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THE FEATURES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL RESULTS OF ASSOCIATIONS
OF ENTERPRISES

У статті досліджено теоретичні основи бухгалтерського обліку господарської діяльності об'єднання підприємств
та формування фінансових результатів. Розглянуто особливості нормативного регулювання економічної категорії
прибуток (збиток) або фінансовий результат, що дало змогу встановити особливості сутності та бухгалтерського
обліку прибутку об'єднань підприємств. Визначено основні нормативноNправові документи щодо здійснення будьN
якої господарської діяльності в Україні. Проведено аналіз переліку захищених дисертацій з проблем бухгалтерськоN
го обліку корпорацій та акціонерних підприємств. Здійснено розгляд особливостей бухгалтерського обліку фінанN
сових результатів відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. ВиN
значено, що однією з особливостей відображення прибутку або збитку від господарської діяльності є наявність взаєN
мовідносин, що існували раніше між покупцем та об'єктом придбання, під час здійснення процесу об'єднання
підприємств.

The theoretical bases of accounting of economic activity of association of enterprises and formation of financial
results are investigated in the article. The article describes the accounting profit and the importance of control in the
workplace. The features of statutory regulation of the economic category of profit (loss) or financial result were considered,
making it possible to establish peculiarities of the essence and accounting of profit of associations of enterprises. The
pressing questions of forming of financial results of enterprises activity are considered in the modern terms of
management.The basic normative legal documents on carrying out of any economic activity in Ukraine are defined. An
analysis of the list of defended dissertations on the problems of accounting of corporations and incorporated enterprises
was carried out, which made it possible to form an opinion about the practical lack of scientific research on accounting
of financial results of any of the types of associations of enterprises. The peculiarities of accounting of financial results in
accordance with the requirements of international standards of accounting and financial reporting were considered.
This made it possible to determine that the accounting of associations of enterprises and the procedure of preparation of
consolidated financial statements are also regulated by national regulations (standards) of accounting, but the latter are
imperfect and do not always take into account all possible situations in practice. It is proved that, in addition to the
traditional financial result arising from the comparison of income and expenses incurred during the reporting period, a
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі становлення та розвитку ринко&

вих відносин об'єднання підприємств України
зіткнулися з рядом проблем, які пов'язані з
визначенням фінансових результатів та їх
відображенням у бухгалтерському обліку. Най&
важливішим показником, який характеризує
ефективність фінансової діяльності об'єднань
підприємств являється фінансовий результат
(прибуток або збиток). Фінансовий результат
об'єднань підприємств виступає основою його
економічного розвитку і зміцнення фінансових
відносин з контрагентами та відображає ефек&
тивність його господарювання за всіма напрям&
ками діяльності. На законодавчому рівні питан&
ня обліку фінансових результатів достатньо
вирішено, проте збільшуються дискусії нау&
ковців з приводу пошуку шляхів зростання та
стабілізації фінансових результатів об'єднань
підприємств, особливостей їх створення та
особливостей ведення їх бухгалтерського об&
ліку. Ці питання потребують уточнення та до&
даткового вивчення. Актуальними залишають&
ся питання щодо формування методичних
підходів визначення фінансових результатів
об'єднань підприємств та ведення їх обліку в
обліковій практиці підприємств, вирішення
яких впливає на зміцнення економічного стану
суб'єкта господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання обліку фінансових результатів об'єд&
нань підприємств знайшли своє відображення
у працях багатьох вчених, зокрема В.Г. Білика,
С.В. Кучер, Л.Г. Ловінської, С.В. Мочерного,
О.В. Олійника, О.Є. Ширягіної, Л.М. Яременко
та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не вирішиними залишаються питання дію&
чої практики ведення бухгалтерського обліку

business combination, as a separate entity, must account and reflect the financial result of the unification in the
consolidated financial statements. This enabled us to form the components of the financial result of the unification of the
enterprises. It is determined that one of the features of profit or loss statement from business activities is the existence of
relationships that previously existed between the customer and the property to be acquired during the process of the
unification of the enterprises.

Ключові слова: облік фінансових результатів, прибуток, об'єднання підприємств, фінан�
совий результат, господарська діяльність.

Key words: accounting of financial results, profit, association of enterprises, financial result,
economic activity.

