсно є відчутними для користувачів.
Наприклад, фінансовий директор відомої компанії «Dave», яка займається
послугами цифрового банкінгу, П. Малазіта коментує суттєву перевагу XBRL із
власної практики: “коли в мене щось з’являється за певний квартал, і нам
ніколи раніше не доводилося це розкривати в примітках, я шукаю подібні
компанії в нашій галузі в файлах XBRL, які могли вже розкривати подібні дані
в минулому. І це справді допомагає в розробленні власного розкриття
інформації, дотримуючись вимог стандартів” [381]. Проте поряд із цим
керівник зазначає те що, хоча якість та послідовність покращуються, вони все
ще не там, де повинні бути.
На власному досвіді підготовки фінансової звітності у форматі XBRL
фінансовий менеджер ТОВ «Прожектор Девелопмент» А. Брикін радить
використовувати зразок готової звітності із сайту ifrs.org та дотримуватися
послідовності таких дій:
1) підготувати звітні форми в форматі XBRL (зокрема, звіту про
фінансовий стан, звіту про сукупний дохід, звіту про рух грошових коштів,
звіту про зміни у капіталі):
а) виключити елементи, які відсутні в суб'єкта господарювання;
б) додати власні елементи із стандартної таксономії МСФЗ;
в) розширити схеми додаванням елементів із нестандартних операцій,
відсутніх у стандартній таксономії МСФЗ;
г) сформувати файлові зв’язки (бази посилань);
2) сформувати схеми, бази посилань та звіти для таблиць;
3) сформувати схеми, бази посилань та звіти для текстової частини [365].
Водночас, як зазначає директор, на всіх етапах складання звітності
потрібно постійно перевіряти її на предмет відповідності XBRL – показників
звітності із базами посилань. Звичайно, це може виконати будь-яка програма
валідації стандарту. Однак, у разі вибору неправильного тегу програма не
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зможе виявити цієї помилки.
Отже, так чи інакше, інформація в машиночитаній формі полегшує
проведення аналізу, що однозначно ставить її у виграшну позицію, які б
перепони не стояли на її шляху – семантичні, технологічні, контролю чи
оподаткування. Наприклад, технологічні питання швидко можуть бути
вирішені завдяки недорогим постачальникам тегів XBRL, які створюють
таксономію для суб'єкта господарювання за окрему плату із існуючої
систематики. З часом такі постачальники поглиблять досвід і зможуть звертати
увагу на зміни в систематиці та враховувати вимоги, найбільш відповідні
інтересам замовників. Відповідно цей шлях змін буде, й він починається вже
зараз.
Питання контролю у використанні XBRL нині залишається відкритим
[382], оскільки аудит не зобов’язується згідно з чинними міжнародними
стандартами аудиту (МСА) надавати впевненість щодо даних, позначених
XBRL, у контексті аудиторської фінансової звітності. Відповідно аудиторський
звіт згідно із МСА не гарантує процес тегування достовірним відображенням
даних. Проте дослідники Р. Хойташ, У. Хойташ та Л. Морріс дійшли висновку,
що аудит є важливим наступним кроком для електронного звітування в США,
особливо коли SEC передбачає повне введення XBRL у 2019-2021 рр. [373].
Відповідно до поставленої мети в цьому параграфі фактичні переваги
технології XBRL можна підсумувати в одному твердженні: «швидкість в
усьому: зберіганні, поданні та обміні електронними документами».
Розглянуті головні помилки та невирішені питання цієї технології
дозволяють узагальнити низку факторів, які мають надмірний вплив на
перспективні темпи впровадження та вдосконалення XBRL в усьому світі.
Відповідно, всі пов’язані зацікавлені сторони повинні націлювати свою роботу
на цілісність та зручність ведення бізнес-звітів. Ключовим словом є «всі», тому
що ступінь впровадження будь-яких змін та часові рамки, протягом яких вони
досягаються, залежить від усіх учасників, які в будь-якій мірі можуть приймати
рішення щодо покращення перспектив звітування вже зараз.
Як підсумок, колективне зусилля дасть можливість кожному прийняти
участь у сприянні підвищенню волі зробити світ кращим завдяки загальному
розумінню того, як цього можна досягти. У результаті така співпраця рано чи
пізно отримає підтримку від виконавчої влади, що відповідатиме вимогам
сучасного суспільства [383], тим самим просуваючи економічний розвиток у
спільному напряму.
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5.4. Національні особливості прийняття Таксономії UA XBRL МСФЗ:
власний шлях та її перспективи на мікро- та макрорівні
Поширення використання таксономії XBRL залежить від регуляторних
органів країни, яка оцінила власні вигоди та потенціал нової технології. У
такому разі кожен національний регулятор повинен взаємодіяти із установами
та урядовими структурами, які забезпечують цей розвиток, та розуміти нові
обмеження та вимоги, які накладає на них новий механізм звітування.
Підходи до застосування XBRL в Україні досліджували в своїх працях
С. Кузнецова та А. Борисенко, зокрема, ɩɿɞ ɱɚɫ розкриття інформації про
основні засоби [384]; Р. Бойко – ɞɥɹ подання фінансової звітності
використовуючи таксономію XBRL [385]; О. Островська – значення  XBRL в
обробці  бізнес-інформації  в  умовах  глобалізації  світової  економіки  [386]; 
О. Малишкін, С. Шуляренко, О. Ярмоліцька – зміст та структуру технологічного
стандарту XBRL, особливості його функціонування в умовах українського
звітування [351, с. 100-112]. Проте національні особливості прийняття
таксономії XBRL МСФЗ та перспективи її розвитку в Україні в сучасному
вимірі не досліджувалися вітчизняними науковцями, що посприяло вибору цієї
мети дослідження.
В Україні питання впровадження таксономії фінансової звітності назріло
після розміщення таксономії МСФЗ на сайті Фонду МСФЗ у 2016-2017 рр., що
призвело до:
(і) появи поняття «таксономія фінансової звітності» в Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у 2017 р. (далі – Закон),
(іі) затвердження офіційного перекладу Таксономії за МСФЗ, випущеного
Фондом з МСФЗ Наказом Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. №
983 [387]; а посилилося після:
(ііі) схвалення української «Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019» рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від
27.12.2019 р. № 807 [388].
Як наслідок, отримана Таксономія UA XBRL МСФЗ – це таксономія
фінансової звітності за МСФЗ, яка адаптована до особливостей складання
фінансової звітності в Україні та включає в себе також адаптований до
національних правил звіт аудитора (номер [104000]) та звіт про управління
(номер [101000]) [389].
Виділяють два напрями розширення «української таксономії»:
1) загальна Таксономія (General Taxonomy), наступні види якої суб'єкти
господарювання мають право обирати:
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• 210-310 – фінансова звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан з
розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні (номер [210000]), інші
звіти та примітки;
• 220-320 – фінансова звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан,
складений у порядку ліквідності (номер [210000]), інші звіти та примітки;
2) Таксономія для банківського та страхового секторів (Insurance Taxonomy),
у якій вищезазначений розподіл відсутній лише для банків, оскільки
банківський Звіт про фінансовий стан відразу складається у порядку
ліквідності (номер [220000]). Відмінності між цими двома розширеннями
«української таксономії» наводяться у додатку Х.
Отже, для подачі фінансової звітності за 2019 р., як того вимагав Закон,
згідно з таксономією UA XBRL МСФЗ у 2019 р. було:
(iv)запущено в тестовому режимі Систему фінансової звітності (далі —
СФЗ)  на  базі  Центру  збору  фінансової звітності  під  операційним
управлінням  НКЦПФР  відповідно до Комплексної програми 2020,
затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.06.2015 № 391, та
Меморандуму  про  взаєморозуміння  щодо  розроблення  та  запровадження
СФЗ  ɜɿɞ  11.12.2017 р.  № 102/15  між  Міністерством  фінансів  України, 
Нɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɛɚɧɤɨɦ Уɤɪɚʀɧɢ,  НКЦПФР,  Національною комісією, що
здійснює державне регулювання в  сфері  ринків  фінансових послуг (далі –
Меморандум про взаєморозуміння), та
(v) утворено Комітет з управління СФЗ (далі – Комітет) відповідно до
Меморандуму про взаєморозуміння.
Така новостворена інтегрована система (СФЗ) передбачає:
• реєстрацію користувачів (додаток У), які відповідно до частини другої ст. 12
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
(далі – Закон) повинні складати фінансову звітність за МСФЗ у єдиному
електронному форматі відповідно до встановлених законодавством термінів
(додаток Ф) [243], на порталі FRS.GOV.UA,
• обробку фінансової звітності у форматі іXBRL,
• валідацію фінансової звітності на правильність підписів та відповідність
Таксономії UA XBRL МСФЗ, та
• зберігання.
Однак, лише у вересні 2019 р. розпочав роботу інформаційний сайт
https://frs.gov.ua, на якому були розміщені інформаційні та методологічні
матеріали, які стосуються функціонування СФЗ, а також тренінги для
українських підприємств щодо складання фінансової звітності у форматі iXBRL.
У зв'язку із цим та через незавершеність процесу налаштування єдиної
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технологічної бази для доступу головних регуляторів-учасників до поданої
підприємствами (консолідованої) фінансової звітності, а також недостатню
обізнаність відповідних фахівців,
(vі) 6 грудня 2019 р. Комітетом прийнято рішення рекомендувати
регуляторам фінансових ринків у межах своїх повноважень забезпечити
необхідні заходи щодо розширення строків подання (консолідованої) фінансової
звітності в єдиному електронному форматі iXBRL до центру збору за 2020 рік
та не застосовувати санкцій за неподання такої звітності суб’єктами
господарювання протягом 2020 р. [388].
У результаті цього згідно з прийнятими змінами до деяких законодавчих
актів України, а саме: документів щодо вдосконалення адміністрування
податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей в податковому
законодавстві (реєстраційний №1209-1), а також Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні щодо удосконалення
деяких положень» (№ 2164),
(vіі) вимога до впровадження таксономії XBRL МСФЗ у практику
вітчизняних підприємств відкладалася з 2019 р. на 2020 р. Внаслідок чого було:
(vііі) передбачено фінансування таксономії фінансової звітності у
державному бюджеті на 2020 р. за бюджетною програмою 6151050
«Функціонування центру збору фінансової звітності таксономії за міжнародними
стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі» [390], і
(іх) затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному
бюджеті, наказом НКЦПФР від 17.06.2020 р. № 65.
Такі дії уряду були викликані активною позицією професійних асоціацій
небанківського фінансового ринку, на думку яких відтермінування
запровадження єдиного електронного формату фінансової звітності дозволить
доопрацювати та адаптувати СФЗ, поліпшити процес валідації, розробити
програмні продукти для складання фінансової звітності в форматі Inline XBRL
(iXBRL), а також підготувати фахівців [391].
Дійсно, як зазначає засновниця компанії «Stream Content Agency»
А. Степанова, “система фінансової звітності фактично виявилася не готовою до
повноцінного запуску” [392]. До головних проблем первісного впровадження
СФЗ, ɹɤ пояснює науковиця Н. Шматко, належали проблеми в процесі
реєстрації суб'єкта господарювання та необхідність доопрацювання таксономії
фінансової звітності [393].
У результаті цього процес налаштування СФЗ протягом 2019-2020 рр. був
удосконалений завдяки розміщенню порталу СФЗ на основі програмного
продукту «Vizor Regulatory Returns» компанії Vizor Software та задіянню XBRLпроцесору Altova під час валідації та оприлюднення фінансової звітності у
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форматі iXBRL [351, с. 105]. У листопаді 2020 р. було завершене оновлення
порталу СФЗ «Реєстрація суб’єктів звітування», через який усі звітуючі
підприємства отримали змогу реєструватися та виконувати інші реєстраційні
процедури у центрі збору фінансової звітності.
Так, за 2020 р. до СФЗ планується надійти 5 000 електронних звітів у
новому форматі XBRL від українських підприємств. Як зазначає в.о. Голови
НБУ, Я. Смолій: ”система значно спростить процес обміну діловою
інформацією. Зокрема, це дозволить банкам отримувати фінансову звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності від суб’єктів господарювання
в автоматичному режимі, що спростить та одночасно сприятиме підвищенню
прозорості у відносинах банків із клієнтами“ [394].
Проте, з огляду те, що українське XBRL-звітування за 2020 р. повинно
базуватися на Таксономії UA МСФЗ XBRL 2020, переклад якої було
затверджено Міністерством фінансів України від 13.11.2020 № 709 [395], ɚ
розроблення оновленої версії в електронному форматі якої планується
завершити лише у січні 2021 р., 24 грудня 2020 р. Комітетом прийняте рішення
рекомендувати регуляторам фінансових ринків у межах своїх повноважень:
(х) забезпечити необхідні заходи щодо розширення строків подання
(консолідованої) фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA
МСФЗ XBRL 2020, до центру збору за 2020 рік, перший квартал, перше
півріччя та дев’ять місяців 2021 року та не застосовувати санкцій за неподання
такої звітності суб’єктами господарювання у строки, визначені законодавством,
протягом 2021 р. [396].
Таким чином, увесь процес складання та подання звітності за МСФЗ у
форматі XBRL в Україні можна представити такими послідовними етапами:

• на макрорівні:
1) щорічне затвердження та публікація на www.ifrs.org Таксономії МСФЗ
(IFRS Taxonomy) Фондом з МСФЗ;
2) публікація Міністерством фінансів українського перекладу Таксономії
фінансової звітності за МСФЗ;
3) оприлюднення електронної версії Таксономії UA МСФЗ XBRL з
урахуванням унікальних українських міток, внесених регуляторами, для
підприємств, банків та страхових компаній;

• на мікрорівні:
 складання фінансової звітності суб’єктами звітування;
 валідація (перевірка) звітності суб’єктами звітування;
 виправлення помилокɬɚневідповідностей уXBRL-звітності суб’єктами
звітування;
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7) затвердження звітності суб’єктами звітування та надання висновків
суб’єктами аудиторської діяльності;
8) реєстрація суб’єктів звітування на порталі СФЗ та подання фінансової
звітності у форматі XBRL через «єдине вікно».
Водночас слід зазначити, що на кожному з цих рівнів XBRL-звітування в
Україні наразі спостерігаються не прості виклики. Зокрема, на макрорівні це:
а) постійні удосконалення функціонування єдиної технологічної бази для
доступу головних регуляторів-учасників до поданої підприємствами
(консолідованої) фінансової звітності; б) запізнілий переклад таксономії МСФЗ
– якщо Таксономія МСФЗ 2020, випущена Фондом з МСФЗ 16 березня 2020 р.,
то затвердження її перекладу Міністерством фінансів України відбулося через 8
місяців – 13 листопада 2020 р., що не дає ”можливості враховувати вимоги для
оперативного налаштування/перебудови аналітичного обліку та звітності
суб'єктів звітування для поточного року“ [358, с. 234]; в) вимога подання
повного пакету фінансової звітності у форматі іXBRL до СФЗ разом з
висновком суб'єкта аудиторської діяльності, що є серйозним викликом з огляду
на поточну технічну частину питання та обмеженість у часі.
Саме тому, через величезне навантаження на суб'єкти звітування та
непростий кризовий період, з огляду на директиву 2013/34/EU Європарламенту
від 26.06.13 р. [397], заступник директора Департаменту бухгалтерського обліку
НБУ О. Мойсеєнко радить запровадити «перехідний період» для таксономії
МСФЗ в Україні у вигляді подання лише основних форм звітності, подовження
терміну звітування протягом обґрунтованого періоду часу, але в межах 12
місяців після дати балансу, без застосування заходів впливу [358, с. 235].
Тобто на мікрорівні (4-8 етапи) перед суб'єктами господарювання стоїть
низка завдань – від пошуку програмних продуктів для складання фінансової
звітності у форматі XBRL, виправлення помилок та невідповідностей після її
валідації до навчання фахівців, які будуть подавати таку звітність до СФЗ.
Якщо для подачі фінансової звітності існує урядовий СФЗ-портал, який
призначений здебільшого для завантаження готових форм звітів, підготовлених
під XBRL (8 етап), то всі інші завдання повинні будуть вирішуватися
керівниками підприємств самостійно (4-7 етапи).
4 етап. Зокрема, законодавством України дозволяється використовувати
будь-які ПЗ, які формують файл звітності у форматі iXBRL у відповідності до
таксономії UA XBRL МСФЗ.
Спочатку для Таксономії UA XBRL МСФЗ за участі міжнародних донорів
ЄС «Технічна допомога за пріоритетними напрямами фінансового сектору»
(EU-FINSTAR) та «Трансформація фінансового сектору» (USAID) був
розроблений безкоштовний програмний продукт iXBRL Tool на основі iXBRL
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та Microsoft Excel [398]. Він маɜ виключно ознайомлювальну мету для
користувачів та не надаɜɚɜ технічної підтримки чи роз’яснень щодо його
функціоналу. У зв'язку із цим, хоча він і розміщується на сайті СФЗ, не є
рекомендованим НКЦПФР для створення та валідації української фінансової
звітності у форматі iXBRL.
Як зазначає фахівець департаменту обліку та оподаткування «HLP Group»
С. Халяпіна, ”якщо в програму iXBRL Tool завантажити готовий звіт – вона
його буде перевіряти дві доби за умови, що сервер не перевантажений. Проте
навіть це не є головним недоліком. Якщо в звітності була допущена помилка,
програма повідомить про факт невідповідності. Де конкретно помилка –
доведеться з'ясувати самостійно“ [399].
У зв'язку із цим, з огляду на найкращу світову практику, накопичену за
роки впровадження XBRL, можна виділити кілька способів переходу на новий
технологічний стандарт, які будуть корисними до врахування вітчизняними
підприємствами (табл. 5.4).
Таблиця 5.4. Можливі способи переходу на XBRL українськими
підприємствами
Способи переходу на XBRL
І. Підприємство передає до
порталу регулятора
підготовлені під XBRL форми
в MS Excel, MS Word, PDF*

Переваги

Недоліки
ручне введення даних,
висока ймовірність
помилок, необхідність
професійних навичок у
немає витрат на впровадження
валідації відповідних
даних, немає користі за
межами певного звітного
контексту

ІІ. Доопрацювання ПЗ —
розроблення інструменту для
конвертації фінансової
звітності з наявної облікової
системи підприємства у
формат XBRL

спрощений підхід, контроль за
результатом

потрібні знання
специфікацій, часовий
ризик, постійне
доопрацювання та
оновлення

ІІІ. Придбання/замовлення
готової ERP-системи із
вбудованим інструментом для
формування звіту XBRL

комплексний підхід, економія
середньострокова, контроль за
результатом, автоматичне
опрацювання, висока якість
даних, розширені можливості
звітування

інвестиції, які потрібно
робити на початковій
стадії

ІV. Передання функції
комплексна підтримка,
підготовки звіту XBRL
низький ризик, знати ПЗ не
зовнішнім вендорам
потрібно
(аутсорсинговим компаніям)
Примітки. *Актуально для малого бізнесу.
Джерело: складено на основі [393].
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відсутність контролю;
ймовірно, високі витрати
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Перший спосіб переходу на XBRL, як показує табл. 5.4, процес дуже
трудомісткий, і хоча й є актуальним для малого бізнесу, все ж не
рекомендується до застосування національними регуляторами. Дещо
покращеним способом переходу на XBRL, який підходить для підприємств
середніх за розмірами, або з невеликою кількістю господарських операцій, є
другий – доопрацювання програмного забезпечення.
Зокрема, маючи внутрішнього ІТ-фахівця зі знаннями бухгалтерського
обліку, суб'єкт господарювання може скористатися іншими недорогими
послугами генерації даних у готовий iXBRL-звіт. Наприклад, програмний
продукт «Altova MissionKit» дозволяє налаштувати імпорт інформації із файлів
Excel; «Converter iXBRL» здатен конвертувати первинні облікові дані із
форматів CSV або JSON у формат iXBRL і автоматично підставляти значення із
завантаженого файлу у відповідні поля статей, які ІТ-фахівець попередньо
визначив.
У зв’язку із цим, попри всі технологічні складнощі подання XBRLзвітності – ПЗ, СФЗ, Таксономія МСФЗ – вирішальною проблемою, з якою
стикаються суб’єкти господарювання, є знання МСФЗ (див. п. 5.5). Адже ті
компанії, які до моменту технологічних змін складали якісну фінансову
звітність із повним розкриттям за МСФЗ, не так відчують складнощі переходу
на XBRL стандарт, як ті компанії, фінансова звітність яких була далекою від
відповідності МСФЗ (див. п. 4.4).
Дійсно, директорка в KPMG в Україні Т. Мілко зазначає, що ”серед
найпоширеніших проблем, які призводять до порушення строків та якості
підготовки звітності, є низький рівень кваліфікації персоналу, який не має
достатнього рівня експертизи з питань обліку за МСФЗ, надмірне навантаження
на наявні кадри та нерозуміння ними цінності МСФЗ, що спричинює
внутрішній опір до змін з боку працівників [400].
Як наслідок, сучасним завданням вітчизняних компаній постає вивчення та
вдосконалення знань у сфері Міжнародних стандартів фінансової звітності з
поглибленням у технологію XBRL. Тому що, незважаючи на те, що навпроти
кожного показника Таксономії МСФЗ міститься посилання на конкретний
пункт конкретного стандарту, що може значно допомогти при складанні
фінансової звітності за МСФЗ, внутрішнім фахівцям необхідно уважно
слідкувати за використанням актуальної Таксономії UA XBRL МСФЗ для
відповідного періоду109, тому що таксономія не є сталою і щороку змінюється.
109
Наприклад, при складанні фінансової звітності за 2019 рік необхідно використовувати Таксономію UA XBRL МСФЗ
2019; для проміжної квартальної фінансової звітності за звітні періоди 2020 р. – останню редакцію перекладу Таксономії
МСФЗ, яка набирає чинності з 01.01.2020 р., затверджену наказом Міністерства фінансів України від 25.10.2019 р. [387].
Відповідно, при перевірці фінансової звітності за допомогою програмного ПЗ-валідатора – завантажувати до нього
відповідну Таксономію.
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На це впливає, як зазначалося у п. 5.2, опублікування нових (змінених)
МСБО/МСФЗ та звичайна практика застосування міжнародних стандартів.
Крім того, розглянуті перші два способи переходу на XBRL (табл. 5.4) не є
доцільними для звітності за МСФЗ для великих компаній, господарські операції
яких можуть неочікувано змінюватися щоквартально, що ускладнює процедуру
генерації даних постійною необхідністю змінювати структуру вихідних даних
або потребою введення нових господарських операцій у Excel-файли вручну. У
такому разі більш ефективним є компонування всіх файлів за допомогою
макросів Excel, які здатні перевірити відповідні програмні продукти на предмет
відповідності специфікації XBRL.
У такому разі вітчизняним підприємцям усе ж прийдеться залучати
сторонню більш вартісну допомогу, а саме: • аутсорсингові послуги (четвертий
спосіб), або • сертифіковане програмне забезпечення XBRL, список якого
доступний на сайті Консорціуму XBRL [401] (третій спосіб, табл. 5.4), що
гарантуватиме якість та високу професійність. Незважаючи на те, що в
зазначеному переліку розробників ПЗ немає вітчизняних ІТ-представників, у
червні 2020 р. НКЦПФР уповноважила українську ІТ-компанію «JEVERA» для
розроблення такого програмного продукту, який дозволить вітчизняним
підприємствам складати фінансову звітність на основі таксономії UA МСФЗ
XBRL. Як результат, станом на кінець грудня 2020 р. на українському ринку
було представлено безкоштовне ПЗ «iXBRL Report» компанї «JEVERA» поряд
із такими платними ПЗ, як: «МЕБИУС», «CaseWare Ukraine», «M.E.Doc» [402].
Однак, перед придбанням подібного ПЗ навіть технічні експерти радять не
поспішати витрачати кошти. Зокрема, насамперед необхідно звернутися до
власної ІТ-компанії, софт якої вже використовується для ведення
бухгалтерського обліку. Наявність у їхній обліковій системі додаткового
модулю для XBRL-звітності може спростити підготовку XBRL звітності до
кількох хвилин та зекономити ресурси підприємства.
Наприклад, якщо підприємство складає фінансову звітність за МСФЗ у
програмі M.E.Doc, то станом на кінець 2020 р. її модуль «Фінансова звітність за
МСФЗ» уже включає можливість формувати фінансову звітність на основі
таксономії у іXBRL. Вартість такого модулю становить 9800 грн./рік110.
Компанія може обмінюватися створеним звітом як із аудитором, так і з
актуарієм (для страхових компаній), а також може експортувати дані звіту у
форматі «.html» із накладеними підписами КЕП у форматі «.p7s», які
зберігаються у вигляді архіву [403].
Проте, якщо такого додаткового модулю в постачальника, обслуговуючого
110

Для порівняння ціни на платні програми стартують від 400 євро, а за українські аналоги поки не існує інформації.
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облікову систему компанії, немає, то суб'єкт звітування повинен повернутися
до вибору одного із тих способів переходу на XBRL, які були наведені вище в
табл. 5.4, досліджуючи інформацію та аналізуючи власні можливості в процесі
переходу.
5 етап. Валідація (перевірка) звітності суб'єктами господарювання – це
процедура, ɹɤɚ дає високий ступінь впевненості в тому, що конкретні процеси,
методи або система повністю відповідаɸɬɶ заздалегідь встановленим критеріям
прийнятності (тобто критеріям відповідності із Таксономією МСФЗ XBRL)
[351, с. 101]. Валідацію звітності у XBRL розглядали у своїх працях
О. Малишкін та О. Мойсеєнко [358, с. 233-235]. Слід зазначити, що процес
валідації звітність проходить і на порталі СФЗ, проте перед її поданням
суб'єкти господарювання повинні переконатися в правильності згенерованих
даних самостійно.
Основним продуктом для валідації іXBRL звітів в Україні є безкоштовне
ПЗ Arelle або платне Altova XML Spy. При цьому під часу вибору необхідної
компанії-розробника/постачальника суб'єктам господарювання потрібно
пам’ятати, що XBRL-інструменти мають різне призначення залежно від потреб
користувача, наприклад: • редактор таксономії; • створювач звіту XBRL;
• валідатор XBRL; • процесор XBRL; • прикладні програмні інтерфейси (API)[401].
Крім того, існують як окремі XBRL-інструменти (наприклад, Arelle, Fujitsu
тощо), так і інтегровані рішення в ERP та BI-системах (наприклад, SAP,Oracle).
Тому  під  час вибору програмного забезпечення для створення чи валідації
звіту iXBRL суб'єкт господарювання повинен враховувати те, що часто такі
додаткові функції, як «Створювач звіту» ɬɚ «Валідатор» є додатково
оплачуваними.
6 етап. Після процесу валідації XBRL-звіту у разі виявлення ПЗвалідатором помилок та невідповідностей слідує їх виправлення, яке лягає на
українські суб'єкти господарювання як ще одне ускладнення цифрового
звітування. Зокрема, більшістю банків, які перевіряли свою звітність за
вимогами UA XBRL МСФЗ 2019 в червні-жовтні 2020 р., було виявлено значну
кількість помилок та невідповідностей, які не ɛɭɥɢ усунутɿ станом на 1 грудня
2020 р. [358, с. 234].
Крім того, суб'єктам звітування станом на 1 грудня 2020 р. не було надано
для тестування таксономію звітності UA XBRL МСФЗ 2020, що пояснюється
існуючою затримкою введення перекладеної таксономії в електронну версію
(див. вище виклики на макрорівні). У зв'язку із цим жоден із суб'єктів
звітування не має впевненості щодо успішної валідації звітів не тільки через
можливі власні помилки, а й через помилки, що закладаються на контролі при
крос-перевірках показників звітності. Також не є зрозумілим, на якому рівні
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такі помилки можуть виправлятись –регуляторів чи постачальників ПЗ [358,с.
235]. Тому навіть це не дає впевненості суб'єктам звітування щодо виправлення
наявних помилок та не виникнення нових помилок найближчим часом.
7 етап. Затвердження іXBRL-звітності суб’єктами звітування та надання
висновків суб’єктами аудиторської діяльності повинно відбуватися накладенням
на пакет фінансової звітності (у тому числі звіт про управлінняɬɚ аудиторський
звіт) чинних ЕЦП бухгалтера, директора та аудитора, як того вимагає Закон.
Тому, як зазначалося у п. 1.1, іXBRL-звітування може призвести до
удорожчання послуг аудиту.
Крім того, для підтвердження достовірності фінансової звітності у форматі
iXBRL та подання її до СФЗ суб'єктам звітування необхідно забезпечити її
підписання за допомогою засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Це
означає, що кожен користувач повинен створити КЕП для файлу фінансової
звітності в окремому зовнішньому файлі формату «.р7s».
Для створення КЕП передбачено онлайн сервіс Центрального
засвідчувального органу  Міністерства  цифрової  трансформації України
https://www.czo.gov.ua/. Проте така процедура є можливою для файлу звітності в
межах 5 МБ. У разі перевищення розміру файлу ключі КЕП можна отримати
за допомогою засобу «ІІТ Користувач ЦСК-І» на веб-сайті АЦСК ІДД ДФС -

https://acskidd.gov.ua/korustyvach_csk.
8 етап. Реєстрація суб’єктів звітування на порталі СФЗ та подання
фінансової звітності у форматі XBRL через «єдине вікно» вимагає правильної
організації процесу підготовки та подання XBRL-звітності та обізнаності
працівників, задіяних у цьому процесі.
Проведене компанією «ПрограмБанк» анкетування на вебінарі «Звітність у
форматі XBRL» у квітні 2020 р. показало, що в підготовці такої звітності
приймають участь фахівці ɡ різних підрозділів. Зокрема, більше ніж половина
опитаних для підготовки звітності в форматі XBRL залучає контролерів, 40% різних фахівців ɡ бухгалтерії, 35% - службу ІТ, 45% - фахівців ɡ інших
підрозділів (юридичних, кадровихɬɨɳɨ). Понад 10% компаній створили окрему
службу для формування XBRL-звітності, але й у цьому разі потреба в залученні
інших підрозділів не зникла [404].
Тому фінансовому директору вітчизняного суб'єкта господарювання у
разі переходу на XBRL-звітність необхідно підвищувати власну компетенцію
та кваліфікацію зазначених вище категорій співробітників за допомогою:
• відповідних курсів, запропонованих у XBRL International Inc., • проекту UFINSTAR, який забезпечує Україну значною кількістю матеріалів для навчання,
різними тренінговими програмами, що демонструють можливості однієї й тієї
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ж електронної таблиці, але у форматі XBRL, одночасно для управлінців,
обліковців та технічних фахівців.
Як підсумок, важливі кроки переходу на XBRL на мікрорівніɤɪɚʀɧɢможна
узагальнити наступним чином:
 перевірка власних ІТ-систем на предмет можливості формувати звітність
у форматі іXBRL;
 зіставлення даних Головної книги/звітів із ІТ-систем та розширеною
таксономією UA XBRL МСФЗ, або базовою Таксономією МСФЗ (якщо
актуальна версія першої ще не затверджена в Україні);
 формування параметрів Головної книги відповідно до Таксономії;
 валідація XBRL-даних у файлі Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ;
 виправлення помилок та невідповідностей, виявлених внаслідок валідації;
 затвердження звітності суб’єктами звітування та надання висновків
суб’єктами аудиторської діяльності;
 подання фінансової звітності у форматі іXBRL через урядовий портал СФЗ.
Крім того, існує низка питань у вітчизняних підприємств, які, наприклад,
відповідно до законодавства не зобов’язані подавати фінансові звіти за МСФЗ,
але подають. Комітет  для  таких  підприємств  не  вимагає реєстрації у СФЗ.
Хоча це посилює ɿɫɧɭɸɱɭ проблемɭɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ поширення тегованих
фінансових звітів, розглянуту в п. 5.3, що, відповідно, уповільнює процес
покращення якості фінансової звітності, а також не забезпечує ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ
ɞɚɧɢɦɢ ɩɪɨ кількɿɫɬɶ підприємств,  які  звітують за МСФЗ на основі XBRLзвітівɞɟɮɚɤɬɨ, як це пропонувалася в п. 4.1.
Ɉɬɠɟ, ɡ ɦɟɬɨɸ вирішення ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ питань на національному рівні
необхідними кроками вважаються: перше – зобов'язати всі суб'єкти звітування ɡа
МСФЗ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ до порталу СФЗ; друге – включити до користувачіврегуляторів СФЗ Державну службу статистики та Державну фіскальну службу
України, що одночасно полегшить навантаження на державні органи, яке вони
намагаються збалансувати з допомогою цифровізації ще з 1998-1999-х років, та
платників податків, які несуть додаткові витрати на таку цифровізацію.
Згадане у п. 5.3 семантичне значення термінів фінансової звітності також
піднімає низку питань для українських суб'єктів господарювання,
поглиблюючи їх власною проблематикою різної інтерпретації звітів у
національному законодавстві. Наприклад, відповідно до плану рахунків НБУ в
статтю «Грошові кошти та їх еквіваленти» банківські експерти не відносять
суми, що є на рахунках у інших банках, обґрунтовуючи це можливим
банкрутством останніх. Проте фахівці бухгалтерського обліку вважають такі
грошові суми швидколіквідними, а тому відносять їх до грошової статті
421

РОЗДІЛ 5. ЗВІТУВАННЯ ЗА МСФЗ У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНИХ
фінансової звітності.
Як наслідок, у період запровадження таксономії МСФЗ у практику
вітчизняних підприємств необхідність створення єдиної всеукраїнської
методики розрахунку показників за МСФЗ стає також невідкладним завданням,
оскільки допомагає вирішити три основні задачі:
1) досягти єдиної ідеології в інтерпретації звітів за МСФЗ економістами,
які зараз мають проблеми в термінологічних відмінностях;
2) уникнути викривлень у фінансових показниках;
3) контролювати за реальним станом бізнесу, побудованим на основі
однозначної інтерпретації показників.
Для створення такої методики в Україні необхідно використати
міжнародні практики існуючих методик, насамперед європейських, узяти
МСФЗ за термінологічний базис для узгодження розшифрованих розрахунків,
розроблених відповідними національними регуляторами та бізнес-структурами
спільно. Звичайно це суттєво змінить навчальну літературу та законодавчонормативну базу України, проте завдяки технологічній підтримці XBRL
гарантуватиме ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ якість фіскальної звітності, ефективність
управлінських рішень, глибинний аналіз та точність прогнозування основних
показників, що в результаті призведе до високоефективного управління
державою та прозорої національної економіки.
Тому, підсумовуючи можна відзначити, що необхідність цифровізації
фінансової звітності на основі Таксономії МСФЗ в Україні є суттєвим якісним
зрушенням для всіх вітчизняних суб'єктів господарювання, оскільки сприяє
підвищенню оперативності та якості інформації (див. сучасна парадигма
звітності – пп. 5.1.2) та, відповідно, конкурентноздатності бізнес-структур на
світових ринках капіталу в умовах їх глобальної стандартизації.
5.5. Сучасні вектори розвитку освіти при підготовці фахівців у сфері
бухгалтерського обліку: вимоги інноваційних технологій
Як визначалося в попередніх параграфах цього розділу, набута можливість
покращити якість та своєчасність фінансової звітності за допомогою
технологічного стандарту XBRL ускладнена недостатньою обізнаністю
працівників бухгалтерії, керівників нижчих та вищих ланок управління, а також
виробників програмного забезпечення про МСФЗ та структуру функціонування
Таксономії МСФЗ XBRL на практиці.
Водночас варто зазначити, бухгалтер – це професія, яка є особливо
чутливою до розвитку світової економіки, новітніх технологій та інновацій
[405]. Це пояснює досягнення певного прогресу в опануванні МСФЗ в
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міжнародній практиці. Але тепер XBRL породив нові ключові компоненти у
фінансовій та бухгалтерській професії, які є важливими інструментами
реформування фінансового звітування на глобальному рівні.
Ще у 2000 р. ɤɨɦɩɚɧɿɹ©6RIUZDUH$*ªсвітовий лідер у галузі програмного
забезпечення для управління підприємствами, опублікувала працю Б. Даума та
К. Горак під назвою «Що повинен знати кожен генеральний директор про
ключову технологію нової економіки» [406]. У цій книзі, зокрема,
розкривається значимість технології XBRL як нового розширення XML під час
управління компанією Ɉсобливо загострюється питання знань, коли керівники
підприємств, як малих чи середніх, так і великих, звертаються за допомогою до
персоналу бухгалтерських служб та аудиторів під час впровадження МСФЗ та
XBRL.
Тому зараз навчання XBRL стало одним із важливих факторів для
успішного впровадження нової технологічної платформи для звітування в
усьому світі. Зокрема, дослідження в США та Австралії підтвердили, що
навчання працівників відіграє важливу роль у прийнятті XBRL [407], а його
відсутність (наприклад, в Індонезії) – є основним бар’єром у поширенні нової
технології [36]. Проведене опитування у 2011 р. Фондом фінансової освіти та
досліджень (FERF) також підтвердило одну із найважливіших проблем
застосування XBRL – це необхідність технологічних знань у облікових
працівників [115, с. 442].
Як зазначає фінансовий менеджер ТОВ «Прожектор Девелопмент»
А. Брикін, підготовка фінансової звітності в форматі XBRL ускладнюється
”недостатньою кількістю інформації у відкритому доступі, необхідної для
бухгалтера (а не програміста), яка навіть на англійській мові носить
здебільшого теоретичний характер, або містить лише технічні деталі“ [365].
Тому зрозуміти XBRL-документ для звичайного бухгалтера та аудитора постає
пріоритетною потребою на практиці.
У такому разі влучною є гіпотеза науковців Н. Малюги та В. Пархоменка,
що справжній престиж професії визначається не формальними правами, а
об’єктивними потребами суспільства [408]. Як показало березневе опитування
роботодавців Н. Царукɚ, до таких потреб ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ належить цифрова
грамотність [316, с. 184]. Як зазначають В. Жук, Є. Попко, Ю. Шендерівська,
бухгалтер в умовах цифрових технологій та діджиталізації впливатиме на якість
продукту, яким користуватиметься все більша і більша кількість стейкхолдерів
[409].
Тому науковиці Н. Остап’юк та О. Кондовалова на грудневій конференції у
2020 році (році освіти) виділили необхідність конкретних дій у напрямі
розвитку інноваційних технологій ɭ класичній методиці підготовки облікових
423

РОЗДІЛ 5. ЗВІТУВАННЯ ЗА МСФЗ У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕНИХ
фахівців [410]. Світові тренди розвитку бухгалтерського обліку на 2020/2021
роки [411] до таких технологій відносять Blockchain, Big Data, Data Analytics,
хмарні технології, штучний інтелект.
Проте, у зв'язку із тим, що застосування XBRL під час звітування нині
набуває практичного поширення, відповідно необхідність навчання XBRL
також загострюється серед обліково-економічних професій, в якій МСФЗ та
англійська мова виступають пріоритетними векторами сучасного розвитку
освіти. Отже, саме таким сучасним векторам розвитку освіти присвячено цей
параграф монографії.
Насамперед потрібно відмітити, що в порівнянні з 2011 р., коли не
існувало відповідної літератури для бухгалтерів щодо пояснення застосування
XBRL під час звітування, нині для опанування технології XBRL доступними є
численна кількість допоміжних матеріалів, освітніх програм, семінарів,
конференцій, які можуть надати зацікавленому обліковцю при бажанні
необхідні знання та навички для роботи в новому технологічному напрямку.
Наприклад, великі бухгалтерські фірми розміщують навчальні матеріали
про XBRL на своїх веб-сайтах; ІASB проводить щорічні семінари в різних
містах світу, в яких беруть участь члени правління та інші експерти з МСФЗ;
співробітники відділу таксономії FASB проводять регулярні зустрічі зі
студентами коледжів та університетів у офісах ради, надаючи їм практичний
огляд XBRL та обов’язків щодо його застосування [398]; програми сертифікації
за МСФЗ включені також у різні курси з підготовки професійних бухгалтерів.
Крім того, гіднимиɭɜɚɝɢджерелами локального навчання, пов'язаного з XBRL,
є бухгалтерські асоціації в кожній країні, тому що вони сприяють вихованню
нового покоління – покоління «технологічного обліку».
Проте такий перелік можливостей до навчання XBRL є здебільшого
вузькоспрямованим на англомовну аудиторію та важкодоступним для місцевих
фахівців, що ускладнює процес опанування нової технології в обліку на
локальному рівні (враховуючи навіть те, що на міжнародному рівні цей процес
уже триває майже 15 років – див. п. 5.3) та, як наслідок, виявлення реальних
помилок у цифровій звітності, які виникають уже на поточну дату, а саме:
¾ некоректний вибір таксономії (використання неактуальної версії);
¾ неповний меппінг (недотримання мінімального рівня деталізації тегів);
¾ неправильний вибір тегу;
¾ неправильний вибір атрибуту;
¾ неправильне заповнення зв’язків.
Потрібно зазначити, що подібні помилки не можуть бути виявлені ні
програмістом, оскільки він не володіє спеціальними знаннями в області МСФЗ,
ні навіть спеціальним програмним забезпеченням. Це може зробити тільки
424

ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНА ОЦІНКА XBRL ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ
фахівець, який має достатню кваліфікацію як в області XBRL, так і в області
МСФЗ. Саме завдяки таким спеціалістам, на думку науковця Дж. Бартлі,
помилки стануть менш поширеними, а їх навчання дасть реальні результати
[412].
Проте, як показують дослідження вітчизняних науковців, суб’єкти
господарювання здебільшого спрямовують кошти на постійне підвищення
кваліфікації працівників на приватні освітні центри, що ”…відбувається на фоні
тверджень про занепад системи вищої освіти“ [410].
Існує проста закономірність – від того, що сьогодні буде закладено в освіту
економічних фахівців, те завтра буде реалізовано у державній економічній
політиці, а відтак матиме вплив на все суспільство [316, с. 185].
У зв’язку із цим для залучення та утримання абітурієнтів у закладах вищої
освіти нагальними стають питання покращення підготовки фахівців обліковоекономічних спеціальностей та необхідність розробки новітньої навчальної
літератури, орієнтованої на передову практику застосування цифрових
технологій, на всіх етапах зародження бухгалтерської професії.
Дійсно, проблеми сучасної облікової освіти помітні у знаннях
випускників-бухгалтерів, які після отримання диплому вищої освіти не мають
достатнього уявлення про МСФЗ, не кажучи вже про цифрову звітність,
зокрема, у форматі XBRL, розробку систем якісних даних або володіння
іноземними мовами за фахом.
Звичайно бувають випадки, коли нове покоління проявляє зацікавленість у
перспективних навичках обліку, звітування та самостійно їх опановує для
удосконалення ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ знань, проте це швидше виняток, ніж твердження.
Тому, враховуючи вимоги українського законодавства подавати фінансову
звітність МСФЗ-зобов’язаним підприємствам у форматі XBRL з 1 січня 202 р.
(див. п. 5.4), заклади вищої освіти повинні почати ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ
ɞɥɹ студентів обліково-економічних спеціальностей ɳɨɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ
знаннями та навичками використання стандарту XBRL під час звітування.
Відповідно такий ɨɫɜɿɬɧɿɣ підхід покращить майбутні методи звітування
вищою ефективністю, сучасну освіту ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ якістю завдяки новим
пріоритетним напрямам розвитку та вдосконаленнɹ, а випускникам дасть
можливість бути конкурентноздатними на ринку праці та не витрачати
додатковий час ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɢ на самоосвіту чи професійні курси підвищення
кваліфікації [316, с. 184]. Проте на сучасному етапі викладання облікових
дисциплін існують певні перешкоди для впровадження в навчальну програму
нової платформи звітування XBRL, а саме:
 не всі викладачі добре розуміють XBRL, оскільки це порівняно нова тема
для більшості з них;
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 не всі викладачі зацікавлені розширити власні знання в XBRL;
 відсутність відповідної вітчизняної літератури, яка містить детальні
роз’яснення щодо впровадження XBRL на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL;
 наявність припущень, що знання XBRL все ще не набули актуальності.
Для подолання цих перешкод заклади вищої освіти відповідно
потребуватимуть ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ фінансових витрат для підготовки викладачів
таких економічних спеціальностей, як: «Облік і оподаткування» (код 071),
«Фінанси, банківська справа та страхування» (код 072), «Економіка
підприємства» (код 051), та набуття ними необхідних практичних навичок
використання технологічного стандарту XBRL, які також є не менш важливими
факторами у забезпеченні якɿɫɧɨʀ освітньої діяльності. Крім того, для
викладачів здебільшого може виявитися достатньо стратегічної обізнаності в
XBRL, проте для інших – можуть потребуватися більш поглиблені знання в
XBRL. Це залежить від освітньо-професійної програми підготовки фахівців
обліково-економічної спрямованості в межах закладу вищої освіти.
Сучасні виклики якості освіти породжують ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɲɤɿɥ
додаткові фінансові витрати, які ɜɨɧɢ мають нести зазвичай за власний кошт ɹɤ
ціннɢɣ внесɨɤ ɭ підготовку нового покоління фахівців ɡбухгалтерського обліку,
фінансистів, банкірів, економістів, менеджерів тощо. Водночас цінний внесок ɭ
покращеннɹ якості вищої освітиɩɨɥɹɝɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɭɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯ, а й у
відданості викладачів та науковців своїй професії, які здатні змінити ситуацію
на локальному та міжнародному рівнях, співпрацюючи з різними структурами,
асоціаціями та організаціями, які підтримують та поширюють XBRL ɬɚ МСФЗ
як двох необхідних аспектів сучасної бізнес-звітності.
У межах стандартного вивчення бухгалтерського обліку закономірною є
тенденція розміщувати будь-яку тему, яка включає комп'ютеризовані
технології, в курс інформаційних систем бухгалтерського обліку. Для вивчення
XBRL – це не доцільно. Незважаючи на те, що XBRL має технологічну основу,
більшість вмінь та навичок стосуються ведення обліку та складання фінансової
звітності.
Наприклад, те, як суб'єкти господарювання та користувачі фінансової
звітності взаємодіють із систематикою загальноприйнятих принципів та правил
бухгалтерського обліку, або стандартів. Відповідно XBRL ширше охоплює
концепції бухгалтерського обліку, ніж технологію. Тому технологічний
стандарт необхідно вивчати в контексті даних про транзакції, узагальнення
внутрішньої та зовнішньої звітності перед акціонерами, державними
структурами та іншими зацікавленими сторонами.
У вступних дисциплінах із бухгалтерського обліку вивчаються основні
концепції бухгалтерського обліку у такому порядку: роль бухгалтерської
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інформації на підприємствах та в економіці загалом, подвійний запис; пізніше
викладаються дисципліни з різних видів обліку (зокрема, фінансовий,
управлінський), контролю та аудиту.
Тому аналогічно до такого вивчення повинно бути й вивчення тем із
XBRL, а саме: вступні курси можуть стосуватися загальних концепцій та
стратегічних завдань нової технології; пізніше навчальний матеріал про XBRL
має тісно пов’язуватися із практикою складання фінансової звітності та бути
більш деталізованим у подачі навчальних матеріалів.
У зв’язку із цим пропонується нова методика викладання XBRL для
закладів вищої освіти, яка спрямована на побудову нових технологічних знань
про XBRL у студентів облікових спеціальностей та закріплення нових навичок
для аналізу тегованих даних та, відповідно, звітів. Для цього рекомендованою є
інтеграція тем, пов'язаних із XBRL, у облікові дисципліни в межах їхніх
навчальних програм у українських навчальних закладах (табл. 5.5)
Таблиця 5.5. Навчальні дисципліни, які повинні включати вивчення XBRL
Назва дисципліни
Програмування
(або Інформатика)
Бухгалтерський облік
(загальна теорія)
Інформаційні
системи і технології в обліку,
аудиті та оподаткуванні
Управлінські інформаційні
системи в обліку та
оподаткуванні
Консолідація фінансової
звітності
Джерело: власна розробка.

Навчальні теми
1. Знання XML та її зв'язок із XBRL.
1. Переваги та обмеження XBRL в обліку.
1. Поточний статус XBRL та його термінологія.
2. Специфікація XBRL.
3. Впровадження XBRL у корпоративну програму
або ERP-систему.
1. Основні компоненти в постачанні XBRL-рішень
(зміст таксономії та її документів).
2. Види таксономій. Особливості читання XBRL
Таксономії та її документів для GAAP США та МСФЗ.
3. Використання програмного забезпечення для
Таксономії МСФЗ.
1. Переваги та особливості XBRL для процесів
консолідації звітів.

Так, на основі табл. 5.5 на початку навчання пропонується включити до
дисципліни «Програмування» (або «Інформатика») вступне ознайомлення
студентів із мовою XML, яка є стандартним засобом передачі інформації між
підприємствами за допомогою інтернет-мережі, та її зв'язок із XBRL.
Відповідно подача навчального матеріалу з дисципліни «Бухгалтерський облік
(загальна теорія)» про загальні переваги та обмеження XBRL буде зрозумілою
для студентів у поєднанні з вже отриманими знаннями з програмування.
При подальшому навчанні інтеграція в дисципліну «Інформаційні системи і
технології в обліку, аудиті та оподаткуванні» загальних термінів та концепцій
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XBRL, акцент студентів на ролі користувачів забезпечить основу розуміння
технологічного стандарту в роботі бухгалтера. Пояснення специфікації XBRL
на цьому етапі також є важливим, оскільки це вводить у курс уявлення про
технічний документ, який гарантує, що розробники таксономії та програмного
забезпечення можуть створювати рішення щодо звітування.
Під час вивчення дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку
та оподаткуванні» студенти ознайомлюються зі змістом та структурою
таксономії на основі програмного забезпечення XBRL, наприклад, «Altova XML
spy», «Fujitsu Taxonomy Editor», або будь-якого іншого ПЗ, наприклад,
українського виробника, яке очікується найближчим часом бути розробленим і
вийти на ринок фінансового звітування в Україні (див п. 5.4). На цьому етапі
студенти навчаються створювати XBRL-таксономії та примірники її документів
на основі демо-версії однієї із обраних програм.
Крім того, при такому навчальному підході може бути задіяний
інтерактивний засіб перегляду фінансових послуг певної установи. Це може
бути навіть університет, де навчаються студенти, якщо заклад практикує
запровадження XBRL у власний процес звітування. Як наслідок, студенти
отримають знання не тільки розробника XBRL-звіту, а й кінцевого користувача,
основна увага якого сконцентрована на використанні даних із тегами XBRL та
їхньому аналізі.
Відповідно інтеграція навчального матеріалу про особливості XBRL під
час консолідації фінансових звітів у дисципліну «Консолідація фінансової
звітності» дасть студентам ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ розуміння про функціонування XBRLтегів та їхɧɸ важливість під час розширення таксономії на ɜɟɥɢɤɢɯ
підприємствɚɯ.
На завершальних семестрах бакалаврату або магістратури для поглиблення
знань студентів про XBRL рекомендується нова дисципліна «Інноваційні
технології в бухгалтерському обліку, аудиті та оподаткуванні», яка охопить інші
поточні питання бухгалтерського обліку, які не були висвітлені в попередніх
дисциплінах, такі, наприклад, як: впровадження XBRL в Україні, нові програмні
забезпечення, їхні поєднання з МСФЗ та НП(С)БО, облік хмарних обчислень,
особливості обліку криптовалюти, комп’ютерний аудит тощо.
Як наслідок, це забезпечить майбутніх фахівців з обліку достатнім рівнем
знань для того, щоб оцінити наслідки інноваційних технологій для сучасного
національного та міжнародного звітування.
ɓɟ ɨдним із варіантів  покращення викладання такої технології  може 
бути інтеграція або розширення пов'язаних з нею тем в інші облікові
дисципліни ɭ вигляді, наприклад, інтерактивних завдань  табл. 5.6), які
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вимагатимуть від студентів взаємодії з таксономічними структурами, глибокого
продумування семантичного значення термінів бухгалтерського обліку та
вміння аналізувати відповідні результати лінгвістичного картографування, що
однозначно забезпечить сильними перевагами результати навчання
інформаційної грамотності.
Таблиця 5.6. Навчальні дисципліни, які можуть включати вивчення XBRL
у вигляді інтерактивних занять
Назва дисципліни
Бухгалтерський облік
(загальна теорія)

Вид заняття
Семінарське
заняття
Семінарське
заняття

Фінансовий облік І

Семінарське
заняття
Практичне
завдання

Фінансовий облік ІІ

Практичне
завдання

Інформаційні системи
та технології в обліку,
та
аудиті
оподаткуванні

Практичне
завдання

Аудит

Практичне
завдання

Облік і звітність у
оподаткуванні

Практичне
завдання

Міжнародні
національні
нормативи
бухгалтерського
обліку

та

Облік і звітність за
міжнародними
стандартами

Фахова іноземна мова

Практичне
завдання
Практичне
завдання
Семінарське
заняття
Практичне
завдання
Практичне
завдання
Семінарське
заняття
Практичне
завдання
Семінарське
заняття

Мета вивчення
Зрозуміти зв'язок XBRL із обліковою
спеціальністю
Пояснити мету розкриття та проаналізувати
параметри
розкриття,
які
потребують
розширення
Узагальнити структуру розкриття у Таксономії
МСФЗ
Перевірити та оцінити тегування розкритих
даних у зразках документів регулятора
Згенерувати точне відображення рядків-статей
фінансової звітності в таксономії МСФЗ із
правильного
розташування
зазначенням
необхідних розширень.
Створити документ у форматі XBRL
Провести експертизу XBRL та видати звіт на
основі стандартів із аудиту.
Виокремити
XBRL-елементи
для
оподаткування,
включаючи
розкриття
інформації про податки
Провести критику програм із відкритим кодом
та власних державних інформаційних систем
Підготувати критичний аналіз відкритих та
закритих таксономій
Підсумувати державне впровадження XBRL.
Дослідити сучасний стан таксономії МСФЗ.
Порівняти таксономію МСФЗ, GAAP США та
України
Ознайомитися із XBRL із іншомовних джерел.
Попрацювати на сайтах розробників XBRL
(SEC, ІASB, FASB, xbrl.org).
Провести дискусійні обговорення про XBRL,
які стосуються питань обліку, управління,
контролю, фінансів.

Джерело: авторська розробка.
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Зокрема, три інтерактивних завдання (табл. 5.6) пропонується додати до
дисципліни «Фахова іноземна мова», яка ознайомить студентів із XBRL та дасть
практичний досвід вивчення її відповідних інструментів на іноземній мові.
Наприклад, на семінарському занятті, виконуючи перше інтерактивне завдання,
студенти ознайомлюються з основою функціонування XBRL в іноземних
джерелах. На практичному занятті, виконуючи друге інтерактивне завдання,
студенти використовують програмований навчальний підхід для аналізу
фінансової інформації на основі сайтів розробників XBRL (наприклад, SEC,
ІASB, FASB, xbrl.org). Третє інтерактивне завдання передбачає дискусійні
питання, пов'язані з XBRL та конкретними темами, наприклад, бухгалтерського
обліку та аудиту, в тому числі з управлінськими та фінансовими функціями.
Така навчальна розробка допоможе закріпити знання про XBRL та удосконалити
їх фаховою іноземною мовою.
Ще одним із варіантів викладання технологічного стандарту XBRL, який
розвантажить вищезазначені дисципліни додатковою тематикою про XBRL,
може бути розробка та запровадження окремого дистанційного курсу
«Звітування за XBRL», який включатиме всі теоретичні теми та інтерактивні
завдання, пов'язані з XBRL, у межах однієї навчальної дисципліни. Такий курс
доцільно подати в структурованому вигляді, що дозволить слухачам обирати ту
тему для вивчення, яка їх цікавить. Відповідно після прослуховування теми та
успішного проходження іспиту кожен слухач отримає відповідний сертифікат
про набрані бали, а в разі закінчення всього курсу – ліцензований диплом
(звичайно, якщо до того часу держава регламентує офіційну сертифікацію
спеціалістів XBRL, а ЗВО отримають відповідну акредитацію).
Перевага такої методики вивчення XBRL полягає в тому, що
запропонований дистанційний курс сприятиме залученню до навчання не
тільки студентів, а й уже працюючих бухгалтерів тих підприємств, які ведуть
облік за міжнародними стандартами на основі іноземних програмних продуктів
для XBRL-звітування, що, у свою чергу, актуалізує подачу матеріалів на
англійській мові. У зв'язку із цим такий курс доцільно представити у власній
онлайн-системі управління курсами університету (наприклад, Moodle) двома
мовами подібно до міжнародної професійної екзаменаційної програми для
бухгалтерів, економістів, спеціалістів фінансової сфери – CAР/CIPА [413].
Відповідно такі майбутні грошові надходження окуплять початкові інвестиції на
етапі запровадження XBRL у освітній процес.
Отже, відповідно до поставленої мети в цьому параграфі запропонована
нова методика викладання XBRL, спрямована на побудову нових технологічних
знань про XBRL у студентів облікових спеціальностей та створення нових
навичок для аналізу тегованих даних, забезпечить достатнім рівнем знань
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нинішніх випускників, які зможуть оцінити наслідки інноваційних технологій
для сучасного національного та міжнародного звітування.
Водночас доведено, що сучасні фінансові інвестиції в нові навчальні
програми підготовки студентів облікових спеціальностей окупляться в
найближчому майбутньому при правильній побудові стратегії досягнення цілей
– відданості викладачів та науковців своїй професії, що забезпечить якісним
підходом до розробки навчальних матеріалів, а також переходу власне закладів
вищої освіти на звітування у форматі XBRL.
Це допоможе не тільки набути практичного досвіду в новітній технології
викладачами та науковцями освітніх закладів, а й вдосконалити процес
звітування закладів вищої освіти, особливо від якого залежить обсяг
фінансування для закладів освіти державної форми власності здобувачів на
умовах державного замовлення [414, с. 274]. Адже в останні роки
міжвузівський порівняльний аналіз та оцінка якісних показників діяльності
університетів, яка здійснюється відповідно до прозорості кількісної інформації,
наведеної на їх веб сайтах, мають важливе значення у міжнародному визнанні
та світовій реформації вищої освіти [415]. У зв'язку із цим найближчим часом
очікується, що подання фінансової та нефінансової звітності університетів
відповідно до єдиного формату набуде нового розвитку, в якому XBRL відіграє
ключову роль.
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Отже, на основі проведеного дослідження сформульовано наступні
висновки та пропозиції.
1. Вплив МСФЗ на якість бухгалтерського обліку лежить у правовому та
політичному полі країни, характеристик фінансових ринків та самого суб'єкта
господарювання. При цьому позитивний вплив на якість бухгалтерського
обліку в контексті своєчасного визнання збитків, вирівнювання прибутку
доведено від добровільного прийняття МСФЗ, хоча такий висновок не може
бути оцінений лише з точки зору добровільної чи обов’язкової основи
використання МСФЗ. Адже крім якості стандартів, правильно побудовані
стимули фінансової звітності — великий фондовий ринок, низька концентрація
власності, сильні права акціонерів та сильне правозастосування – також
позитивно впливають на якість бухгалтерського обліку.
Внаслідок проведеного аналізу міжнародних реферативних баз
встановлено зниження актуальності бухгалтерського обліку в наукових
публікаціях. Класифікація тем міжнародних статей, індексованих у Scopus,
показала актуальність МСФЗ у період 2018-2019 рр., які посідають третє місце
після актуальних питань аудиту, контролю, управлінського обліку, фінансової
звітності та обліку доходів. Отримано, що актуальність інноваційних
технологій у наукових дослідженнях з бухгалтерського обліку тільки набуває
свого зростання. Це підтвердили також міжнародні реферативні бази SSRN,
IDEAS/RePEc та вітчизняна база даних «Україніка наукова» Національної
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зокрема, в результаті дослідження
виявлено, що технології XBRL стосувалися питань фінансової звітності та
МСФЗ, а технології блокчейн – аудиту та облікового процесу загалом. Отже,
масштаби проведеного якісного дослідження з використанням значної кількості
бухгалтерської періодики мають вагомий внесок для науки як на
національному, так і на міжнародному рівні.
Включені нині до складу ІASB понад 100 країн світу пояснюють сучасну
ускладненість досягнення єдиних облікових концепцій. Відповідно вплив цих
ускладнень на розроблення та оновлення МСФЗ є прямий і залежить від
багатьох факторів на локальному рівні. Головним залишається політичний
фактор через те, що при раціональних та обдуманих намірах за його допомогою
можна наблизити міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та розробити
єдину концептуальну основу. Усі розглянуті історичні етапи та причини
розбіжностей, які виникали у обох рад, приводять до однозначної гіпотези, що
зміни в Концептуальній основі продовжуватимуть відбуватися через оновлення
потреб користувачів та умов глобального бізнесу. Історія в такому разі як
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всеосяжний фактор і часу, і політичних змін, найкраще пояснює нинішню
ускладненість єдиної методології обліку та досягнення єдиних концепцій
фінансової звітності на міжнародному рівні; допомагає краще зрозуміти сучасні
облікові концепції та їхні прогалини. Як наслідок, виокремлено дві найбільш
впливові макроекономічні детермінанти на становлення МСФЗ на локальному
рівні – технологічну та політичну.
Проведений кількісний аналіз використання МСФЗ у країнах із різним
рівнем розвитку за 2014-2018 рр. показав позитивну тенденцію зростання
кількості країн, які дозволяли або вимагали застосування міжнародних
стандартів, на 15% (2014 р. – 127, 2018 р. – 146). Водночас виявлена найвища
динаміка такого зросту серед країн із середнім (+20,7%) та низьким рівнем
доходу (+12,5%) частково підтвердила гіпотезу про те, що країни з низьким
рівнем доходу найбільш адаптивні до МСФЗ. Як наслідок, проведене
дослідження допомогло спрогнозувати, що повний перехід країн на МСФЗ
відбудеться приблизно через 20 років; найшвидше його зможуть досягти країни
з високим рівнем доходу – через 9 років.
2. Проведене порівняння історичних змін у концептуальних основах 19732018 рр. підтвердило значний внесок компромісів між розробниками в сучасні
концепції бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Зокрема, отримано,
що остання версія Концептуальної основи, затверджена в березні 2018 р. ІASB,
має в основі Концептуальну основу 2010 р., спільно розроблену та затверджену
обома радами, але новими змінами вона наближається до попередньої версії
2001 р., в основі якої лежали первісні концепції-звіти FASB. Внаслідок
дослідження основних методологічних змін у Концептуальній основі, концепції
фінансової звітності згруповано на: • нові, • повернені, • оновлені, та
• виключені.
Доведено, що «симетрична» ідентифікація активу та зобов'язання
призводить до правильного розуміння намірів розробників щодо визнання
існування економічних вигід. Оновлені якісні характеристики фінансової
інформації та концепція витратних обмежень виявлено в усіх концепціях
подання фінансової звітності, в тому числі концепціях оцінки. Проведене
порівняння нових баз оцінок дозволило виявити їхні переваги та недоліки в
забезпеченні фінансової інформації якісними характеристиками.
Внаслідок дослідження оновлених положень Концептуальної основи
фінансової звітності запропоновано загальну методологію бухгалтерського
обліку елементів фінансової звітності як таку систему знань про основи та
структуру бухгалтерської теорії, про підходи до спостереження та реєстрації
економічних явищ і процесів, яка дозволяє ідентифікувати досліджувані
концепції, правила та норми обліку, провести їх систематизацію та
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узагальнення для подання у новому форматі наукового пізнання.
У підсумку визначено, що за допомогою отриманої методології обліку
елементів фінансової звітності відповідно до оновленої Концептуальної основи
можуть вирішуватися наступні методологічні проблеми: формулювання
основних концепцій бухгалтерського обліку та звітності; уніфікації понятійного
апарату, який застосовується в бухгалтерському обліку; систематизації
облікових процесів, реєстрації господарських фактів; визначення ступеня та
порядку регламентації бухгалтерського обліку; обмеження альтернативних
способів ведення обліку при отриманні звітних показників; встановлення
правил ведення бухгалтерського обліку та порядку отримання звітних
показників. У зв'язку із цим, у межах запропонованої методології вирішено
дослідити оновлені вимоги у МСФЗ для кожного елементу фінансової звітності.
Результати дослідження методології обліку активів, зобов'язань, доходів та
витрат за оновленими МСФЗ дозволяють виявити неповну узгодженість між
вимогами нової Концептуальної основи та МСФЗ у питаннях регулювання
обліку активів на нормативному рівні, незважаючи на значну методологічну
взаємодію між ними. З’ясовано, що до причин такої низької відповідності на
нормативному рівні належать: а) виявлений суттєвий зв'язок між ними на
методологічному рівні; б) очікування розробників щодо несуттєвого впливу
нових концепцій фінансової звітності на загальну методологію обліку елементів
фінансової звітності за МСФЗ та правила розробки облікової політики, які, як
зазначається у поправках до МСБО 8 та Основ для висновків до МСФЗ 3,
МСФЗ 6 та МСБО 1, призведуть до аналогічних облікових переваг; в) мета
ІASB – зменшити подвійне навантаження на суб'єкти господарювання зі
сторони змін у стандартах та Концептуальній основі. Також виявлена сучасна
проблематика на методологічному етапі оцінки активів, взаємозаліку
фінансових активів та зобов'язань, визнання зобов'язання окремо від капіталу та
перекласифікації доходів.
Як наслідок, очікується, що повний нормативний перехід усіх МСФЗ на
нову Концептуальну основу фінансової звітності поки що залишається в
перспективі. У зв’язку із цим користувачам фінансової звітності запропонована
відповідна поетапність кроків під час використання облікових правил та
концепцій, використовуючи яку рекомендується пам’ятати про первісну мету
Концептуальної основи – націленість її на розробників стандартів. Крім того,
отримані результати дозволили не тільки підтвердити суттєвий внесок спільної
праці ІASB та FASB в існуючі концепції фінансової звітності, а також виявити
значний її вплив на методологічну взаємодію правил та концепцій фінансової
звітності, що сприяє конвергентності міжнародних стандартів та гармонізації
бухгалтерського обліку.
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3. Проведений аналіз пріоритетності бази оцінок у контексті досліджених
методологічних змін у МСФЗ підтвердив превалювання справедливої вартості в
обліку активів та зобов'язань. Зокрема, виявлено, що вимоги Концептуальної
основи фінансової звітності та МСФЗ після змін зосереджені більше на
оцінюванні активів та зобов'язань за поточною вартістю, а пов'язані доходи або
витрати є наслідком такого оцінювання. Такий акцент знайдено подібним у
GAAP США, які також широко використовують справедливу вартість під час
оцінювання деривативів, хеджування, опціонів на акції для працівників,
фінансових активів та тестування на знецінення гудвілу, на відміну від
європейських директив, згідно з якими історична вартість та обачність
залишаються основними критеріями якісної фінансової звітності.
Крім того, внаслідок дослідження методологічних змін в МСФЗ та
розвитку інноваційних технологій виявлено нові проблемні питання в
бухгалтерському обліку, відповіді на які зазвичай містяться в оновлених
міжнародних стандартах, концепціях фінансової звітності або листахпоясненнях ІASB. У зв'язку із цим у період інноваційного розвитку керівникам
рекомендується зуміти збалансувати поєднання перевіреного часом
професійного досвіду та технологічних інновацій. Також очікується, що
існуюча проблема щодо розподілу власного капіталу та фінансового
зобов'язання на рівні МСФЗ вирішиться після закінчення розгляду
дискусійного документу «Фінансові інструменти з характеристиками власного
капіталу» та набуття ним чинності.
Проведене дослідження впливу оновлених правил та концепцій МСФЗ на
побудову фінансової звітності допомогло встановити, що крім таких стандартів,
як МСФЗ 3, МСФЗ 15, МСФЗ 16, вагомий вплив на фінансову звітність
здійснить грудневий проект ІASB ЕD/2019/7 «Загальне подання та розкриття
інформації». Зокрема, прогнозується, що новий проект забезпечить звітність
найбільш корисною інформацією, узгоджуючи її із новою концепцією якості
управління та відокремлюючи подання змін у чистих активах, що не
стосуються акціонерів, у окремому звіті про інший сукупний дохід (або розділі
звіту про сукупний дохід), а нерегулярних та незвичайних доходів та витрат – у
примітках до звіту про прибутки та збитки. Як результат, побудовано нову
структуру такого звіту про прибутки та збитки. Загалом вважається, що такі
зміни в МСБО 1 позитивно вплинуть на якість усіх фінансових звітів,
покращивши співставність та зрозумілість.
Також виявлено, що зміни в МСФЗ здатні покращити прогнозну та
аналітичну функцію фінансової звітності в питаннях доцільності майбутнього
та минулого придбання бізнес-об'єднання, ефективності поточних
управлінських дій на підприємстві та виявлення причин значного збільшення
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(або зменшення) вартості сукупних активів та зобов'язань, але за умови
правильного переходу на оновлені стандарти. Проте досліджена проблематика
співставності фінансової звітності після змін у МСФЗ підтвердила суттєвий
вплив нової методології обліку оренди та визнання прибутків та збитків на ті
ключові бухгалтерські показники, які використовуються під час обчислення
фінансових коефіцієнтів. Як наслідок, спрогнозована негативна та позитивна
тенденція у фінансових коефіцієнтах дозволила розподілити ступені впливу
нових змін на співставність фінансової звітності на мікро-, мезо- та
макрорівень. Такий розподіл допоміг встановити можливі шляхи покращення
співставності фінансової звітності.
Загалом очікуваний негативний вплив на фінансові коефіцієнти компаній
роздрібної торгівлі, готельного бізнесу, транспорту та телекомунікацій вимагає
від усіх зацікавлених осіб пам’ятати про нові особливості фінансової звітності
під час прийняття економічних рішень, особливо в період впровадження нових
правил та концепцій МСФЗ. Також не слід забувати, що суб'єкти
господарювання можуть продовжувати приховувати зобов'язання та активи в
інших договорах для того, щоб інформувати про більш високі доходи, а також
кращі фінансові коефіцієнти. Тому важливим аргументом точного
прогнозування аналітиків вважається перевірка змін у фінансових показниках на
практиці після прийняття оновлених МСФЗ.
4. Проведена детальна оцінка сучасного рівня впровадження МСФЗ на
світовому рівні дозволила стверджувати про зростання кількості юрисдикцій,
які дозволяють або вимагають МСФЗ, на 28,7% за період 2014-2018 рр. Крім
того, виявлено, що таке зростання більш характерне для нелістингових (+8,5%),
ніж для лістингових компаній (+3,1%) через добровільність переходу на МСФЗ.
Дійсно, проведений якісний аналіз підтвердив, що для нелістингових компаній
більшість країн дозволяє використання МСФЗ (32%), ніж зобов’язує (21%); для
лістингових – навпаки (44% зобов’язує, 14% дозволяє). Також доведено, що
країни з високим економічним рівнем розвитку, які складають 54% світового
ВВП, є більш прихильні до МСФЗ. У 2019 р. до цього списку приєдналася
Саудівська Аравія, яка поки що вимагає від звітів про аудит відповідність
місцевим стандартам.
Внаслідок дослідження також доведено важливу роль ЄС у процесі
поширення МСФЗ у пострадянських країнах: облікові системи України,
Білорусії та Росії отримали наближення до МСФЗ зі збереженням власної
національної специфіки. Розглянуті зміни в українському законодавстві
допомогли встановити зростання кількості МСФЗ-зобов’язаних компаній.
Проте для точного підрахунку кількості таких компаній необхідним вважається
використання тегованого звітування, з допомогою якого можливою стане
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деталізація підрахунку поширення МСФЗ як у світі, так і в межах країни.
Проведений аналіз впливу оновлених МСФЗ на сучасний рівень
конвергентності національних правил бухгалтерського обліку та звітності
показав, що вітчизняний облік відповідно до змін як на міжнародному рівні, так
і повного перезавантаження економіки України, потребує прийняття нових
нормативних документів (зокрема, для регулювання обліку державних грантів
та концесійних послуг) та/або коригування нинішніх стандартів (зокрема, в
тлумаченні «норми капіталізації фінансових витрат» (НСБО 31), статтях
балансу, аналітичних субрахунках, обліку фінансових інструментів (НСБО 13)
та їхньої деталізації в обліковій політиці (ПБО 6), форми бізнес-об’єднань (ПБО
13) та «симетричній» обачності (НП(С)БО 1)).
У підсумку проведене порівняння національних правил бухгалтерського
обліку Японії, Китаю, США, Франції, Німеччини, Великобританії, України та
МСФЗ дозволяє встановити, що облікові стандарти України та Великобританії
залишаються найбільш конвергентними із МСФЗ. Проте виявлено, що така
конвергентність дещо знизилася на тлі нових змін у МСФЗ, тому потребує
нових уточнень у вітчизняному обліку та британському обліку. Водночас для
України не рекомендується поспішати із новими поправками до чинного
законодавства в сфері бухгалтерського обліку, а оптимальним варіантом на
такому етапі змін у МСФЗ вважається активна участь країни на міжнародному
рівні в конвергенційних процесах, особливо в аграрному сегменті розвитку
МСФЗ. Поряд із цим встановлено, що подальший розвиток конвергентності
GAAP Великобританії та МСФЗ залежить від обраної країною політики щодо
статусу стандартів після виходу її із ЄС. Досліджені наслідки пост-Brexit для
України не передбачають суттєвих змін чи переваг.
Розглянуто нову форму впливу політичної детермінанти на МСФЗ
(COVID-19) у світовому масштабі, яка призвела до значного падіння світової
торгівлі за короткий проміжок часу. Загалом швидкі реагування ІASB на нові
потреби бізнесу щодо складання фінансової звітності в період пандемії
відмічаються позитивними. Як наслідок, незважаючи на достатню гнучкість
МСФЗ для достовірного відображення карантинних заходів та впроваджених
урядами країн пільг, такі стандарти, як МСБО 1, МСБО 2, МСБО 10, МСБО 36,
МСБО 37, МСФЗ 9, МСФЗ 15 та МСФЗ 16 отримали нові уточнення та/або
коригування.
Прогнози COVID-19 для України оправдовуються більш оптимістичними
прогнозами аналітиків, якщо затяжного світового спаду, що наближається, не
реалізується. Проте вважається, що ті розкриття інформації, які представлять
вітчизняні суб'єкти господарювання у своїх річних звітах за 2020 рік після
пандемії, суттєво вплинуть на подальше сприйняття України ринком та іншими
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зацікавленими сторонами. У зв'язку із цим вітчизняним бухгалтерам
рекомендовано залучати спеціалістів із інших суміжних галузей; менеджменту
– діяти для уникнення ризикової для власного бізнесу відповідальності за борги
на тлі коронакризи, а українським компаніям, які працюють із іноземними
клієнтами та мають міжнародний статус – особливо уважно стежити за
економічними змінами в світі, в тому числі нормативними базами ЄС та
Великобританії під час оновлення МСФЗ; вивчати практику їхніх проблемних
ситуацій та оцінювати власну перспективу.
Досліджена практика використання оновлених МСФЗ підтвердила прогноз
найбільшого їхнього впливу на готельний бізнес, телекомунікаційні компанії,
роздрібну торгівлю та авіакомпанії як на міжнародному, так і на локальному
рівні. Водночас отримано, що ступінь впливу змін у МСФЗ на фінансову
звітність більш формально відображають міжнародні підприємства. Це
пояснюється тим, що більшість вітчизняних підприємств не були готові до
відповідних змін через наявну недовіру до політичних та економічних змін у
країні. Через це деякі нові вказівки та рекомендації МСФЗ взагалі не були
враховані українськими підприємствами (зокрема, визнання резервів під ECL,
вимоги Концептуальної основи, обчислення фінансових наслідків пандемії).
Проведений фінансовий аналіз консолідованих фінансових звітів допоміг
підтвердити ускладнення аналітичних процедур зниженим рівнем співставності
фінансових звітів. Це пояснюється тим, що МСФЗ не передбачають строгої
стандартизації звітності, а тому аналітикам при проведенні аналізу фінансових
показників доводиться застосовувати професійне судження у вирішенні того, як
інтерпретувати той чи інший звітний показник, або залучати компетенцію
управлінського персоналу. У зв’язку із цим, внаслідок дослідження
консолідованих звітів міжнародних компаній, вітчизняним компаніям було
запропоновано розширити розкриття інформації в примітках до фінансової
звітності за 2020 р., як того вимагають розробники стандартів в умовах
карантинних заходів. Вважається, що такі пропозиції покращать якість
фінансової звітності – зроблять її більш зрозумілою та співставною.
5. З огляду на еволюцію парадигм бухгалтерського обліку, як істини у часі,
виокремлено розвиток парадигм фінансового звітування, який характеризується
здатністю вирішувати ті практичні завдання та наукові проблеми, що постають
перед сучасною звітністю у перспективі. Як наслідок, виявлений продуктивний
зв'язок нових технологій із зростаючим прийняттям та впровадженням МСФЗ
допоміг виокремити сучасну парадигму звітування, у якій МСФЗ та XBRL є
двома важливими факторами рушійних змін на сучасному етапі розвитку
бізнес-процесів.
Під час проведення SWOT-аналізу сучасної парадигми звітування за
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МСФЗ у форматі XBRL визначено сильні та слабкі сторони, а також їхні
можливості та загрози. Встановлено доцільність використання стратегії «Максі
– Максі» для впровадження XBRL у процес звітування за міжнародними
стандартами. Це означає, що завдяки виявленим сильним сторонам нової
технології можливою стає реалізація її нових можливостей.
Водночас встановлено, що МСФЗ є сталими аспектами звітування, а XBRL
– динамічними, які в синтезі означають якісну та своєчасну звітність. Проте
такий синтез вимагає уніфікованих для бухгалтерського та фінансового обліку
правил визначення, відстеження та оцінки об’єктів, що сприятимуть швидкому
впровадженню та ефективному виконанню стандартів, розумінню сучасної
фінансової звітності, нової нефінансової звітності та еволюціонуючої
інтегрованої звітності, що започатковує формування майбутньої парадигми
звітування про бізнес. Саме така парадигма майбутнього звітування
максимально точно відповідатиме сучасним викликам сталого розвитку, що
ляже в основу новітньої облікової парадигми ХХІ століття.
Внаслідок дослідження практичного впровадження Таксономії XBRL
МСФЗ у світі та Україні запропоновано розподіл проблемних питань на
нормативно-правові, програмно-технічні, освітньо-організаційні та фінансові. У
результаті цього надано рекомендації щодо їх вирішення для міжнародного та
національного рівнів. Такі рекомендації включають необхідність інтеграції тем,
пов'язаних із XBRL, у облікові дисципліни закладів вищої освіти. Як наслідок,
запропонована методика викладання XBRL забезпечить достатнім рівнем знань
сучасних випускників та необхідними технологічними навичками майбутніх
фахівців у сфері бухгалтерського обліку, які зможуть оцінити наслідки
інноваційних технологій для національного та міжнародного звітування.
Тому доведено, що сучасні фінансові інвестиції в нові навчальні програми
з підготовки студентів облікових спеціальностей окупляться в найближчому
майбутньому за умови правильно побудованої стратегії досягнення цілей –
відданості викладачів та науковців своїй професії, що забезпечить якісним
підходом до розроблення навчальних матеріалів, а також переходу закладів
вищої освіти на звітування в формат XBRL. Адже в останні роки міжвузівський
порівняльний аналіз та оцінка діяльності університетів відіграють важливу та
зростаючу роль у світовій реформації вищої освіти. Тому очікується, що
найближчим часом подання фінансової звітності університетами відповідно до
єдиного формату набуде нового розвитку, в якому XBRL відіграє першочергову
роль.
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Країна

Німеччина

Великобританія

Греція

Греція

Франція

Німеччина

Німеччина

Нова Зеландія

Швеція

Австрія, Бельгія,
Данія, Фінляндія,
Франція,
Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія,
Люксембург,
Нідерланди,
Португалія,

Науковці

Крістенсен та ін.
[416]

Крістенсен та ін.
[417]

Карамініс та
Геваз [418]

Дімітрополус та
ін. [419]

Ленорманд та
Таучайз [420]

Пананен та Лін
[421]

Бекман та ін.
[422]

Кабір та ін. [423]

Пананен (2008)
[424]

Чен (2010) [5]

управління доходами
(вирівнювання доходів,
управління доходами до цільових
показників, абсолютне
дискреційне нарахування, якість
нарахувань), своєчасне визнання
втрат

Абсолютні дискреційні
нарахування
Управління прибутками,
своєчасність визнання збитків
та важливість доречності

+/-

—

-

+

-

управління доходами
(вирівнювання доходів),
своєчасне визнання втрат,
важливість доречності
Консерватизм

+

+

Управління прибутками,
своєчасність визнання збитків,
доречність
Важлива доречність

+

Важлива доречність

-/

—/+

управління доходами
(вирівнювання доходу;
управління невеликими
позитивними заробітками);
своєчасне визнання втрат
Важлива доречність

Ефект*

Використані показники

Після прийняття МСФЗ: менше управління прибутками, менша
величина абсолютних дискреційних нарахувань та вища якість
нарахувань; але більше вирівнювання прибутку та менша
своєчасність.

