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У ВИЗНАЧЕННІ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Брік С.В., Мардус О.О.
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», м. Харків
Питання обліку фінансових результатів вважається одним із ключових,
так як фінансовий результат є основним підсумковим показником. У
вітчизняній практиці прийнятним є лише один підхід до визначення
фінансового результату господарської діяльності підприємства, зміст якого
чітко описаний у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [1].
Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти
доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку
та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати
надходження або сплати коштів [2]. У міжнародній практиці виділяють три
основні підходи до визначення величини фінансового результату діяльності
підприємства: 1) фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих
активів підприємства протягом звітного періоду. Розмір чистих активів
визначається, як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за
вирахуванням загальної суми його заборгованості та додаткових внесків
власників; 2) фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів
та витрат діяльності підприємства; 3) фінансовий результат трактується, як
зміна величини власного капіталу підприємства впродовж звітного періоду [3].
Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку передбачає
наступні методи визначення фінансового результату: 1) балансовий метод за
яким показник фінансового результату буде відображати зміну вартості чистих
активів протягом звітного періоду; 2) метод «витрати – випуск» (модель В.
Леонтьєва), за яким розрахунок фінансового результату проводиться шляхом
співставлення доходів та витрат діяльності підприємства. Таким чином,
питання гармонізації та впровадження міжнародних методик для
удосконалення процесів формування фінансових результатів у обліку
становлять значну наукову цінність подальшого їх дослідження.
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