фінансових результатів об'єднань підприємств
щодо формування методичних підходів визна&
чення фінансових результатів об'єднань під&
приємств.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних

основ бухгалтерського обліку господарської
діяльності об'єднання підприємств та форму&
вання фінансових результатів.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бухгалтерський облік фінансових резуль&

татів враховуючи особливості створення різних
видів господарських об'єднань підприємств,
особливості їх економіко&організаційної
структури, мети створення має суттєво від&
різнятися від практики бухгалтерського обліку
звичайних суб'єктів господарювання.

На складність бухгалтерського обліку фі&
нансових результатів впливають також обсяги
здійснюваних господарських операцій, опера&
тивність та чіткість обробки інформації, такі
операції залежать від організації системи бух&
галтерського обліку, послідовності застосу&
вання обраної облікової політики тощо.

Розглянемо особливості нормативного ре&
гулювання такої економічної категорії, як при&
буток (збиток) або фінансовий результат з ме&
тою встановлення особливостей сутності та
бухгалтерського обліку прибутку об'єднань
підприємств.

Основи здійснення будь&якої господарської
діяльності в Україні регулюються Господарсь&
ким кодексом України, Цивільним Кодексом
України, Податковим кодексом України, Мит&
ним кодексом України тощо.

Господарський кодекс України визначає
сутність прибутку суб'єкта господарювання,
загальний порядок його розподілу та поря&
док вилучення у зв'язку з порушенням суб'єк&
том господарювання норм чинного законо&
давства.
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Відповідно до ст. 142 Господарського кодек&
су України "прибуток (доход) суб'єкта госпо&
дарювання є показником фінансових резуль&
татів його господарської діяльності, що визна&
чається шляхом зменшення суми валового до&
ходу суб'єкта господарювання за певний період
на суму валових витрат та суму амортизацій&
них відрахувань" [1].

Склад валового доходу та валових витрат
суб'єктів господарювання визначається зако&
нодавством, а для цілей оподаткування може
встановлюватися спеціальний порядок визна&
чення доходу як об'єкта оподаткування. Поря&
док використання прибутку (доходу) суб'єкта
господарювання визначає власник або уповно&
важений ним орган відповідно до законодав&
ства та установчих документів. Держава може
впливати на вибір суб'єктами господарювання
напрямів та обсягів використання прибутку
(доходу) через нормативи, податки, податкові
пільги та господарські санкції відповідно до
законодавства.

Отже, попри наявність значної кількості
змін в податковому законодавстві за останні
роки, норми Господарського кодексу не при&
ведені у відповідність до норм Податкового
кодексу України. Така невідповідність пред&
ставлена, перш за все, використанням термінів
"валовий дохід" та "валові витрати", які вилу&
чені з податкового законодавства з прийнят&
тям Податкового кодексу. Крім того, наявне
ототожнення прибутку з доходом, без зазна&
чення ситуацій, за яких прибуток буде тотож&
ним поняттю доходу.

Відповідно до ст. 240 Господарського кодек&
су України зазначається, що прибуток (дохід),
одержаний суб'єктом господарювання внаслі&
док порушення встановлених законодавством
правил здійснення господарської діяльності, а
також суми прихованого (заниженого) прибут&
ку (доходу) чи суми податку, несплаченого за
прихований об'єкт оподаткування, підлягають
вилученню в дохід відповідного бюджету в по&
рядку, встановленому законом. Прибуток (до&
ход), незаконно одержаний суб'єктами під&
приємницької діяльності стягується за рішен&
ням суду до Державного бюджету України [1].

На відміну від Господарського кодексу Ук&
раїни, Цивільний кодекс України визначає за&
гальний характер розподілу прибутку між
учасниками підприємства.

Відповідно до ст. 123 Цивільного кодексу
України "Прибуток та збитки повного товари&
ства розподіляються між його учасниками про&
порційно до їхніх часток у складеному капіталі,
якщо інше не передбачено засновницьким до&

говором або домовленістю учасників. Позбав&
лення учасника повного товариства права на
участь у розподілі прибутку чи збитків не до&
пускається" [9].

Як бачимо ця стаття визначає характер роз&
поділу прибутку повного товариства, а поло&
ження, які регулюють порядок розподілу інших
суб'єктів господарювання — відсутні.