МСФЗ знизили якість фінансової звітності фірм

Звірки чистого доходу та власного капіталу показала агресивну
консервативність у ринкових оцінка за МСФЗ або GAAP США
Нижча якість доходів, високі абсолютні дискреційні
нарахування.

Зниження якості обліку. Якість обліку покращилося для
добровільного прийняття МСФЗ.

Позитивний фінансовий вплив на прибуток та власний капітал.

Зменшення управління прибутками, своєчасність та доречність
покращилися

Реакції на ціну акцій залежать від обов’язкового прийняття
МСФЗ, що може впливати на ймовірність порушення існуючих
зобов’язань
Прийняття МСФЗ позитивно вплинуло на значення доречності
консолідованого чистого доходу та балансової вартості, хоча
це не вплинуло на їх неконсолідовані аналоги.

Немає доказів покращення якості бухгалтерського обліку для
фірм, які змушені приймати МСФЗ. Добровільне прийняття
МСФЗ пов'язане зі зменшенням управління прибутками та
більш своєчасним визнанням збитків.

Отримані результати

Таблиця А.1. Дослідження впливу прийняття МСФЗ на якість бухгалтерського обліку у наукових публікаціях

ДОДАТОК А
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Країна

Греція

Греція

Швеція

Польша

Магіна та
Цакланганос
(2011) [426]

Хелман (2011)
[427]

Клімчак (2011)

Іспанія, Швеція,
Великобританія
Австрія, Фінляндія,
Франція,
Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія,
Нідерланди,
Норвегія,
Португалія,
Іспанія, Швеція,
Швейцарія,
Великобританія
Австрія, Бельгія,
Данія, Фінляндія,
Франція,
Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія,
Люксембург,
Нідерланди,
Португалія,
Іспанія, Швеція,
Великобританія,
Норвегія,
Швейцарія

Коузенідіс (2010)
[425]

Лопес та ін.
(2010) [34]

Koзi (2010) [11]

Науковці

Х

/+

управління доходами
(вирівнювання доходів)
Важливість доречності

Х

-

-

-

Ефект*

Важливість доречності

Важливість доречності

управління прибутком
(абсолютна величина
аномальних нарахувань)

кредитна відповідність

Використані показники

Добровільне
прийняття
МСФЗ
дало
підприємствам
обережність, використовувану для управління доходами та
власним капіталом.
Середній вплив застосування МСФЗ порівняно невеликий.

Не має впливу МСФЗ на ціни акцій та прибутки.

МСФЗ зменшив додатковий інформаційний вміст балансових
вартостей акцій за цінами акцій; додатковий інформаційний
вміст прибутку збільшився за період після МСФЗ.

Для фірм в ЄС МСФЗ негативно впливають на якість
бухгалтерського обліку;
Для європейських фірм, які не є членами ЄС, прийняття МСФЗ
підвищує якість обліку; Якість обліку не покращується лише
тому, що прийняття МСФЗ є обов’язковим.

Підвищена кредитна відповідінсть покриття відсотків існує в
країнах з сильним і слабким захистом кредиторів, фінансовим
ризиком та правоохоронними органами.

Отримані результати
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Ахмед та ін.
(2013) [24]

Зегал (2012) [17]

Джавехер та
Муніра (2012)
[431]

Таказ (2012) [430]

Нартабте і
Папаніччот
(2011, а)
[429]

[428]

Науковці

Австрія, Бельгія,
Данія, Фінляндія,
Франція,
Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія,
Люксембург,
Нідерланди,
Португалія,
Іспанія, Швеція,
Великобританія
Греція, Італія,
Португалія,
Іспанія, Австрія,
Бельгія, Данія,
Фінляндія, Франція,
Німеччина,
Ірландія,
Нідерланди,

Європа, Австралія

Румунія

Австрія, Бельгія,
Данія,
Фінляндія, Франція,
Німеччина, Греція,
Ірландія, Італія,
Люксембург,
Нідерланди,
Норвегія, Польща,
Португалія,
Іспанія, Швеція,
Великобританія

Країна

+

+/-

управління заробітком
(вирівнювання доходу,
управління заробітком для
досягнення або подолання цілі);
своєчасне визнання втрат

+/

-

+

Ефект*

управління заробітком
(вирівнювання доходів,
управління невеликими
позитивними заробітками,
якість нарахувань, абсолютне
дискреційне нарахування),
умовний консерватизм,
Важливість доречності

Управління прибутками

Важливість доречності

Важливість доречності

Використані показники

Збільшення
вирівнювання
доходів;
Значне
зниження
своєчасності визнання збитків; Не знаходить доказів, що
відповідають досягненню цілей заробітку;
Якість обліку знизилася; Ці наслідки стосуються, головним
чином, тих, хто приймає МСФЗ, у сильних країнах, що
застосовують правозастосування. Точність прогнозування
аналітиків значно зросла.

Деякі покращення якості бухгалтерського обліку;
Фірми демонструють менше управління прибутками, але
зменшення ролі на ринку після прийняття МСФЗ у 2005 році;
Результати є більш вираженими для компаній у країнах, де
різниця між існуючими національними GAAP та МСФЗ.

Прийняття МСФЗ негативно вплинуло на бухгалтерську
інформацію з точки зору ринку.
Обов'язкове прийняття МСФЗ позитивно вплинуло на якість
прибутку. Зменшення вирівнювання доходів та управління
невеликими прибутками

Прийняття МСФЗ призводить до поліпшення доречності;
Країни, які, очевидно, виграють від прийняття МСФЗ, - це
країни з високим відхиленням місцевих стандартів
бухгалтерського обліку від МСФЗ та високим рівнем захисту
інвесторів.

Отримані результати
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Країна

Великобританія,
Ірландія,
Німеччина,
Нідерланди,
Люксембург,
Австрія, Данія,
Норвегія,
Фінляндія, Швеція,
Швейцарія,
Франція, Італія,
Іспанія, Бельгія,
Португалія, Греція

Мартінез-Фереро
(2014) [435]

Х

Туреччина

Уяр (2013) [434]

Маска та Неаг

Туреччина

Карчін (2013) [10]

Франція

Франція

Нафті та ін. (2013)
[433]

Бомедін та ін.
(2014) [436]

Ті ж самі

Норвегія, Швеція,
Швейцарія,
Великобританія

Ахмед та ін.
(2012) [432]

Науковці

консерватизм

управління заробітком
(дискреційні нарахування)

+/-

+

+

+

управління заробітком
(дискреційне нарахування,
невеликий позитивний
прибуток, вирівнювання
доходу), своєчасне визнання
збитків, Важливість
доречності

управління заробітком (якість
нарахувань); консерватизм
бухгалтерського обліку

+/-

+

—

Ефект*

Важливість доречності

Важливість доречності

Важливість доречності,
дискреційні нарахування

Використані показники

Ступінь
управління заробітком зменшується.
Рівень
дискреційних нарахувань значно знижується після застосування
МСФЗ.
Після прийняття МСФЗ рівень консерватизму зменшився в

Фірми, розташовані в районах із меншим рівнем корупції, у
країнах, які прийняли МСФЗ та в розширенні бізнес циклу,
якість інформації позитивно впливає на фінансові показники.

Якість бухгалтерського обліку було покращено, а ринок
активізувався, зменшення практики управління прибутками

Важливість доречності балансової вартості власного капіталу
не збільшилася після прийняття МСФЗ, а прибутку –
збільшилася. Дискреційні нарахування не зменшилися. МСФЗ
знизили якість фінансової звітності фірм
Застосування МСФЗ збільшує інформаційний зміст облікових
записів.
Цінність доречності бухгалтерської інформації покращилася в
період після МСФЗ з урахуванням балансових вартостей, тоді
як покращення не було відмічено в значеннях відповідності
доходів.

Отримані результати
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Науковці

11 країн ЄС

Бейрон та Клан
(2015) [448]

управління прибутками

—

+

Х

Насар та ін.
(2014) [29]
Х

— /+

управління прибутками,
своєчасне визнання збитків,
важливість доречності

Індонезія (65
компаній)

Ідраваті (2012)
[447]

+

+

Важливість доречності

Х

+

управління прибутками

Управління прибутками

21 європейська
країна

+/

Індонезія

управління прибутками

Х

—

—

-/+

+

+/

/+

Ефект*

Арум (2013) [446]

управління прибутками

управління прибутками

Європейські країни

Х

Капкун та ін.
[441]

управління прибутками

управління прибутками

ЄС

Верріест (2013)
[440]

Обов'язкове прийняття МСФЗ

Добровільне прийняття МСФЗ

Використані показники

Європа

Болгарія

Антанасова
(2008) [439]

Калао та Жарне
(2010) [442]
Гарсія-Осма
(2011) [443]
Брюгеман (2012)
[444]
Барт та ін. (2007)
[20]
Барт та ін. (2001)
[445]

Австрія,
Німеччина,
Швейцарія

Країна

Даске та Гебхардт
[438]

(2014) [437]

Прийняття МСФЗ створить простір для маніпулювання
даними в обліку, оскільки МСФЗ ґрунтується на принципах, що
знизить якість фінансової звітності (Франція, Німеччина,
Нідерланди).

МСФЗ покращить якість фінансової звітності

Обов’язкове прийняття МСФЗ поліпшило якість розкриття
інформації у банківській звітності.
Хоча рівень розкриття інформації покращується із
впровадженням МСФЗ, фірми з більш високим рівнем
управління розкривають більше
Обов’язкове прийняття МСФЗ збільшує управління доходами,
особливо в країнах з менш гнучкими місцевими стандартами.
Вирівнювання доходів зросло.
Управління прибутками посилилося з часом через більшу
гнучкість вибору бухгалтерського обліку
Управління доходами залежить від стимулів на рівні країни
(правоохоронних та правових інститутів).
Обов’язкове прийняття МСФЗ не має суттєвого впливу або
навіть негативного впливу на управління прибутками.
МСФЗ покращить якість фінансової звітності та якість
облікової інформації, менше управління прибутками
Фірми з більш високою якістю бухгалтерського обліку мають
більший зв'язок між акціями.
МСФЗ покращить якість фінансової звітності, призведе до
кращої, надійної, прозорої та порівняної інформації, здатної
мінімізувати моральний ризик в управлінні доходами за
допомогою політики нарахування
Різниці в якості обліку після прийняття МСФЗ немає, але в
управлінні доходами та своєчасністю визнання збитків
знижується, а в доречності покращується

Добровільне прийняття МСФЗ покращило якість розкриття
інформації.

країнах з місцевими стандартами ближчими до МСФЗ, але
великі компанії виявляють попит на консерватизм.

Отримані результати
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46 країн світу

Х’юк та ін. (2012)
[452]

Фінляндія (94
фірми)

Італія

Італія

Морріконі та ін.
(2009) [458]

Пагліетті (2008)
[459]

Німеччина,
Великобританія,
Франція
14 європейських
країн

Джарва та Ланто
(2012) [457]

Ехероні та ін.
(2010) [456]

Девалле та ін.
[455]

управління прибутками

управління прибутками

-

Управління прибутками,
своєчасне визнання збитків

-/+

+

+/-

+

+

+/

+

-/

+

Важливість доречності

Важливість доречності

Важливість доречності

Важливість доречності

управління прибутками

17 європейських
країн

Аусенг (2008)
[451]

Важливість доречності

32 країни

ЄС

Барт та ін. (2013)
[450]

Важливість доречності

/+

управління прибутками,
своєчасне визнання збитків,
консерватизм

управління прибутками

Х

Барт та ін (2012)
[449]

Ефект*

Використані показники

32 країни

21 країни

Барт (2008) [20]

Цай та ін. (2010)
[453]
Цай та ін. (2014)
[454]

Країна

Науковці

Прийняття МСФЗ збільшило значення вартості гудвілу,
витрат на НДДКР та переоцінку активів.
Не знайшли впливу обов’язкового прийняття МСФЗ на
бухгалтерського
обліку.
Незначне
підвищення якості
покращення доречності у інформації за МСФЗ
Доречність не зросла у розкритті нематеріальних активів після
МСФЗ
Якість бухгалтерського обліку зменшилась після прийняття
МСФЗ в управлінні прибутком та своєчасному визнанню
збитків. Визначають інші стимули, окрім стандартів, у якості

Вплив прибутку на ціну акції збільшився, але вплив балансової
вартості власного капіталу зменшився (крім Великобританії).

Позитивно лише на країни з низьким маніпулюванням доходами
– Чехія, Італія, Іспанія. Без впливу МСФЗ – Великобританія,
Данія, Греція.
Якість бухгалтерського обліку покращилася, менше управління
прибутками та більша своєчасність визнання збитків, які
тісно пов'язані, оскільки вирівнювання прибутку не дозволяє
визнати великі та часті визнання витрат. Вирівнювання
прибутку за МСФЗ менше, ніж за GAAP. Більше значення
облікової вартості фірми – більш консервативні.
Збільшення порівнянності інформації щодо доречності, хоча
деякі відмінності все ще зберігаються.
Обов’язкове прийняття МСФЗ у Європі призвело до
коригування доречності чистого доходу як фінансових, так і
нефінансових фірм.
Менше управління доходами, окрім Великобританії, Ірландії,
півночі Європи
Обов’язкове прийняття МСФЗ та захист інвесторів на якість
прибутку: якість зростає в країнах із сильним захистом
інвесторів
Ступінь управління доходами в часі зменшувався і був менш
поширеним в країнах із МСФЗ
Країни з більшими місцевими розбіжностями у стандартах
зазнають зниження рівня управління доходами після МСФЗ

Отримані результати
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+

Статистичні показники,
коефіцієнти балансу, звіту про
прибутки та грошові потоки до
і після МСФЗ

ЄС та Австралія

Х

Х

Х

Х

Джонс та Фінлі
(2011) [469]

Франсіз та ін.
(2012) [470]

Абоді та ін. [471]

Даргенідоу та
Маклі [472]

Янг та Зенг [473]

Порівнянність

Статистичні показники

Якість нарахування

Якість нарахування

+

Порівнянність

17 європейських
країн

Їп та Янг [468]

+/

+/

+

+

+/

Кредитна відповідність

Х

+

-

+

Флору та ін.
(2013) [467]

Кредитна відповідність

Х
Кредитна відповідність

Важливість доречності

16 країн

+/-

+

+

+

Ефект*

Х

Важливість доречності

Європейські банки

Важливість доречності

Важливість доречності

Великобританія

Великобританія

своєчасне визнання збитків

Використані показники

Італія

Країна

Ву та Чжан (2014)
[466]

Агостіно та ін.
(2011) [463]
Дефонд та ін.
(2011) [464]
Бхат та ін. (2014)
[465]

Хортон та
Серефейм [462]

Пагліетті (2009)
[460]
Чої та ін. (2013)
[461]

Науковці

Отримані результати

Кращі нарахування можуть зменшити витрати капіталу та
збільшити актуальність прибутку.
Кращі нарахування можуть зменшити витрати капіталу та
збільшити актуальність прибутку.
Обов’язкове прийняття МСФЗ дає істотне зменшення ефекту
відмінностей показників в межах країни
Обов’язкове прийняття МСФЗ збільшує порівнянність обліку
та приносить користь у частині більш точних оцінок на основі
фінансових звітів

Зменшення мінливості показників коефіцієнтів після МСФЗ

Обов’язкове прийняття МСФЗ дає кращу порівнянність

Важливість доречності опублікованого прибутку зросла із
запровадженням МСФЗ.
Коригування доходів за МСФЗ збільшується більше, ніж
доходів
у
Великобританії
за
загальною
показники
прибутковістю. Коригування гудвілу, виплат на основі акцій,
виплат працівникам, фінансових інструментів, відстрочених
податків пов’язані з цінами на акції.
Прийняття МСФЗ підвищило інформаційний зміст як
прибутку, так і балансової вартості для більш прозорих банків.
Після обов’язкового прийняття МСФЗ інформаційний вміст
оголошень про прибутки збільшується
Обов’язкове прийняття МСФЗ не вплинуло кредитні рейтинги
до облікової інформації.
Обов’язкове прийняття МСФЗ (або GAAP США) вплинуло на
кредитні рейтинги, які є більш чутливими до облікової
інформації.
Обов’язкове прийняття МСФЗ впливає на краще пояснення
кредитних рейтингів у фінансових звітах

Відображають збитки більш своєчасно в міру їх настання

обліку
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Х

Цай та Вонг
(2010) [453]

Німеччина

Управління прибутками

Х

Х

Консерватизм
Дискреційні нарахування

Х

Басу (1997) [18]

Консерватизм

Порівнянність

Х

Німеччина

Гассен та
Салехорн (2006)
[482]

Чіа та ін. (2012)
[483]
Баучераб та ін.
(2014) [484]
Ван Тенделло та

Х

Порівнянність

Франція, Німеччина

Палія (2013) [481]

Своєчасність визнання збитків

Х

Порівнянність

Порівнянність

Х

Х

Порівнянність

Порівнянність

Порівнянність

Порівнянність

Статистичні показники

Порівнянність

Використані показники

ЄС

Європейські фірми

Каскіно та Гассен
[480]

Бейселінк та ін.
(2007) [478]
Ланг та ін. (2010)
[4]
Ланг та ін. (2006)
[19]
Ліо та ін. (2012)
[479]

Пелі (2013) [477]

Великобританія

Великобританія

Х

Андре та ін. [474]

Баєрлейн та
Фарук [475]
Брокхет та ін.
[476]

Країна

Науковці

+/немає

-

+

-

/-

+

—

—

+

—/

—

+/-

+

+

+

+/

Ефект*

Більш високий консерватизм дає визнання поганих змін щодо
хороших більш швидше.
Притаманні обмеження у дискреційних нарахуваннях за МСФЗ
підвищує якість прибутку
МСФЗ не призводять до підвищення якості облікової
інформації
МСФЗ не призводять до підвищення якості облікової

Добровільне прийняття МСФЗ дає більш консервативний
прибуток

Загальний вплив обов’язкового прийняття МСФЗ є незначним
на порівнянність, фінансова звітність формується на
стимулах фірми, регіонів та країни
Прийняття
МСФЗ
сприяє
порівнянності,
хоча
правозастосування та стимули фірми є головнішими

Збільшення порівнянності в перші роки прийняття МСФЗ

Не відкладають на майбутні періоди

Менша порівнянність, хоча більш рівномірна конкуренція
європейських фірм на ринках капіталу
Перехід на МСФЗ не підвищив порівнянність доходів і
нарахувань у обліку ЄС.
Обов’язкове прийняття МСФЗ збільшило рух доходів і не сприяє
порівнянності

Порівнянність зросла після прийняття МСФЗ.

Обов’язкове прийняття МСФЗ дає більш порівняне
нарахування, яке зменшує мінливість прогнозів аналітиків та
покращує здатність інвесторів більш точно оцінювати
вартість фірми
Вищі ринкові індекси фірм, які використовують МСФЗ
(Великобританія, Франція, Німеччина, Італія), ніж фірм без
МСФЗ (США, Канада, Японія, Росія)
Більш порівняна облікова політика щодо відкладеного податку
та гудвілу згідно з МСФЗ

Отримані результати
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Науковці

Х

Кенія
Мароко, Південна
Африка, ОАЕ,
Філіппіни

Фонг та Олівер
(2012) [495]
Чжоу та ін. (2009)
[496]
Абдулла (2014)
[497]

+
-/

Управління прибутками
Доречність, Управління
прибутком, своєчасність

Китай

Йорданія

+

+/

Якість

Прозорість

—

+

+

+

Китай

Нігерія

Абата (2015) [494]

Х

Бразилія

Управління прибутком

Вирівнювання прибутку

Х

Нігерія

Вирівнювання прибутку

Х

Азіан та Дайк
(2015) [493]

Санкар та
Субранманьям
[490]
Гоель та Такор
(2003) [491]
Енг та Нейв
(2019) [492]

-

Гонконг, Малайзія,
Сінгапур, Таїланд

Бол та ін. (2003)
[33]
Своєчасність визнання збитків

+

немає

немає

-

Ефект*

Південна Африка

Управління прибутками

Х

Використані показники

Х

Країна

Амес (2013) [489]

Хесаїр та Саіхі
(2015) [488]

Ванстрілен (2005)
[485]
Хассан та ін.
(2009) [486]
Оута (2013) [487]

Не знаходить впливу обов’язкового прийняття МСФЗ на
поліпшення якості бухгалтерського обліку. Збільшення

Поліпшення якості облікової інформації і якості прибутку

Поліпшення якості облікової інформації і якості прибутку

Якість фінансової інформації не зазнає негайних суттєвих змін
після МСФЗ, але поступово отримає вплив
МСФЗ вплине не лише фінансову звітність банків, а й інші
сфери бізнесу. Знизить якість фінансової звітності: Прибуток
та балансова вартість власного капіталу стали менш
актуальними. З часом: збільшення вирівнювання доходів та
зменшення управління доходами.
Неповне виконання МСФЗ призведе до низької прозорості,
спотворення даних в обліку, невідповідностей, що знизить
якість фінансової звітності.

Доводить стабільність, що є корисним для інвесторів.

Вирівнювання прибутку сприяє збільшенню вартості фірми.

Покращення якості деяких, але не всіх компонентів фінансових
звітів. Якість суттєво не покращується у доходах фірм.
МСФЗ не гарантує збільшення якості бухгалтерського обліку,
але фірми повідомляють про прибутки менш вчасно, ніж про
збитки (Гонконг, Малайзія, Сінгапур, Таїланд так як і у Франції,
Японії).
Навпаки
–
Австралія,
Канада,
Німеччині,
Великобританія, США.

Не існує зв’язку між МСФЗ та управління прибутком

інформації. МСФЗ не пов'язані з меншим управлінням прибутку,
якщо це не примусове прийняття
МСФЗ не гарантує підвищення облікової вартості, і країни, що
розвиваються, не змінюють якість обліку після МСФЗ
Не існує зв’язку між МСФЗ та якістю бухгалтерського обліку.

Отримані результати
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Німеччина

Туреччина

Х

Броуєр та ін.
(2011) [499]

Суадіє (2019)
[500]

Серратт та Піззо
(2014) [501]
Вирівнювання прибутку

Кредитна відповідність

всі

Своєчасність визнання збитків

визнання збитків

Використані показники

Примітки: *для обов’язкового /добровільного прийняття МСФЗ.
Джерело: складено на основі нижче наведеної літератури.

101 праць

Х

Франція,
Великобританія,
Німеччина

Мюллер (2015)
[498]

Леуз та ін. (2003)
[499]
Всього

Країна

Науковці

-

+

-

-

+/

Ефект*

Вирівнювання використовується в цілях менеджерів.

Не знаходить відмінності між МСФЗ та GAAP Німеччини
щодо своєчасного визнання збитків.
МСФЗ недостатньо для покращення якості бухгалтерського
обліку, хоча дані бухгалтерського обліку є більш
інформативними за МСФЗ
Обов’язкове прийняття МСФЗ впливає на довіру кредиторів,
підвищує кредитоспроможність облікової інформації та
якість

Обов’язкові МСФЗ підвищили якість інформації у консолідації

управління прибутками, прибуток та балансова вартість
власного капіталу менш доречні та менш своєчасні у визнанні
збитків

Отримані результати

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿȺȾɈȾȺɌɄɍȺ

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ А
Таблиця А.2. Класифікація країн на сильні та слабкі в правозастосуванні
Країна
Австралія
Австрія
Бельгія
Данія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Гонконг
Італія
Ірландія
Нідерланди
Норвегія
Філіппіни
Португалія
Іспанія
Південна Африка
Швеція
Швейцарія
Великобританія
Аргентина
Бразилія
Канада
Чилі
Індія
Ізраїль
Японія
Корея
Малайзія
Мексика
Нова Зеландія
Пакистан
Тайвань
Тайланд
США
Джерело: [1].
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Оцінка системи
правозастосування
1,7
1,8
1,4
1,9
1,9
1,3
1,7
0,7
1,5
0,5
1,6
1,7
1,9
-0,4
1,1
1,1
0,2
1,8
2,0
1,6
-0,55
-0,5
1,8
1,2
0,1
0,7
1,4
0,8
0,6
-0,5
1,9
-0,9
0,9
0,1
1,5

Сильна система = 1
Слабка система = 0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ А
Таблиця А.3. Групування країн за індексом захисту інвесторів у країні та
розміром ринкової капіталізації
Кластер 1
Австралія
Канада
Гонг Конг
Індія
Ірландія
Ізраїль
Малайзія
Нова Зеландія
Сінгапур
Південна Африка
Тайвань
Таїланд
Великобританія
США

Кластер 2
Австрія
Бельгія
Чилі
Данія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Італія
Японія
Корея (Південна)
Нідерланди
Норвегія
Португалія
Іспанія
Швеція
Швейцарія

Кластер 3
Аргентина
Бразилія
Колумбія
Еквадор
Єгипет
Індонезія
Йорданія
Кенія
Мексика
Нігерія
Пакистан
Перу
Філіппіни
Шрі Ланка
Туреччина
Уругвай
Венесуела
Зімбабве

Джерело: [502].
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Мета фінансової
звітності
(див. п. А.1)

Сфера
застосування

Статус і
призначення

Ради МСБО

Структура
документу
IASB

SFAC № 1
«Цілі фінансової звітності»
(1973), SFAC № 8 замінює
на Розділ 1 «Цілі
фінансової звітності
загального призначення»
(2010)

Бізнес установи, окрім
SFAC № 4 – для
некомерційних організацій

«метою
звітності

є

на
на
подання

зосереджується
звітуванні:

зосереджується
звітуванні:

на

фінансовому

РОЗДІЛ 1
«Мета фінансової звітності
загального призначення»

фінансові
звіти
загального
призначення
та
їх
подання
[коментовані як ‘financial reports’ чи
‘financial reporting’ відповідно]
(п. 1.6, 1.2, 1.12)

фінансової «Мета подання фінансових звітів

фінансовому

РОЗДІЛ 1
«Мета фінансової звітності
загального призначення»

подання
фінансової
звітності
загального призначення (суб'єкта
звітування)
ґрунтується
на
кошторисах, судженнях та моделях,
а не на точних відображеннях

фінансової
надання «Метою

зосереджується
фінансових звітах:

ВІДМІННІСТЬ IASB:
допомогти не тільки для
розробки стандартів, але й
для практиків, аудиторів та
користувачів
всіх
комерційних,
промислових та бізнессуб'єктів
господарської
звітності, як у державному,
так
і
в
приватному
секторах
6-8
«Мета фінансової
звітності»:

Березень 2018
[148]

IASB
SP1.1-SP1.5
а) допомогти ІASB розробити
а) допомогти ІASB у підготовці стандарти, які базуються на
нових та перегляді існуючих послідовних концепціях;
стандартів;
б) допомагати розробляти облікову
б)
допомогти
національним політику розробникам, коли жоден
установникам
стандартів, стандарт не застосовується до
аудиторам, користувачам та іншим, певної транзакції чи іншої події;
зацікавленим у МСФЗ, особам у в) допомагати всім сторонам
досягненні їх цілей.
зрозуміти
та
правильно
інтерпретувати стандарти.
УЗГОДЖЕННЯ FASB:
статус документу визначиться після
включення
всіх
розроблених = 1989
концепцій

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

Компанії
зобов’язані
розглянути
даний
складають документ для вирішення
основу питань
бухгалтерського
обліку, для яких не існує
регулюючого стандарту чи
тлумачення

ВІДМІННІСТЬ FASB:
Раді
у
допомогти
встановленні
бухгалтерських стандартів

Усі
SFAC
концептуальну
США

FASB

1973-2010
[67]

Таблиця А.4. Порівняльна таблиця історичних змін у концептуальних основах за 1973-2018 рр.
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Ради МСБО

Структура
документу
IASB
інформації про фінансовий
стан,
результати
діяльності та зміни у
фінансовому
стані
суб'єкта господарювання,
яка є корисною широкому
колу
користувачів
у
прийнятті
економічних
рішень» (п. 12)

Березень 2018
[148]
IASB
загального призначення полягає в
наданні
фінансової
інформації
суб’єкта звітування, яка є корисною
для
існуючих
і
потенційних
інвесторів, позикодавців та інших
кредиторів при прийнятті ними
рішень щодо надання ресурсів
даному суб’єкту господарювання.
Такі рішення включають:
(a)
купівлю,
продажу
або
утримання власних і боргових
інструментів;
(b) надання або погашенні позик та
інших форм кредиту; або
(c) реалізації права участі в
голосуванні по відношенню до дій
керівництва, від яких залежить
використання економічних ресурсів
суб’єкту
господарювання,
або
здійснення впливу на ці дії будь-яким
іншим чином» [п. 1.2]
1.1-1.23

ОВ1-ОВ21
УЗГОДЖЕННЯ FASB/IASB: для
оцінки здатності фірми генерувати
чистий приплив грошових коштів =2010
повинна бути надана інформація
про економічні ресурси фірми,
вимоги щодо цих ресурсів та зміни в
них.

FASB/IASB
звітності загального призначення є
надання фінансової інформації про
суб’єкт звітування, яка є корисною
для існуючих та потенційних
інвесторів, позикодавців та інших
кредиторів при прийнятті рішень
щодо надання ресурсів суб'єкту
господарювання.
Ці
рішення
передбачають купівлю, продаж або
утримання власних та боргових
інструментів, а також надання або
погашення позик та інших форм
кредитування» [п.OB2]

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

12-21
ВІДМІННІСТЬ FASB:
ВІДМІННІСТЬ IASB:
Така інформація особливо Така інформація не оцінює
корисна для оцінки чистих результати діяльності.
грошових потоків.

«основним напрямком
фінансового звітування є
інформація про
результати діяльності
підприємства, що
забезпечується сукупним
доходом та його
складовими» .

FASB
зосереджується на
фінансовому звітуванні:

1973-2010
[67]
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Користувачі та їх
інформаційні
потреби

Ради МСБО

Структура
документу

ВІДМІННІСТЬ FASB:
акцент на основній групі
користувачів дає чіткіше
тлумачення
власного
капіталу
та
його
зменшення, що вплине на
вартість інвестицій

SFAC №1
зосереджується на
існуючих та потенційних
інвесторах та кредиторах
як на своїй основній групі
користувачів.
9-11
орієнтована на інвесторів
як постачальників капіталу
(теперішніх
та
потенційних інвесторів) і
передбачає,
що
задоволення
їхніх
інформаційних
потреб
також відповідає потребам
інших
користувачів
–
працівників,
кредиторів,
постачальників та інших
торговельних кредиторів,
замовників, урядів та їх
агентств
та
громадськості
ВІДМІННІСТЬ IASB:
також
на
акцент
потреби
інформаційні
інших
користувачів
спрямовує
фокус
на
звітність про вплив на
суб’єкт господарювання, а
не на фінансовий стан
певної групи користувачів

п.1.2, 1.9, 1.10
Основні користувачі - це існуючі та
потенційні інвестори, позикодавці
та інші кредитори (1.2).
+керівництво (п. 1.9) – не є
первинним, оскільки може отримати
інформацію із внутрішніх джерел;
+суспільні регулюючі органи (п.1.10)

Повернено
термін
«діяльність
керівництва в інтересах власників»

IASB
Повернено FASB/IASB

Березень 2018
[148]

УЗГОДЖЕННЯ FASB/IASB+:
акцент на доцільності перспективи
суб'єкта господарювання (а не =2010
власної перспективи).
з незначними змінами
+ запропоновано використовувати
термін постачальників ресурсів
замість постачальників капіталу.

FASB/IASB
УЗГОДЖЕННЯ видалити:
оскільки рішення, що приймаються
капіталів,
постачальниками
включають захист їхніх інвестицій,
інформація щодо відповідальності
керівництва вже розглянута і не
потребує чіткої заяви.
ОВ2, BC1.10
орієнтована
на
постачальників
ресурсів – існуючих та потенційних
інвесторів, позикодавців та інших
кредиторів [пункт OB2] та
клієнтів, уряду, їх агенції, які
можуть
бути
зацікавлені
у
фінансових звітах, але не є
первинними користувачами [пункт
BC1.10]

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

FASB
IASB
СПІЛЬНІСТЬ FASB/IASB:
Концепція діяльності керівництва в інтересах власників –
надання інформації для оцінки відповідальності
керівництва

1973-2010
[67]
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- складові
доречності

Якісні
характеристики
(див. п. А.9)

Ради МСБО

Структура
документу

Доречність
Надійність
Зрозумілість
Співставність

IASB
«Якісні характеристики
фінансової звітності»
Доречність
Правдиве подання
Застосування
основоположних
якісних характеристик

FASB/IASB
РОЗДІЛ 3
«Якісні характеристики корисної
фінансової інформації»

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

SFAC № 8 замінює на
Розділ 3 «Якісні
24-46
QC1-QC39
характеристики корисної
фінансової інформації»
(2010)
ВІДМІННІСТЬ FASB:
ВІДМІННІСТЬ IASB:
УЗГОДЖЕННЯ FASB/IASB:
інформація доречна інформація повинна бути
Доречна інформація, яка Доречна
на
рішення здатною змінити рішення
здатна змінити рішення
впливає
користувача
УЗГОДЖЕННЯ замінити:
-надійність, що призводить до
непорозуміння, на
СПІЛЬНІСТЬ FASB/IASB:
правдиве відображення
Якісна характеристика – надійність інформації
Відсутність опису Застосування основоположних якісних УЗГОДЖЕННЯ додати:
Застосування
основоположних
характеристик
якісних характеристик
у обмежувальних ознаках
Своєчасність
інформації
/обмежує
—
доречність/
Прогнозна вартість
Прогнозна вартість
Прогнозна вартість
Значення
зворотного
Підтверджуюча
Підтверджуюча вартість
зв’язку
вартість
—
Відсутність
суттєвих Суттєвість
помилок
УЗГОДЖЕННЯ своєчасності перемістити:

Доречність
Надійність

FASB
SFAC №2
«Якісні характеристики
облікової інформації»
(1978)

1973-2010
[67]

Суттєвість

Підтверджуюча вартість

Прогнозна вартість

—

=2010

2.1-2.43

Доречність
Правдиве подання
Застосування
основоположних
якісних характеристик

IASB
РОЗДІЛ 2
«Якісні характеристики корисної
фінансової інформації»

Березень 2018
[148]
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Посилювальні

- складові
надійності
(до 1989),
правдивого
подання
(після 1989)

Ради МСБО

Структура
документу

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

—

-сутність над формою
—

—

повнота
Змінено IASB
обачність (симетрія)
—
нейтральність
відсутність помилок
Повернено IASB
сутність над формою
Нове IASB
невизначеність оцінки

—

їх виправлення, що є еквівалентом

IASB

Березень 2018
[148]

УЗГОДЖЕННЯ правдивого подання виокремити:
складову надійності «правдиве відображення» на якісну характеристику
УЗГОДЖЕННЯ обачності видалити:
-не є якісними характеристиками і суперечать одна одній
УЗГОДЖЕННЯ верифікованості FASB/IASB + перемістити:
- верифікованість є підсилюючою характеристикою доречної та правдиво відображеної інформації
УЗГОДЖЕННЯ сутності над формою видалити:
-є зайвим з причини очевидності
УЗГОДЖЕННЯ відсутність помилок
/переміщено із складової доречності IASB/
Співставність /вторинна/
—
Співставність
Співставність

—

—

FASB
IASB
FASB/IASB
- своєчасність є підсилюючою характеристикою доречної та правдиво відображеної інформації
УЗГОДЖЕННЯ підтверджуючої цінності FASB/IASB:
- підтвердження цінності означає підтвердження обґрунтованості попередніх прогнозів або
зворотного зв’язку
УЗГОДЖЕННЯ суттєвості додати:
як аспект, що не обмежує можливість організації повідомляти інформацію
УЗГОДЖЕННЯ відсутності помилок перемістити:
Відсутність помилок у складову правдивого відображення
—
правдиве відображення
правдиве відображення
/ Правдиве подання – якісна
характеристика /
-повнота
-повнота
повнота
-свобода
від
-обачність (асиметрія)
—
упередженості
верифікованість
—
—
нейтральність /вторинна/
-нейтральність
нейтральність
—
—
відсутність помилок

1973-2010
[67]
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FASB
Зрозумілість
—
—
—

1973-2010
[67]
—
—
—
—

IASB

Березень 2018
[148]

Розділ 3
«Фінансова звітність та суб'єкт
звітування»
3.1-3.18
Суб'єкт звітування - це суб'єкт
господарювання, який добровільно

=2010

—

Вартісні обмеження на корисну
фінансову звітність

—

FASB/IASB
IASB
Зрозумілість
Зрозумілість
Верифікованість
Верифікованість
Своєчасність
Своєчасність
Застосування підсилюючих якісних Застосування підсилюючих якісних
характеристик
характеристик

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

УЗГОДЖЕННЯ
Співставність та зрозумілість /переміщена з якісних характеристик 1989 р./
Верифікованість /переміщена зі складової надійності FASB/
Своєчасність /переміщена з обмежувальних характеристик IASB та складової доречності FASB/
УЗГОДЖЕННЯ додати:
Застосування підсилюючих якісних характеристик
—
/переміщена
у
підсилюючі
Своєчасність
характеристики/
Вартість є обмежена Баланс між вигодами та
витратами та вигодами
витратами
Вартісні обмеження на корисну
—
Баланс
між
якісними фінансову звітність
характеристиками
Обмеження щодо
—
Правдивий
та —
та
доречної
справедливий
огляд
/
достовірної
справедливе
представлення
інформації
УЗГОДЖЕННЯ FASB/IASB:
-визначено необхідність збалансувати переваги фінансової звітності з витратами на надання
інформації у
Вартісні обмеження на корисну фінансову звітність
УЗГОДЖЕННЯ правдивого та справедливого огляду видалити:
З огляду на важливість та ретельне обговорення
Фінансова
звітність
та
—
—
—
суб’єкт
звітування
(див. п. А.14)

Ради МСБО
якісні
характеристики
(див. п. А.10)

Структура
документу
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ВІДМІННІСТЬ IASB:
-існує визначення
Суб’єкт
звітування
–
суб’єкт господарювання,
користувачі
якого
на
покладаються
фінансову звітність як на
джерело
основне
фінансової інформації про
підприємство. [503, п.8]

ВІДМІННІСТЬ FASB:
визначення
-відсутність
суб’єкта звітування та його
ознак ідентифікації

ПЛАН додати:
-Суб'єкт звітування - це обмежена
область економічної діяльності,
фінансова інформація якої може
бути корисною для існуючих та
інвесторів
в
потенційних
акціонерний капітал, кредиторів та
інших позичальників, які не можуть
безпосередньо отримати необхідну
інформацію для прийняття рішень
щодо надання ресурсів суб'єкту
господарювання та оцінки чи
ефективно використовували надані
ресурси керівництво та правління
цієї організації [п. RE2]
-суб’єкт звітування не обмежується
юридичною
особою
і
може
включати декілька або частини
суб’єктів господарювання
-концепція
контролю
суб’єкта
звітування детально визначається на
рівні МСФЗ
звітність
слід
-консолідовану
готувати, якщо суб’єкт звітування
контролює один чи декілька
суб’єктів господарювання
-банківська інформація про суб’єкт
звітування
може
надаватися
додатково

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

FASB

1973-2010
[67]

Визначено
склад
фінансової
звітності загального призначення:
-звіт про фінансовий стан (визнання
активів,
зобов'язань,
власного
капіталу)
-звіт про фінансові результати, який
може бути одним звітом або двома
(визнаючи доходи та витрати)
- інші звіти та примітки, в яких
представлена
інформація
про
визнані та невизнані елементи,
грошові потоки, внески та розподіл
між власниками акцій, а також

Визначаються
межі
суб'єкта
звітування у контексті доречної та
правдиво представленої інформації

IASB
приймає рішення про подання
фінансової звітності загального
призначення або зобов’язаний її
подавати.
Додано
консолідовані,
неконсолідовані та комбіновані
звіти в якості фінансової звітності
(див. п. А.14)
Додано термін «суб'єкт звітування»
- це суб'єкт господарювання, який
добровільно приймає рішення про
подання
фінансової
звітності
загального
призначення
або
зобов’язаний її подавати.