Відповідно ст. 30 Закону України "Про акціо&
нерні товариства", однією із частин прибутку
акціонерного товариства є дивіденди, що вип&
лачуються акціонеру з розрахунку на одну на&
лежну йому акцію певного типу та/або класу.
За акціями одного типу та класу нараховуєть&
ся однаковий розмір дивідендів. Виплата диві&
дендів за простими акціями здійснюється з чи&
стого прибутку звітного року та/або нерозпо&
діленого прибутку на підставі рішення загаль&
них зборів акціонерного товариства у строк, що
не перевищує шість місяців з дня прийняття
загальними зборами рішення про виплату ди&
відендів [2].

Що ж до дивідендів за привілейованими
акціями, то їх виплата здійснюється з чистого
прибутку звітного року та/або нерозподілено&
го прибутку відповідно до статуту акціонерно&
го товариства у строк, що не перевищує шість
місяців після закінчення звітного року. У разі
відсутності або недостатності чистого прибут&
ку звітного року або минулих років виплата
дивідендів за привілейованими акціями здійс&
нюється за рахунок резервного капіталу това&
риства або спеціального фонду для виплати
дивідендів за привілейованими акціями.

Чинний на сьогодні Закон України "Про
холдингові компанії в Україні" визначає, що
виключне право визначення напрямів та поряд&
ку використання прибутку корпоративних
підприємств мають загальні збори холдингової
компанії [3]. Тобто ця норма підкреслює, що
кожне акціонерне товариство або об'єднання
підприємств можуть на власний розсуд вста&
новлювати напрями розподілу отриманого
ними чистого прибутку за наслідками звітного
року.

Варто відмітити, що відповідно до останніх
змін податкового законодавства, чинна редак&
ція Податкового кодексу України також не
містить визначення або будь&якого іншого
підходу до розуміння поняття "прибуток".
Лише ст. 14 визначає поняття інвестиційний
прибуток, під яким можна розуміти "дохід у
вигляді позитивної різниці між доходом, отри&
маним платником податку від проведення опе&
рацій з цінними паперами з урахуванням кур&
сової різниці, деривативами та корпоративни&
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ми правами, випущеними в інших, ніж цінні па&
пери, формах, та витратами на придбання та&
ких інвестиційних активів" [8].

Враховуючи вищевикладене можна стверд&
жувати, про практичну відсутність законодав&
чої бази, яка б встановлювала єдиний підхід до
розуміння сутності фінансового результату
господарської діяльності. Нині наявні теоре&
тичні надбання щодо поняття терміну "фінан&
совий результат", його класифікації тощо,
сформувалися в результаті досвіду його фор&
мування та розподілу на практиці. Сьогодні
фінансовий результат, вважається одним із
економічних показників, який важко порівня&
ти, особливо, якщо мова йде про різні підприє&
мства. Така ситуація склалась у зв'язку з наяв&
ністю різних варіативних частин у формуванні
облікової політики суб'єкта господарювання,
які в кінцевому результаті впливають на вели&
чину отриманого прибутку.

Аналізуючи стан наукових досліджень
щодо удосконалення бухгалтерського обліку
процесу формування та розподілу фінансових
результатів об'єднань підприємств, встановле&
но, що в Україні практично відсутні наукові
дослідження щодо бухгалтерського обліку
фінансових результатів будь&якого з видів
об'єднань підприємств. Проте за останні роки
захищено декілька дисертацій на здобуття сту&
пенів як кандидатів, так і докторів економічних
наук, присвячених дослідженню питання бух&
галтерського обліку корпорацій, акціонерних
підприємств (табл. 1).

Як бачимо з таблиці, питанням бухгалтерсь&
кого обліку фінансових результатів корпорацій
присвячено лише одну дисертацію І.І. Мельни&
чук, яка досліджувала безпосередньо страхо&
ву діяльність. Нами до уваги взято цю наукову
роботу, оскільки відповідно до законодавства
України страховою діяльністю мають право
займатися юридичні особи, створені в органі&
заційно&правовій формі: акціонерного товари&

ства; повного товариства; командитного това&
риства та товариства з додатковою відпові&
дальністю. В основному в Україні страхові
компанії представлені у формі акціонерних
товариств.

Мельничук І.І. в дисертації розглянула пи&
тання обгрунтування елементів облікової по&
літики щодо визначення фінансового резуль&
тату страхових компаній, організації й методи&
ки обліку формування фінансових результатів
та удосконалення відображення прибутку в ба&
лансі. Проте результати її дослідження більше
стосувались доходів, витрат страхових ком&
паній та формування страхових резервів. Сто&
совно фінансових результатів, то автором ре&
комендовано прибуток від страхової (основ&
ної) діяльності розглядати в розрізі двох скла&
дових: прибутку від базової (основної) діяль&
ності та прибутку від іншої страхової діяль&
ності [5, с. 54].

Оністрат А.А., досліджуючи організаційно&
методологічні спрямування обліку і аналізу в
системі оподаткування (на прикладі акціонер&
них товариств України), запропонував іннова&
ційну методику аналізу, яка дозволить спрог&
нозувати фінансовий результат і визначити
корисність використання сум податкових пільг.
А також автор розробив факторну модель ана&
лізу ефективності надання податкових пільг,
яка на практиці прискорює проведення фактор&
ного аналізу впливу податкових стимулів на
зміну рівня рентабельності та фінансового ре&
зультату за даними звітності. Визначено такі
кількісні і якісні характеристики, що показують
чутливість значення коефіцієнта до змін
вхідних даних або їх варіацій в системі впливу
на фінансовий результат діяльності підприєм&
ства: середньозважений коефіцієнт викорис&
тання податкової пільги; показник оборотності
податкової пільги; показник ефективності по&
даткового пільгування; коефіцієнт впливу
пільги на фінансовий результат [7].

Автор Рік 
захисту Тема наукового дослідження 

Оністрат А.А. [7] 2005 Організаційно-методологічні 
спрямування обліку і аналізу в 
системі оподаткування (на 
прикладі акціонерних товариств 
України) 

Шухман Н.Е. [11] 2009 Організація внутрішнього 
аудиту в корпораціях 

Мельничук І.І. [5] 2015 Облік та аудит фінансових 
результатів страхової діяльності

Шепелюк В.А. [10] 2015 Бухгалтерський облік і 
внутрішній контроль 
корпоративних прав: організація 
та методика 

Таблиця 1. Перелік захищених дисертацій з проблем бухгалтерського обліку корпорацій
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Шепелюк В.А. у своїй дисертації на основі
порядку бухгалтерського обліку визначення
фінансового результату від операцій з цінни&
ми паперами, визначила наступні основні пра&
вила обліку фінансових результатів:

а) облік фінансових результатів від операцій
з продажу та інших способів відчуження кор&
поративних прав ведеться окремо за акціями
публічних та приватних акціонерних товариств;

б) облік загального фінансового результа&
ту за операціями з торгівлі цінними паперами
ведеться окремо від інших доходів і витрат;

в) ведеться окремий облік фінансового ре&
зультату від операцій з цінними паперами в за&
лежності від того, чи перебувають такі акції в
обігу на фондовій біржі;

г) збитки по операціях з цінними паперами,
що перебувають в обігу на фондовій біржі, пе&
реноситься у зменшення загального фінансо&
вого результату за такими операціями в таких
звітних періодах до повного погашення;

д) збитки по операціях з цінними паперами,
що не перебувають в обігу на фондовій біржі,
переноситься у зменшення загального фінан&
сового результату за такими операціями в на&
ступних звітних періодах;

е) прибутки, отримані від операцій з цінни&
ми паперами, що перебувають в обігу на фон&
довій біржі, не можуть бути зменшені на збит&
ки від операцій з цінними паперами, що не пе&
ребувають в обігу на фондовій біржі [10].

Дослідивши інші наукові роботи, встанов&
лено, що науковцями не вивчались питання бух&
галтерського обліку фінансових результатів
акціонерних компаній ні в якості основного
об'єкта наукового дослідження, ні в якості дру&
горядного.

Враховуючи вищенаведене, можна стверд&
жувати, що за останні роки в Україні практич&
но відсутні наукові дослідження стосовно бух&
галтерського обліку фінансових результатів
корпорацій та інших видів об'єднань під&
приємств.