Березень 2018
[148]
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Елементи
фінансової
звітності

Ради МСБО

Структура
документу

Десять елементів:
Активи - це ймовірні
майбутні
економічні
вигоди,
отримані
або
контрольовані
певним
суб'єктом господарювання
в
результаті
минулих
операцій або подій.
Зобов'язання - це ймовірні
майбутні
зменшення
економічної вигоди, що
випливають із нинішніх
зобов'язань
конкретного
суб'єкта господарювання
щодо передачі активів або
надання
послуг
іншим
суб'єктам господарювання
внаслідок минулих операцій
чи подій.

47-81

SFAC №3
«Елементи фінансової
звітності підприємства»
(1980), який замінено
SFAC №6 (1985)
з урахуванням
некомерційних організацій,
SFAC №8 (2020)
вводить зміни до доходів,
витрат, прибутку та збитку
П’ять елементів:
ФІНАНСОВИЙ СТАН
актив
це
ресурс,
контрольований суб'єктом
господарювання
в
результаті минулих подій,
від
якого
очікують
надходження
майбутніх
економічних
вигід
до
суб'єкта господарювання;
зобов'язання - теперішня
заборгованість
суб'єкта
господарювання,
яка
виникає внаслідок минулих
подій і погашення якої, за
очікуванням, спричинить
вибуття
із
суб'єкта
господарювання ресурсів,
котрі втілюють у собі
майбутні
економічні
вигоди;
власний капітал - це
залишкова
частка
в
активах
суб'єкта
господарювання
після

IASB

П’ять елементів:
Активи - існуючий економічний
ресурс*,
який
контролюється
суб'єктом
господарювання
в
результаті минулих подій
* Економічний ресурс – це існуюче
право, яке має потенціал для
отримання економічних вигід.
Зобов'язанняіснуюча
заборгованість
суб'єкта
господарювання**
передати
економічний ресурс у результаті
минулих подій
**Заборгованість – це необхідність
чи відповідальність, яку суб'єкт
господарювання практично не має
можливості уникнути.
Власний капітал - залишок в
активах суб'єкта господарювання
після вирахування всіх
його
зобов'язань
Доходи - збільшення активів або
зменшення
зобов'язань,
що
призводять до збільшення власного
капіталу, за винятком внесків

4.2-4.36
П’ять елементів:
Активи
ресурс,
який
контролюється
суб'єктом
господарювання внаслідок минулих
подій, і від якого очікується
надходження
майбутніх
економічних вигід до суб’єкта
господарювання.
Зобов'язання
існуюча
заборгованість
суб'єкта
господарювання,
яка
виникає
внаслідок минулих подій і погашення
якої,
очікувано,
спричинить
зменшення економічних вигід
Власний капітал - залишок в
активах суб'єкта господарювання
після вирахування всіх
його
зобов'язань
Доходи - збільшення економічних
вигід протягом звітного періоду у
вигляді надходження або збільшення
корисності активів або зменшення
зобов'язань, що призводять до
збільшення власного капіталу, за
винятком внесків учасників.

4.1-4.72

Розділ 4
«Елементи фінансової звітності»

Березень 2018
[148]
IASB
методи, припущення, судження, що
використовуються
при
оцінці,
розкритті.
Розділ 4
«Елементи фінансової звітності»

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

FASB

1973-2010
[67]
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FASB
- Власний капітал або
чисті
активи
це
залишкова
частина
в
активах
суб'єкта
господарювання,
яка
залишається
після
вирахування
його
зобов'язань.
У
бізнеспідприємстві
власний
капітал - це частка
власності.
- Інвестиції власників - це
збільшення
власного
капіталу
конкретного
прибуткового
підприємства
внаслідок
передачі йому цінного для
отримання або збільшення
в ньому власних інтересів
(або власного капіталу).
- Розподіл власників - це
зменшення
власного
капіталу
конкретного
прибуткового
підприємства
внаслідок
передачі активів, надання
послуг
або
здійснення
зобов'язань підприємства
перед власниками.
Сукупний дохід - це зміна
власного
капіталу
підприємства
протягом
періоду від операцій та

1973-2010
[67]
IASB
вирахування
всіх
його
зобов'язань.
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
дохід - це збільшення
економічних
вигід
протягом
облікового
періоду
у
вигляді
надходження
чи
збільшення
корисності
активів або у вигляді
зменшення
зобов'язань,
результатом
чого
є
збільшення
власного
капіталу, за винятком
збільшення, пов'язаного з
внесками учасників.
витрати - це зменшення
економічних
вигід
протягом
облікового
періоду у вигляді вибуття
чи амортизації активів або
у
вигляді
виникнення
зобов'язань, результатом
чого є зменшення власного
капіталу, за винятком
зменшення, пов'язаного з
виплатами учасникам.

FASB/IASB
Витрати - зменшення економічних
вигід протягом звітного періоду у
вигляді вибуття або зменшення
корисності активів або виникнення
зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капіталу, за
винятком виплат учасникам

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

Обставини неможливості уникнути
зобов'язання:
(a) «заборгованість, обумовлена
практикою» - якщо обов'язок чи
відповідальність
виникають
із
звичної
практики
суб'єкта
господарювання,
опублікованої
політики чи конкретних заяв суб'єкт господарювання не має
можливості діяти за іншою
практикою, політикою або заявою
(п. 4.31);

Додано
термін
«договір
до
виконання»
це договір або його частина, що
вважається невиконаним обома
сторонами (п.4.56-4.58).

Додано термін «облікова одиниця»
це окреме право або група прав,
окреме зобов'язання або група
зобов'язань або група прав та
зобов'язань,
до
яких
застосовуються критерії визнання
та принципи оцінки (п.4.48)

учасників
Витрати - зменшення активів або
збільшення
зобов'язань,
що
призводять до зменшення власного
капіталу, за винятком виплат
учасникам

IASB
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FASB
інших подій та обставин з
невідомих джерел, крім
тих, що є наслідком
інвестицій та розподілу
власників.
- Доходи - це надходження
чи
інші
примноження
активів
суб'єкта
господарювання
або
розрахунки
за
зобов'язаннями
(або
поєднання
обох)
від
постачання
або
виробництва
товарів,
надання послуг чи інших
видів діяльності.
- Витрати - це вибуття
або інше використання
активів або виникнення
зобов'язань (або поєднання
обох)
за
рахунок
постачання
або
виробництва
товарів,
надання
послуг
або
здійснення інших видів
діяльності.
- Прибуток - це збільшення
власного капіталу (чисті
активи)
від звичайних
операцій та від інших
операцій, що впливають на
підприємство, за винятком
тих, що є результатом

1973-2010
[67]
IASB

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

IASB
(b)
якщо
обов'язок
чи
відповідальність
передати
економічний ресурс
обумовлені
певною майбутньою дією, яку
зможе здійснити сам суб'єкт
господарювання (п.4.32);
(с) тільки в результаті ліквідації
суб'єкта
господарювання
або
припинення
ведення
основної
діяльності можливо практично
уникнути передачі ресурсу (п.4.33);
(d) якщо будь-яка дія сприятлива в
бік уникнення передачі ресурсу має
більш невигідні економічні наслідки,
ніж сама передача (п. 4.34).

Березень 2018
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основні критерії визнання
за
умови
обмеження
витрат і вигоди та межі
суттєвості:
1.Визначення - стаття
відповідає
визначенню

SFAC №5
«Визнання та оцінка у
фінансовій звітності
комерційних підприємств»
(1984)

доходів
власників.
- Збитки - це зменшення
власного капіталу (чистих
активів) від звичайних
операцій та від інших
операцій, що впливають на
підприємство, крім тих,
що є наслідком витрат або
розподілу власників.
ВІДМІННІСТЬ FASB:
-ймовірність у визначеннях
елементів
актив
та
зобов’язання

FASB
або інвестицій

1973-2010
[67]

4.37-4.53
«Визнання елементів фінансової
звітності»
Критерії визнання статті:
1)якщо
існує
ймовірність
надходження економічних вигід до
суб'єкта господарювання;
2) стаття може бути достовірно
оцінена.

Критерії визнання статті:
1) якщо існує ймовірність
надходження економічних
вигід
до
суб'єкта
господарювання;
2) стаття може бути
достовірно оцінена.

УЗГОДЖЕННЯ FASB/IASB:
-актив – це теперішній економічний
на
який
суб’єкт
ресурс,
господарювання має право чи інший
доступ, до якого не мають інші
права
-зобов’язання – це теперішнє
зобов’язання,
щодо
економічне
якого суб’єкт господарювання має
обов’язок

FASB/IASB

82-98
«Визнання елементів
фінансової звітності»

ВІДМІННІСТЬ IASB:
-очікуваність
у
визначеннях
елементів
актив та зобов’язання

IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

Визнання - процес врахування
статті, що відповідає визначенню
одного з елементів фінансової
звітності - активу, зобов'язання,
власного капіталу, витрат або
доходів – для включення до звіту
про фінансовий стан або звіту про

Додано «потенціал» та «відсутність
практичної можливості уникнення»
до терміну економічного ресурсу та
заборгованості
Оновлено
визначення
активів,
зобов’язань, доходів та витрат
Додано тлумачення «договір до
виконання»
Додано «одиницю обліку» та
фактори для її визначення
Розділ 5
«Визнання та припинення
визнання»
5.1-5.33

IASB
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елемента
фінансової
звітності.
2.Вимірюваність
є
ознака, яка вимірюється з
достатньою надійністю.
3.Доречність - інформація
про
статтю
здатна
змінити
рішення
користувачів .
4.Надійність - інформація
є правдиво представленою,
перевіреною
та
нейтральною.

FASB

1973-2010
[67]
IASB
Визнання доходу зростання
майбутніх
економічних
вигід,
пов'язаних зі збільшенням
активу або зі зменшенням
зобов'язання, і його можна
достовірно виміряти
Визнання витрат зменшення
майбутніх
економічних
вигід,
пов'язаних зі зменшенням
активів або збільшенням
зобов'язання, які можна
достовірно виміряти. Це
фактично означає, що
визнання
витрат
відбувається одночасно з
визнанням
збільшення
зобов'язань або зменшення
активів
(наприклад,
нарахування
сум
до
виплати працівникам або
амортизація обладнання).

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

IASB
фінансові результати
Критерії визнання:
1)чи існує вплив на доречність:
-низька ймовірність надходження
економічних вигід;
-невизначеність
активу
або
зобов'язання;
2) чи існує вплив на правдиве
подання:
-невизначеність оцінки;
-облікова невідповідність;
-неповне подання та розкриття
інформації.
Припинення визнання - виключення
всього
або
частини
раніше
визнаного активу або зобов'язання
зі звіту про фінансовий стан
суб'єкта господарювання
Критерії
припинення
визнання
активів:
-якщо
суб'єкт
господарювання
втрачає контроль над раніше
визнаним активом або над його
частиною
Критерії
припинення
визнання
зобов'язання:
-якщо
суб'єкт
господарювання
більше
не
має
поточної
заборгованості
щодо
раніше
визнаного зобов'язання або його
частини
Переданий компонент – це актив
або
зобов'язання,
термін
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Оцінка елементів
фінансової
звітності
(див. табл. А.5, п.
А.12)

Ради МСБО

Структура
документу

SFAC №7
«Використання інформації
про рух грошових потоків
та теперішньої вартості у
бухгалтерських оцінках»
(2000)

SFAC №5
«Визнання та оцінка у
фінансовій звітності
комерційних підприємств»
(1984)

ВІДМІННІСТЬ FASB:
4 критерії визнання

FASB

1973-2010
[67]
FASB/IASB

Березень 2018
[148]

IASB
використання якого закінчився, або
його спожито, виконано, передано
ВІДМІННІСТЬ ІASB:
УЗГОДЖЕННЯ додати:
Додано фактори визнання активів та
-якісні характеристики у визнання зобов'язань відповідно до якісних
2 критерії визнання
елементів фінансової звітності
характеристик
Додано два підходи припинення
визнання – контроль та ризик
Додано
термін
«переданий
компонент»
99-101
4.54-4.56
Розділ 6
«Оцінка»
Історична собівартість. Активи відображаються за сумою
6.1-6.95
сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за
справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, Історична вартість – це фінансова
на момент їх придбання. Зобов'язання відображаються за сумою інформація
про
активи,
надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання, або, за деяких зобов'язання та пов'язані з ними
інших обставин (наприклад, податків на прибуток), за сумами доходи та витрати, отримані від
грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть ціни угоди або операції, які їх
сплачені з метою погашення зобов'язання в ході звичайної спричинили (п. 6.4-6.9).
діяльності;
Поточна вартість – це фінансова
Поточна собівартість. Активи відображаються за сумою інформація
про
активи,
грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі зобов'язання та пов'язані з ними
придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний доходи
та
витрати,
яка
момент. Зобов'язання відображаються за недисконтованою відображає поточні умови на дату
сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна оцінки, а не ціну операції (6.10-6.22).
для погашення зобов'язання на поточний момент;
Вартість реалізації (погашення). Активи відображаються за
сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було б
отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході
звичайної реалізації. Зобов'язання відображаються за вартістю
їх погашення, тобто за недисконтованою сумою грошових
коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для

IASB
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IASB
FASB/IASB
погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності;
Теперішня вартість. Активи відображаються за теперішньою
дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень
грошових коштів, що їх, як очікується, має генерувати стаття
під час звичайної діяльності суб'єкта господарювання.
Зобов'язання відображаються за теперішньою дисконтованою
вартістю майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які,
як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань у ході
звичайної діяльності.
СПІЛЬНІСТЬ FASB/IASB:
УЗГОДЖЕННЯ додати:
Перелік та опис різних баз оцінок – історична вартість, -урахування якісних характеристик
вартість реалізації та методів (поточна вартість)
та цілей фінансової звітності (п’ять
Історична вартість. Основні засоби та більшість факторів)
оцінки
повинне
товарно-матеріальних цінностей відображаються за їх -застосування
історичною вартістю, що становить суму грошових відображатися у всіх звітах та
коштів або їх еквівалент, що сплачуються за придбання примітках
вид
застосування
активу. Зобов'язання відображаються за історичною -цілісний
виручкою - це сума грошових коштів або їх еквівалент, передбачає максимізацію інформації
отримана, коли виникло зобов'язання.
про інвестиційні та кредитні
Поточна вартість. Деякі товарні запаси звітуються за рішення як у звіті про фінансовий
їх поточною вартістю заміни, що становить суму стан, так і у звіті про сукупний
грошових коштів або їх еквівалент, які повинні були б дохід, та примітках
бути сплачені, якщо той самий або еквівалентний актив
придбали в даний час.
Поточна ринкова вартість. Деякі інвестиції в товарні
цінні папери відображаються за їх поточною ринковою
вартістю, що є сумою грошових коштів або їх
еквівалентом, які можна було отримати шляхом
продажу активу при ліквідації. Поточна ринкова
вартість також зазвичай використовується для
активів, які, як очікується, будуть продані за цінами,
нижчими від попередньої балансової вартості. Деякі
зобов'язання, що стосуються товарних товарів та

FASB

1973-2010
[67]

Додано дві категорії методів оцінки:
- на основі історичної вартості; - на
основі
поточної
(переоціненої)
вартості (табл. А,5)

IASB
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FASB
IASB
цінних паперів, наприклад, зобов'язання продавців
простих акцій, які не володіють базовими товарами чи
цінними паперами, відображаються за поточною
ринковою вартістю.
Чиста
реалізаційна
(розрахункова)
вартість.
Короткострокова дебіторська заборгованість та деякі
запаси звітуються за їх чистою вартістю реалізації, що
є недисконтованою сумою грошових коштів або її
еквівалентом, в яку очікується перерахування активу в
ході ведення бізнесу за вирахуванням прямих витрат,
якщо такі є. Зобов'язання, що передбачають відомі або
передбачувані суми грошей, що підлягають сплаті на
невідомі майбутні дати, наприклад, кредиторська
заборгованість або гарантійні зобов’язання, як правило,
відображаються за їх чистою розрахунковою вартістю,
яка є недисконтованою сумою грошових коштів або її
еквівалентом, що, як очікується, виплачується
ліквідувати зобов’язання під час здійснення бізнесу,
включаючи прямі витрати, якщо такі є й необхідні для
здійснення цього платежу.
Дисконтована вартість майбутніх грошових потоків.
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
обліковується як теперішня вартість (дисконтована за
неявною чи історичною ставкою), яка є теперішньою
або дисконтованою вартістю майбутніх надходжень
грошових коштів, в які очікується перерахування активу
в ході ведення бізнесу за вирахуванням наявних грошових
відтоків, необхідних для отримання цих надходжень.
Довгострокова кредиторська заборгованість аналогічно
відображається за їх теперішньою вартістю
(дисконтується за неявною або історичною ставкою),
яка є теперішньою або дисконтованою вартістю
майбутніх відтоків грошових коштів, які, як очікується,

1973-2010
[67]
IASB
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Подання та
розкриття
інформації

Ради МСБО

Структура
документу

—

ВІДМІННІСТЬ IASB:
використання
декількох
термінів для однієї бази
оцінки

IASB
зобов’язань у встановлені

—

FASB/IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
Вересень 2010
[503]
[144]

Мета
приміток
до
фінансової звітності 102-110
4.57-4.65
доповнити або додатково
пояснити інформацію про
статті
фінансової
звітності шляхом надання
фінансової інформації, що
стосується існуючих та
потенційних
інвесторів,
кредиторів
та
інших
позичальників
для
прийняття рішень щодо
надання ресурсів суб’єкту.
УЗГОДЖЕНІСТЬ FASB / ІASB :
спільний проект «Розкриття інформації», згідно якого планується зменшити обсяг розкриття
інформації у примітках до фінансової звітності з акцентом виключно на найважливіші питання

SFAC №8
Розділ 8 «Примітки до
фінансової звітності»
(2018)

FASB
потрібні для задоволення
терміни ведення бізнесу.
ВІДМІННІСТЬ FASB:
у
мовна
неточність
тлумаченнях

1973-2010
[67]

Розділ 7
«Подання та розкриття інформації»
7.1-7.22
Класифікація
–
сортування
активів,
зобов'язань,
власного
капіталу, доходів або витрат на
основі спільних характеристики для
цілей подання та розкриття
інформації (п.7.7)
Агрегація – процес об'єднання
статей
активів,
зобов'язань,
власного капіталу, витрат або
доходів, які володіють спільними
характеристиками (п.7.20)
Взаємозалік – відображення у звіті
про фінансовий стан окремі одиниці
активу або зобов'язання в одній
статті (п.7.10)
Додано
концепції
класифікації
елементів фінансової звітності:
-активів та зобов'язань
-власного капіталу
-доходів та витрат
Додано вказівки перекласифікації
доходів та витрат, включених у Звіт
про сукупний дохід

Додано фактори для вибору методу
оцінки, які відповідають якісним
характеристикам (див. п. А.9).
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та

8 документів

—

—

FASB

1973-2010
[67]

125

—

—
110

4.57.-4.65

FASB/IASB

102-110

IASB

Дати затвердження концептуальних основ
Липень 1989 = 2001
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Примітки: курсив – цитати з нормативних документів.
Джерело: [61; 503].

Всього
параграфів

Концепції
капіталу
збереження
капіталу
(див. п. А.15)

Ради МСБО

Структура
документу

320

IASB
Додано термін «Звіту про фінансові
результати» для позначення Звіту
про прибутки та збитки разом з
Звітом про інші сукупні доходи
Розділ 8
«Концепції капіталу та збереження
капіталу»
8.1-8.10
Капітал
(фінансовий)
–
це
інвестовані грошові кошти або
інвестиційна
купівельна
спроможність
Капітал (фізичний) – операційна
здатність
або
виробнича
потужність
Додано коригування, пов'язані з
збереженням капіталу

Березень 2018
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Вартість входу

Ідентифікується

Справедлива вартість

Вартість виходу
Вартість виходу
Спостерігаючи ціни:
1) прямий метод – на активному
ринку
2)
непрямий
метод
–
прогнозування грошових потоків
Метод
1) непрямий метод (як справедлива
Із ціни трансакції
(оцінка майбутніх грошових
вартість)
визначення
потоків, можливі зміни у сумі
або
термінах,
викликаних
невизначеністю,
часовою
вартістю грошей, ліквідністю
тощо)
Відображення
конкретний
суб'єкт
учасники ринку
господарювання
позиції
• поточна вартість грошових
потоків, які за очікуванням
• ціна, яка була б отримана при суб’єкта звітування будуть:
• фінансова інформація продажі активу, або сплачена при - отримані як економічні вигоди в
в результаті використання активу
про активи, зобов'язання передачі
зобов’язання,
та пов'язані з ними звичайній господарській операції або його кінцевого вибуття
Опис
бази доходи
та
витрати, між учасниками ринку на дату (вартість використання);
отримані від ціни угоди оцінки;
- передані як економічні ресурси в
оцінки
відображає
поточні результаті
виконання
свого
або операції, які їх •
(вартість
спричинили.
перспективи ринкових учасників зобов’язання
щодо кількості, терміну та виконання);
невизначеності грошових потоків • відображає поточні специфічні
припущення суб’єкта звітування
щодо кількості,
терміну та

Історична вартість

Опис бази оцінки

Поточна вартість
Вартість використання
(активів)/Вартість виконання
(зобов’язання)

Таблиця А.5. Бази оцінок на основі історичної та поточної вартості

• поточна вартість, що буде
сплачена
при
придбанні
еквівалентного активу; або
при
прийнятті
отримана
еквівалентного зобов’язання на
дату оцінки;
• відображає ринкові ціни, за
яких суб'єкт звітування міг
придбати актив чи прийняти
зобов’язання, а також умови,
які існують на дату оцінки

-

1) прямий метод – якщо є
активний
ринок
активів,
аналогічних за віком та станом
відповідного активу;
2) непрямий – коригування
ціни нового активу для
відображення віку та стану
відповідного активу (ринки
мають справу лише з новими
активами).

Вартість входу

Поточна еквівалентна
вартість
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Особливості
бази оцінки

1.Оцінка діяльності керівництва
(доходи та витрати як прогнозна
вартість)
2.Прогнозна вартість (відображає
поточні очікування учасників
ринку щодо суми, термінів,
невизначеності
майбутніх
грошових потоків) + Доходи та
витрати (як вхідні дані можуть
при
використовуватись
прогнозуванні майбутніх доходів
та витрат)
3.Підтверджуюча вартість (надає
відгуки
про
попередні
очікування)
інформації
4.Корисність
підвищується, якщо причини у
змінах справедливої вартості
пояснюються.
5. (Прямий метод) Порівнянність
та
можливість
перевірити,
оскільки справедлива вартість
визначається з точки зору
учасників ринку, які мають
однаковий доступ до тих же
ринків на дату оцінки.

1.Дає
доречну
інформацію про маржу,
спожитого
вартість
активу або про дохід від
виконання зобов'язання,
активи
якщо
використовуються
в
поєднанні
для
виробництва товарів або
надання послуг.
2.Прогнозна
вартість
(для оцінки перспектив
суб'єкта господарювання
щодо майбутніх чистих
грошових потоків та
маржі)
3.Підтверджуюча
вартість
(для
підтвердження
попередніх
оцінок
користувачів
щодо
грошових потоків або
маржі)
4.
Витрати
оцінити
просто.
5. Зрозумілість оцінки.

Справедлива вартість

у актив – включаються
- Не враховуються
у
зобов'язання
виключаються

Історична вартість

Трансакційні
витрати

Опис бази оцінки
Поточна еквівалентна
вартість

1.Прогнозна вартість (як вхідна
вартість до оцінки перспектив
майбутніх грошових потоків) +
(для виконання зобов'язань з
урахуванням теперішньої вартості)
2.Підтверджуюча вартість (після
оновлення змін надає зворотній
зв'язок з точністю попередніх
оцінок)
3. Дає більш доречну інформацію,
якщо активи та зобов'язання прямо
чи
опосередковано
здатні
генерувати грошові потоки.
4. Є доречною для періодичних
оцінок (наприклад, коли виявлено
можливе зменшення корисності, і
необхідно визначити, чи балансова
активу
підлягає
вартість
відшкодуванню).

1.Дає інформацію про маржу,
вартість спожитого активу або
про дохід від виконання
зобов'язання.
2.Прогнозна
вартість
+
переваги корисності (зміни у
вартості на поточну дату дають
майбутньої
прогнозування
маржі якісніше)
3.Відображає ціни, що діють на
споживання
або
момент
реалізації.
4. Порівнянність (однакові
або
зобов'язання,
активи
в
різний
час
придбані
відображаються на ту саму
суму).

невизначеності грошових потоків
Не враховуються, окрім поточної
вартості всіх витрат на трансакцію,
які суб'єкт господарювання понесе у актив – включаються
на вибуття активу, передачу у зобов'язання - виключаються
зобов'язання
та
активу або
погашення зобов'язання.

Поточна вартість
Вартість використання
(активів)/Вартість виконання
(зобов’язання)
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Джерело: складено на основі [148].

Недоліки
оцінки

Історична вартість

1. Не надає користувачам
інформації щодо змін
вартості.
є
відповідною
2.Не
базою
оцінки
для
похідних інструментів.
3.Зміни
у
вартості
виникають, коли зміна
фактично не відбулася
(знецінення, обтяження,
амортизація).
4.Складність
та
оцінки
суб’єктивність
бази
збитків від знецінення
обтяжливих
або
зобов'язань.
5.Низька порівнянність
однакових активів або
зобов'язань, які були
оцінені в різний час за
різною собівартістю.
6.Не
дає
правдиве
відображення у разі
неринкових
умов
нульова
(наприклад,
вартість при отриманні в
дар активу)

Опис бази оцінки
оцінки

та

1.Якщо
намір
суб'єкта
господарювання
використовувати свої активи в
межах своєї діяльності або
виконувати свої зобов'язання, а
не продавати або передавати їх
то
справедлива
відповідно,
вартість не надає корисної
інформації через зміни очікувань
учасників ринку та їх ставлення
до ризику.
2. (Непрямий метод) Складність,
суб’єктивність,
низька
порівнянність, зрозумілість та
верифікованість.

6.
Зрозумілість
простота.

Справедлива вартість

Поточна еквівалентна
вартість

1. Складність, дороговизна,
суб’єктивність
(активний
1. (Непрямий метод) Складність,
ринок може не існувати для
суб’єктивність,
низька
що
мають
предметів,
порівнянність, зрозумілість.
ідентичний вік і стан предметів
2.Низька
верифікованість,
що
потребує
суб'єкта,
оскільки вартість визначається для
коригування).
групи активів, яку потім потрібно
2. Низька верифікованість та
розподілити на окремі активи.
зрозумілість
(якщо
3.Суб’єктивність (див. п.2).
знадобиться розділити зміни у
4. Не є доречною для регулярних
між
поточним
вартості
переоцінок активів.
споживанням та впливом зміни
ціни).

Поточна вартість
Вартість використання
(активів)/Вартість виконання
(зобов’язання)
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ДОДАТОК Б

Рисунок Б.1. Кількість публікацій про МСФЗ та технології блокчейн у облікових
журналах (2018-2019)
Примітка: не перекладено на українську мову з метою відображення оригінальних назв журналів.
Джерело: [43]
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Таблиця Б.1. Аналіз вітчизняних публікацій у розрізі МСФЗ та інноваційних
технологій в обліку за 2018-2019 рр.
Автор
Зубілевич С. [504]
Пасічник К. [505]
Багрій К. [506]
Акімова Н. [507]
Разборська О. [508]
Акімова Н. [509]
Голов С. [262]
Максимова А. [510]
Хома С. [511]
Засадний Б. [512]
Ковач С. [513]
Охрамович О. [514]
Сторожук Т. [515]
Засадний Б. [516]
Касапова І. [517]
Косташ Т. [518]
Розіт Т. [519]
Книшек О. [520]
Штик Ю. [521]
Гайдаржийська О. [522]
Півньова О. [523]
Шин Г. [524]
Алмасарвах А. [525]
Засадний Б. [526]
Панченко О. [527]
Дубовая В. [528]
Дубовая В. [529]
Дласкова Г. [530]
Грігорой Л. [531]
Шерер І. [532]
Цебень Р. [533]
Романькова О. [534]
Зубілевич С. [535]
Васильєва В. [536]
Роєва О. [537]
Чижевська Л. [538]
Литвиненко А. [539]
Бойко Р. [385]
Кузнецова С. [384]

Всього за 2018 рік:

Семенова С. [540]

Тема дослідження
Дохід
Активи
Звітність
Аудит
Звітність
Звітність
Активи
Аналіз
Активи
Контроль
Звітність
Дохід
Активи
Інше
Активи
Інше
Активи
Активи
Звітність
Інше
Активи
Інше
Інше
Інше
Інше
Звітність
Активи
Активи
Інше
Дохід
Активи
Інше
Звітність
Звітність
Аудит
Зобов'язання
Технології
Технології
Технології
Доходи – 3 статті; Активи – 11 статті
Звітність – 8 статей
Технології – 3 статті
Інше – 9 статей
Аналіз – 1 стаття
Зобов'язання – 1 стаття
Аудит та контроль – 3 статті
Оренда

Рік публікації
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

39 статей

2019
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Автор
Лучко М. [541]
Лежненко Л. [542]
Маначинська Ю. [543]
Шепелюк В. [544]
Тичук О . [545]
Бенько М. [546]
Шин Г. [547]
Грігорой Л. [548]
Шепель Т. [549]
Баллас П. [550]
Стефен О. [551]
ДуГун К. [552]
Шкуліпа Л. [176]
Васильєва В. [553]
Головіна Д. [554]
Марченко О. [555]
Устенко С. [556]

Всього за 2019 рік:

Всього за 2018-2019 рр.:

Тема дослідження
Звітність
Активи
Інше
Активи
Інше
Звітність
Капітал
Інше
Активи
Інше
Інше
Інше
Оподаткування
Доходи/Витрати
Інше
Технології
Технології
Доходи – 1 стаття; Активи – 4 статті
Звітність – 2 статті
Технології – 2 статті
Інше – 7 статей
Оподаткування – 1 стаття
Капітал – 1 стаття
Доходи – 4 статті; Активи – 15 статей
Звітність – 10 статей
Технології – 5 статей
Інше – 16 статей
Зобов'язання – 1 стаття
Аналіз – 1 стаття
Оподаткування – 1 стаття
Капітал – 1 стаття
Аудит та контроль – 3 статті

Рік публікації
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

18 статей

57 статей

Таблиця Б.2. Значення індексів демократії в США
Місцезнаходження
організації

Рік

Ідеальна
демократія

США

США

2018

1,0

1,5

Великобританія

2018

10

7,96

США

2017

10

8

SGI

Німеччина

2018

10

7,4

Democracy Barometer

Швейцарія

2005

100

73,4

США

2006

12

11

Методика
Freedom House
Індекс демократії журналу «The
Economist»
Polity IV

CNTS Data Archive
Джерело: Вікіпедія.
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ДОДАТОК В
Зміст Концептуальної основи фінансової звітності
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Джерело: сайт Міністерства фінансів України.
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ДОДАТОК Д
Правове регулювання оподаткування криптовалют в світі
Країна

Особливості правового регулювання криптовалюти

оподатковуються прибутки не лише від продажу криптовалют, а також і від обміну
однієї криптовалюти на іншу; ставки податку від 15% до 55% (якщо прибутки більше
Японія
40 мільйонів йєн)
доходи від приросту вартості криптовалют не оподатковуються; прибутки від
продажу криптовалют не сингапурським покупцям не оподатковуються; доходи від
продажу товарів за криптовалюту відображаються за ринковою ціною товарів на дату
Сингапур
продажу, як і витрати; постачання криптовалют розглядається як постачання послуг,
яке підлягає оподаткуванню ПДВ
криптовалюта розглядається як «актив», а доходи від її продажу будуть класифіковані
як доходи від капіталу; продаж криптовалют оподатковується податком на приріст
капіталу за ставками 25% для фізичних осіб і 47% для юридичних; юридичні особи,
Ізраїль
що здійснюють реалізацію криптовалюти, оподатковують відповідні операції ПДВ у
розмірі 17%, а фізичні особи, крім майнерів, від ПДВ звільнені
в цілях оподаткування, IRS розглядає криптовалюти як майно; базою оподаткування є
прибуток, який визначається як різниця між ціною продажу та витратами на
придбання; ставка федерального податку залежить від суми прибутку і становить
США
15%-35%, але додатково можуть сплачуватись місцеві податки (0-10%); при
оподаткуванні операцій з криптовалютами використовується поняття «справедливої
ринкової вартості» на момент здійснення операції;
ставка податку на прибуток визначена на рівні 35%, але є можливість повернути
сплачений податок; загальна ставка ПДВ становить 18%; ставка ПДФО коливається
від 0 до 35%; продаж криптовалют за грошові кошти не оподатковується ПДВ;
Мальта
придбання товарів за криптовалюти не оподатковується ПДВ для покупця, однак
постачання товарів продавцем оподатковується
фізичні особи звільнені від будь-якого оподаткування операцій з криптовалютами,
Республіка
зокрема їх майнінгу, продажу чи обміну; оподаткування юридичних осіб залежить від
Білорусь
статусу резидента/нерезидента Парку високих технологій
відсутнє спеціальне законодавство, що регулює статус криптовалюти, але створено
спеціальний режим для операторів розподілення криптовалют (DLT); після отримання
Гібралтар
статусу DLT, компанії не підлягають додатковому податковому навантаженню та
сплачують корпоративний податок 10%
криптовалюти визнано рухомим майном в цілях оподаткування, оскільки воно може
бути реалізоване на біржі, з отриманням за нього грошових коштів; податок на
прибуток (федеральний податок - 7,83%, кантональний - від 1% до 26%); податок на
Швейцарія приріст капіталу (федеральний податок - 7,83%); операції з біткоїном та іншими
криптовалютами не обкладаються ПДВ (Рішення Суду Європейського Союзу
(Skatteverket vs David Hedqvist (C-264/14))
09.11.2016 року НБУ схвалив дорожню карту «Cashless economy», в якій згадується
впровадження Блокчейну в Україні. У зв’язку з цим деякі державні реєстри
планується перевести на технологію Блокчейн. Через рік потому, 30.11.2017 року
відбувається спільна заява НБУ та Нацкомфінпослуг щодо статусу криптовалют в
Україні, згідно з якою криптовалюта не може бути визнана грошима, валютою або
Україна
законним платіжним засобом, не є валютною цінністю, електронними грошима,
цінним папером. Отже, криптовалюта не може бути визнана грошовим сурогатом.
Також 19.06.2018 р. було опубліковано лист Держспецзв’язку № 04/02/02-1909, який
визначив, що майнінг криптовалют не відноситься до ліцензованих видів послуг.

Джерело: [113].
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МСФЗ /
IFRS 6

МСФЗ /
IFRS 5

Страхові
контракти*

МСФЗ /
IFRS 4*

Непоточні
активи,
утримувані для
продажу, та
припинена
діяльність
Розвідка та
оцінка запасів
корисних

Об’єднання
бізнесу

09.12.2004

01.01.2006

01.01.2005

01.01.2005 /
01.01.2018

31.03.2004
/
12.09.2016

31.03.2004

01.07.2009 /
01.01.2019 /
01.01.2020

10.01.2008
/
12.12.2017
/
22.10.2018

01.07.2009 /
01.01.2018

Платіж на основі 19.02.2004 01.01.2005 /
/
01.01.2018
акцій
20.06.2016

МСФЗ /
IFRS 3

зміни у змісті стандарту

2018 р. – Додаток А, п. 63Е
МСФЗ 2, п. ВС33(d) та п.
ВС38 Основ для висновків
до стандарту з 2020 р.

Вказівки визнання активів розвідки містять нові 2018 р. – п. 10 МСФЗ 6 з
вимоги Концептуальної основи та МСБО 38: 2020 р., п. ВС67 Основ для
необхідність
врахування
низької
ймовірності висновків до стандарту,

X
2001 р. - п. ВС62 Основ для
/ мета фінансової звітності – оцінка можливості
висновків до стандарту
генерувати кошти (п. ВС62) /

2018 р. – п. 11 МСФЗ 3 з
2022 р.,
Нове визначення терміну «бізнес» та «активу»,
2010 р. - п. ВС114А Основ
(«зобов'язання» - відповідно до МСБО 37) /
для висновків до стандарту,
переоцінка спільних операцій
2001 р. – п. ВС37 Основ для
висновків до стандарту.
2018 р. – п. IG16 Вказівок
Новий термін «суттєвість» /
втрата чинності з 01.01.2021 через набуття чинності до впровадження МСФЗ
МСФЗ 9 та МСФЗ 17 /
4,
врахування якісних характеристик для суттєвості 2001 р. – п. ВС8 Основ для
страхових ризиків (п. ВС8)
висновків до стандарту

Додана класифікація та оцінка / ретроспективне
застосування
нового
визначення
«зобов'язання» для інструменту власного
капіталу з посиланням на п. 53-59 МСФЗ 2
або застосування попереднього визначення**

Видалені деякі параграфи / корисність інформації для 2001 р. – п. ВС7 Основ для
користувачів фінансової звітності (п. ВС7)
висновків до стандарту

нові поправки на
Концептуальну основу

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

Міжнародні стандарти фінансової звітності

Дата
чинності

МСФЗ /
IFRS 2

24.11.2008
/
08.02.2016

Дата
випуску

Перше
застосування
МСФЗ

Назва
стандарту

МСФЗ /
IFRS 1

Номер
стандарту

Таблиця Е.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності з актуальними змінами у 2018-2020 рр.
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01.01.2018 /
01.01.2019 /
01.01.2020

01.01.2013

01.01.2013 /
01.01.2019 /
2020

12.05.2011

12.05.2011
/
12.12.2017

Фінансові
інструменти

Консолідована
фінансова
звітність

Спільна
діяльність

МСФЗ /
IFRS 9

МСФЗ /
IFRS 10

МСФЗ /
IFRS 11

01.01.2020

Дата
чинності

24.07.2014
/
12.09.2016
/
12.10.2017

18.08.2005

Дата
випуску

01.01.2009

Фінансові
інструменти:
розкриття
інформації
Операційні
сегменти

копалин

Назва
стандарту

30.11.2006

МСФЗ /
IFRS 8

МСФЗ /
IFRS 7

Номер
стандарту

2001 р. – п. ВСZ3 Основ для
висновків до стандарту,
2010 р. – п. ВС5.86 Основ
для висновків до стандарту,
2018 р. – п. ВС7.40 Основ
для висновків до стандарту

Заміняє МСБО 39 та КТМСФЗ 9 / повне прийняття
стандарту, в т. ч. моделі ECL / дозвіл оцінки
попередньо сплачених фінансових активів за
допомогою негативної компенсації за амортизованою
вартістю / розширення сфери впливу на довгострокові
інвестиції в асоційовані та спільні підприємства /
Умови про дострокове погашення з потенційним
негативним відшкодуванням + Поправки до базової
процентної ставки.
Припинення визнання фінансових активів /
Обачність (п. ВС5.86) /
Перекласифікація прибутків та збитків після
припинення визнання фінансових зобов'язань (п.
ВС7.40)

Пояснення, коли спільні операції будуть і не будуть
переоцінюватися /

Х

2001 р. – п. ВСZ157, п.
(частина нечинного МСБО 27)
ВСZ158 (на зобов'язання), п.
Посилання на п. 49в та п. 49с Концептуальної основи
(на
власний
ВСZ159
2001 р. у визначеннях зобов'язання та власного
Основ
для
капітал)
капіталу відповідно
висновків до стандарту

Х

Х

X

Поправки до базової процентної ставки.