Враховуючи те, що відповідно до чинного
законодавства України підприємства, що ста&
новлять суспільний інтерес та публічні акціо&
нерні товариства, складають фінансову звіт&
ність та консолідовану фінансову звітність за
міжнародними стандартами, вважаємо за необ&
хідне здійснити розгляд особливостей бухгал&
терського обліку фінансових результатів відпо&
відно до вимог міжнародних стандартів бухгал&
терського обліку та фінансової звітності.

Бухгалтерський облік об'єднань підприємств
та порядок складання консолідованої фінансо&
вої звітності регулюється й національними по&

ложеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку, проте останні є недосконалими, що не
завжди враховують усі можливі ситуації на
практиці.

Щодо недосконалості національних стан&
дартів наголошувала й Р.В. Кузіна в своїй мо&
нографії "Корпоративний облік і звітність в
Україні: сучасний стан і перспективи розвитку".
Зокрема, за її словами "П(С)БО хоча й розроб&
лені на основі МСФЗ, проте не відображають
повністю останніх змін, внесених до МСФЗ. До
прикладу, в рамках П(С)БО не охоплені певні
останні стандарти (МСФЗ 7 "Фінансові інстру&
менти: розкриття інформації", МСФЗ 4 "Дого&
вори страхування"), а також інші стандарти,
затверджені певний час тому (МСБО 37 "Резер&
ви, умовні зобов'язання та умовні активи",
МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність").
Вимоги до розкриття інформації в П(С)БО є не
такими суворими; наприклад, МСФЗ вимагають
розкриття виплат підприємства ключовим
співробітникам, а П(С)БО цього не вимагають.
Вплив цих розбіжностей на корисність фінан&
сової звітності, складеної за П(С)БО, порівня&
но з МСФЗ може в певних випадках бути сут&
тєвим. Наявність розбіжностей може призвес&
ти до неможливості порівняння з фінансовою
звітністю, складеною за МСФЗ, та обмежує
корисність фінансової звітності за П(С)БО для
користувачів, незнайомих з українськими на&
ціональними стандартами бухгалтерського об&
ліку [4, с. 191–192].

Особливості бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності об'єднань
підприємств регулюються однойменним міжна&
родним стандартом МСФЗ 3 "Об'єднання бізне&
су", яким визначається порядок визнання та
оцінки гудвілу, придбаного під час об'єднання
підприємств, або прибутку від вигідної покуп&
ки та перелік інформації, яку слід розкривати,
щоб користувачі фінансової звітності могли
оцінити характер і фінансовий результат від
об'єднання підприємств.

Тобто основним моментом, який регу&
люється зазначеним міжнародним стандартом
є порядок визнання та оцінки активів, зобов'я&
зань, складових капіталу, гудвілу або прибут&
ку саме на дату об'єднання бізнесу з метою в
подальшому об'єктивного та достовірного
представлення інформації в консолідованій
фінансовій звітності.

Відповідно до МСФЗ 3 суб'єкт господарю&
вання обліковує кожне об'єднання бізнесу із
застосуванням методу придбання, що вимагає:

а) визначення покупця;
б) визначення дати придбання;
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в) визнання та оцінку ідентифікованих
придбаних активів, прийнятих зобов'язань та
будь&якої неконтрольованої частки в об'єкті
придбання;

г) визнання та оцінки гудвілу чи прибутку
від вигідної покупки [6].

Тобто в результаті об'єднання підприємств
можливі дві ситуації: перша виникає якщо
вартість сплачених грошових коштів або пере&
даних інших активів є вищою за справедливу
вартість отриманих активів у результаті об'єд&
нання, а друга — якщо справедлива вартість
отриманих активів є вищою за вартість спла&
чених грошових коштів або переданих інших
активів. Варто відмітити, що відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності,
в першій ситуації виникає гудвіл, а в другій —
прибуток.

Так, МСФЗ 3 визначає гудвіл як станом на
дату придбання, оцінений як перевищення:
а) над б), наведених далі [6]:

а) сукупна сума:
i) переданої компенсації, оціненої відпові&

дно до цього МСФЗ, який, як правило, вимагає
справедливої вартості на дату придбання;

ii) суми будь&якої неконтрольованої част&
ки в об'єкті придбання, оціненої відповідно до
цього МСФЗ;

iii) при поетапному об'єднанні бізнесу —
справедливої вартості на дату придбання част&
ки участі в капіталі, раніше утримуваної покуп&
цем в об'єкті придбання.