зміни у змісті стандарту

нові поправки на
Концептуальну основу
надходження або відтоку економічних вигід та 2001 р. – п. ВС7 Основ для
невизначеності оцінки під час визнання активів висновків до стандарту
розвідки

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили
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01.01.2019

13.01.2016
/
2018

Оренда

Страхові
контракти

МСФЗ /
IFRS 15

МСФЗ /
IFRS 16

МСФЗ /
IFRS 17
01.01.2021

01.01.2018

28.05.2014
/
11.09.2015
/
12.04.2016

Дохід від
договорів з
клієнтами

18.05.2017

01.01.2016

01.01.2013

01.01.2013

Дата
чинності

30.01.2014

12.05.2011

12.05.2011

Дата
випуску

МСФЗ /
IFRS 14

Розкриття
інформації про
частки участі в
інших суб'єктах
господарювання
Оцінка
справедливої
вартості

Назва
стандарту

Відстрочені
рахунки
тарифного
регулювання

МСФЗ /
IFRS 13

МСФЗ /
IFRS 12

Номер
стандарту
нові поправки на
Концептуальну основу

Повне прийняття стандарту замість МСБО 17,
КТМСФЗ 4, ПКТ 4, ПКТ 27 / Уточнено, що після
планової події компанія використовує оновлені
припущення для оцінки послуги за поточною
вартістю та чистої процентної ставки на решту
звітного періоду після планової події /
Права і обов’язки, які створюють активи і
зобов'язання орендаря (п. ВС22)
Прийняття стандарту замість МСФЗ 4, КТМСФЗ 4,
ПКТ 15 після 2021 р., є проект про перенесення дати
вступу в дію на 2023 р. /
Суттєвість у страхових ризиках (п. ВС79)

2010 р. – п. ВС79 Основ для
висновків до стандарту

2010 р. – п. ВС22 Основ для
висновків до стандарту

2010 р. – п. ВС29 Основ для
висновків до стандарту

2018 р. = 2010 р. – п. 13
МСФЗ 14,
2010 р. - п. ВС10 Основ для
висновків до стандарту,
2001 р. – п. ВС5 Основ для
висновків до стандарту

Уточнено про використання терміну «надійності»,
зазначеного у Концептуальній основі 2001 р. та
МСБО 8, як тотожному «правдивому поданню»
відповідно до Концептуальної основи 2018 р. /
Користувачі фінансової звітності (п. ВС5)
Повний перехід на стандарт /
Поняття «дохід» (п. ВС29)

Х

Х

важливість суттєвої інформації про спільні та
2010 р. – п. ВС45 Основ для
асоційовані підприємства для суб'єкту звітування
висновків до стандарту
(більше, ніж цим підприємствам)

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили
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МСБО /
IAS 8

МСБО /
IAS 7

МСБО /
IAS 6

МСБО /
IAS 5

МСБО /
IAS 4

Звіт про рух
грошових
коштів
Облікові
політики, зміни
в облікових
оцінках та
помилки

Облік змін ціни

Консолідована
фінансова
звітність
Облік
амортизації
Інформація, яка
підлягає
розкриттю
у
фінансовій
звітності

Запаси

МСБО /
IAS 2

МСБО /
IAS 3

Подання
фінансової
звітності

Назва
стандарту

МСБО /
IAS 1

Номер
стандарту

2003 /
31.10.2018

01.10.1977
/
1992

Х

Х

Х

1976

01.12.2003

31.10.2018

Дата
випуску
зміни у змісті стандарту

01.01.2020

01.01.1994

Х

1976

Х

1976

01.01.2005

01.01.2020

Х

2018 р. – п. 6, 11(b), 54F,
Нове
визначення
«суттєвості»
/
нові
54G МСБО 8 з 2020 р.
визначення, критерії визнання та оцінка
2001 р – п. ВС7(b), ВС17(b)
елементів
фінансової
звітності
Основ для висновків до
ретроспективно / відповідність облікової стандарту

X

(Замінено МСБО 15, який теж знятий 2003 р.)

(Замінений МСБО 1 з липня 1998 р.)

(Знятий у 1999 р. через включення амортизації у МСБО 16 та МСБО 38)

Х

2018 р. – п. 7, 15, 19-20,
23-24, 28, 89, 139S МСБО
1 з 2020 р.,
п.
ВС105Н,
ВС105І,
ВС105J
Основ
для
висновків,
2001 р. – п. ВС16 Основ для
висновків до стандарту

(замінений МСБО 27, МСБО 28 – потім МСФЗ 10 з 1989 р., 2013 р.)

Х

Нове
визначення «суттєвості», правдиве
подання елементів фінансової звітності,
метод нарахування, користувачі фінансової
звітності ретроспективно відповідно до МСБО
8
або
відповідно
до
попередніх
вимог**/використання надійності як правдивого
подання (п. ВС105J)

нові поправки на
Концептуальну основу

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Дата
чинності

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿȿȾɈȾȺɌɄɍȿ
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МСБО /
IAS 15

МСБО /
IAS 14

МСБО /
IAS 13

Податки
прибуток

МСБО /
IAS 12

Відображення
оборотних
активів та
поточних
зобов'язань
Звітність за
сегментами
Інформація, що
відображає
наслідки зміни

на

Будівельні
контракти

МСБО /
IAS 11

2003

1997

Х

1996 /
12.12.2017

Х

Х

Х

01.01.2019 /
01.01.2020

01.01.1995

01.01.2005

1978 / 1999
/
01.01.2003

Події після
звітного періоду

МСБО /
IAS 10

01.12.1993

Х

Х

Облік науководослідницької
діяльності

МСБО /
IAS 9

Дата
чинності

Дата
випуску

Назва
стандарту

Номер
стандарту

Х

нові поправки на
Концептуальну основу

(Знятий 2003 р.)

(Замінений МСФЗ 8 з 2009 р.)

(Замінений МСБО 1 з липня 1998 р.)

Пояснення до необхідності врахування всіх
податкових наслідків податку на прибуток від 2001 р. – п. ВС6 Основ для
дивідендів однаково, незалежно від того, як виникає висновків до стандарту
податок (п.51В) / визначення «активу» (п. ВС6)

(Замінений МСФЗ 15 з 2018 р.)

X

Замінений МСБО 38 з 1999 р.

політики новим вимогам Концептуальної
основи (п. 11б, ВС36) / виключення нових
вимог
Концептуальної
основи
для
регуляторних балансових рахунків (п. 54G)
або застосування попередніх вимог** (п. 2328) /
Застосування
концепції
якості
управління
перспективно (п. ВС7(b)) / правдивість і надійність
ототожнюються (п. ВС17(b)).

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили
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18.12.1993

Дохід
01.01.1995

01.01.2005

01.01.2005

Дата
чинності

МСБО /
IAS 24

МСБО /
IAS 22
МСБО /
IAS 23

1984 / 2003
/ 2009
01.01.2011

01.01.2019 /
01.01.2020

Бізнесоб’єднання
Витрати на
позики
Розкриття
інформації про
зв’язані сторони

МСБО /
IAS 21

2007 /
12.12.2017

01.01.1983
/ 1993 /
2003

Вплив змін
валютних курсів

МСБО /
IAS 20

Х

01.01.2005

Облік державних
грантів і
розкриття
01.01.1983
інформації про
державну
допомогу

Х

01.01.1984

Виплати
працівникам

1998 / 2011 01.01.2013 /
/
01.01.2019 /
07.02.2018 01.01. 2020

18.12.2003

01.10.1982
/ 1993 /
2003

Дата
випуску

Оренда

Основні засоби

цін

Назва
стандарту

МСБО /
IAS 19

МСБО /
IAS 17
МСБО /
IAS 18

МСБО /
IAS 16

Номер
стандарту
нові поправки на
Концептуальну основу

Х

2001 р. – п. 63 МСБО 19, п.
ВС53 Основ для висновків
до стандарту,
2010 р. – п. ВС90 Основ для
висновків до стандарту

Х

Пояснення обліку окремих позик після закінчення
придбання, побудови або виробництва активу

(Замінений МСФЗ 3 з 2004 р.)

Х

Х

Видалення (повне або часткове) іноземної операції 2010 р. – п. ВС35 Основ для
перспективно (п. ВС35)
висновків до стандарту

Х

Уточнення змін пенсійних планів з визначеними
виплатами / Зміна і скорочення програм, погашення
зобов'язань за програмами винагороди (п. 8) /
використання попереднього визначення та критеріїв
визнання «зобов'язання» (п. ВС90) / оновлено список
актуарних припущень

(Замінений МСФЗ 15 з 2018 р.)

(Замінений МСФЗ 16 з 2019 р.)

X
2001 р. – п. ВС5 Основ для
/ визнання витрат не відповідає визнанню активів (п. висновків до стандарту,
ВС5) / Облік подібних активів підвищує корисність 2010 р. – п. ВС67 Основ для
інформації (п. ВС67)
висновків до стандарту

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили
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МСБО /
IAS 30

МСБО /
IAS 29

МСБО /
IAS 28

МСБО /
IAS 27

МСБО /
IAS 26

Облік інвестицій

МСБО /
IAS 25

Фінансова
звітність в
умовах
гіперінфляції
Розкриття
інформації у
фінансовій
звітності банків
та подібних

Інвестиції в
асоційовані
підприємства /
Інвестиції в
асоційовані та
спільні
підприємства

Облік та
звітність щодо
програм
пенсійного
забезпечення
Консолідована
та окрема
фінансова
звітність /
Окрема
фінансова
звітність

Назва
стандарту

Номер
стандарту

01.01.1994

Х

Дата
чинності

1987

1989

2003 /
08.12.2016
/ 2017

1991

1989

2005 /
01.01.2019 /
01.01.2020

1987 / 2008
01.07.2009 /
/
01.01.2016
12.08.2014

01.07.1985

Х

Дата
випуску

Х

Х

нові поправки на
Концептуальну основу

(замінений МСФЗ 7 з 2007 р.)

Х

Х

Розбиття на МСБО 28 та МСФЗ 12 з 2013 р./
Змінено довгостроковими інтересами в асоційованих
та спільних підприємствах (Поправки до МСБО 28) /
Уточнено, що виключення з МСФЗ 9 застосовуються 2010 р. – п. ВС35 Основ для
лише до відсоткових ставок компанії, яка висновків до стандарту
використовує метод власного капіталу / надійність
оцінки у критеріях визнання прибутків та збитків (п.
ВС35)

(чинна частина МСБО 27 з 2008 р.)

Х

(Замінений МСБО 39 (не діє) та МСБО 40 з 2001 р.)

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили
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1978 /
1993 /
2004
1984

Фінансові
інструменти:
визнання
та

МСБО /
IAS 39

1998

2004

1997

1998

1996

1991

1989

Дата
випуску

Нематеріальні
активи

Припинення
операцій
Зменшення
корисності
активів
Забезпечення,
умовні
зобов’язання та
умовні активи

Проміжна
фінансова
звітність

фінансових
установ
Інтереси
спільних
підприємств
Фінансові
інструменти:
подання
Прибуток
на
акцію

Назва
стандарту

МСБО /
IAS 38

МСБО /
IAS 37

МСБО /
IAS 36

МСБО /
IAS 35

МСБО /
IAS 34

МСБО /
IAS 33

МСБО /
IAS 32

МСБО /
IAS 31

Номер
стандарту

Х

Х
/ концепція власного капіталу (п. ВС21(b)) /

(Замінено МСФЗ 11 та МСФЗ 12 з 2013 р.)

зміни у змісті стандарту

(Замінено МСФЗ 5 з 2005 р.)

Поправки
щодо
«зобов'язання»

використання

визначення

1987

(Замінено МСФЗ 9 з 2018 р.)

1980/1995 /
Поправки щодо використання визначення «активу»
2016

1999

2010 р. – п. 8 МСБО 38,
2001 р. – п. ВС18 Основ для
висновків до стандарту

2010 р. – п. 10 МСБО 37

Х
2001 р. – п. ВСZ184(a)
2010 / 2014 / Майбутні економічні вигоди, від яких вже не Основ для висновків до
очікується вигід, переоцінюються як вірогідні /
стандарту

1998

2018 р. – п. 31, 33, 58
МСБО 34 з 2020 р. і п.
ВС11, ВС12 Основ для
висновків до стандарту,
2010 р. – п. В23 в
ілюстративному прикладі

Х

2001 р. – п. ВС21(b) Основ
для висновків до стандарту

нові поправки на
Концептуальну основу

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

Визнання (п. 31) та визначення «активу» та
«зобов'язання»
елементами
фінансової
1999 / 2016 звітності (п. 33) ретроспективно відповідно до
МСБО 8 або попередніх визначень** / замінено
«баланс» на «звіт про фінансовий стан» (п. ВС12)

2003 / 2007

2003 / 2011

2001

Дата
чинності
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Сільське
господарство

МСБО /
IAS 41

1999 /
2014

08.12.201
6

Дата
випуску

Зміни в існуючих
КТМФЗ / зобов’язаннях з виведення з
IFRIC 1 експлуатації, відновлення
та подібних зобов’язаннях
Частки учасників
КТМФЗ / кооперативних суб’єктів
IFRIC 2 господарювання та подібні
інструменти
КТМФЗ /
Права на викиди
IFRIC 3
Визначення того, чи
КТМФЗ /
містить угода договір
IFRIC 4
оренди 2004 року
Права на частки у фондах
КТМФЗ / на виведення з
IFRIC 5 експлуатації, відновлення
та екологічну реабілітацію
Зобов’язання, що
виникають внаслідок участі
КТМФЗ /
у специфічному ринку –
IFRIC 6
відходів електричного та
електронного обладнання
КТМФЗ / Застосування методу
IFRIC 7 перерахунку згідно з МСБО

Інвестиційна
нерухомість

оцінка

Назва
стандарту

МСБО /
IAS 40

Номер
стандарту
зміни у змісті стандарту

Х

Х

Х

До МСБО 32
Знятий з червня 2005 р.
Знятий МСФЗ 16, МСФЗ 17

До МСБО 8, 27, 28, 31, 37, 39, ПКТ-12
2001 р. – п. ВС20 Основи
/ не відповідає критеріям визнання активу за
для висновків до тлумачення
Концептуальною основою 2001 р. /

Х

До МСБО 37

До МСБО 37

До МСБО 29

2004

2004

2004
2004

2004

2005

2005

2001 р. – п. В17(с) Основ
для висновків до стандарту

2001 р. – п. В63(f) Основ для
висновків до стандарту

нові поправки на
Концептуальну основу

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

Уточнення рекласифікації інвестиційної нерухомості
(п. 57) / переоцінка визнається доходом, якщо існує
ймовірність достовірно його оцінити (п. В63(f)) /
2000 /
Х
01.01.2016 / оцінка за історичною вартістю (п. В17(с)) /
Тлумачення до МСФЗ та МСБО
01.07.2018

Дата
чинності
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КТМФЗ /
IFRIC 17
КТМФЗ /
IFRIC 18
КТМФЗ /
IFRIC 19

КТМФЗ /
IFRIC 16

КТМФЗ /
IFRIC 15

КТМФЗ /
IFRIC 14

КТМФЗ /
IFRIC 11
КТМФЗ /
IFRIC 12
КТМФЗ /
IFRIC 13

КТМФЗ / I
FRIC 10

КТМФЗ /
IFRIC 8
КТМФЗ /
IFRIC 9

Номер
стандарту

Дата
випуску

29 «Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції»
Сфера застосування МСФЗ
2
Переоцінка похідних
інструментів
Проміжна фінансова
звітність і зменшення
корисності
МСФЗ 2: Група та операції
з власними акціями
Послуги за угодами про
концесію
Програми лояльності
клієнтів
МСБО 19: обмеження на
активи з визначеною
виплатою, мінімальні
вимоги до фінансування та
їхня взаємодія
Контракти на будівництво
нерухомості
Хеджування чистих
інвестицій в закордонну
господарську одиницю
Виплати негрошових
активів власникам
Перерахування коштів від
клієнтів
Погашення фінансових
зобов’язань інструментами

Назва
стандарту

замінено МСФЗ 15 з 1 січня 2017 р.
До МСФЗ 2, 3, МСБО 1, 32, 39 / власний капітал як 2001 р. – п. ВС16 Основ для
залишок різниці активів та зобов'язань відповідно до висновків до тлумачення

2009
2009

Х

До МСБО 1, 27, 37 / справедлива вартість активу не 2001 р. – п. ВС31 Основ для
повинна знижувати надійність інформації /
висновків до тлумачення

До МСБО 21, 39

замінено МСФЗ 15 з 1 січня 2017 р.

враховує 2001 р. – п. ВС8 Основи для
висновків до тлумачення

2008

2008

2008

активу

замінено МСФЗ 15 з 1 січня 2018 р.

2006
До МСБО 19 / визначення
«очікуваність» вигід /

До МСФЗ 1, 7, 15, 16 до МСБО 8, 16, 20, 23, 32, 36, 2001 р. – п. ВС20 Основи
37, 38, ПКТ-29 / визначення активу /
для висновків до тлумачення

2006

2006

Відкликано з 1 січня 2010 р.

нові поправки на
Концептуальну основу

2006

До МСБО 34, 36, 39, МСФЗ 9

До МСБО 39, замінений МСФЗ 9

2006
2006

Відкликано з 1 січня 2010 р.

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

2006

Дата
чинності
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власного капіталу

Назва
стандарту

Дата
випуску

Нематеріальні активи:
витрати на сторінку в
Інтернеті

Практичні
вказівки до Коментар до управління
МСФЗ 1
Практичні Винесення суджень щодо

ПКТ /
SIC 32

КТМФЗ /
Обов’язкові платежі
IFRIC 21
Операції в іноземній валюті
КТМФЗ /
та сплачена авансом
IFRIC 22
компенсація
Невизначеність щодо
КТМФЗ /
підходів до податку на
IFRIC 23
прибуток
ПКТ / SIC 7 Введення євро
Державна допомога:
ПКТ /
відсутність конкретного
зв’язку з операційною
SIC 10
діяльністю
ПКТ /
Податки на прибуток: зміни
SIC 25
Угоди про концесію
ПКТ /
послуг: розкриття
SIC 29
інформації

Витрати на розкривні
КТМФЗ /
роботи на етапі добування в
IFRIC 20
кар’єрі

Номер
стандарту

До МСБО 8, 21

2018

До МСБО 20
До МСБО 12
До МСБО 1 / оцінка можливого генерування коштів /

1998

2000
2001

2017

2010

2001 р. – п. 8 Основ до
висновків до ПКТ 29

Х

Х

Х

Х

2010 р. – п. ВС17 Основ для
висновків до тлумачення

Х

капіталізація витрат, що стосуються надання
2018 р. – п. 5 ПКТ 32 з
хостингу (п. 5), ретроспективне застосування
2020 р., п. 19 Основ для
відповідно до МСБО 8 або попередніх вимог**
висновків до положення
/ узгодження визначення «витрат» (п. 19)
2010 р. – п. ВС11 Основ для
Х
висновків до практичних
вказівок
Визначення «суттєвість» (п. 5) / інші технічні 2018 р. – п. 5 Практичних

До МСБО 8,10, 21

1998

2017 / 2020 До МСБО 1, 8, 10, 12 / Пояснення

До МСБО 1, 8, 12, 20, 24, 34, 37 КТМСФЗ 6

2001

нові поправки на
Концептуальну основу

Концепту 2001 та МСФЗ 2 (Концепт 2018)
До МСБО 1, 12, 16, 38 і Концептуальна основа /
судження монетарних чи немонетарних активів → п. 2010 р. – п. ВС7 Основ для
4.17 Концептуальної основи, п. 16 МСБО 21, п. AG11 висновків до тлумачення
МСБО 32

зміни у змісті стандарту

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

2013

2011

Дата
чинності
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Назва
стандарту

Дата
випуску

Дата
чинності
зміни у змісті стандарту

нові поправки на
Концептуальну основу
поправки у п. 1.2-1.10 щодо мети фінансової вказівок,
додаток
А
звітності, п. 2.7 – прогнозування, п. 2.11 – суттєвість, через зміни п. 15 МСБО
п. 2.34 – зрозумілість, п. 2.36 – націленість на 1, п. ВС46 Основ для
фахівців у обліку та звітності
висновків до практичних
вказівок

Зміни у 2018-2020 рр., які спричинили

Примітки: * закінчується термін чинності МСФЗ, виділений рядок – документ втратив чинність, жирний шрифт – МСФЗ замінив інший стандарт, виділений текст –
оновлення відповідно до Концептуальної основи фінансової звітності 2018 р. ** якщо доведено доцільність застосування попереднього визначення елементів фінансової
звітності з посиланням на п. 23-28, 50-53 МСБО 8. Джерело: складено на основі [148] та МСФЗ.

вказівки до суттєвості
МСФЗ 2

Номер
стандарту

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿȿȾɈȾȺɌɄɍȿ
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Таблиця Е.2. Взаємодія вимог до визначення суттєвої інформації в МСФЗ,
Концептуальній основі фінансової звітності та Практичних вказівках до МСФЗ 2
Документ

Концептуальна
основа
фінансової звітності

МСБО 1 «Подання
фінансової звітності»

МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в
облікових оцінках»
МСБО 10 «Події після
звітного періоду»
МСБО 24 «Розкриття
інформації про пов'язані
сторони»
МСБО 34 «Проміжна
фінансова звітність»
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Вимоги
поняття суттєвої інформації (п. 2.11)
інформаційні потреби первинних користувачів
(п. 1.5-1.6, 1.8), керівництво (п.1.9) та громадськість
(п. 1.10)
професійні знання користувачів (п. 2.36)
рішення користувачів (п. 1.2)
оцінка діяльності керівництва (п. 1.3) та тип
інформації (п. 1.4)
доречність інформації (п. 2.7)
зрозумілість інформації (п. 2.34)
поняття суттєвої інформації (п. 7)
вимагає окремого розкриття інформації про суттєві
статті (п. 17с, п. 31), включаючи припинену діяльність
суб'єкт господарювання повинен представити окремо
кожен матеріальний клас подібних статей, уникаючи
агрегації (п. 29)
подавати як мінімум два звіти про внутрішній
фінансовий стан, два звіт про прибуток та збиток, два
звіти про рух грошових коштів та два звіти про зміни
власного капіталу та примітки (п. 38А)
може подаватися порівняльна інформація як додаток
до мінімальної фінансової звітності, що вимагається
МСФЗ (п. 38С, ВС30F)
уникати зниження зрозумілості інформації шляхом
статей
різного
характеру,
або
агрегування
суттєвої
інформації
надмірною
приховування
кількістю несуттєвої інформації (п. 30А, ВС30F)
надати інформацію за попередній період, необхідну
для розуміння фінансової звітності за поточний період
(п. 38)
фінансова звітність справедливо повинна відображати
фінансовий стан, фінансові результати та грошові
потоки суб'єкта господарювання (п. 15)
ретроспективне коригування суттєвої помилки (п. 5)
розкриття інформації про зміни в облікових оцінках,
помилках та в обліковій політиці, щоб не допустити
хибних висновків через відсутність цієї інформації (п.
8)
виправлення суттєвої помилки у разі накопичення
несуттєвих протягом поточного періоду (п. 41)
вимоги до розкриття інформації в тому випадку, коли
реструктуризація є суттєвою
характер відносин з пов’язаною стороною
при оцінці рівня суттєвості вимагає врахування
залежності проміжних показників від попередніх
оцінок, зазначає про суттєвість змін в розрахункових
оцінках (п. 27) та необхідності у їх розкритті (п. 41)
включається лише суттєва інформація для фінансових

Практичні
вказівки до
МСФЗ 2
п. 5
п.13, 21, 36 та
п. 13
п. 15
п. 7, 17
п. 18 та п. 19,
38
п. 20
п. 56
п. 5, 6, 41, 60
п. 10
п. 43

п. 67

п. 69

п. 28, 57, 69

п. 67, 70
п. 62
п. 72, 78
п. 8
п.73
п. 48, Приклад
І
п. 88
п. 85

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿȿДОДАТɄɍ Е
Документ

Вимоги
даних проміжного періоду, а не річних даних (п. 2023)
коефіцієнт суттєвості на основі даних про поточний
проміжний період, наприклад, у разі щоквартальної
звітності (п. 25)
інформація, яка є важливою для проміжного періоду,
але вже надана в останніх річних фінансових звітах,
не потребує повторення, якщо не відбудеться щось
нове (п. 6, 15-15А)

МСБО 37 «Забезпечення,
умовні зобов'язання та
умовні активи»
МСФЗ 3 «Об'єднання
бізнесу»
МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття
інформації»
МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами»

Посилання на зміни у МСБО 1 і МСБО 8 (п. 75)
розкрити основні причини поєднання бізнесу (п. В64
(d).
оприлюднення інформації, яка дозволяє користувачам
фінансової звітності оцінити характер та ступінь
ризику,
що
виникає
внаслідок
фінансових
інструментів (п. 31)
розподіл доходів, визнаних за контрактом, на
категорії, які відображають вплив економічних
чинників на характер, суму, терміни та невизначеність
доходів і грошових потоків (п. 114)

Практичні
вказівки до
МСФЗ 2

п. 85

п. 87

Приклад F
Приклад К, L,
P

Приклад Q

Джерело: складено на основі [148; 192].
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Інші операційні витрати

- витрати на збут*

- загальні та
адміністративні витрати*

Операційні витрати:

первинні витрати, пов'язані з
операційною діяльністю:
- оплата праці керівництва,
канцелярське приладдя,
амортизація офісного
обладнання, поштові послуги,
бухгалтерські та юридичні
послуги, ліцензії бізнесу тощо
- витрати на рекламу,
доставку, амортизація
збутового приміщення для
збуту, оплата праці та
комісійні за збут тощо
інші витрати, пов'язані з

інші доходи, пов'язані з
операційною діяльністю

Собівартість реалізації*

Інші операційні доходи

вартість ТМЦ проданих
протягом періоду з
урахуванням знижок,
повернень

Дохід від реалізації

Пояснення статті

оплата від покупців за надані
їм товари та/або послуги
протягом періоду з
урахуванням всіх знижок

Стаття у звіті про
фінансові результати

- витрати на придбання бізнесу (МСФЗ 3);

- вартість поточних послуг – це зменшення теперішньої вартості зобов'язань за визначеною
виплатою в результаті надання працівникам послуг в поточному році (п. 120-130 МСБО 19),
- вартість послуг минулих періодів – це зменшення теперішньої вартості зобов'язань за
визначеною виплатою в попередні періоди в результаті зміни або скорочення програми (п.
120-130 МСБО 19),
- довгострокові виплати працівникам,
- врахування очікуваного вибуття коштів до моменту визнання доходу: змінні компенсації,
штрафні санкції, неустойки, знижки (МСФЗ 15),
- метод ресурсів: • витрати, що не відображають ступінь виконання договірного зобов'язання
(невстановлені матеріали), вираховуються від доходів (МСФЗ 15),
- зміни у забезпеченнях, пов'язаних із судовими справами,
- податки, крім податку на прибуток

- дохід визнається на підставі надання відповідної послуги чи товару (МСФЗ 15),
- прибутки від страхових послуг визнаються в момент страхового покриття (МСФЗ 17),
- довгострокові розширені гарантії спочатку визнаються у нереалізованих доходах, а потім
прямолінійно відносяться на доходи протягом гарантійного періоду (МСФЗ 15),
- врахування очікуваних надходжень до моменту визнання доходу (змінні компенсації,
- додаткові вказівки щодо розподілу знижок та змінних компенсацій (МСФЗ 15),
- Метод результатів: • витрати, понесені у зв'язку з виконанням договірних зобов'язань,
визнаються по мірі їх виникнення, використовуючи коефіцієнт результатів;
- витрати, що амортизуються до собівартості протягом виконання договірних умов: •
витрати, понесені на виконання частини робіт, • витрати на виконання договору, • витрати
на укладання договору (МСФЗ 15),
- доходи від невикористаних забезпечень на матеріальне заохочення працівників,
- вартість поточних послуг – це збільшення теперішньої вартості зобов'язань за визначеною
виплатою в результаті надання працівникам послуг в поточному році (п. 120-130 МСБО 19),
- вартість послуг минулих періодів – це збільшення теперішньої вартості зобов'язань за
визначеною виплатою в попередні періоди в результаті зміни або скорочення програми (п.
120-130 МСБО 19),
- доходи від придбання бізнесу: вигідна покупка (п. 22 МСФЗ 3),
- доходи від операційної оренди орендодавця (МСФЗ 16),
- доходи від страхування (МСФЗ 17)

Зміни згідно з МСФЗ

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Е
Таблиця Е.3 Зміни у звіті про фінансові результати відповідно до оновлених МСФЗ
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розрахункове

доходи, пов'язані з
фінансовою діяльністю

витрати, пов'язані з
фінансовою діяльністю

доходи, не пов'язані із
операційною діяльністю

витрати, не пов'язані із
операційною діяльністю

Фінансові доходи

Фінансові витрати

Інші доходи

Інші витрати

операційною діяльністю

Пояснення статті

= Операційний
прибуток (збиток)

Стаття у звіті про
фінансові результати

- доходи від відсотків (для нефінансових компаній),
- процентні доходи від зобов'язань або активів із визначеною вигодою, визначені з
використанням облікової ставки на початок періоду (п. 120-130 МСБО 19),
- доходи від підвищення балансової вартості забезпечення внаслідок зміни ставки дисконту
(МСБО 37);
- витрати на відсотки (для нефінансових компаній) визнаються лише у тому випадку, якщо
пов'язані активи та зобов'язання за договором визнаються за неоплаченими сумами,
- виплати дивідендів по привілейованим акціям,
- витрати на відсотки з операційної оренди, яка раніше відображалася у операційних
витратах (МСФЗ 16),
- процентні витрати на зобов'язання за або активи з визначеною вигодою, визначені з
використанням облікової ставки на початок періоду (п. 120-130 МСБО 19),
- збільшені суми забезпечення, що відображають проходження часу, при застосуванні
дисконтування,
- доходи від оренди,
- прибуток від відчуження бізнесу,
- прибуток від курсових різниць,
- частка в прибутку асоційованих підприємств
- витрати на боргові цінні папери, включаючи амортизацію дисконту або премії (для
нефінансових компаній),
- витрати з короткострокової або малоцінної оренди (МСФЗ 16),
- збитки від знецінення гудвілу (МСФЗ 3),

розрахункове

- збитки від переоцінки спільного контролю (МСФЗ 11),
- додаткові витрати, пов'язані із об'єднанням бізнесу (МСФЗ 3),
- витрати на формування резерву безнадійної заборгованості – під очікувані кредитні збитки
торгової або іншої дебіторської заборгованості (МСФЗ 9),
- резерви на податки до відшкодування, крім податку на прибуток
Ø витрати на операційну оренду → витрати на відсотки та амортизацію (МСФЗ 16),
- різниця між первісною вартістю торгівельної дебіторської заборгованості та сумою
визнаного доходу (МСФЗ 15),
- заподіяні збитки або шкода клієнту продукцією суб'єкта господарювання (МСБО 37),
- витрати, пов'язані з короткостроковою орендою або вартістю менше 5000 дол. (МСФЗ 16),
- витрати на страхові послуги (МСФЗ 17),

Зміни згідно з МСФЗ
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розрахункове

розрахункове

загальна сума податків, що
- поточні витрати з податку на прибуток з уточненнями: • списання передоплати, •
вигоди/втрати з відстроченого податку на прибуток внаслідок уточнень податкових
Витрати з податку на підлягають сплаті, та
відстрочені податкові
прибуток
декларацій з податку на прибуток за минулі періоди, • впливу тимчасових різниць, • зміни
коригування за період
невизначеної частини відстрочених податкових активів, • інших різниць
Чистий прибуток за
період, що відноситься
до:
розрахункове
розрахункове
- материнської компанії
неконтрольованих
часток
Продовження звіту (для одної форми подання) або окремий звіт (для двох форм подання)
загальна сума доходу за
1. Прибутки та збитки від курсових різниць іноземної операції (п. 38-49 МСБО 21);
Інший сукупний дохід
вирахуванням витрат та
2. Прибутки та збитки від переоцінки або припинення визнання фінансових активів,
(збиток):
податку на прибуток,
оцінених за FVTОСІ, внаслідок змін справедливої вартості (п. 5.5 МСФЗ 9);
включаючи коригування з
3. Прибутки та збитки від змін кредитного ризику за фінансовими зобов'язаннями,
- підлягає
перекласифікації, які не
оціненими за FVTОСІ (п. 5.5 МСФЗ 9);
перекласифікації
до
4. Ефективна частка прибутків та збитків від інструментів хеджування (МСБО 39);
визнаються у прибутку та
прибутків та збитків у
5. Позитивна різниця від переоцінки основних засобів внаслідок продажу або припинення
збитку, як того вимагають або
наступних періодах
дозволяють інші МСФЗ або
визнання активу (МСБО 16 та МСБО 38);

до

розрахункове

Припинені операції

розрахункове

- прибуток або збиток після оподаткування після припинення діяльності (п. 33 МСФЗ 5);
- прибуток або збиток після оподаткування, визнаний при переоцінці активів, утримуваних
для продажу або груп активів, до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж
(п 33 МСФЗ 5);

активи, утримувані для
продажу, за вирахуванням
податку

= Неопераційний
прибуток (збиток)
= Прибуток
оподаткування

• списання ТМЦ, основних засобів, • витрати на реструктуризацію, • витрати судових спорів,
• інші списання

- сума відшкодування інвестиції в асоційовані підприємства, що обліковуються за методом
участі в капіталі (МСБО 28),
- знецінення фінансових активів, оцінених за FVTPL (МСФЗ 9),
- зменшення корисності основних засобів (МСБО 16),
- збиток від курсових різниць

Зміни згідно з МСФЗ

суттєві статті, які покращують
зрозумілість фінансової
звітності

Пояснення статті

Інші суттєві розкриття

Стаття у звіті про
фінансові результати

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿȿȾɈȾȺɌɄɍȿ
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тлумачення

Пояснення статті

111

МСБО 39 дозволяв перекласифікацію.

Загальний
сукупний
дохід (збиток) за звітний
період, що відноситься
розрахункове
до:
- материнської компанії
- неконтрольованих
часток
Примітка. *Метод розподілу витрат за функціями.
Джерело: власна розробка.

сума доходу за вирахуванням
витрат
та
податку
на
- не підлягає
прибуток, які не визнаються у
перекласифікації
до
прибутку та збитку та не
прибутків та збитків у
підлягають перекласифікації у
наступних періодах
наступних
періодах
у
прибутки та збитки

Стаття у звіті про
фінансові результати

розрахункове

6. Грант отриманий у вигляді кредиту та грант, який віднімається від пов'язаних витрат
(МСБО 20).
7. Різниця між сумами, обчисленими за МСФЗ 9, та сумами, отриманими за МСБО 39, під
час обліку фінансових активів за договорами страхування в момент переходу на МСФЗ 17
тих суб’єктів господарювання, діяльність яких неповністю задіяна у страхуванні.
8. Прибутки та збитки від змін кредитного ризику за зобов'язаннями зі страхових
контрактів, оцінених за FVTPL, у момент переходу на МСФЗ 17 тих суб'єктів
господарювання, діяльність яких повністю задіяна у страхуванні (МСФЗ 9).
9. Фінансові доходи або витрати за страхуванням (МСФЗ 17).
Ø Нереалізовані прибутки від страхових послуг не відображаються згідно МСФЗ 17 (замість
МСФЗ 4)
а) зміни, пов'язані із інвестиціями в інструменти власного капіталу, боргові інструменти
(МСФЗ 9111);
б) результати переоцінки пенсійної програми:
• актуарні прибутки та збитки за планами з визначеними виплатами – це зміни в теперішній
вартості зобов'язань за визначеною виплатою в результаті коригування на основі досвіду або
через зміни в актуарних припущеннях (додаток АКТ);
• повернення активів плану;
• деякі зміни ефекту від максимальної межі активів (п. 8 МСБО 19);
в) позитивна різниця від переоцінки основних засобів (п. 31-42 МСБО 16);
г) відстрочені податки, пов'язані з переоцінкою програми (МСБО 12);
д) кумулятивні курсові різниці до вибуття (часткового або повного) іноземної операції, якщо
іноземна операція стає гіперінфляційною (п. 41, 48, 48С МСБО 21).