б) сальдо сум на дату придбання іденти&
фікованих придбаних активів і прийнятих зобо&
в'язань, оцінених відповідно до цього МСФЗ.

Процедура визначення прибутку в резуль&
таті об'єднання бізнесу є дещо іншою. З метою
забезпечення належної оцінки з урахуванням
всієї доступної інформації станом на дату
придбання, перед визнанням прибутку від ви&
гідної покупки, покупець повторно оцінює пра&

вильність ідентифікації усіх придбаних активів
та всіх прийнятих зобов'язань, і визнає будь&
які додаткові активи чи зобов'язання, іденти&
фіковані під час цієї перевірки.

Після повторної оцінки покупець визнає у
фінансовій звітності наступні об'єкти бухгал&
терського обліку:

а) ідентифіковані придбані активи і прийняті
зобов'язання;

б) неконтрольовану частку в об'єкті прид&
бання, якщо така існує;

в) частку участі в капіталі, раніше утриму&
вану покупцем в об'єкті придбання (у випадку
поетапного об'єднання бізнесу);

г) розмір переданої компенсації.
Якщо після здійснення вказаних вище про&

цедур зберігається перевищення над розміром
переданої компенсації, то покупець визнає ос&
таточний прибуток у прибутку чи збитку на
дату придбання.

На практиці ситуації, за яких сума переда&
ної компенсації може бути нижчою за вартість
отриманих активів та прийнятих зобов'язань
відбувається досить рідко. Така ситуація може
статися, наприклад, у разі об'єднання під&
приємств, у випадку примусового продажу
тощо.

Варто відмітити, що передана компенсація
може складатися з активів або зобов'язань по&
купця, балансова вартість яких відрізняється
від їхньої справедливої вартості на дату прид&
бання (наприклад, з немонетарних активів або
бізнесу покупця). У такому випадку покупець
переоцінює передані активи чи зобов'язання до
їхньої справедливої вартості станом на дату
придбання та визнає остаточні прибутки або
збитки, якщо такі існують, у прибутку чи збит&
ку. Однак іноді передані активи чи зобов'язан&
ня залишаються в об'єднаному суб'єктові гос&
подарювання після об'єднання бізнесу (наприк&
лад, тому що активи чи зобов'язання були пе&

Складові фінансового результату об’єднання підприємств 

Фінансовий результат від здійснення 
процесу об’єднання підприємств на дату 

об’єднання (придбання) 

Фінансовий результат від здійснення 
поточної господарської діяльності 

протягом звітного року 

Гудвіл Прибуток від 
вигідної покупки 

Прибуток 
(розподілений, 
нерозподілений) 

Збиток  
(покритий, 
непокритий) 

Рахунок 44 “Нерозподілені прибуток  
(непокриті збитки)” 

Рахунок 19 
“Гудвіл” 

Рис. 1. Складові фінансового результату об'єднання підприємств
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редані об'єктові придбання, а не його колишнім
власникам), і тому покупець зберігає контроль
над ними. В такій ситуації покупець оцінює ці ак&
тиви та зобов'язання за їхньою балансовою вар&
тістю безпосередньо перед датою придбання та
не визнає прибуток або збиток в прибутку чи
збитку від активів чи зобов'язань, які він конт&
ролює до об'єднання бізнесу та після нього [6].

У випадку поетапного об'єднання під&
приємств покупець переоцінює свою раніше
утримувану частку участі в капіталі об'єкта
придбання за її справедливою вартістю на дату
придбання та визнає остаточний прибуток або
збиток, якщо такий існує, в прибутку чи збит&
ку або іншому сукупному прибутку, залежно
від обставин.

Враховуючи вищевикладене, можемо ствер&
джувати, що об'єднання підприємств як окре&
ма господарська одиниця, окрім традиційного
фінансового результату, який виникає в ре&
зультаті порівняння отриманих протягом
звітного періоду доходів та понесених витрат,
повинен обліковувати та відображати в консо&
лідованій фінансовій звітності й фінансовий
результат від здійснення процесу об'єднання
(рис. 1).