Зміни згідно з МСФЗ
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ДОДАТОК Є
Джерела виникнення деяких головних вимог МСФЗ
Стандарт
МСБО 1
МСБО 1

Вимога
Відхилення
«справедливого
погляду»
Другий звіт прибутку (Зараз звіт
про інший сукупний дохід)

МСБО 7

Звіт про рух грошових коштів

МСБО 8

Ретроспективні
зміни
обліковій політиці

МСБО 12

Відкладений податок на основі
тимчасових різниць

МСБО 16

Можливість
основних засобів

МСБО 17/
МСФЗ 16

Капіталізація фінансової оренди

МСБО 19

Актуарні прибутки та збитки в
звіті про інший сукупний дохід

МСБО 23

Капіталізація
будівництво

МСБО 36

МСБО 37
МСБО 38
МСБО 38/
МСФЗ 3

МСБО 38/МСФЗ 3

МСБО 40
МСБО 41
МСФЗ 5
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в

переоцінки

відсотків

на

Джерело виникнення
Великобританія, Закон про компанії
1997
Великобританія, стандарт FRS 3
«Звітність про фінансові результати»
США, звіт про стандарт фінансового
обліку SFAS 95 «Звіт про рух
грошових коштів»
Великобританія, стандарт FRS 3
«Звітність про фінансові результати»
США, звіт про стандарт фінансового
обліку SFAS 109 «Облік податків на
прибуток», APB 11 (1967 р.) +
Великобританія, SSAP 5
Нідерланди
та
Великобританія
(практика)
США, звіт про стандарт фінансового
обліку SFAS 109 «Облік податків на
прибуток»,
SFAS 13 «Облік оренди» (1976 р.),
нині - 840
Великобританія, стандарт FRS 17
«Виплати за вислугу років»
США, звіт про стандарт фінансового
обліку SFAS 109 «Облік податків на
прибуток»

Зменшення корисності на основі
Великобританія, стандарт FRS 11
суми
з
відшкодованої
«Знецінення необоротних активів та
необхідними
зворотними
гудвілу»
рішеннями
Великобританія, стандарт FRS 12
Дисконтування резервів
«Резерви, умовні зобов'язання та
умовні активи»
Витрати
на
розробку
капіталізуються,
якщо Канада
відповідають певним критеріям
Зменшення корисності лише для США, звіт про стандарт фінансового
нематеріальних
статей обліку SFAS 142 «Гудвіл та інші
безстрокового терміну
нематеріальні активи»
США, звіт про стандарт фінансового
Узгодження з ринком для обліку SFAS 115/133 «Облік деяких
торгівельних
і
похідних інвестицій в боргові та акціонерні
фінансових інструментів
цінні папери»/ «Облік похідних
інструментів та хеджування»
Облік
інвестиційної Великобританія, SSAP 19 «Облік
нерухомості
окремо
від інвестиційної
нерухомості»,
основних засобів
замінений на FRS 102
Біологічні
активи
за
Австралія
справедливою вартістю
Поводження з активами, що США, звіт про стандарт фінансового

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Є
Стандарт

МСФЗ 6
МСФЗ 7

МСФЗ 8
МСФЗ 10
МСФЗ 10
МСФЗ 10
МСФЗ 15

Вимога
утримуються для продажу

Джерело виникнення
обліку SFAS 144 «Облік знецінення
або вибуття довгострокових активів»

Облік нафтогазової діяльності,
США на практиці
активів розвідки
США, звіт про стандарт фінансового
Розкриття
інформації
про
обліку SFAS
107
«Розкриття
справедливу
вартість
інформації про справедливу вартість
фінансових інструментів
фінансових інструментів»
США, звіт про стандарт фінансового
131
«Розкриття
обліку SFAS
Звітність за сегментами на
інформації
про
сегменти
основі внутрішньої звітності
підприємства
та
пов’язану
інформацію»
Консолідація
США, 1931 р.
Консолідація
на
основі Німеччина, Aktiengesetz «Закон про
контролю
акціонерну корпорацію» 1965
Пропорційна консолідація для
Франція
обліку спільних підприємств
Визнання
доходу
«ризик- США, звіт SEC 104, пізніше ASC
вигода»
606-10
Більшість концепцій складання
Звіти-концепції FASB, США
фінансової звітності
Превалювання сутності над
Великобританія
формою

Концептуальна
основа
Концептуальна
основа
Концептуальна
Принцип обачності
основа
Джерело: оновлено на основі [32, с. 172; 62].

GAAP Німеччини 252

499

500

так

9. Капіталізація
фінансової оренди у
активах та

ні

так

так

ні

60% - ні

так

так

ні
(7,9% так)

вибірково

так

ні

ні

ні

так

так

вибірково

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

GAAP
Японії

так

GAAP
США

не
вимога

МСФЗ
(ІASB)

8. Можливість
дооцінки активів та
інвестиційної
нерухомості

5. Деякі основні
засоби за
справедливою
вартістю
6. Інвестиційна
нерухомість за
справедливою
вартістю
7. Облік
інвестиційної
нерухомості окремо
від основних засобів

4. LIFO дозволений

1. Баланс (ліквідність
у порядку
зменшення)
2. Горизонтальний
формат балансу
3. Дотримання
встановленого
формату звітності

Основні облікові
правила

так

ні

так

ні

ні

ні

так

так

так

ASBE
Китаю

ні,
не вимога

так,
крім запасів

ні

88% - так

ні

ні*

так

так

ні

GAAP
Франції

переважно
ні

крім банків
та
фінансових
установ

ні,

ні

90% - так

так

так

так

73% - так

ні
(13,4% - так)

ні

так,
при умовах
ні

ні

ні

ні

GAAP
Великобрита
нії

так

так

ні

GAAP
Німеччини

так

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

GAAP
України

так

так

так

так

ні

ні

ні

вибірково

вибірково

МСФЗ
для МСП

Таблиця Ж.1. Порівняння національних правил бухгалтерського обліку та фінансової звітності із вимогами МСФЗ

ДОДАТОК Ж

501

зобов’язаннях
10. Капіталізація
витрат на розробку
(при дотриманні
критеріїв)/ визнання
внутрішньо
сформованих
нематеріальних
активів
11. Капіталізація
витрат на рекламу
12. Капіталізація
відсотків на позики
13. Капіталізація
відсотків на
будівництву
14. Облік
компонентів
основних засобів
15. Сільськогосподар
ська продукція та
біологічні активи за
справедливою
вартістю
16. Визнання
умовних активів,
придбаних у бізнесоб’єднанні, за
справедливою
вартістю
17. Визнання

Основні облікові
правила

так

так

ні

ні

ні

переважно
ні

так

ні

—

—

не
вимога

так

так

ні

ні

так

вибірково

переважно
ні

так

ні

так

так

переваж
но ні

ні

так

ASBE
Китаю

переважн
о ні

так

ні

ні, окрім ПЗ

GAAP
Японії

так

ні, окрім
ПЗ

GAAP
США

так

МСФЗ
(ІASB)

ні

ні

ні

не вимога

вибірково

переважно
ні

так

ні

GAAP
Франції

ні

ні

—

переважно
ні

вибірково

переважно
ні

ні

ні

GAAP
Німеччини

ні

ні

—

так

вибірково

переважно
так

ні

ні, крім ПЗ

GAAP
Великобрита
нії

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

GAAP
України

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

МСФЗ
для МСП
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19. Щорічний
перегляд залишкової
вартості активу та
терміну корисного
використання
20. Щорічний тест на
знецінення
нематеріальних
активів та гудвілу
21. Тест на
знецінення включає
дисконтування
22. Тест на
знецінення включає
GCU
23. Амортизація
нематеріальних
активів без терміну
корисного
використання
24. Можливість
повернення збитків
від зменшення

18. Гудвіл

умовних зобов’язань,
отриманих після
бізнес-об’єднання,
якщо справедливу
вартість неможливо
оцінити

Основні облікові
правила
GAAP
США

GAAP
Японії

за
потреби

так

ні
ні

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

мають термін
користування

так, всі

ні

ні

так

так

знецінеɧнɹ знеціненɧɹ амортизація
20 р.

МСФЗ
(ІASB)

ні

ні

так

ні

так

так

знеціненнɹ

ASBE
Китаю

так

ні

так

термін
користування

так

термін
користування

так

так

так

за потреби

амортизація

GAAP
Великобрита
нії

так, всі мають так, всі мають

ні

Правила
недеталізов
ані

Правила
недеталізов
ані
ні

так

так

амортизація
10 р.

GAAP
Німеччини

за потреби

так

амортизація

GAAP
Франції

МСФЗ
для МСП

так

ні

так

так

так

за
потреби

так

мають
термін
користуван
ня

так, всі

так

так

за
потреби

за
потреби

знеціненɧɹ амортизацɿɹ

GAAP
України
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МСФЗ
(ІASB)
GAAP
США

корисності активів
25. Можливість
так
ні
повернення списання
запасів
26. Деривативи та
ринкові цінні папери
так
так
за справедливою
вартістю
27. Договір
страхування є
так
ні
фінансовим
інструментом
28. Неринкові акції за
так
ні
справедливою
вартістю
29. Конвертовані
і власний і власний
боргові інструменти є
капітал
капітал
зобов’язаннями
30. Пенсійні
зобов’язання
так
ні
повністю визнані
31. Пенсійні
так
зобов’язання
(ринкова
ні
дисконтуються
ставка)
32. Зниження
зобов’язань після
так
ні
закінчення трудової
діяльності
33. Актуарні
збитки/прибутки в
так
так
Звіті про інші сукупні

Основні облікові
правила

так

63% -так

ні
ні
(50% - так)

ні

ні
так
ні
так

так
без
правил

ні
так
так
ні

ні

ні

—

так

так
(банківська
ставка)

85% - так

так

ні

так

ні

так

ні

так

GAAP
Великобрита
нії

так

і власний
капітал

або власний
капітал
ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні*

так

так

GAAP
Німеччини

так

так

GAAP
Франції

так

ASBE
Китаю

ні

GAAP
Японії

ні

так

так

так

і власний
капітал

так

ні

ні

так

GAAP
України

вибірково

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

МСФЗ
для МСП
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доходи
34. Дивіденди
запропоновані
нараховуються
35. Обтяжливі
договори визнаються
резервами
36. Резерви
дисконтуються
37. Резерви на ремонт
активів при
первісному визнання
38. Резерви на
реструктуризацію
бізнесу
39. Реструктуризація
боргу
40. Нерегламентован
ий приріст валюти до
доходу
41. Метод
завершеного
контракту
42. Включення до
звіту про прибутки та
збитки надзвичайних
статей
43. Відображення
Звіту про інший
сукупний дохід у
складі звітності

Основні облікові
правила

переважно ні

переважно
ні

ні
так
так
так
обмежено

ні

так

так

так

так

так

так

обмежено

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ASBE
Китаю

так

без вимог

без вимог

ні

—

ні

так

так

GAAP
Японії

так

GAAP
США

ні

МСФЗ
(ІASB)

вибірково

ні

обмежено

ні

так

так

так

ні

ні

ні

GAAP
Франції

ні

нечіткі

так

ні

так – в теорії,
ні - практиці

так

так

так

—

так

ні

так

так

так

GAAP
України

так

так

лише для
деяких
обмежено

так

обмежено

так

так

так

так

GAAP
Великобрита
нії

—

ні

ні

так

так

так

GAAP
Німеччини

так

ні

так

так

так

так

так

так

ні

ні

МСФЗ
для МСП
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44. Вимога
перекласифікації
інших сукупних
доходів у прибутки
та збитки
45. Окрема звітність
про зміни у власному
капіталі
46. Виплачені
відсотки оренди у
операційній
діяльності звіту про
рух грошових коштів
47. Акцент на
витратах за
характером у звіті
про прибутки та
збитки
48. Зміни облікової
політики та
виправлення помилок
через доходи
49. Держава
зобов’язана придбати
концесійну послугу
50. Розкриття
припинення
діяльності
51. Розкриття
інтересів пов’язаних
сторін

Основні облікові
правила

так

так

74% - так

ні

ні

так
додано
так

так

ні

так

ні

ні

детально

так

GAAP
США

так

МСФЗ
(ІASB)

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

GAAP
Японії

ні

без
правил

так

ні

без
правил

так

так

62% - ні

80% - так

ні

ні

GAAP
Франції

ні

ні

ні

так

так

ASBE
Китаю

так

так

ні,
якщо є в
упр. звіті
так

ні

ні

82% - так

так

так

так

без
правил

без
правил
так

ні

так

ні

так

так

МСФЗ
для МСП

ні

так

ні

так

так,
не вимога

65% - так

ні

GAAP
України

ні

GAAP
Великобрита
нії

ні

так

83% - ні

61% - так

ні

ні

GAAP
Німеччини
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52. Розкриття про
інвестиції від
інвестиційних
компаній
53. Розкриття
зобов’язань за
сегментами
54. Тимчасовоутримувані дочірні
компанії
консолідуються
55. Пропорційна
консолідація
спільного
підприємства у
консолідованій
звітності
56. Існує «спільна
діяльність», «спільна
операція»
57. Оцінка
неконтрольованих
часток за
пропорційною
участю у чистих
активах
58. Превалювання
економічної сутності
над формою
59. Важлива роль
Концептуальної

Основні облікові
правила

ні

метод
власного
капіталу
так, в
деяких
галузях

ні

ні, за СВ

ні
ні

так

ні,
метод
власного
капіталу

так

так, або
за СВ
(окремо
у ВК)

так

так

—

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

GAAP
Японії

так

GAAP
США

ні

МСФЗ
(ІASB)

—

ні

так
(як
частина
ВК)

так

—

ні

так

ні

76% - так

так

метод
собіварто
сті
так,
або метод
власного
капіталу

так, мало

ні

GAAP
Франції

так

ні

ASBE
Китаю

—

ні

так
(як частина
ВК)

ні

84% - ні

або метод
власного
капіталу

вибірково

окремий
звіт

GAAP
Німеччини

—

так

так

так

77% - ні

так

ні

ні

GAAP
Великобрита
нії

—

так

так

так

ні

так

бажано

так

GAAP
України

так

так

так,
або за СВ

спільна
операція –
ні

(метод
власного
капіталу або
собівартості

ні

ні

так

ні

МСФЗ
для МСП
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Країни
ЄС
GAAP
США

GAAP +
МСФЗ
або GAAP
Гонконг

GAAP
(модифікова
ні) Японії
або GAAP
США, або
МСФЗ

20

20

16

14

25

Х

20

18

ASBE
Китаю

8

10

GAAP
Японії

20

GAAP
США

Х

МСФЗ
(ІASB)

МСФЗ ЄС

7

21

16

GAAP
Франції

МСФЗ ЄС +
GAAP
Німеччина

5

15

20

GAAP
Німеччини

МСФЗ ЄС

10

9

28

GAAP
Великобрита
нії

МСФЗ

12

10

30

GAAP
України

—

—

—

—

—

МСФЗ
для МСП

Для неконсолідованих Залежно
GAAP
GAAP
МСФЗ
Заборона Добровільно
Заборона
МСФЗ ЄС
від
Китай
Німеччина
або
звітів вітчизняних
МСФЗ
МСФЗ
МСФЗ
або GAAP
компаній
країни
=МСФЗ
+ МСФЗ
GAAP
Примітки: *для неконсолідованих звітів. Підкреслений текст – після змін у МСФЗ. Сірим виділено правило-першоджерело у МСФЗ.
Джерело: складено на основі [159; 272; 557, с. 364; 558].

Для консолідованих
звітів лістингових
компаній

основи у встановленні
стандартів, розкритті
інформації для деяких
статей
Конвергентність із
МСФЗ
Конвергентність із
GAAP США
Спільна
конвергентність із
МСФЗ та GAAP
США

Основні облікові
правила
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Таблиця Ж.2. Порівняння статей Балансу за НП(С)БО 1, Директивою
2013/34/ЄС, МСБО 1 та GAAP США
НП(С)БО 1
Актив

Код
-

І. Необоротні
активи
Нематеріальні
активи

1000

Незавершені
капітальні
інвестиції

1005

Основні засоби

1010

Інвестиційна
нерухомість

1015

Директива 2013/34/ЄС
Активи
С. Основні засоби
С. І. Нематеріальні
активи:
1. Витрати на
дослідження та
розробки.
2. Концесії, патенти,
ліцензії, товарні знаки та
подібні права.
3. Придбаний гудвіл.
4. Авансові платежі
С. II. Матеріальні
активи:
4. Авансові платежі та
матеріальні активи в
процесі будівництва
С. II. Матеріальні
активи:
1. Земля та будівлі.
2. Машини та
обладнання.
3. Інше обладнання та
інвентар, інструменти та
обладнання
С. III. Фінансові активи
5. Інвестиції, утримувані
як основні засоби

Довгострокові
біологічні
1020
–
активи
Довгострокові
С. III. Фінансові активи:
фінансові
1. Акції дочірніх
підприємств.
інвестиції:
які
2. Позики дочірнім
1030
обліковуються за
підприємствам.
методом участі в
3. Частки участі в
капіталі.
капіталі інших
4. Позики
підприємств
підприємствам,
пов'язаним часткою
інші фінансові
1035
участі в капіталі.
інвестиції
6. Інші позики
D. II. Дебіторська
заборгованість (суми,
Довгострокова
1040 що підлягають
дебіторська
погашенню більш ніж
заборгованість
через 1 рік)
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GAAP США
Активи

Непоточні
(необоротні
активи)

МСБО 1
Активи

Нематеріальні
активи

Нематеріальні
активи

-

Основні засоби

-

Основні засоби

Інвестиційна
нерухомість
-

Біологічні
активи
Інвестиції,
обліковані
із
застосуванням
методу участі в
капіталі

Довгострокові
інвестиції
Фінансові
активи

-

-

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿɀȾɈȾȺɌɄɍɀ
НП(С)БО 1
Код
Відстрочені
1045
податкові активи
Інші необоротні
1090
активи
Усього
за
1095
розділом І

Директива 2013/34/ЄС
–

GAAP США
Відстрочені
витрати

МСБО 1
–

–

-

–

–

-

–

D. Оборотні активи
D. І. Запаси:
1. Сировина та витратні
матеріали.
II.
Оборотні
1100 2. Незавершене
активи
Запаси
виробництво.
3. Готова продукція та
товари для перепродажу.
4. Авансові платежі
Поточні
біологічні
1110
–
активи
Дебіторська
заборгованість за
1125 D. ІІ. Дебіторська
продукцію,
заборгованість:
товари, роботи,
1. Заборгованість
послуги
покупців і замовників.
Дебіторська
2. Заборгованість
заборгованість за
дочірніх підприємств.
розрахунками: за 1130
3. Заборгованість
виданими
підприємств, пов'язаних
авансами
часткою участі в
з бюджетом
1135 капіталі.
4. Інша дебіторська
у тому числі з
заборгованість.
податку
на 1136
5. Підписний,
прибуток
оголошений, але
Інша
поточна
неоплачений капітал
1155
дебіторська
заборгованість
D. III. Інвестиції:
Поточні
1. Акції дочірніх
фінансові
1160 підприємств.
інвестиції
2. Власні акції.
3. Інші інвестиції
Гроші
та
їх
D. IV. Грошові кошти в
1165
еквіваленти
банку та в касі
Витрати
Е. Передплата та
майбутніх
1170
нараховані доходи
періодів
Інші
оборотні
1190
–
активи
Усього
за
–
1195
розділом II
–
ІІІ. Необоротні 1200

Поточні активи
Запаси:
- сировина і
матеріали
- незавершене
виробництво
- готова продукція
–
Дебіторська
заборгованість

-

-

-

Короткострокові
інвестиції
Грошові кошти
Передплачені
витрати

Запаси

–
Торгівельна та
інша дебіторська
заборгованість

-

-

-

Грошові кошти
та їх еквіваленти
Інша дебіторська
заборгованість та
оборотні активи

–

–

–

–

-

Загальна

сума
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НП(С)БО 1
активи,
утримувані для
продажу,
та
групи вибуття

Код

Баланс

1300

Пасив

X

Директива 2013/34/ЄС

–
Капітал, резерви і
зобов'язання

І.
Власний
А. Капітал і резерви
капітал
1400
Зареєстрований
А. І. Підписаний капітал
капітал
Капітал
у
1405 А. III. Резерв переоцінки
дооцінках
Додатковий
1410 А. II. Емісійний дохід
капітал
А. IV. Резерви:
1. Обов'язковий резерв.
2. Резерв власних акцій.
3. Резерви, передбачені
Резервний
1415 установчими
капітал
документами.
4. Інші резерви (у т. ч.
резерв змін справедливої
вартості)
Нерозподілений
А. V. Прибуток або
прибуток
збиток минулих років
1420
А. VI. Прибуток або
(непокритий
збиток)
збиток за звітний рік
Неоплачений
1425
–
капітал
Вилучений
1430
–
капітал
–

–

Усього
за
1495
розділом І
II.
Довгострокові
зобов'язання та 1500
забезпечення
Відстрочені
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GAAP США

Зобов'язання

МСБО 1
активів,
класифікованих
як
утримувані
для продажу, та
активи,
включені
у
ліквідаційні
групи,
класифіковані
як
утримувані
для продажу
Пасиви

Вкладний
капітал
–
–

Випущений
капітал
і
резерви,
що
відносяться
до
власників
материнського
підприємства

–

Накопичений,
нерозподілений
чистий прибуток

-

–

–

–

–

–

–

Неконтрольовані
частки,
представлені у
власному
капіталі

–

-

-

–

Довгострокові
(непоточні)
зобов'язання

Відстрочені
податкові
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НП(С)БО 1
податкові
зобов'язання
Довгострокові
кредити банків
Інші
довгострокові
зобов'язання

Довгострокові
забезпечення

Код

Директива 2013/34/ЄС

С. Кредиторська
заборгованість
(суми, що підлягають
1515 сплаті більш ніж через 1
рік)
В. Забезпечення
майбутніх витрат і
платежів
1. Забезпечення
1520 пенсійних відрахувань та
аналогічних зобов'язань.
2. Забезпечення сплати
податків.
3. Інші забезпечення
1510

Цільове
1525
–
фінансування
Усього
за
–
1595
розділом ІІ
III.
Поточні
зобов'язання та
С. Кредиторська
1600 заборгованість
забезпечення
Короткострокові
1. Незабезпечені
кредити банків
зобов'язання,
конвертовані
Поточна
зобов'язання.
кредиторська
2. Заборгованість перед
заборгованість
1610 кредитними установами.
за:
3. Отримані авансові
довгостроковими
платежі.
зобов'язаннями
4. Кредиторська
заборгованість перед
товари, роботи,
постачальниками.
1615
послуги
5. Векселі до сплати.
6. Заборгованість перед
дочірніми
розрахунками з
1620 підприємствами.
бюджетом
7. Заборгованість перед
підприємствами,
пов'язаними часткою
у тому числі з
податку
на 1621 участі в капіталі.
8. Інша кредиторська
прибуток
заборгованість
розрахунками зі
1625 (включаючи податки та
страхування
соціальне забезпечення)
розрахунками з
1630
оплати праці
В. Забезпечення
Поточні
1660 майбутніх витрат і
забезпечення
платежів
Доходи
1665 D. Нарахування та

GAAP США

МСБО 1
зобов'язання

Облігації
до
Фінансові
сплати
зобов'язання
Вескелі до сплати

Пенсійні
зобов'язання
Лізингові
зобов'язання

Забезпечення

–

–

–

–

Поточні
зобов'язання

–

Частина
довгостроковї
заборгованості,
сплати
термін
якої
настає
протягом року з
дати складання
Балансу
Рахунки
та
векселі до сплати
Нараховані
зобов'язання
(податки)

–

Зобов'язання
щодо поточного
податку,
як
визначено
в
МСБО 12

Аванси
Нараховані
зобов'язання
(заробітна плата)
Умовні,
потенційні
зобов'язання
Доходи майбутніх Інші

поточні
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НП(С)БО 1
майбутніх
періодів

Код

Директива 2013/34/ЄС
доходи майбутніх
періодів

Інші
поточні
1690
зобов'язання

–

Усього
за
1695
розділом III
IV.
Зобов'язання,
пов'язані з
необоротними
активами,
1700
утримуваними
для продажу, та
групами
вибуття
Баланс
1900
ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ

–

–

-

– необоротних активів,
утримуваних для
продажу, та групи
вибуття і пов'язаних з
ними зобов'язань;
– вилученого капіталу.
- довгострокові
біологічні активи;
- цільове фінансування.

МСБО 1
зобов'язання

до

-

-

– відстрочених
податкових активів та
зобов'язань;

512

Нараховані
зобов'язання
(відсотки
сплати)

–

Відсутність статей:

Джерело: складено на основі [253].

GAAP США
періодів

Розміщуються
активи
–
від
найбільш
ліквідних
до
найменш
ліквідних;
– зобов'язання –
від
найбільш
термінових
до
найменш
термінових;
– статті власного
капіталу
подаються
після
зобов'язань.

-

Зобовязання,
включені у
ліквідаційні
групи,
класифіковані
як утримувані
для продажу
відповідно до
МСФЗ 5
Відповідно до п.
54 МСБО 1 Звіт
повинен містити
статті "Фінансові
активи" та
"Фінансові
зобов'язання",
2) відсутність
майбутніх витрат
і доходів;
3) активи та
зобов'язання
строком
погашення менш і
більш ніж 12
місяців завжди
мають бути
подані окремо;
4) визначення
поточних активів
і зобов'язань (що
відрізняється від
визначення в
американських
стандартах

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍЖ

Рисунок Ж.1. Різниця у розподілі орендних витрат протягом терміну оренди
згідно з МСБО 17 та МСФЗ 16

Рисунок Ж.2. Зміна у складі орендних витрат відповідно до МСФЗ 16
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Рисунок Ж.3. Зміна у обсягах активів та зобов'язань з оренди відповідно до
МСФЗ 16
Джерело: складено на основі [168].
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Опис розрахунку

Активи / Власний капітал

Коефіцієнт фінансової
залежності

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи / Короткострокові
зобов'язання
(Грошові кошти + Дебіторська
заборгованість + Поточні фінансові
інвестиції або цінні папери):
Короткострокові зобов'язання
(Грошові кошти + Поточні фінансові
інвестиції): Короткострокові

Активи / Зобов'язання

Коефіцієнт
платоспроможності

Б. Коефіцієнти ліквідності
Коефіцієнт поточної
ліквідності

Зобов'язання / Активи

Власний капітал / Активи

Коефіцієнт фінансової
незалежності (або автономії,
фінансової стійкості)

Коефіцієнт заборгованості

Зобов'язання / Власний капітал

Коефіцієнт фінансового ризику
або Коефіцієнт структури
капіталу (фінансування)

А. Коефіцієнти платоспроможності
1.2. Коефіцієнт
фінансового Довгострокові зобов'язання / Власний
левериджу
капітал

Назва коефіцієнту

↓/-=↓

↓/-=↓

↑ / ↑ (з часом ↓) = (з часом ↑)

↑ (з часом ↓) / ↑ = (з часом ↓)
↑ (з часом ↓) / (з часом ↓) = ↑

-/↑=↓

-/↑=↓

Х

Х

↓/-=↓

-/↓ = ↑
(сукупні активи
знижуються за
рахунок списання
гудвілу)

-/↑=↓

-/↓=↑

Х

Х

МСФЗ 3 (гудвіл)

- або ↓ / ↑ (з часом ↓) = ↓
(з часом ↑)

↑ /- або ↓ = ↑
(за рахунок зростання
зобов'язань з оренди ,
або зниження власного
капіталу через витрати
на % та амортизацію
ROU-активу)

МСФЗ 16

Прогнозування впливу оновлених МСФЗ на фінансові коефіцієнти

-/↓=↑

-/↓=↑

↓/↓=-

↓/-=↓

↓/↓=-

↓/↓=-

-/↓=↑

Х

Х

МСФЗ
15

Зниження / Без змін

Зниження / Без змін

Зниження / Значне
зниження

Без змін
(з часом ↑)/
Зниження, якщо
гудвіл знеціниться
Без значних змін
(з часом ↓)
/ Зниження, якщо
гудвіл знеціниться

Без значних змін
(з часом ↑)
/ Зростання, якщо
гудвіл знеціниться
Без змін
(з часом ↑)/
Зростання, якщо
гудвіл знеціниться

Зростання
(з часом ↑)

Зростання
(з часом ↑)

Узагальнення
впливу МСФЗ*

ДОДАТОК З
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Опис розрахунку

Виручка/
Середні сукупні активи

Операційний грошовий потік/
Середні сукупні активи
Операційний грошовий потік/
Середній власний капітал
Операційний грошовий потік/

Рентабельність активів у
грошовому потоці

Рентабельність капіталу у
грошовому потоці
Чистий грошовий потік на

Чистий прибуток/Прибуток до
оподаткування (ЕВТ)
Прибуток до оподаткування
1.1.1.2. Відсоткове
(ЕВТ)/Прибуток до відсотків та
навантаження
податків (ЕВІТ)
1.1.1.3. Рентабельність у
Прибуток до відсотків та податків
(ЕВІТ)/
прибутку до відсотків та
податків
Виручка
Д. Коефіцієнти ефективності грошових потоків
Чистий грошовий потік на
Операційний грошовий
одиницю виручки
потік/Виручка

1.1.1.1. Податкове
навантаження

1.1.2. Оборотність сукупних
активів

зобов'язання
В. Коефіцієнти рентабельності продажів
1.1.1. Чиста рентабельність
Чистий прибуток/
основної діяльності
Виручка
Валова рентабельність
Валовий прибуток/
продажів
Виручка
Операційна рентабельність
Операційний прибуток/
продажів
Виручка
Рентабельність продажів до
Прибуток до оподаткування/ Виручка
оподаткування
Г. Коефіцієнти рентабельності капіталу або модель Дюпона
1. Рентабельність власного
Чистий прибуток/
капіталу (ROE)
Середній власний капітал
1.1. Рентабельність активів
Чистий прибуток/
(ROA)
Середні сукупні активи

Назва коефіцієнту

Х

Х

↑↑ / - = ↑↑

↑/-=↑

↑ / - (з часом ↓) =
↑ (з часом ↑↑)
↑/↑=-

↓/-=↓
↓/↓=-

Х

↓/↓=-

↓/↓=-

-/↓=↓

↓/- = ↓

↓/↓= -

Х

-/↓ = ↑

↓/- = ↓

↓ / ↑↑ = ↓

↑ / ↑↑ = ↓

↓/↓= -

↓/↓ = -

↓/↓= -

- / ↑ (з часом ↓) =
↓ (з часом ↑)

↓/↓=-

-/↓ = ↑
(сукупні активи
знижуються за
рахунок списання
гудвілу)

↓/-=↓

↓/- = ↓

↓/↓=-

Зниження/Без змін,
якщо гудвіл
знецінювався
Зростання (з часом
↑↑)
Без змін

Зростання

Зростання

Значне зниженні

Без змін

Зниження/Без змін,
якщо гудвіл
знеціниться
(з часом ↑)

Значне зниження

Зниження / Значне
зниження

Зростання

Зростання

↓/↓=
-

↓/-=↓

Х

↑/- = ↑

Зниження / Значне
зниження

Узагальнення
впливу МСФЗ*

↓/↓=-

МСФЗ
15

↓/-=↓

Х

↑/- = ↑

↓/- (з часом ↓) = ↓ (з
часом ↑)
↓/ ↑↑ (з часом ↓) =
↓ (з часом ↑)

↓/-=↓

МСФЗ 3 (гудвіл)

↓/- = ↓

МСФЗ 16
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Операційний грошовий потік/
Боргові зобов'язання
(Операційний грошовий потік +
Виплати по відсоткам + Виплати по
податкам)/
Виплати по відсоткам
Операційний грошовий
потік/Виплати по необоротним
активам
Операційний грошовий
потік/Виплати дивідендів
Операційний грошовий потік/
Грошові потоки від інвестиційної та
фінансової діяльності

Операційний прибуток
(Операційний грошовий потік –
Дивіденди від привілейованих акцій)
/ Кількість акцій в обігу

Опис розрахунку

Х
Х

↑ / ↑↑ = ↓

Х

Х

Х

Х

МСФЗ 3 (гудвіл)

↑/-=↑

↑/-=↑

↑↑ / ↑ = ↑

↑ / ↑↑ = ↓

↑/-=↑

МСФЗ 16

↓

↓

↓

↓

↓/-=↓

↓

МСФЗ
15

Зниження

Незначне зростання

Незначне зростання

Незначне зростання

Значне зниження

Незначне зростання

Узагальнення
впливу МСФЗ*

Примітки: ↑↑ (Суттєве збільшення), ↑ (Збільшення), ↓ (Зменшення), - (без змін), * Не включаючи вплив гудвілу/включаючи вплив гудвілу.
Джерело: власна розробка.

Покриття дивідендів до
виплати
Покриття грошових потоків від
фінансової та інвестиційної
діяльності

Реінвестування

Покриття відсотків

Покриття боргу

Е. Коефіцієнти покриття

Рентабельність акції у
грошовому потоці

одиницю прибутку

Назва коефіцієнту
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справедливою вартістю через

-

- грошові кошти

- фінансові активи та

СВ

-інвестиційна
нерухомість

- запаси

Первісна /переоцінена
вартість
Метод FIFO [собівартість
перших за часом надходжень
запасів]

Переоцінена вартість

- основні засоби

- НМА

48,9 млрд. грн.
Модель переоцінки

90,4 млрд. грн.
Модель переоцінки

АМС

-

СВ

Метод ідентифікованої
собівартості відповідної одиниці
запасів

Первісна /переоцінена вартість

Переоцінена вартість

33997

256572

Виробництво електроенергії

Вантажний залізничний
транспорт

Вид економічної
діяльності

Середня
кількість
працівників, ос.
Виручка
Принцип вартості

Державне підприємство

Акціонерне товариство,
100% акцій якого належать
державі

Організаційноправова форма
господарювання

ДП «НАЕК «Енергоатом»

АТ «Українські залізниці»

Компанії

За справедливою вартістю

АМС

СВ

Метод середньозваженої
вартості

22,2 млрд. грн.
Історична вартість
Первісна /переоцінена
вартість
Первісна /переоцінена
вартість

2992

Діяльність у сфері
безпровідного електрозв’язку

Акціонерне товариство,
73,8% акцій якого належить
VEON Holdings B.V.
(Нідерланди), 0,004% VEON Ltd. (Бермудські
острови), 26,2% - викуплені
власні акції

ПАТ «Київстар»

Облікові політики досліджуваних компаній за 2019 рік

Подальша оцінка за
справедливою вартістю
Подальша оцінка
еквівалентів – за АМС
АМС або за справедливою

Собівартість / СВ

Метод FIFO [собівартість
перших за часом надходжень
запасів]

Первісна вартість

274,3 млн. грн.
Більше 6000 грн.
Переоцінена вартість

439

Приватне акціонерне
товариство,
62,3% акцій якого належать
юридичній особінерезиденту «ПУМОРІ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД,
КІПР», 15,6% - ТОВ
"СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА
ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ",
13,6% - ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС "РУСЬ"
Діяльність готелів і подібних
засобів тимчасового
розміщування

ПАТ «Готель «Прем’єр
Палаці»
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- ROU-активи

- гудвіл
Оцінка
справедливою

- орендні
зобов'язання

Не зазначено
за Процентні
кредити
запозичення – рівень 1

Спочатку за приведеною
вартістю (пп. 2.2.11).
Для оцінки використано
середньозважену ставку
залучення додаткових
позикових коштів 15,06%

-

Первісна – за справедливою
вартістю,
Подальша – за АМС з
використанням методу
ефективної процентної
ставки, у тому числі позики
та депозити
справедливою вартістю –
трансакційні витрати / АМС
з використанням методу
ефективної процентної
ставки

вартістю через прибутки та
збитки (акції та паї)

ПАТ «Готель «Прем’єр
Палаці»

За ТВ орендних платежів,
дисконтованих за ставкою
додаткових запозичень або
середньої ставки
довгострокових запозичень
за останні 3 місяці до дати
розрахунку згідно з даними
НБУ
Не зазначено
– Для грошових коштів –
рівень 1

справедливою вартістю –
трансакційні витрати / АМС
з використанням методу
ефективної процентної
ставки
Спочатку за приведеною
вартістю,
Потім – за первісною
вартістю (див. пп. 2.2.1)
ROU-активи (нерухомість)
оцінюються ретроспективно,
- інші ROU-активи
ототожнюються з
зобов'язаннями (див. п. 3.4)

АМС використанням методу
ефективної процентної
ставки

ПАТ «Київстар»

Не зазначено
Не зазначено
та Детальне
пояснення Для грошових коштів
використання витратного/
рівень 1

-

-

За собівартістю за
вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від
зменшення корисності /
коригується на ефект
переоцінки зобов'язань з
оренди

За ТВ орендних платежів (пп.
2.2.11).
Для оцінки використано
середньозважену ставку
залучення додаткових
позикових коштів від 11% до
21% річних

справедливою вартістю –
трансакційні витрати / АМС з
використанням методу
ефективної процентної ставки

справедливою вартістю –
трансакційні витрати / АМС
з використанням методу
ефективної процентної
ставки

- довгострокова
дебіторська
заборгованість та
кредити

- торгова та
кредиторська
заборгованість

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Справедлива вартість як ТВ
майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за обліковою
ставкою НБУ на дату звітності

прибутки та збитки, в тому
числі інструменти власного
капіталу

АТ «Українські залізниці»

АМС з використанням
методу ефективної
процентної ставки
(12%-13% для позик
працівникам)

зобов'язання

Компанії
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Визнання доходу

Резерв під збитки для
ECL

Відображені
зобов'язання з оренди

Відображені ROUактиви

Спосіб переходу на
МСФЗ 16

вартістю

Компанії

ДП «НАЕК «Енергоатом»

ПАТ «Київстар»

ПАТ «Готель «Прем’єр
Палаці»

доходного/порівняльного підходу
Торгова та інша дебіторська
заборгованість, зобов'язання
Для фінансових інструментів – Для фінансових інструментів Для фінансових інструментів
за договорами з оренди,
рівень 3
– рівень 3
– рівень 3
торгова та інша кредиторська
заборгованість – рівень 3
Модифікований
ретроспективний спосіб
Модифікований ретроспективний
переходу без трансформації
Не зазначається
Не зазначається
спосіб переходу
порівняльних показників із
застосуванням певних
спрощень
Не
уточнюється,
що
в
основні
включаються
→ Основні засоби:
засоби без виокремлення:
→ Інші необоротні активи:
• будівлі, споруди,
• будівлі, споруди,
• приміщення,
• передавальні пристрої,
Не зазначається
• локомотиви,
• транспортний засіб
• офіси,
• транспортні засоби,
• транспортні засоби
•
машини,
обладнання,
інструменти та інші ОЗ
Довгострокові
→
Довгострокові зобов'язання з
Короткострокові → Інша
оренди
поточна заборгованість
Не вказуються
Не вказуються
Короткострокові
→
Довгострокові
→
Інші
Короткострокові
довгострокові зобов'язання
зобов'язання з оренди
Спрощений підхід для:
- фінансові активи за АМС,
- дебіторська заборгованість за
Спрощений підхід:
Спрощений підхід для:
орендою,
- фінансові активи за АМС,
Не зазначається
- торгова та інша ДЗ
- контрактні активи
→ інші операційні витрати
→ Резерви ECL у торгівельну
дебіторську заборгованість, іншу
поточну ДЗ
З плином часу/у певний
З плином часу
У визначений момент
З плином часу

АТ «Українські залізниці»
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Метод складання
звіту про рух
грошових коштів
Перехід на МСФЗ 3
Особливості в
діяльності
01.01.2018
Найвищий рівень корпоративної
стійкості ААА у січні 2020 р.