Наведений узагальнений класифікаційний
підхід на рисунку впливає на побудову систе&
ми аналітичних розрізів до рахунку 44 "Нероз&
поділені прибутки (непокриті збитки)". Виді&
лення аналітичного розрізу для прибутку від
вигідної покупки викликане необхідністю
відокремленого обліку такого об'єкта, оскіль&
ки він підлягатиме постійній переоцінці або
коригуванню у випадку поетапного об'єднан&
ня бізнесу.

Окремої уваги для коректного ведення бух&
галтерського обліку, побудови відповідних
розрізів аналітики для потреб управління та
полегшення процедури складання консолідова&
ної фінансової звітності потребують вимоги до
розкриття інформації в такій звітності, визна&
чені міжнародними стандартами.

Оскільки консолідована фінансова звітність
є продовженням фінансової звітності юридич&
ного дочірнього підприємства, за винятком
структури його капіталу, консолідована фінан&
сова звітність відображає [6]:

а) активи та зобов'язання юридичного до&
чірнього підприємства (покупця, що здійснює
облік), визнані й оцінені за їхньою балансовою
вартістю до об'єднання;

б) активи та зобов'язання юридичного ма&
теринського підприємства (об'єкта придбання,
що здійснює облік), визнані й оцінені відповід&
но до міжнародних стандартів;

в) нерозподілений прибуток та інші залиш&
ки власного капіталу юридичного дочірнього
підприємства (покупця) перед об'єднанням
бізнесу.

Зрозумілим залишається той факт, що в
консолідованому обліку об'єднання під&
приємств необхідно передбачити розріз аналі&
тики для фінансових результатів — за учасни&
ками об'єднання. Проте для виконання наведе&
ної нижче норми необхідно здійснити аналітич&
ний розріз наступного рівня: відображати
фінансові результати материнської компанії та
інших учасників об'єднання в розрізі: фінансо&
вий результат на дату, що передує даті об'єд&
нання; фінансовий результат на дату об'єднан&
ня; фінансовий результат за результатами
звітного періоду.

Крім того, обов'язкової уваги потребує
інформація, яка є обов'язковою до розкриття
пояснювальній записці до фінансової звітності.
Зокрема МСФЗ 3 наводить такі вимоги до роз&
криття зазначеної інформації [6]:

1) у разі вигідної покупки (при відображен&
ня прибутку): а) сума будь&якого прибутку та
стаття у звіті про сукупні доходи, за якою ви&
знається прибуток; б) опис причин, з яких ре&
зультатом операції є прибуток;

2) у разі поетапного об'єднання підприємств:
а) справедлива вартість на дату придбання час&
ток участі в капіталі об'єкта придбання, утри&
муваних покупцем безпосередньо перед датою
придбання; б) сума будь&якого прибутку або
збитку, визнана внаслідок переоцінки до спра&
ведливої вартості частки участі в капіталі об'єк&
та придбання, утримуваної покупцем перед
об'єднанням бізнесу та конкретна стаття в звіті
про сукупні доходи, за якою визнається такий
прибуток або збиток;

3) інша інформація щодо: а) суми доходу
та прибутку або збитку об'єкта придбання
після дати придбання, включені в консолідо&
ваний звіт про сукупні доходи за звітний пер&
іод; б) дохід та прибуток або збиток об'єдна&
ного суб'єкта господарювання за поточний
звітний період, так ніби дата придбання для
всіх об'єднань бізнесу, які відбулися протягом
року, припадала на початок річного звітного
періоду.

Наступною вимогою щодо відображення
показника прибутку, яка визначена не лише
міжнародними стандартами, але й національ&
ними стандартами бухгалтерського обліку, є
визначення частки прибутку, яка припадає на
одну акцію. Така інформація зазвичай відобра&
жається у Звіті про сукупний дохід суб'єкта
господарювання.
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Відповідно до МСФЗ 3, під час обчислення
середньозваженої кількості звичайних акцій,
які перебувають в обігу (обчислення знаменни&
ка прибутку на акцію) протягом періоду, в яко&
му відбувається зворотне придбання [6]:

а) кількість звичайних акцій, які перебува&
ють в обігу від початку такого періоду і до дати
придбання, обчислюється на основі середньо&
зваженої кількості звичайних акцій юридично&
го об'єкта придбання (покупця, що здійснює
облік), які перебувають в обігу протягом цього
періоду, помножують на курсовий коефіцієнт,
установлений в угоді про злиття;

б) кількістю звичайних акцій, які перебува&
ють в обігу з дати придбання до кінця такого
періоду, вважається фактична кількість звичай&
них акцій юридичного покупця (об'єкта прид&
бання, що здійснює облік), які перебувають в
обігу протягом цього періоду.