01.01.2016
-

Прямий

→ поточна кредиторська
заборгованість

→ інші оборотні активи

Непрямий

→ контрактні зобов'язання
(короткострокові
зобов'язання)

Контрактні
зобов'язання

(оборотні

Метод оцінки за результатами

Метод оцінки за
результатами

→ передплати
активи)

За елементами витрат

ДП «НАЕК «Енергоатом»

За елементами витрат

момент часу

АТ «Українські залізниці»

Контрактні активи

Розподіл витрат у
звіті про прибутки та
збитки
Оцінка ступеня
завершеності
операцій

Компанії

-

-

Непрямий

→ інші необоротні активи
→витрати майбутніх періодів
(поточна частина)
→
інші
довгострокові
зобов'язання
→ доходи майбутніх періодів
(поточна частина)
→ поточна кредиторська
за
заборгованість
одержаними авансами

За елементами витрат

ПАТ «Київстар»

Зазначається рівень
корпоративної стійкості

Прямий

→ поточна кредиторська
заборгованість за
одержаними авансами

→ інші оборотні активи

Метод оцінки за
результатами на кінець
кожного місяця

За функцією витрат

ПАТ «Готель «Прем’єр
Палаці»
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- ROU-активи

- фінансові зобов’язання

- фінансові активи

- гудвіл

- ROU

- запаси

Середня
кількість
працівників, чол.
Виручка
Принцип вартості
- основні засоби

За собівартістю за

За справедливою вартістю
– чисті трансакційні
витрати
За собівартістю за

дебіторська заборгованість –
за АМС,
кредиторська заборгованість –
за АМС

первісно за справедливою
вартістю, інструменти
власного капіталу – за
FVTОСІ

FIFO
Первісна вартість
Згідно з МСФЗ 3
(пп. 2.2.3)

FIFO

Метод середньозваженої
вартості

999 млн. євро
Історична вартість
Первісна вартість

4248

Готельний бізнес

Публічне акціонерне
товариство

“Radisson Hospitality AB”

Первісна вартість
Згідно з МСФЗ 3
(пп. 2.2.3)

92,6 млрд. шв. франків
Історична вартість
Первісна вартість

13,2 млрд. дол.
Історична вартість
Первісна вартість

Первісна вартість
Згідно з МСФЗ 3
(пп. 2.2.3)
дебіторська заборгованість та
торгова – за АМС,
боргові інструменти – за
FVTОСІ,
грошові кошти – за
справедливою вартістю,
борги та кредиторська
заборгованість – АМС з
ефективною ставкою
За справедливою вартістю
через прибутки та збитки (інші
– за АМС з ефективною
ставкою)
За собівартістю за

308000

Виробництво продуктів
харчування

Пасажирський та вантажний
авіаційний транспорт

Вид
діяльності
38849

Акціонерне товариство

Організаційно-правова
форма господарювання

економічної

«Nestle»

«Turkish Airlines»

Акціонерне товариство, 49%
акцій якого належать державі
(Турції), 51% - приватним
особам

Компанії

Торгівельні та інші фінансові
зобов’язання – за АМС,
фінансові зобов’язання – за
FVTPL
За собівартістю за

27 млрд. дол.
Історична вартість
Амортизована вартість
метод середньозваженої
вартості або на основі
окремого вимірювання з точки
зору ринкових закупівель
Первісна вартість
Згідно з МСФЗ 3
(пп. 2.2.3)
Боргові інструменти, позики,
дебіторська заборгованість та
інші фінансові активи – за
амортизованою вартістю
(АМС),
Деякі позики та фінансові
активи, більшість інструментів
власного капіталу – за FVTPL,

255033

Оптова та роздрібна торгівля
товарами народного
споживання

Акціонерне товариство

“METRO”
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«Nestle»
вирахуванням
накопиченої амортизації
та збитків від зменшення
корисності / коригується
на ефект переоцінки
зобов’язань з оренди

«Turkish Airlines»

вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від
зменшення корисності /
коригується на ефект
переоцінки зобов’язань з
оренди

“Radisson Hospitality AB”

→ Основні засоби:
ROU• літаки,
• аеропорти та термінали

Відображені
зобов’язання з оренди

Відображені
активи

“METRO”

Повний ретроспективний
спосіб переходу

Інвестиційна нерухомість –
рівень 3,
Деривативи, інвестиції для
продажу, капітал та фінансові
зобов’язання – рівень 2,
Акції для перепродажу –
рівень 1

За ТВ орендних платежів (пп.
2.2.11)

вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від
зменшення корисності /
коригується на ефект
переоцінки зобов’язань з
оренди

→ Основні засоби:
• земля та будівлі,
• транспортні засоби,
• обладнання та меблі

→ Необоротні активи
(окремо):
• земля та будівлі,
• машини та обладнання

→ Основні засоби:
• будівлі,
• земельні ділянки,
• транспортні засоби,
обладнання
Довгострокові
→ Довгострокові
→ Довгострокові
→ Довгострокові
→
Довгострокові зобов’язання з Довгострокові фінансові Довгострокові зобов’язання з Довгострокові зобов’язання з
оренди ,
зобов’язання,
оренди
оренди ,
Короткострокові
→ Короткострокові
→ Короткострокові
→ Короткострокові
→
Короткострокові зобов’язання Короткострокові
Короткострокові зобов’язання Короткострокові зобов’язання

вирахуванням накопиченої
амортизації та збитків від
зменшення корисності /
коригується на ефект
переоцінки зобов’язань з
оренди
За ТВ орендних платежів (пп.
2.2.11).
За ТВ орендних платежів
Для оцінки використано
За ТВ орендних платежів (пп.
- орендні зобов’язання
(пп. 2.2.11) / АМС за
середньозважену ставку
2.2.11)
відсотковою ставкою
залучення додаткових
позикових коштів 3,1%.
Фінансові
активи
за
Деривативи, облігації та
справедливою вартістю через
інвестиції у капітал –
Деривативи – рівень 2,
прибутки та збитки – рівень 2,
Оцінка за справедливою Фінансові активи – рівень 1,
рівень 1,
Фінансові активи через ОСІ –
зобов’язання
– Інші фінансові активи –
вартістю
Фінансові
рівень 3,
рівень 2
рівень 2,
Похідні, що використовуються
Інші оцінки – рівень 3
для хеджування – рівень 2
Достроковий перехід із
2018 р. з повним
Модифікований
Ретроспективний перехід з
ретроспективним
Спосіб переходу на
повним перерахунком
ретроспективний спосіб
перерахунком, але без
МСФЗ 16
переходу
перегляду відповідності
попереднього періоду
договорів оренди новому
визначенню за МСФЗ 16

Компанії
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«Turkish Airlines»

«Nestle»

-

Непрямий

Непрямий

член Star Alliance

За функцією витрат

→ переплати

→ фінансові активи

-

У визначений момент

фінансові зобов’язання

За функцією витрат

→ передплати (оборотні
активи)
→ поточні зобов'язання
→ довгострокові зобов'язання
як відстрочені доходи

Метод оцінки за результатами

З плином часу

Для АМС та боргових за ОСІ

з оренди

“Radisson Hospitality AB”

-

Непрямий

За функцією витрат

-

→

-

У визначений момент

з оренди
Спрощений підхід для ДЗ
Боргові інструменти за АМС
та ОСІ

“METRO”

Продаж дочірньої компанії
METRO China

Непрямий

За функцією витрат

-

-

-

У момент виконання
зобов’язання

з оренди

Джерело: складено на основі консолідованої фінансової звітності АТ «Українська залізниця», турецької авіакомпанії «Turkish Airlines», ПАТ
«Київстар», ПАТ «Готель «Прем’єр Палаці», швейцарської корпорації «Nestle», ДП «НАЕК «Енергоатом».

Особливості діяльності

Розподіл витрат у звіті
про прибутки та збитки
Метод складання звіту
про
рух
грошових
коштів

Контрактні зобов'язання

Контрактні активи

Оцінка
ступеня
завершеності операцій

Визнання доходу

Резерв під збитки для
ECL

Компанії
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2016

А. Облікові показники
381395237
Сукупні активи
197620938
Основні засоби
Необоротні активи 361159523
20235714
Поточні активи
6561056
Запаси
Дебіторська
2360784
заборгованість
6787360
Грошові кошти
328199832
Власний капітал
Сукупні
53195405
зобов'язання
Довгострокові
29215127
зобов'язання
Короткострокові
23980278
зобов'язання
Чиста
28105190
заборгованість
320017
Чистий прибуток
Операційний
-1788038
прибуток
67559929
Виручка
16309401
Операційний

Обліковоекономічні статті

ПСБО

8417920
879122
5188988

6125854

2043899

6419746

33511539
114549
5334601
73938151

40511747

-7322041

1842010

66570164
13992278

23700598

29188631

14636245

29967087

26850266

12620636

83402407

3501628

203854

32198748

31417805

23972736

55390541

12262585

90352319

4819593

2988247

28033446

28697825

28495896

-4,40

11,07

189,61

98,44

-17,28

-18,80

11,61

-4,23

53667685

56038897

57193721

-0,02

-12,94

-8,66

18,87

3,26

0,81

457,68

-34,50

2,79

63,15

-1,61

-1,32

1,32

2019/
2018

-9,80

12,80

-34,36

-2,84

8,33

37,64

77,96 1365,88

-3,92

32,56

-20,00

3,21

-0,31

-75,88

-19,17

6981236

1251826

210808230 210771995 210117926 211816203

5,51
14,02

656540

9129068

-21,79

1,77

0,83

0,40

2018
/2017

-56,99

1002401

8881531

37,42

-2,40

15365913

15743469

19607693

-0,81

12018001

-4,95

2017/
2016

251108547 249078750 253490466 249402231

2019

248022035 235741862 237701229 234555159

2018
-0,90

2017

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

266852016 264444663 265508467 269009924

2016

МСФЗ

1063804 3501457

123279

463611

-345861

247537

-3347912 7589692

4411716 -4088235

1698277

-5994351 4523160

1722856 1803180

-654069

-643967

7367987

3492591

7436590

2784393

-1371642 -358051

9464256 6949912

-1832973 1317965

89305

-7000208 -1312791 -4165302

-5488033 7717207 -2719980

3116821

-2371212

-36235

-1230758 -3937162 5729410

-1164777

2292066

-377556

-2029797

-12280173 1959367 -3146070

-2407353

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн.
2017/
2018/ 2019/
2016
2017
2018

-10,26

-1,47

203,02

-2388,02

44,14

21,72

-8,09

5,35

-35,77

-5,42

-13,42

-6,63

-22,20

-30,47

25,50

-30,03

відносне,
%

-1673156

-989765

3630048

-7642058

12406557

5208353

-2364861

2843492

-117391602

-367614

-316885

-435202

-4492245

-110050976

50401097

-114543221

абсолютне

Відхилення
МСФЗ/ПСБО

Таблиця К.1. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників АТ «Українська залізниця»

Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників консолідованих фінансових звітів вітчизняних та
міжнародних підприємств за 2018-2019 рр.
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2016

грошовий потік
Приріст
по
необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної
та
-12818531
фінансової
діяльності
5194058
ЕВІТ
555387
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт
0,844
поточної
ліквідності
Коефіцієнт
0,381
швидкої ліквідності
Коефіцієнт
0,283
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
0,139
заборгованості
Коефіцієнт
7,170
платоспроможності
Коефіцієнт
0,089
фінансового
левериджу
Коефіцієнт
0,162
фінансового ризику
0,861
Коефіцієнт

Обліковоекономічні статті

ПСБО
2017

772093

0,648
0,256
0,219
0,203
4,927
0,142
0,255
0,797

-7115749

0,539
0,290
0,220
0,210
4,762
0,127
0,266
0,790

0,791

0,264

0,114

4,793

0,209

0,040

0,072

0,383

940477

0,787

0,270

0,135

4,703

0,213

0,243

0,266

0,683

4863347

21,81

7,19

-9,38

-2,72

0,89

-4,21

-0,71

3,53

11,63 -19,75

3,48

2,80

-0,46 -81,80

-11,70 -71,98

-3,36

2019/
2018

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн.
2017/
2018/ 2019/
2016
2017
2018

-0,50

2,43

17,91

-1,88

1,91

510,5

270,9

78,62

417,11

100,96

60,62

0,01

-0,01

0,01

0,17

-0,01

0,00

-0,03

0,11

7887842

8228339

-0,01

0,01

-0,03

-0,13

0,01

-0,18

-0,18

-0,27

168384

282250

0,00

0,01

0,02

-0,09

0,00

0,20

0,19

0,30

3922870

4247519

-1995453 -1419975 10036149

317,35 -192,67 108021179 6441513 -8499951

2018
/2017

20,20 -41,00

89,15

8,80

8454518

3924749

-4303590

4206999

-15,19

2017/
2016

-13140174 -15135627 -16555602 -6519453

2019

98,16

4411716

2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

-4088235

-2029797
110050976

2016

МСФЗ

-8,20

64,01

43,08

-33,58

50,56

-22,29

-23,99

-36,08

-1381,22

-182,86

-2,51

-

відносне,
%

-0,07

0,10

0,04

-2,41

0,07

-0,06

-0,09

-0,30

-7671136

-9497648

-321643

-

абсолютне

Відхилення
МСФЗ/ПСБО
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фінансової
автономії
Коефіцієнт
фінансової
залежності
Рентабельність
продаж у чистому
прибутку
Операційна
рентабельність
продаж
Рентабельність
до
продаж
оподаткування
Рентабельність
власного капіталу
(RОЕ)
Рентабельність
активів (RОА)
Оборотність
активів
Відсоткове
навантаження
Рентабельність
ЕВІТ
Грошовий потік до
прибутку
Грошовий потік до
виручки
Рентабельність

Обліковоекономічні статті

0,028

-0,107

-0,035
-0,028
0,251
1,653
-0,065
7,946
0,220

-0,026

0,008

0,001

0,001

0,208

0,107

0,077

-9,121

0,241
0,055

-0,110

0,005

0,050

1,266

2016

1,162

2016

ПСБО

0,053

0,189

2,623

0,053

0,197

0,278

0,000

0,001

0,010

0,072

0,002

1,255

2017

0,047

0,151

3,604

0,050

0,224

0,315

0,001

0,001

0,011

0,042

0,002

1,264

2018

МСФЗ

0,046

0,136

2,544

0,094

0,575

0,338

0,011

0,014

0,054

0,053

0,033

1,270

2019

0,71

2018
/2017

-29,41

85,51

157,32

7,41

1353,3

1362,2

377,34

27,05

1253,1

0,51

2019/
2018

-4,16

-10,57

-2,84

-13,93 -20,04 -10,31

-66,99 37,41

182,11 -4,97

-88,10 13,64

11,07 13,09

101,56 78,41

101,56 78,25

109,77 7,99

160,75 -41,81

101,41 57,77

-0,89

2017/
2016

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

0,00

-0,03

-5,32

0,12

-1,46

0,03

0,03

0,04

0,12

0,04

0,11

-0,01

-0,01

-0,04

0,98

0,00

0,03

0,04

0,00

0,00

0,00

-0,03

0,00

0,01

0,00

-0,02

-1,06

0,04

0,35

0,02

0,01

0,01

0,04

0,01

0,03

0,01

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн.
2017/
2018/ 2019/
2016
2017
2018

9,50

-8,92

187,11

-184,09

1446,33

20,22

-3384,94

-3662,44

-1400,27

204,55

-2422,03

8,93

відносне,
%

0,00

-0,02

17,07

-0,14

1,55

0,04

-0,03

-0,04

-0,12

0,05

-0,11

0,10

абсолютне

Відхилення
МСФЗ/ПСБО
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2016

2016

2017

2018

МСФЗ
2019

2017/
2016

2018
/2017

2019/
2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

активів
у
грошовому потоці
Рентабельність
власного капіталу
0,061
0,069
0,066
0,060
0,058
-4,24 -10,03 -2,84
по грошовому
потоку
Коефіцієнт
0,580
0,361
0,418
0,392
0,437
15,57 -6,13 11,60
покриття боргу
Коефіцієнт
-0,133
-6,893
2,861
-2,999 -5083,22 141,50 -204,8
реінвестування
Коефіцієнт
покриття грошових
потоків від
-1,272
-1,114
-0,924
-0,762
-1,881 17,00 17,54 -146,7
фінансової та
інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності АТ "Українська залізниця" [184].

Обліковоекономічні статті

ПСБО

-0,01

-0,03
9,75

0,16

0,00

0,06
-6,76

0,19

-1,12

-5,86

0,05

0,00

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн.
2017/
2018/ 2019/
2016
2017
2018

12,46

-

-37,74

14,74

відносне,
%

0,16

-

-0,22

0,01

абсолютне

Відхилення
МСФЗ/ПСБО
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2016
А. Облікові показники
17607970
Сукупні активи
6135705
Основні засоби
5415858
Поточні активи
12192112
Необоротні активи
50858
Запаси
Дебіторська
1383981
заборгованість
3419008
Грошові кошти
12457223
Власний капітал
Сукупні
5150747
зобов'язання
Довгострокові
215479
зобов'язання
Короткострокові
4935268
зобов'язання
Боргові
0
зобов'язання
3409513
Чистий прибуток
Операційний
4229348
прибуток
15753027
Виручка
Операційний
7787955
грошовий потік
Приріст по
необоротним
активам
Грошові потоки від -6041072

Обліково-економічні
статті

8137155
6553846
18326480
61814
896800
5360713
16735315
8145011
342276
7802735
0
6837961
8009520
19077607
8925985

5605686

7154058
9012259
12720794
49801
1273943
5429918
17138824
4594229
311167
4283062
0
6194679
6661244
17078988
8994066

528682
-8995190

24880326

21733053

-6983156

2018

2017

МСФЗ

-15917087

4067945

12176992

22274923

10572331

8938154

0

8253461

2523665

10777126

13686590

1056593

723653

66181

22394425

2069291

12094876

24463716

2019

-15,59

-

15,49

8,42

57,50

81,69

-

-13,22

44,41

-10,80

37,58

58,82

-7,95

-2,08

4,34

66,41

16,60

23,43

-28,81

960,31

-0,76

11,70

20,24

10,38

-

82,18

10,00

77,29

-2,35

-1,27

-29,60

24,12

44,07

-27,28

13,74

14,48

-76,95

-27,43

36,42

16,76

32,00

30,71

-

5,78

637,32

32,32

-18,22

-80,29

-19,31

7,06

22,20

-68,43

48,64

-1,67

Відносне відхилення МСФЗ/МСФЗ,
%
2017/2016 2018/2017 2019/2018

-942084

-

1206111

1325961

2431896

2785166

-

-652206

95688

-556518

4681601

2010910

-110038

-1057

528682

3596401

1018353

4125083

-2012034

5077004

-68081

1998619

1348276

643282

-

3519673

31109

3550782

-403509

-69205

-377143

12013

5605686

-2458413

983097

3147273

-6921897

-1537741

3251007

3197316

2562811

2100193

-

450726

2181389

2632115

-3048725

-4304120

-173147

4367

4067945

-4484555

3957721

-416610

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн
2017/2016 2018/2017 2019/2018

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ К
Таблиця К.2. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників ПАТ «Київстар»
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2016

інвестиційної
та
фінансової
діяльності
3918196
ЕВІТ
4225102
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт
поточної
1,097
ліквідності
Коефіцієнт швидкої
0,973
ліквідності
Коефіцієнт
0,693
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
фінансового
0,017
левериджу
Коефіцієнт
0,413
фінансового ризику
Коефіцієнт
0,293
заборгованості
Коефіцієнт
3,419
платоспроможності
Коефіцієнт
фінансової
1,413
залежності
Коефіцієнт
0,707
фінансової
незалежності
Рентабельність
0,216

Обліково-економічні
статті

7781361
8337567

0,840
0,802
0,687

0,020
0,487
0,327
3,055
1,487

0,673
0,358

7472779

2,104
1,565
1,268

0,018
0,268
0,211
4,731
1,268

0,789
0,363

2018

6752538

2017

МСФЗ

0,401

0,559

1,787

2,270

0,441

0,787

0,184

0,128

0,216

0,251

10612258

10624030

2019

67,58

11,47

-10,29

38,38

-27,73

-35,17

4,96

83,00

60,83

91,74

76,87

72,34

-1,18

-14,71

17,24

-35,43

54,86

81,56

12,65

-45,81

-48,76

-60,08

11,57

15,24

11,95

-16,82

20,23

-25,69

34,57

61,79

801,56

-81,37

-73,10

-70,15

27,28

36,53

Відносне відхилення МСФЗ/МСФЗ,
%
2017/2016 2018/2017 2019/2018

0,15

0,08

-0,15

1,31

-0,08

-0,15

0,00

0,57

0,59

1,01

3247677

2834342

0,00

-0,12

0,22

-1,68

0,12

0,22

0,00

-0,58

-0,76

-1,26

864788

1028823

0,04

-0,11

0,30

-0,78

0,11

0,30

0,16

-0,56

-0,59

-0,59

2274691

2842669

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн
2017/2016 2018/2017 2019/2018

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿɄȾɈȾȺɌɄɍɄ

531

продаж у чистому
прибутку
Операційна
рентабельність
продаж
Рентабельність
продаж
до
оподаткування
Рентабельність
власного капіталу
(RОЕ)
Рентабельність
активів (RОА)
Оборотність активів
Відсоткове
навантаження
Рентабельність
ЕВІТ
Грошовий потік до
прибутку
Грошовий потік до
виручки
Рентабельність
активів у
грошовому потоці
Рентабельність
власного капіталу
по грошовому
потоку
Коефіцієнт

Обліково-економічні
статті

0,390

0,438

0,419
0,315
0,868
1,107
0,395
1,350
0,527
0,457

0,608
-

0,268

0,274

0,194

0,895

1,078

0,249

1,841

0,494

0,442

0,625

-

2017

0,268

2016

2018

-

0,527

0,383

0,468

1,114

0,408

1,071

0,819

0,293

0,404

0,437

0,420

МСФЗ

-

0,801

0,494

0,547

1,152

0,477

0,999

0,903

0,362

0,588

0,476

0,475

2019

-

-2,78

3,38

6,52

-26,68

58,96

2,63

-2,95

62,64

52,95

63,13

45,27

-

-13,29

-16,24

-11,15

-17,46

3,16

-3,18

-5,72

-6,84

-3,56

-0,12

7,64

-

51,90

28,87

16,84

3,35

16,93

-6,77

10,30

23,48

45,55

9,01

13,05

Відносне відхилення МСФЗ/МСФЗ,
%
2017/2016 2018/2017 2019/2018

-

-0,02

0,01

0,03

-0,49

0,15

0,03

-0,03

0,12

0,14

0,17

0,12

-

-0,08

-0,07

-0,06

-0,24

0,01

-0,04

-0,05

-0,02

-0,01

0,00

0,03

-

0,27

0,11

0,08

0,04

0,07

-0,07

0,08

0,07

0,18

0,04

0,05

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн
2017/2016 2018/2017 2019/2018
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2016

2017

МСФЗ
2018

2019

2017/2016

2016

2017

ПСБО
2017

2018

МСФЗ
2019

А. Облікові показники
206281440 210186435 210016830 215562903 218867050
Сукупні активи
37666626 42832950 34323429 36010055 32949102
Оборотні активи
Дебіторська
11322869 11082720 4467897 4087746 1605048
заборгованість
257896
548978
388034
1866496
192601
Грошові кошти
13988883 18289227 23466799 27684313 28539129
Запаси
Договірні активи
417
4133
(інші оборотні
активи)
Необоротні активи 168614814 167353485 175693401 179552848 185917948
159698984 155922293 160888601 162731629 162942508
Основні засоби
129610
ROU-активи (інші

Обліковоекономічні статті

87,99

22,90

22,96

2019/2018

-90,64

%
2018/2017

0,00

-

0,30

-15,42

2,64
4,91
-8,51
381,01
17,97
2,20
1,15
-

13,72
-2,12
112,87
30,74
-0,75
-2,36
-

2018/
2017

1,89

2017/
2016*

-

0,13

3,54

891,13

3,09

-89,68

-60,74

-8,50

1,53

2019/
2018

Відносне
відхилення, %

3304147

-

3716

-

-

-3776691 1843028

-

210879

-1261329 3859447 6365100

-

854816

1478462 -1673895

-380151 -2482698

4300344 4217514

291082

-240149

5166324 1686626 -3060953

3904995 5546073

Абсолютне відхилення,
тис. грн
2017/ 2018/ 2019/
2016* 2017
2018

-

4966308

8339916

-

5177572

-160944

-6614823

-8509521

-169605

-

3,19

4,98

-

28,31

-29,32

-59,69

-19,87

-0,08

Відхилення МСФЗ до
ПСБО
відносне,
абсолютне
%

0,23

1,40

МСФЗ/МСФЗ, тис. грн
2017/2016 2018/2017 2019/2018

Таблиця К.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників ДП «Енергоатом»

покриття боргу
Коефіцієнт
17,012
1,592
2,993
реінвестування
Коефіцієнт
покриття грошових
потоків від
-1,289
-1,288
-0,992
-0,765
-0,09
фінансової та
інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності АТ "Київстар" [326].

Обліково-економічні
статті

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɬɚɛɥɢɰɿɄȾɈȾȺɌɄɍ
Ʉ
Відносне відхилення МСФЗ/МСФЗ,
Абсолютне відхилення
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2016

2017

2017

2018

МСФЗ
2019

необоротні активи)
159609331 158420443 127098816 130175217 134122148
Власний капітал
Сукупні
46672109 51765992 82918014 85387686 84744902
зобов'язання
Довгострокові
25017667 25210983 54289147 54706526 52666392
зобов'язання
Визнане
довгострокове
74516
орендне
зобов'язання
Короткострокові
21654442 26555009 28628867 30681160 32078510
зобов'язання
Боргові
11244399 16412756 16374324 16726693 17792679
зобов'язання
Зобов'язання з
122460
оренди
Нараховані
114199
зобов'язання з
оренди
Погашені
3376
зобов'язання з
оренди
Поточна
заборгованість за
47944
довгостроковими
зобов'язаннями з
оренди
Контрактні
1528
1210
зобов'язання

Обліковоекономічні статті

ПСБО

2,42
2,98
0,77

-

7,17
-0,23
-

-

-

-

-

10,91
0,77

-

22,63
45,96
-

-

-

-

-

2018/
2017

-0,74

2017/
2016*

-20,81

-

-

-

-

2,15

4,55

-

-3,73

-0,75

3,03

2019/
2018

Відносне
відхилення, %

-

417379

-

-2040134

-642784

-

-

-

-

-

5168357

-

-

-

-

-

-38432

-318

-

-

-

-

352369

4900567 2052293 1397350

-

193316

5093883 2469672

-1188888 3076401 3946931

Абсолютне відхилення,
тис. грн
2017/ 2018/ 2019/
2016* 2017
2018

-

-

-

-

-

-38432

2073858

-

29078164

31152022

-31321627

-

-

-

-

-

-0,23

7,81

-

115,34

60,18

-19,77

Відхилення МСФЗ до
ПСБО
відносне,
абсолютне
%
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2016

Загальні фінансові
1738257
витрати
Фінансові витрати
на оренду (%)
Загальні операційні
витрати
Операційні витрати
з оренди
(амортизація)
232791
Чистий прибуток
Операційний
3098895
прибуток
36067864
Виручка
Операційний
5620025
грошовий потік
Приріст по
необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної та
-3454863
фінансової
діяльності
2373358
ЕВІТ
292693
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт
1,739
поточної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої 0,535

Обліковоекономічні статті

-

3822353
8190009

-

-

-1321755

1308929

3773641

3446

8305039

2675

4754064

2019

8339916

-1261329

3859447

6365100

-

10013593 14502252 -35,73

6,71

8805578
4685120

1,199
0,170

135274

-1599724

1,613

0,438

0,194

1,174

5664025

10007063

0,056

1,027

4876527

9592284

-

-7,27

-646,55

-94,30

-5463297 -3466858 -8571708 -16089920 -58,13

3723453

3611894

-667,79

-

-

-

20,05

2017/
2016*

14,42

-2,10

20,89

13,64

-147,3

-53,72

168,93

14,47

22,79

21,18

-

-

-

98,23

2018/
2017

-

-

-

-4480469 2505653

-0,097

0,02

-0,03

-0,126

12,49

-2238084 1201485

-0,14

-0,15

-787498

-414779

-2008434 -5104850 -7518212

-

-2008131 6290140 4488659

2419826 5567569 4791336

-1892417 978905

-

-858187

-

-197871

-

238480

-1789966 1866740 1196342

-1554546 809475

-

-

-

348484 2049718

Абсолютне відхилення,
тис. грн
2017/ 2018/ 2019/
2016* 2017
2018

-13,90

-4,14

-87,71

64,92

44,83

10,88

11,90

-18,53

-

-2,33

-

5,77

2019/
2018

Відносне
відхилення, %

10056749 11253091 -57,76

4631828

-

8502910

-

4374939

2018

МСФЗ

38487690 38487690 44055259 48846595

4136459

2017

2086741

2017

ПСБО

-0,27

-0,41

6284844

8670304

1996439

9601245

111559

-

6881080

5144108

-

-

-

2049718

-61,28

-25,67

392,87

6409,44

36,54

761,20

3,09

-

525,70

389,19

-

-

-

98,23

Відхилення МСФЗ до
ПСБО
відносне,
абсолютне
%
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ліквідності
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
фінансового
левериджу
Коефіцієнт
фінансового ризику
Коефіцієнт
фінансової
залежності
Коефіцієнт
фінансової
незалежності
Коефіцієнт
заборгованості
Коефіцієнт
платоспроможності
Рентабельність
продаж у чистому
прибутку
Операційна
рентабельність
Рентабельність
до
продаж
оподаткування
Рентабельність
власного капіталу
(RОЕ)

Обліковоекономічні статті

0,021

0,159

0,327

1,327

0,754

0,246

4,060

-0,034

0,034

-0,042

-0,008

0,157

0,292

1,292

0,774

0,226

4,420

0,006

0,086

0,008

0,001

2017

0,012

2016

ПСБО

0,027

0,122

0,213

0,099

2,533

0,395

0,605

1,652

0,652

0,427

0,014

2017

0,036

0,129

0,228

0,105

2,525

0,396

0,604

1,656

0,656

0,420

0,061

2018

МСФЗ

0,029

0,100

0,230

0,077

2,583

0,387

0,613

1,632

0,632

0,393

0,006

2019

2018/
2017

5,86
7,27
5,62

632,1
60,42
612,2

-0,052

-0,041

-0,359

0,020

-0,020

0,034

0,034

0,002

0,009

-0,010

0,01

0,01

0,02

0,01

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,01

0,05

-0,01

-0,03

0,00

-0,03

0,06

-0,01

0,01

-0,02

-0,02

-0,03

-0,05

Абсолютне відхилення,
тис. грн
2017/ 2018/ 2019/
2016* 2017
2018

-0,050
22,35

0,92

26,52

2,30

-2,25

1,48

-1,46

-3,67

-6,56

90,13

71,12

2019/
2018

35,04
672,05
20,69

-0,33

0,33

-0,21

0,22

0,54

-1,61

-8,13

8,85

-2,59

2,66

11,75

1,53

73,58 348,84

18,10

2017/
2016*

Відносне
відхилення, %

0,04

0,16

0,18

0,13

-1,53

0,15

-0,15

0,33

0,33

0,27

-0,01

419,58

392,87

525,70

389,19

-37,62

60,31

-19,71

24,54

99,65

168,41

-34,44

Відхилення МСФЗ до
ПСБО
відносне,
абсолютне
%
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2016

2017

2017

2018

МСФЗ
2019

2017/
2016*

2018/
2017

0,03
0,00

0,13
0,03

0,05

0,008

-10,2 -11,949
-0,062
0,946
-0,062

-0,280
-

0,966

-13,6
29,43
30,62
41,88 -0,010

-0,012

8,62

40,98

36,15
-12,2

22,85

-0,09

2,15

0,37

0,54

0,02

-0,007

0,00

0,27

-0,32

0,22

0,03

0,02

0,07

0,29

-0,03

-0,06

0,02

0,00

Абсолютне відхилення,
тис. грн
2017/ 2018/ 2019/
2016* 2017
2018

-20,2

2019/
2018

Відносне
відхилення, %

Рентабельність
0,001
-0,006
0,018
0,022
0,017 -657,2 18,53
активів (RОА)
Оборотність
0,175
0,183
0,185
0,207
0,225 4,73
11,97
активів
Відсоткове
0,123 -11,826 0,532
0,566
0,508 -9689 6,38
навантаження
Рентабельність
0,066
0,004
0,229
0,227
0,196 -94,66 -0,72
ЕВІТ
Грошовий потік до
1,814
2,759
0,455
0,996
1,289 52,16 119,01
прибутку
Грошовий потік до
0,156
0,094
0,097
0,227
0,297 -39,77 134,95
виручки
Рентабельність
активів у
0,027
0,017
0,018
0,047
0,067 -36,93 165,54
грошовому потоці
Рентабельність
власного капіталу
0,035
0,023
0,026
0,078
0,110
198,46
по грошовому
35,25
потоку
Коефіцієнт
0,500
0,220
0,227
0,599
0,815 -55,9 163,27
покриття боргу
Коефіцієнт
-2,864
0,446
2,595
2,278
481,14
реінвестування
Коефіцієнт
покриття грошових
потоків від
-1,627 -0,661 -1,074 -1,168 -0,901 59,36 -8,77
фінансової та
інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності ДП "НАЕК "Енергоатом" [328].

Обліковоекономічні статті

ПСБО

-0,41

3,31

0,01

0,00

0,00

0,00

-2,30

0,23

12,36

0,00

0,02

-62,45

115,59

3,33

14,40

3,13

3,09

-83,52

6409,44

104,50

0,98

392,02

Відхилення МСФЗ до
ПСБО
відносне,
абсолютне
%
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А. Облікові показники
Сукупні активи
Основні засоби
Необоротні активи
Поточні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Сукупні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Боргові зобов'язання
Чистий прибуток
Операційний прибуток
Виручка
Операційний грошовий потік
Приріст по необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної та фінансової
діяльності
ЕВІТ
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт поточної

Обліково-економічні статті

41003
9125

101326
31884

99859
32042

1467

-13321
10112
9493

-

-12307
13163
12526

0,835

14199

15582

0,854

89791

26468

23209

89469

10468

38189

37517
7538

32792

28403

13233

70981

65920

8883

62777

65981

13693

40394

7938

7990

0,953

12991

13752

-18383

-5314

15398

91439

13789

43030

35582

78612

58403

4500

11167

9061
12422

8401
12411

96012

29956

27775

27554

137015

2018

133210

2017

131901

2016

МСФЗ

0,857

15062

16078

-12800

-3735

15850

92568

13674

12904

37164

41615

33463

75078

52862

7469

11766

9343

35663

92277

28762

127940

2019

-2,24

-24,21

-23,18

-8,24

-

-8,88

0,36

-3,36

-15,14

14,04

1,79

15,45

7,68

-4,86

-0,65

0,09

7,86

-0,49

1,47

0,80

0,99

14,13

36,85

36,00

-38,00

-462,24

8,44

1,84

4,20

38,87

52,61

12,68

8,51

10,75

-6,97

-43,31

-10,10

0,71

28,60

-5,24

7,85

2,86

-10,07

15,94

16,91

30,37

29,71

2,94

1,23

-0,83

23,27

-8,00

-3,29

-5,96

-4,50

-9,49

65,98

5,36

2,39

-13,02

-3,89

-3,99

-6,62

-0,02

-3033

-3051

-1014

-

-1383

322

-460

-1345

3259

672

4389

5061

-3204

-52

11

660

-158

1467

221

1309

0,12

3498

3640

-5062

-6781

1199

1648

556

2930

13926

4841

2790

7631

-4374

-3438

-1255

64

9119

-5314

2181

3805

-0,10

2071

2326

5583

1579

452

1129

-115

2436

-3230

-1415

-2119

-3534

-5541

2969

599

218

-5340

-3735

-1194

-9075

2019/2018

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. шв. франків

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

Таблиця К.4. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників компанії «Nestle»
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ліквідності
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт фінансового
ризику
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт фінансової
автономії
Коефіцієнт
платоспроможності
Коефіцієнт заборгованості
Рентабельність продаж у
чистому прибутку
Операційна рентабельність
Рентабельність продаж до
оподаткування
Рентабельність власного
капіталу (RОЕ)
Рентабельність активів (RОА)
Оборотність активів
Відсоткове навантаження
Рентабельність ЕВІТ
Грошовий потік до прибутку
Грошовий потік до виручки

Обліково-економічні статті

0,533
0,208
1,131
0,522
2,122
0,471
1,877
0,533
0,084
0,147
0,106
0,117
0,057
0,677
0,939
0,113
1,073
0,158

0,213
0,999
0,430
1,999
0,500
2,001
0,500
0,099
0,153
0,140
0,135
0,067
0,678
0,952
0,147
1,138
0,174

2017

0,544

2016

0,077
0,677
0,945
0,150
1,117
0,168

0,173

0,142

0,151

0,114

0,574

1,743

0,426

2,346

0,609

1,346

0,105

0,364

2018

МСФЗ

0,097
0,699
0,937
0,174
1,159
0,171

0,232

0,163

0,148

0,139

0,587

1,704

0,413

2,420

0,633

1,420

0,179

0,462

2019

-15,56
-0,14
-1,35
-23,45
-5,71
-9,20

-13,03

-24,49

-3,71

-15,45

6,62

-6,21

-5,79

6,15

21,35

13,17

-2,40

-1,96

36,24
-0,09
0,63
33,55
4,07
6,49

47,55

34,38

2,32

36,37

7,68

-7,13

-9,55

10,56

16,63

19,05

-49,69

-31,71

25,72
3,25
-0,83
15,49
3,80
1,68

34,26

14,53

-2,04

21,77

2,28

-2,23

-3,07

3,16

3,90

5,52

71,62

26,95

-0,01
0,00
-0,01
-0,03
-0,06
-0,02

-0,02

-0,03

-0,01

-0,02

0,03

-0,12

-0,03

0,12

0,09

0,13

-0,01

-0,01

0,02
0,00
0,01
0,04
0,04
0,01

0,06

0,04

0,00

0,03

0,04

-0,13

-0,05

0,22

0,09

0,22

-0,10

-0,17

0,02
0,02
-0,01
0,02
0,04
0,00

0,06

0,02

0,00

0,02

0,01

-0,04

-0,01

0,07

0,02

0,07

0,07

0,10

2019/2018

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. шв. франків

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
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2016

2017

2018

2019

12,11
11,88
-46,45
-47,83

15,23
-28,94
-129,94
21,42

0,20

-0,13
-

-0,02

-0,01

0,23

-0,16
-12,58

0,03

0,01

А. Облікові показники
Сукупні активи
Основні засоби
Необоротні активи
Поточні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Сукупні зобов'язання

Обліково-економічні статті

67587
15046
27630
21980
-277859

133647

13234
9862
3221

-1138498
662558

21257

317112

449361

1721506

11610

314934

622312

-275316

15155

29627

317369

296886

384699

346996

2018

370229

2017

583008

2016

МСФЗ

498703

-162688

27799

17801

13376

42124

293891

273886

336015

2019

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн

-0,40

0,05
-1,35

0,03

0,01

-61,51

75,59

582,40

180,17

13,69

-49,43

-29,43

-14,94

-34,01

-6,07

0,92

-3,29

-57,98

0,72

-56,16

0,08

-5,73

-9,80

-19,86

40,91

30,78

53,32

-11,74

42,18

-7,40

-7,75

-3,16

-1058948

860639

18759

17768

1812

-66060

-132249

-55295

-198309

-40246

2543

-723

-16020

109

-37960

257

-18048

-37703

-123609

112628

6542

6191

-1779

12497

-23478

-23000

-10981

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

Таблиця К.5. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників готель «Прем'єр Палац»

4,98

6,39

2019/2018

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. шв. франків

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

Рентабельність активів у
0,118
0,107
0,114
0,120
-9,33
грошовому потоці
Рентабельність власного
0,236
0,221
0,254
0,285
-6,61
капіталу по грошовому потоку
Коефіцієнт покриття боргу
0,671
0,536
0,381
0,426
-20,10
Коефіцієнт реінвестування
9,679
-2,898 -4,244
Коефіцієнт покриття
грошових потоків від
-1,266 -1,066 -0,838 -1,238
15,81
фінансової та інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності компанії "Nestle" [329].