Базисний прибуток на акцію за кожен по&
рівняльний звітний період перед датою прид&
бання, відображений у консолідованій фінан&
совій звітності після придбання, обчислюється
шляхом ділення:

а) прибутку або збитку суб'єкта господарюван&
ня, що придбається, які відносяться до утримувачів
звичайних акцій за кожний з таких періодів;

б) середньозважену кількість звичайних
акцій юридичного об'єкта придбання в обігу
за минулі періоди, помножену на курсовий
коефіцієнт, установлений в угоді про придбан&
ня.

Однією з особливостей відображення при&
бутку або збитку від господарської діяльності
є наявність взаємовідносин, що існували рані&
ше між покупцем та об'єктом придбання, при
здійсненні процесу об'єднання підприємств. У
такому випадку покупець та об'єкт придбання
можуть мати взаємовідносини, які існували до
розгляду ними процедури об'єднання бізнесу,
та які називаються як "взаємовідносини, що
існували раніше". Взаємовідносини, що існува&
ли раніше між покупцем та об'єктом інвесту&
вання, можуть бути договірними (наприклад,
продавець і клієнт або власник ліцензії та от&
римувач ліцензії) або позадоговірними (на&
приклад, позивач та відповідач).

Якщо об'єднання підприємств фактично
врегульовує взаємовідносини, що існували ра&
ніше, покупець визнає прибуток або збиток,
оцінений [6]:

а) у випадку позадоговірних взаємовідно&
син, що існували раніше (наприклад, судовий
процес), за справедливою вартістю;

б) у випадку договірних взаємовідносин, що
існували раніше, за меншою з i) або ii);

i) сума, за якою контракт є сприятливим або
несприятливим з погляду покупця порівняно з
умовами поточних ринкових операцій стосов&
но таких самих або подібних об'єктів. (Неспри&
ятливий контракт — це контракт, несприятли&
вий, якщо виходити з поточних ринкових умов.
Це необов'язково обтяжливий контракт, в яко&
му неминучі витрати на виконання зобов'язань
за контрактом перевищують економічні виго&
ди, що їх очікують отримати від нього);

ii) сума будь&яких установлених у контракті
положень про розрахунки (забезпечень на роз&
рахунки), доступних контрагентові, для якого
контракт є несприятливим.

Якщо сума ii) менше i), різниця включаєть&
ся як частина обліку об'єднання бізнесу.

Сума визнаного прибутку або збитку може
залежати частково від того, чи визнавав раніше
покупець відповідний актив або зобов'язання, і
тому відображений в звітності прибуток або
збиток може відрізнятися від суми, розрахова&
ної із застосуванням вищенаведених вимог [12].

Взаємовідносини, що існували раніше, мо&
жуть бути контрактом, який покупець визнає
як викуплене право. Якщо контракт містить
умови, які є сприятливими або несприятливи&
ми в порівнянні з поточними ринковими госпо&
дарськими операціями для таких самих або
подібних об'єктів, покупець визнає, окремо від
об'єднання бізнесу, прибуток або збиток щодо
ефективного врегулювання контракту, оціне&
ний відповідно до вище вказаних вимог.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, нами здійснено огляд особливостей
формування прибутку, що утворюється в резуль&
таті здійснення процесу об'єднання підприємств.
Встановлено, що це формування прибутку не
здійснюється відповідно до традиційної системи
порівняння отриманих доходів та понесених вит&
рат протягом звітного періоду, а формується з
метою взаємоузгодження господарських опе&
рацій з сумами переданої компенсації та варті&
стю придбаного бізнесу в результаті об'єднання.

Подальші наші дослідження будуть спрямо&
вані на вивчення міжнародних стандартів
фінансової звітності та напрямів формування
можливих аналітичних розрізів фінансових
результатів з метою достовірного розкриття
консолідованої фінансової звітності відповід&
но до вимог законодавства.
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