Обліково-економічні статті

МСФЗ
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Довгострокові зобов'язання
Короткострокові
зобов'язання
Боргові зобов'язання
Чистий прибуток
Операційний прибуток
Виручка
Операційний грошовий
потік
Приріст по необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної та фінансової
діяльності
ЕВІТ
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт фінансового
ризику
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової
залежності

Обліково-економічні статті

0,811
-2,385
-2,287
-1,385

0,014

-1,512

-1,314

-0,512

-75331

-62288

1,830

-132249

-

0,058

94043

62239

2,493

275663

225030

0,591

-15636

-191405

96307

860639

-193270

860639

635442

1495497

-193270

27116

226009

-190438

635442

2017

1495497

2016

-1,260

-2,119

-2,260

0,547

0,845

0,762

12708

124074

-136108

257

135434

304782

119309

12708

583437

38875

583437

2018

МСФЗ

-2,065

-2,124

-3,065

0,182

0,298

0,275

112628

208743

-111085

-23478

117628

274274

208257

112628

345628

153075

345628

2019

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн

-170,37

-74,10

-57,70

5587,71

3060,55

321,51

545,30

150,57

-20,94

-

51,10

22,50

91,83

545,30

-57,51

-88,00

-57,51

8,97

7,34

5,21

-32,54

-53,79

-69,42

-98,52

28,83

-80,68

100,19

44,01

10,56

863,04

-98,52

-8,18

43,37

-8,18

-63,87

-0,25

-35,62

-66,79

-64,77

-63,89

786,28

68,24

18,38

-9235,41

-13,15

-10,01

74,55

786,28

-40,76

293,76

-40,76

-0,87

-0,97

-0,87

0,80

1,77

1,90

1053909

286745

-13043

-

31804

50633

175769

1053909

-860055

-198893

-860055

0,12

0,17

0,12

-0,26

-0,98

-1,73

-847931

27767

-60777

132506

41391

29119

134945

-847931

-52005

11759

-52005

-0,81

-0,01

-0,81

-0,37

-0,55

-0,49

99920

84669

25023

-23735

-17806

-30508

88948

99920

-237809

114200

-237809

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
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2016

2017

Коефіцієнт фінансової
-1,953
-0,722
автономії
Коефіцієнт заборгованості
2,953
1,722
Коефіцієнт
0,339
0,581
платоспроможності
Рентабельність продаж у
-0,859
3,122
чистому прибутку
Операційна рентабельність
-0,851
-0,057
продаж
Рентабельність продаж до
-0,859
3,122
оподаткування
Рентабельність власного
0,170
-1,215
капіталу (RОЕ)
Рентабельність активів (RОА) -0,332
1,779
Оборотність активів
0,386
0,570
Відсоткове навантаження
1,015
8,936
Рентабельність ЕВІТ
-0,846
0,349
Грошовий потік до прибутку
-0,325
-6,015
Грошовий потік до виручки
0,277
0,341
Рентабельність активів у
0,107
0,194
грошовому потоці
Рентабельність капіталу по
-0,055
-0,133
грошовому потоку
Коефіцієнт покриття боргу
0,042
0,148
Коефіцієнт реінвестування
-0,711
Коефіцієнт покриття від
-0,999
-1,248
фінансової та інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності

Обліково-економічні статті

1,484
0,674
0,411
0,759
0,411
-0,514
0,330
0,803
0,540
0,761
0,565
0,429
0,344
-0,537
0,340
-5,010
-1,059

1,793
0,558
0,042
0,391
0,042
-0,046
0,035
0,833
0,102
0,407
1,135
0,444
0,370
-0,490
0,232
526,981
-0,995

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, тис. грн

-24,94

255,61
-

-142,91

82,06

636,56
47,60
780,55
141,28
-1749,66
23,35

-815,89

463,51

93,33

463,51

71,45

-41,67

63,01

20,29

56,85
74207,22

-268,73

90,46

-98,05
46,23
-98,85
16,52
118,87
30,25

96,22

-98,66

790,14

-98,66

-3,97

4,13

-9,85

-6,42

46,61
-100,95

-9,69

-6,96

849,45
-3,60
426,79
86,95
-50,24
-3,49

-1019,32

884,86

93,97

884,86

20,84

-17,24

38,98

-0,25

0,11
-

-0,08

0,09

2,11
0,18
7,92
1,20
-5,69
0,06

-1,39

3,98

0,79

3,98

0,24

-1,23

1,23

0,25

0,08
527,69

-0,36

0,18

-1,74
0,26
-8,83
0,06
7,15
0,10

1,17

-3,08

0,45

-3,08

-0,02

0,07

-0,07

-0,06

0,11
-531,99

-0,05

-0,03

0,30
-0,03
0,44
0,35
-0,57
-0,02

-0,47

0,37

0,37

0,37

0,12

-0,31

0,31

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" [559].

-0,484

2019

-0,793

2018

МСФЗ
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А. Облікові показники
Сукупні активи
Основні засоби
Необоротні активи
Поточні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Сукупні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Боргові зобов'язання
Чистий прибуток
Операційний прибуток
Виручка
Операційний грошовий потік
Приріст по необоротним активам
Грошові потоки від інвестиційної
та фінансової діяльності
ЕВІТ
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності

Обліково-економічні статті

1636
5945

14566
3631
193
592
1891

14890
3601
217
379
1466

10958
2368
-324
-1943
1301
279

0,845
0,578

9792
613
-47
-130
-59

0,801
0,410

753

223
1301

8083

9179
-77

4297

4497

-130

9338

8554

8907

0,870
0,426

954

1413

-1712

1661

1457

12855

1413

5179

9608

14787

5346
12851

5087
13404

570

190

4505

16227

13918

13002

13476

20732

2018

18197

2017

18491

2016

МСФЗ

0,800
0,438

876

1047

-1672

3727

2111

13229

1047

788

10236

5964

11896

17860

6864

2075

540

290

4770

19954

17261

24724

2019

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. дол.

5,53
40,84

572,88

1100,77

-4034,04

-

286,30

11,91

1100,77

389,61

-11,94

-4,45

-3,96

-4,13

5,09

28,99

56,20

-11,06

0,83

-2,18

-3,52

-1,59

2,94
-26,29

-241,94

8,61

11,89

612,65

-38,47

17,31

8,61

237,67

15,53

20,53

12,32

15,06

11,20

-13,48

-3,72

-1,55

24,07

11,40

7,05

13,93

-8,05
2,94

-8,18

-25,90

2,34

124,38

44,89

2,91

-25,90

4,65

9,62

15,16

23,81

20,78

15,46

26,83

-5,26

52,63

5,88

22,97

24,02

19,26

0,04
0,17

338

1431

-1896

-

1755

1166

1431

300

-1096

-200

-353

-553

259

425

213

-24

30

-324

-474

-294

0,02
-0,15

675

112

231

1985

-911

1897

112

530

1255

882

1054

1936

599

-255

-22

-3

874

1661

916

2535

-0,07
0,01

-78

-366

40

2066

654

374

-366

35

898

785

2288

3073

919

439

-30

100

265

3727

3343

3992

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

Таблиця К.6. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників авіакомпанії «Turkish Airlines»
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової автономії
Коефіцієнт фінансової залежності
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт заборгованості
Рентабельність продаж у чистому
прибутку
Операційна рентабельність
Рентабельність продаж до
оподаткування
Рентабельність капіталу (RОЕ)
Рентабельність активів (RОА)
Оборотність активів
Відсоткове навантаження
Рентабельність ЕВІТ
Грошовий потік до прибутку
Грошовий потік до виручки
Рентабельність активів у
грошовому потоці
Рентабельність власного капіталу
по грошовому потоку
Коефіцієнт покриття боргу
Коефіцієнт реінвестування

Обліково-економічні статті
0,440
2,404
1,600
0,294
3,404
1,416
0,706
0,020
0,119
0,025
0,042
0,012
0,597
0,214
0,119
1,820
0,216
0,129
0,454
0,293
-7,31

1,751
0,275
3,635
1,380
0,725
-0,008
-0,013
-0,006
-0,015
-0,004
0,530
0,454
-0,013
-4,715
0,063
0,033
0,121
0,067
-

2017

0,326
2,635

2016

0,156
0,877

0,258

0,075

0,133
0,039
0,660
0,675
0,110
1,031
0,113

0,074

0,110

0,059

0,287
3,487
1,402
0,713

1,616

0,316
2,487

2018

МСФЗ

0,206
0,566

0,330

0,093

0,123
0,035
0,582
0,837
0,079
2,016
0,160

0,066

0,079

0,060

0,278
3,602
1,384
0,722

1,733

0,348
2,602

2019

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. дол.

338,68
-

276,71

289,39

375,58
391,93
12,80
-52,75
994,28
138,60
245,19

522,56

994,28

358,79

6,79
-6,36
2,64
-2,58

-8,62

34,99
-8,77

-46,74
112,00

-43,15

-42,01

219,75
218,23
10,56
214,83
-7,42
-43,35
-47,55

191,48

-7,42

187,84

-2,39
2,45
-0,99
1,00

1,00

-28,22
3,47

32,18
-35,43

27,72

24,08

-7,75
-10,38
-11,87
23,92
-28,00
95,53
40,79

-10,77

-28,00

1,69

-3,18
3,29
-1,26
1,28

7,24

10,14
4,61

0,23
-

0,33

0,10

0,06
0,02
0,07
-0,24
0,13
6,54
0,15

0,03

0,13

0,03

0,02
-0,23
0,04
-0,02

-0,15

0,11
-0,23

-0,14
8,19

-0,20

-0,05

0,09
0,03
0,06
0,46
-0,01
-0,79
-0,10

0,05

-0,01

0,04

-0,01
0,08
-0,01
0,01

0,02

-0,12
0,08

0,05
-0,31

0,07

0,02

-0,01
0,00
-0,08
0,16
-0,03
0,99
0,05

-0,01

-0,03

0,00

-0,01
0,11
-0,02
0,01

0,12

0,03
0,11

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
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2016

2017

2018

2019

Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, млн. дол.

11,82

0,37

А. Облікові показники
Сукупні активи
Основні засоби
Необоротні активи
Поточні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Сукупні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові
зобов'язання
Боргові зобов'язання
Чистий прибуток
Операційний
прибуток
(EBIT)

Обліково-економічні статті

513413
193018
61549
162301
4253
46997
7356
253656
259757
42803
216954
34199
4400
14700

189036

61049

154820

4586

44678

8024

265676

233993

47874

186119

44066

26400

3000

2017

502517

2016

31648

3555

253926

209893

284401

494294

255970

249868

51520

4150

378436

371828

209125

750264

2018

МСФЗ

73196

21986

248862

352477

693029

1045506

148785

239643

71251

3968

409557

784734

223087

1194291

2019

-0,41

390,00

-83,33

-22,39

16,57

-10,59

11,01

-4,52

-8,33

5,19

-7,26

4,83

0,82

2,11

2,17

115,29

-19,20

642,50

-3,25

564,44

90,29

0,91

3296,79

9,62

-2,42

133,17

504,12

8,34

46,13

131,28

518,45

-1,99

67,93

143,68

111,52

-41,87

-4,09

38,30

-4,39

8,22

111,05

6,68

59,18

11700

-22000

-9867

30835

-5071

25764

-12020

-668

2319

-333

7481

500

3982

10896

16948

-845

219727

-7061

241598

234537

2314

242512

4523

-103

216135

310279

16107

236851

41548

18431

-5064

142584

408628

551212

-107185

-10225

19731

-182

31121

412906

13962

444027

Відносне відхилення
Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
МСФЗ/МСФЗ, тис. євро
2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Таблиця К.7. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників компанії «Radisson»

-48,35

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

Відносне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %

Коефіцієнт покриття грошових
потоків від фінансової та
-13,04 -1,22 -0,85 -1,263
90,66
30,17
інвестиційної діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності авіакомпанії "Turkish Airlines" [560].
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Виручка
Операційний грошовий
потік
Приріст по необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної та фінансової
діяльності
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт поточної
ліквідності
Коефіцієнт швидкої
ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт фінансового
ризику
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової
автономії
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт
платоспроможності
Коефіцієнт заборгованості
Рентабельність продаж у
чистому прибутку
Операційна рентабельність

Обліково-економічні статті

500

-72900
12723

0,748
0,251
0,034
1,024
0,169
0,494
2,024
1,977
0,506
0,005

-

-67000

2736

0,832

0,283

0,043

0,881

0,180

0,529

1,891

2,148

0,466

0,027
0,015

72400

33900

0,003

967300

2017

961200

2016

0,033

0,004

0,659

1,518

2,931

0,341

1,111

1,931

1,190

1,436

1,803

18765

121533

310279

121159

959173

2018

МСФЗ

0,073

0,022

0,875

1,142

8,027

0,125

4,658

7,027

0,680

0,882

1,162

33780

-164224

412906

153848

999326

2019

386,91

-83,44

8,65

-7,97

7,01

-6,55

-6,36

16,27

-21,35

-11,53

-10,07

365,02

-8,81

-

113,57

0,63

117,12

-18,52

30,22

-23,21

44,81

-30,94

558,44

88,57

3411,06

473,16

141,01

47,49

266,71

62055,80

67,35

-0,84

121,99

493,60

32,88

-24,74

173,86

-63,48

319,23

263,89

-42,89

-38,57

-35,56

80,02

-235,13

33,08

26,98

4,19

0,01

-0,02

0,04

-0,17

0,13

-0,03

-0,01

0,14

-0,01

-0,03

-0,08

9987

-5900

-

38500

6100

0,02

0,00

0,15

-0,46

0,91

-0,15

0,94

0,91

1,16

1,19

1,05

6042

194433

309779

48759

-8127

0,04

0,02

0,22

-0,38

5,10

-0,22

3,55

5,10

-0,51

-0,55

-0,64

15015

-285757

102627

32689

40153

Відносне відхилення
Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
МСФЗ/МСФЗ, тис. євро
2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018
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2016

2017

2018

2019
0,01
-0,08
-0,04
-0,01
-0,05
0,01
-6,37
0,04
0,08
0,15
1,35
-0,49

72,78
678,69
301,90
-32,29
-22,17
121,99
-45,10
21,88
-17,48
59,88
29,56
-4,58
-193,97

1,99

-1,64
-144,41

0,20

0,05

-0,39
-0,27
0,02
-1,10
0,05

0,00

0,00

0,01

-1,93

0,14
-0,02

0,28

-0,03

-0,49
-0,13
0,04
-1,73
0,03

0,02

0,09

0,01

Відносне відхилення
Абсолютне відхилення
МСФЗ/МСФЗ, %
МСФЗ/МСФЗ, тис. євро
2017/2016 2018/2017 2019/2018 2017/2016 2018/2017 2019/2018

продаж
Рентабельність продаж до
0,003
0,013
0,020
0,034
362,09
48,74
оподаткування
Рентабельність власного
0,099
0,017
0,014
0,109
-82,95
-17,67
капіталу (RОЕ)
Рентабельність активів
0,053
0,009
0,006
0,023
-83,51
-35,04
(RОА)
Оборотність активів
1,913
1,904
1,518
1,028
-0,44
-20,28
Відсоткове навантаження
0,912
0,866
0,593
0,462
-5,10
-31,49
Рентабельність ЕВІТ
0,003
0,015
0,033
0,073
386,91
117,12
Грошовий потік до прибутку 11,300
4,925
3,828
2,102
-56,41
-22,27
Грошовий потік до виручки
0,035
0,075
0,126
0,154
112,22
68,76
Рентабельність активів у
0,067
0,143
0,192
0,158
111,28
34,54
грошовому потоці
Рентабельність власного
капіталу по грошовому
0,128
0,279
0,475
0,760
118,51
70,53
потоку
Коефіцієнт покриття боргу
0,769
2,117
0,477
0,618
175,19
-77,46
Коефіцієнт реінвестування
144,8
0,390
0,373
-99,73
Коефіцієнт покриття
грошових потоків від
-0,506 -0,993
0,997
-0,937
-96,28
200,38
фінансової та інвестиційної
діяльності
Джерело: складено на основі фінансової звітності компанії "Radisson Hospitality AB" [327].
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А. Облікові показники
Сукупні активи
Основні засоби
Необоротні активи
Поточні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти
Власний капітал
Сукупні зобов'язання
Довгострокові зобов'язання
Короткострокові зобов'язання
Боргові зобов'язання
Чистий прибуток
Операційний прибуток
Виручка
Операційний грошовий потік
Приріст по необоротним
активам
Грошові потоки від
інвестиційної та фінансової
діяльності
ЕВТ
Б. Фінансові показники
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Коефіцієнт абсолютної
ліквідності

Обліково-економічні статті

4343
262

5314
7540
7703
2108
571
1298
3130
12111
3406
8705
259
337
823
26792
905
-1685

-1042
576

0,885
0,215
0,149

6822
9225
6554
3046
575
1559
3207
12573
4197
8376
70
348
833
29476
1027
-

-1041
693

0,782
0,255
0,186

0,115

1,787
0,226

709

-1321

-804

796

27082

828

-115

3419

7762

2735

500

482

1946

7761

6736

4760

15243

14497

МСФЗ
2018 2019

15779

2017

0,316

0,896
0,383

-36

692

1870

290

19123

163

401

5400

6370

5702

12072

2243

2014

423

2004

5710

8606

6095

14316

2020*

-19,89

13,09
-15,73

16,88

-0,10

-

-11,88

-9,11

-1,20

-3,16

270,00

3,93

-18,85

-3,67

-2,40

-16,74

-0,70

-30,79

17,53

-18,27

-22,10

-3,40

-22,79

101,95
5,31

-23,09

-26,78

52,28

-12,04

1,08

0,61

-134,12

1,16

-50,11

0,38

-35,91

-12,62

-61,48

-15,59

-7,69

0,75

-10,66

-10,43

-4,89

460,33

-1,66
262,47

-110,26

173,46

-3439,29

-33,49

-5,45

-69,13

31,05

92,86

-38,77

5,59

-23,61

-4,19

243,10

-17,22

-0,89

-39,79

-0,65

-5,49

-21,10

Відносне відхилення, %
2018/2017 2019/2018 2020/2019*

0

0
0

-117

-1

-

-122

-2684

-10

-11

189

329

-791

-462

-77

-261

-4

-938

1149

-1685

-1508

-536

-0,03

0,90
0,01

133

-279

881

-109

290

5

-452

3

-4362

13

-4349

-395

-798

-89

-162

58

-804

-554

-746

0,26

-0,02
0,28

-387,00

1634,00

1926,00

-146,00

-1103,00

-365,00

95,00

2600,00

-4033,00

302,00

-3731,00

-98,00

1427,00

-88,00

-18,00

-3773,00

-56,00

-354,00

-3829,00

Абсолютне відхилення, млн. дол.
2018/2017 2019/2018 2020/2019*

Таблиця К.8. Аналіз фінансових коефіцієнтів та облікових показників компанії «METRO AG»

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ К

548

Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт фінансового
левериджу
Коефіцієнт фінансової
автономії
Коефіцієнт фінансової
залежності
Коефіцієнт платоспроможності
Коефіцієнт заборгованості
Рентабельність продаж у
чистому прибутку
Операційна рентабельність
продаж
Рентабельність продаж до
оподаткування
Рентабельність власного
капіталу (RОЕ)
Рентабельність активів (RОА)
Оборотність активів
Відсоткове навантаження
Рентабельність ЕВІТ
Грошовий потік до прибутку
Грошовий потік до виручки
Рентабельність активів у
грошовому потоці
Рентабельність власного
капіталу по грошовому потоку
Коефіцієнт покриття боргу
Коефіцієнт реінвестування

Обліково-економічні статті

1,259
0,795

0,031
0,021
0,106 -0,039
0,022 -0,008 0,025
0,022 -0,008 0,025
0,700 0,856 -0,221
1,000 1,000 1,000
1,100 0,961 1,779
0,034 0,029 0,015

3,038
-0,99

4,870

0,013 -0,004

0,271

0,205

0,058
0,286

0,203
4,920
1,255
0,797
0,012
0,028
0,024
0,109
0,022
1,868
0,832
1,000
1,233
0,035
0,065
0,320
14,671 3,494
-0,54

0,054

0,026

0,031

1,868
0,535

5,301

0,189

0,054
0,155

0,127

0,018

0,175

-0,002

0,009

0,021

1,186
0,843

6,383

0,157

2,542

1,309

1,250

1,088

2017
3,920

2020*
5,382

МСФЗ
2018 2019
3,869 2,838

-76,18
-

-10,81

-10,36

1,49
-98,84
-15,87
0,00
10,81
-3,05

1,98

8,56

-8,70

-6,54

0,29
-0,29

-1,02

1,03

-16,85

-13,05
-84,34

-4,97

-8,25

-135,60
-135,60
22,35
0,00
-12,58
-12,99

-136,87

21,77

-0,47

-133,76

48,39
-32,61

8,84

-8,12

14,88

-65,51
101,99

-33,49

-33,49

46,50
-98,02
-133,22
0,00
115,46
-29,65

33,85

-110,85

-67,35

38,60

3,28
-3,18

-17,66

21,44

10,21

Відносне відхилення, %
2018/2017 2019/2018 2020/2019*
-1,30
-26,65
-20,27

-11
-

0

0

0
-2
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

-0,46
-0,45

-0,01

0,00

-0,03
-0,03
0,16
0,00
-0,14
0,00

-0,15

0,00

0,00

-0,02

0,61
-0,26

0,43

-0,02

0,16

-0,10
7,94

-0,06

-0,01

0,01
-1,22
-0,89
0,00
0,95
-0,01

0,04

-0,02

-0,02

0,01

0,04
-0,03

-1,37

0,03

0,24

Абсолютне відхилення, млн. дол.
2018/2017 2019/2018 2020/2019*
0
-1,03
-1,37
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МСФЗ
2018 2019
30,62

190,54

Відносне відхилення, %
2018/2017 2019/2018 2020/2019*

2017
2020*
Коефіцієнт покриття грошових
потоків від фінансової та
-0,987 -0,87
-0,6
0,419
11,96
інвестиційної діяльності
Примітки: *дані взяті за 9 місяців 2020 та 2019 років.
Джерело: складено на основі фінансової звітності "Metro AG" [324].

Обліково-економічні статті
0

0,27

0,88

Абсолютне відхилення, млн. дол.
2018/2017 2019/2018 2020/2019*
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ДОДАТОК Л
Витяг фінансової інформації із приміток до звітності вітчизняних та
міжнародних компаній за 2018-2019 рр.
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.1. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо відображення впливу
першого застосування МСФЗ 16 на активи та зобов'язання підприємства

Джерело: [328].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.2. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо відображення впливу
першого застосування МСФЗ 16 на зобов'язання, обумовлені фінансовою
діяльністю

Примітки: сума 11692 тис. грн. пояснюється у табл. Л.3.
Джерело: [328].
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Л
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.3. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо відображення впливу
першого застосування МСФЗ 16 на довгострокові та поточні зобов'язання з
оренди

Джерело: [328].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.4. Витяг із приміток «Radisson» щодо відображення впливу першого
застосування МСФЗ 16 на облікові показники Групи

Джерело: [327].
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Л
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.5. Витяг із приміток «Radisson» щодо перерахунку зобов'язань з
оренди після запровадження МСФЗ 16

Джерело: [327].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.6. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо перерахунку курсових
різниць для зобов'язань з орендних платежів після запровадження МСФЗ 16
-до змін:
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- після змін:

Джерело: [328].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.7. Витяг із приміток «Київстар» щодо змін у резервах для виведення
активів з експлуатації

Джерело: [326].
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Л
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.8. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо перекласифікації основних
засобів у інвестиційну нерухомість

Джерело: [328].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.9. Витяг із приміток «Енергоатом» щодо розрахунку резервів під
кредитні збитки внаслідок застосування МСФЗ 9

Джерело: [328].
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Л
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.10. Витяг із приміток «METRO AG» щодо відображення знецінення
фінансових активів у звіті про прибутки та збитки внаслідок застосування
МСФЗ 9 та поправок до МСБО 1

Джерело: [324].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.11. Витяг із приміток «Українська залізниця» щодо розрахунку
резервів під кредитні збитки внаслідок застосування МСФЗ 9

Джерело: [184].
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ Л
ɌɚɛɥɢɰɹЛ.12. Витяг із приміток «Radisson» щодо розрахунку резервів під
кредитні збитки внаслідок застосування МСФЗ 9

Джерело: [327].

ɌɚɛɥɢɰɹЛ.13. Витяг із приміток «METRO AG» щодо розрахунку резервів під
кредитні збитки внаслідок застосування МСФЗ 9

Джерело: [324].

556

557

Radisson
Hospitality
AB
Metro
AG

ДП «НАЕК
«Енергоатом»

Зміни у доходах 2019/2018, %
2,9
4,2
1,1
11,0
Зміни у доходах 2018/2017, %
17,3
-0,8
-9,0
14,5
Зміни у операційних прибутках
-25,9
131,0
0,6
11,9
2019/2018, %
Зміни у операційних прибутках
8,6
115,0
-1,2
22,8
2018/2017, %
Зміни у чистих прибутках
4,7
518,0
-134,0
-18,5
2019/2018, %
Зміни у чистих прибутках
238,0
-19,0
-3,0
21,2
2018/2017, %
Контрактні активи 2019/2018, %
12,65
891,13
Контрактні
зобов'язання
7,10
39,65
-20,81
2019/2018, %
Частка контрактних активів у
3,49
0,01
0,00
загальних активах, %
Частка контрактних зобов'язань
6,67
4,20
0,05
0,00
у загальних активах, %
Джерело: складено на основі консолідованих звітів обраних компаній (додаток К).

Статті

Turkish
Airlines
1,2
1,8
-0,8
4,2
23,3
38,9
36,82
-6,04
1,52
0,66

32,0
20,2
30,7
10,4
9,84
10,89
4,79
14,03

Nestle

16,8
11,7

ПАТ
«Київстар»

1,99

0,64

274,74

255,04

-99,0

786,0

863,0

75,0

ПАТ
«Готель
«Прем’єр
Палац»
-10,0
11,0

3,39

0,12

-16,67

143,33

78,0

1365,0

-34,5

37,6

8,0
12,8

АТ
«Українська
залізниця»

Зміни у звітних показниках вітчизняних та міжнародних компаній після переходу на МСФЗ 15
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Radisson
Hospitality
AB, тис.
євро
Metro
AG, млн.
євро

ROU-активи
1638
297023
2100
Зобов'язання з оренди
1595
466869
2500
2019
1293
85201*
122*
Відстрочені
податки
2018
1138
49038*
228*
2019
1521
77033
628
Амортизація
активів
2018
1087
47062
571
2019
27
1212
248
Операційні
витрати
2018
336
222429
208
2019
57
40518
190
Фінансові витрати
2018
0
14641
208
Всього активи
24724
1194291
14316
Всього зобов’язання
17860
1045506
12072
Частка орендних зобов’язань
9%
45%
21%
у загальних зобов’язаннях
Частка ROU-активів у
7%
25%
15%
загальних активах
Зміни у відстрочених
+14%
+74%
-47%
податках
Зміни у амортизаційних
+40%
+64%
+10%
відрахуваннях
Зміни в операційних витратах
-92%
-99%
+19%
Зміни у фінансових витратах
+100%
+177%
-9%
Примітки: *відстрочені податкові активи.
Джерело: складено на основі консолідованих звітів обраних компаній.

Статті

Turkish
Airlines,
млн. дол.
2594232
2796026
403184*
220397*
3160134
2285053
184485
719080
344745
7185
24463716
10777126
26%
11%
+83%
+38%
-74%
+4698%

129610
122460
12522551
13231718
348152934
340637844
8305039
8502910
47540640
4374939
218867050
84744902
0,14%
0,06%
-5%
+2%
-2%
+987%

-49%
+25%

+67%

-34%

3%

1%

3210
1006
475
724
3082
1847
1313
2572
1026
820
127940
75078

ДП "НАЕК
ПАТ
Nestle,
"Енергоатом", «Київстар»,
млн.
тис. грн.
тис. грн.
шв. фр.

1%
+347%

Х
Х

-9%
-16%

+7%
+716%

-1%

4%

Х

+3%

3572779
2366244
110183*
24640*
12402695
12547478
85532726
79900779
421383
51641
269009924
57193721

АТ «УЗ»,
тис. грн.

ПАТ
"Готель
"Прем'єр
Палац",
тис. грн.
0
0
0
0
900240
875282
208357
227770
99838
118788
336015
498703

Зміни у звітних показниках вітчизняних та міжнародних компаній після переходу на МСФЗ 16
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-

5-10
-

-

Поліпшення оренди
-

Виправлені установки та
технічні вдосконалення
Примітки: * для ROU-активів.
Джерело: складено на основі консолідованих звітів зазначених компаній.

-

5-32
5-45
-

6-83

3-30
3-18

-

9-80

-

5-20
3-5*

5-30
3-7*

5-15

2-69

2-78
5-46

3-125

2-30
2-29
8-130

Енергоатом Київстар Укрзалізниця

Авторське право
Патенти та ліцензії
Будівлі
Споруди та передавальні
пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти,
прилади,
інвентар
Мережеве
та
білінгове
програмне забезпечення
Земляне полотно та верхня
будова колії
Локомотиви
Вагони
Літаки та тренажери
Запасні частини до літаків

Вид активу / підприємство

3-15

до 7

-

-

-

-

-

25
7
Термін
оренди/5

-

-

3-15
4-7

до 10
до 5

-

25-50

3-5

Turkish
Airlines

до 25

Готель
«Прем'єр
Палац»
-

-

-

-

-

3-15

10-25
3-10

3-8
20-40

Nestle

7-10

-

-

-

-

5-7

3-7

-

15-20*

Radisson
Hospitality AB

-

8-15

-

-

-

-

3-13
3-8

-

10-33

METRO
AG

Аналіз терміну корисного використання активів, в тому числі ROU-активів, на досліджуваних підприємствах

ДОДАТОК Ɉ

Зростання
Зростання
Без значних змін
/ зростання
Без змін/
Зниження

Коефіцієнт поточної ліквідності

Зниження/
Значне зниження
Зниження/
Коефіцієнт швидкої ліквідності
Без змін
Зниження/
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Без змін
В. Коефіцієнти рентабельності продукції
Чиста
рентабельність
основної
Зниження/
діяльності
значне зниження
Операційна рентабельність
Зростання
Рентабельність
продажів
до
Зниження /
оподаткування
значне зниження
Г. Коефіцієнти рентабельності капіталу
RОЕ
Значне зниження
RОА
Зниження /
Оборотність сукупних активів
Без змін
Відсоткове навантаження
Значне зниження
Рентабельність ЕВІТ
Зростання

Б. Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнти платоспроможності

Коефіцієнти автономії

А. Коефіцієнти платоспроможності
Коефіцієнти фінансового левериджу
Коефіцієнти фінансового ризику

Фінансові коефіцієнти / компанії

Прогноз,
отриманий
у п. 3.5*
(додаток З)

ДП "НАЕК
"Енергоатом"
-70,15
-73,1
-81,37

11,95
13,1
9,01
59,83
32,94
10,3
-6,77
16,93

-71,12
-90,13

-26,52
0,88
-22,35
-20,93
-19,76
8,62
-10,18
-13,55

-25,69

-16,82

801,56
61,79

ПАТ
"Київстар"

-12,49

2,3

1,48

-6,56
-3,67

АТ
"Українська
залізниця"

ПАТ "Готель
"Прем'єр
Палац"
884,86

94,1

884,86

-66,8

-64,77

-63,89

20,84

38,98

-0,25
-35,62

-10,77

-28,2

1,69

10,14

2,94

-8,1

-1,26

-3,18

7,24
4,61

"Turkish
Airlines"

1354,12 -1399,84 -9,36
1346,8 815,24 12,25
8,33
-3,6
-11,87
157,32 426,79 23,92
85,51
86,95
-28,0

377,34

26,2

1253,12

510,54

270,93

78,62

-1,88

-0,5

17,91
2,43

36,19
32,01
3,25
-0,83
15,49

14,53

-1,98

21,77

71,62

26,95

-10,07

-2,23

-3,07

3,9
5,52

"Nestle"

Динаміка змін фінансових коефіцієнтів досліджуваних компаній за 2018-2019 рр.

36,77
66,1
-5,45
-133,2
0

-110,9

-67,35

38,6

460,33

262,47

-1,66

3,28

21,44

10,21
-20,27

“METRO
AG”

560
964
288,52
-32,3
-22,2
121,9

72,8

121,0

493,6

-42,9

-38,57

-35,56

-24,74

-63,5

319,23
264

“Radisson”

127,60
321,76
-2,84
54,36
35,65

19,72

151,82

334,88

96,43

39,47

-15,41

-3,67

-3,15

144,16
34,85

Середні
значення
коефіцієнтів

ДОДАТОК П
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"Nestle"

"Turkish
Airlines"

ПАТ "Готель
"Прем'єр
Палац"

АТ
"Українська
залізниця"

ПАТ
"Київстар"

ДП "НАЕК
"Енергоатом"

Середні
значення
коефіцієнтів

Д. Коефіцієнти ефективності грошових потоків
Чистий грошовий потік на одиницю
Зростання
30,62 16,84 -10,31
-3,49
40,79
1,68
-29,65
21,88
8,55
виручки
Чистий грошовий потік на одиницю
Без змін
29,43
3,35
-29,41 -50,24 95,53
3,8
115,46
-45,1
15,35
прибутку
Рентабельність активів у грошовому
Зниження /
41,88 28,87
-2,84
-6,96
24,08
4,98
-33,49 -17,48
4,88
потоці
Без змін
Рентабельність капіталу у грошовому
Зростання
40,98
51,9
-2,84
-9,69
27,72
12,11 -33,49
59,9
18,32
потоці
Е. Коефіцієнти покриття
Покриття боргу
Значне зниження 36,15
11,6
46,61
32,18
11,88 -65,51
29,6
12,81
Незначне
Реінвестування
-12,19 87,99 -204,9
-35,43 -46,45 101,99
-4,6
-26,82
зростання
100,95
Покриття грошових потоків від
та
інвестиційної
фінансової
Зниження
22,85
22,9
-146,7
-6,42
-48,35 -47,83 190,54
-194
-25,88
діяльності
Відповідність прогнозам
Х
11
13
8
9
11
11
7
12
12
Невідповідність прогнозам
Х
11
19
14
13
11
11
15
10
10
Джерело: складено на основі фактичних даних із додатку К та прогнозованих даних із додатку З.
Примітки: * Виключаючи вплив гудвілу/включаючи вплив гудвіл. Сирім виділено показники, які відповідають прогнозним значенням.

Фінансові коефіцієнти / компанії

Прогноз,
отриманий
у п. 3.5*
(додаток З)
“METRO
AG”

ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹДОДАТɄɍ П
“Radisson”
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Джерело: сайт IFRS.org.

Таксономія МСФЗ із використанням тегів та посилань

ДОДАТОК Р

ДОДАТОК С
Допоміжні матеріали від розробників для розуміння Таксономії МСФЗ
Назва
Формули посилань
Таксономії МСФЗ
Коротко про Таксономію
МСФЗ
Ілюстративні приклади
Ілюстрована Таксономія
МСФЗ
xIFRS
(IFRSs with XBRL)
Вказівки до Таксономії
МСФЗ
Зовнішні засоби перегляду
таксономії

Залучення XBRL

Впровадження XBRL

Опис
Документ, що надає технічні та фінансові вказівки для тих, хто
звітує, та пояснює МСФЗ-концепції та їх значення
Документ, який коротко представляє XBRL у поєднанні із
МСФЗ, тобто Таксономію МСФЗ
Приклад XBRL та іXBRL (Inline XBRL) звітування та приміток,
створених використовуючи Таксономію МСФЗ
Документ, що представляє структуру Таксономії МСФЗ в
простому візуальному форматі, що не вимагає знань XBRL.
Доступний для повних МСФЗ та МСП.
Онлайн-інструмент, який надає уявлення про формат та зміст
електронних МСФЗ із вбудованим XBRL, як для повних МСФЗ,
так і для МСФЗ МСП, проте виключно передплатникам.
Технічні вказівки для користувачів Таксономії МСФЗ
Список комерційних XBRL-проєктів, що можуть бути
використані для перегляду Таксономії МСФЗ
Документ, спільно розроблений Міжнародною федерацією
бухгалтерів (IFAC) та Асоціацією аудиту та контролю
інформаційних систем (ISACA), який інформує спеціалістів з
бухгалтерського обліку та аудиту та керівництво підприємств
про переваги та можливості вбудовування XBRL у внутрішні
процеси звітування.
Практичний посібник для бухгалтерів у бізнесі та практиці,
опублікований у 2010 р. Інститутом дипломованих бухгалтерів
в Англії та Уельсі (ICAEW) спільно з Thomson Reuters.
містить
усі
передбачені
законодавством
Посібник
Великобританії податкові декларації, які повинні подаватися в
електронному режимі через урядовий портал за допомогою
XBRL.

Джерело: [115, с. 390].
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ДОДАТОК Т
Приклади моделювання Таксономії XBRL МСФЗ

- ієрархічне моделювання

- табличне моделювання

Джерело: сайт ifrs.org.
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ДОДАТОК У
Підприємства, які зобов’язані подавати фінансову звітність за МСФЗ та
звітувати відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ

суспільний інтерес

Публічні
товариства

акціонерні

Суб’єкти
господарювання,
які
здійснюють діяльність у
видобувних галузях
Підприємства,
які
провадять господарську
діяльність за видами,
перелік
яких
визначений Постановою
Кабінету
Міністрів
України від 28 лютого
2000 р. № 419 (із змінами)

x емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені
до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів
яких здійснено публічну пропозицію;
x банки;
x страховики;
x недержавні пенсійні фонди;
x інші фінансові установи (крім інших фінансових
установ та недержавних пенсійних фондів, що належать
до мікропідприємств та малих підприємств);
x підприємства, які відповідно до Закону України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” належать до великих підприємств
x акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено
публічну пропозицію та/або акції яких допущені до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
x підприємства, які провадять діяльність у видобувних
галузях
x надання фінансових послуг, крім страхування та

пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
x недержавне пенсійне забезпечення (група 3 КВЕД
ДК 009:2010);
x допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і
страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком
допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного
забезпечення (група 2 КВЕД ДК 009:2010)

ȾɈȾȺɌɈɄɎ
Строки звітування для міжнародної звітності, яка подається до СФЗ
Суб’єкти звітування
Підприємства суспільного інтересу

Термін звітування
До 30 квітня року, наступного за звітним

Приватні акціонерні товариства (ПАТ)
До 30 квітня року, наступного за звітним
Суб’єкти господарювання видобувних
До 30 квітня року, наступного за звітним
галузей
Підприємства, які провадять господарську
діяльність за видами за переліком
До 30 квітня року, наступного за звітним
відповідно до Постанови № 419
Великі підприємства, які не є емітентами Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за
цінних паперів, та середні підприємства
звітним періодом
Інші фінустанови, що належать до Не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за
мікропідприємств та малих підприємств
звітним періодом
* Суб’єкти звітування, які подають проміжну фінансову звітність відповідно до норм
законодавства, звітують на СФЗ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Джерело: [403].
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НОТАТКИ АВТОРА

”Ідеї не обирають час, вони обирають людей”
”Наукові ідеї отримуються великою працею“
”Методологія науки будується у головах науковців, 
Методологія обліку будується у головах обліковців.
Остання ²підтверджує або заперечує першу, в той час як перша²
існує завжди!“
”Метафоричні дерева являють собою світоглядну модель
економічного пізнання людства“ (д.е.н., проф. О. Шевчук)

”Нормативи беруть початок зі знань, поточна мета яких визначає
їх життєствердність чи смертоносність“
”Розвиток суспільства хаотичний, тимчасово віддалений від
уподібнення економіки природі“
”Природні загрози повертають життєсвтердним засадам
суспільного розвитку сталості”
”Велич людини можна лише на певний час затінити, знищити –
ніколи!” (ɪɨɦɚɧ´Ȼɟɪɟɫɬ³ ɚɜɬɨɪɚА. Шкуліпɢ)

”Наука – не людина, і знищенню, на жаль, підлягає”
”Дерево, яке дає найбільше плодів, отримає найбільше каміння“
(Д. Кайрак)

”ȄȳțțȳȟȠȪțȓȐȠȜȚȡȧȜȠȖȏȎȥȖȦȎȐȠȜȚȡȧȜȠȖȚȎȱȦ“
Ǯ ȭȘ ȐȖ ȞȜȕȐ ȭȔȓȠȓ ȕȎȒȎȥȡ țȳȚȓȤȪȘȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȜȞȎ ȕ ȝȞȎȐȎ ´ɹɤɳɨ
ɩɥɨɞɢ ɹɛɥɭɧɿ ɨɞɧɨɝɨ ɫɭɫɿɞɚ ɡɜɢɫɚɸɬɶ ɧɚɞ ɤɜɿɬɧɢɤɨɜ ɬɸɥɶɩɚɧɿɜ
ɿɧɲɨɝɨɫɭɫɿɞɚ³"
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