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Текст лекції
1.

Види інвестицій і порядок їх оцінки

Фінансові інвестиції – це вкладання коштів однієї компанії в цінні
папери та капітал інших компаній з метою забезпечення приросту капіталу,
отримання додаткових доходів, зміцнення партнерських взаємовідносин.
У залежності від строку розміщення, інвестиції поділяються на:
1.
короткострокові (поточні) – це інвестиції, які легко реалізуються
за своїм характером та призначаються для утримання протягом не більше
одного року. Прикладом таких вкладень є інвестиції у легкореалізовані
(ринкові) цінні папери, а саме:
−
короткострокові свідоцтва (депозитні сертифікати, угоди про купівлю
короткострокових цінних паперів, акцептовані банком векселі та інші цінні
папери, термін погашення яких менше року);
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−
ринкові боргові зобов’язання (облігації держави, корпорацій, термін
погашення яких менше року);
−
ринкові цінні папери, що дають право власності (привілейовані та
звичайні акції компанії і деякі інші цінні папери, що дають право власності та
призначаються для утримання протягом не більше одного року).
Короткострокові інвестиції відображаються в активі балансу у розділі
«Поточні активи» за їхньою собівартістю.
2.
довгострокові інвестиції – це вкладення коштів у діяльність
юридично самостійних компаній, фірм на термін, що перевищує один рік, з
метою впливу на них або отримання додаткового прибутку. До таких
інвестицій належать:
−
інвестиції у ринкові цінні папери, що дають право власності
(привілейовані та звичайні акції);
−
інвестиції у ринкові боргові зобов’язання інших компаній (облігації,
довгострокові векселі);
−
інвестиції у спеціальні фонди (пенсійний фонд, фонд для погашення
облігацій та ін.);
−
інвестиції у матеріальні необоротні активи, які призначені для
продажу.
Довгострокові інвестиції відображаються в активі балансу у розділі
«Непоточні активи» і оцінюються залежно від участі інвестора у капіталі
об’єкта інвестування.
Методи оцінки довгострокових інвестицій:
•
метод оцінки за собівартістю – застосовується за умови, що інвестор
володіє менш, ніж 20 % власності компанії, в яку здійснені інвестиції, і не
має суттєвого впливу.
•
метод оцінки за часткою участі у капіталі – застосовується за умови що
інвестору належить 20-50% власності компанії, в яку здійснені інвестиції , і
він має суттєвий вплив. Сума інвестицій, які первісно відображаються в
балансі за собівартістю, в подальшому збільшується на частку інвестора у
чистому прибутку компанії або зменшується на частку у її збитках, а також
зменшується на частку дивідендів.
•
метод консолідації – застосовується за умови, що інвестору належить
понад 50% власності компанії, в яку здійснені інвестиції, і він суттєво
впливає та здійснює контроль за діяльністю компанії. Інвестор та компанія,
підсумовуючи активи, пасиви, доходи і витрати, та елімінуючи при цьому
дублюючі статті, складають консолідовану звітність.
Облік інвестицій в облігації і порядок амортизації премії та
дисконту по придбаних облігаціях
Інвестиції в облігації є одним із видів вкладень у ринкові боргові
зобов’язання інших компаній. Компанія – інвестор здійснює облік інвестицій
в облігації на реальному (балансовому), активному рахунку «Інвестиції в
облігації».
2.
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Придбання облігацій інвестором відображається в бухгалтерському
обліку записом:
Дт «Інвестиції в облігації»
Кт «Грошові кошти»
Якщо облігації придбані між датами виплати відсотків по них, то
компанія – інвестор, окрім вартості облігації, сплачує також суму відсотків,
нарахованих з моменту їх останньої вартості.
У процесі придбання облігацій, зазвичай, їх номінальна вартість не
співпадає з ринковою. Якщо ринкова вартість облігації нижча за її
номінальну вартість, то різниця в сумі, отримана в результаті придбання
такої облігації, називається дисконтом. Сума перевищення ринкової вартості
облігації над її номінальною вартістю називається премією.
За умови утримання компанією – інвестором довгострокових інвестицій
в облігації, різниця між вартістю придбаних облігацій і їх номінальною
вартістю повинна бути амортизована.
Амортизація премії чи дисконту по придбаних облігаціях нараховується
протягом періоду, який триває з моменту придбання облігації до її погашення
і здійснюється шляхом коригування (зменшення або збільшення) суми
отриманого доходу у вигляді відсотків по облігаціях.
На суму амортизації дисконту в обліку складається бухгалтерський
запис:
Дт «Інвестиції в облігації»
Кт «Дохід по облігаціях»
На суму нарахованої амортизації премії здійснюється наступний
бухгалтерський запис:
Дт «Дохід по облігаціях»
Кт «Інвестиції в облігації».
3.

Облік інвестицій в акції та порядок їх переоцінки

Окремі зарубіжні компанії, фірми з метою збереження та примноження
тимчасово
вільних
грошових
коштів,
зміцнення
партнерських
взаємовідносин, поширення впливу на діяльність інших компаній
здійснюють інвестиції в ринкові цінні папери, що дають право власності,
шляхом придбання пакетів акцій. Компанія – інвестор здійснює облік
інвестицій в акції на реальному, балансовому, активному рахунку «Інвестиції
в акції».
Придбання акцій інших компаній відображається інвестором в обліку
бухгалтерським записом:
Дт «Інвестиції в акції»
Кт «Грошові кошти»
На суму отриманих по акціях дивідендів складається бухгалтерське
прове6дення:
Дт «Грошові кошти»
Кт «Дохід (дивіденди) по акціях»
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Якщо компанія – інвестор у вигляді дивідендів отримує додаткову
частку акцій, то їх вартість не є доходом. У цьому випадку відбувається
тільки зниження собівартості акції за рахунок збільшення кількості акцій.
Реалізація акцій відображається на рахунках бухгалтерського обліку
записом:
Дт «Грошові кошти»
Кт «Інвестиції в акції».
У процесі утримання інвестицій у ринкові цінні папери, що надають
право власності, справедлива вартість акцій може змінюватися. Зміна
справедливої вартості призводить до виникнення прибутку або збитків.
Згідно з МСБО29 «Фінансові інструменти : визнання та оцінка»
визнаний прибуток або збиток, що виникає під впливом зміни справедливої
вартості цінних паперів, що надають право власності, необхідно відображати
у звітності таким чином:
−
прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій,
утримуваних для операцій, слід включати до чистого прибутку або збитку за
той період, в якому вони виникають;
−
прибуток або збиток від зміни справедливої вартості акцій, наявних для
продажу, слід або включати до чистого прибутку або збитку за період, в
якому вони виникають, або визнавати безпосередньо у складі капіталу в звіті
про зміни в капіталі, доки акції не продано, або доки не буде визнано, що
корисність фінансового активу зменшилась, коли кумулятивний прибуток
або збиток, визнаний раніше в капіталі, слід включати до чистого прибутку
або збитку за період.
Компанія передбачає порядок визнання прибутку або збитку від
фінансового активу, наявного для продажу, в обліковій політиці.
4.

Консолідована фінансова звітність та порядок складання

Консолідована фінансова звітність (Consolidated Financial Statement)
надає інформацію про групу, як про єдине підприємство, незалежно від
юридичних обмежень окремих юридичних осіб. Схематично взаємозв'язок
материнської компанії та дочірніх підприємств в процесі консолідації можна
подати у такому вигляді
Материнська компанія – юридична
одиниця
Фінансова звітність

Дочірнє підприємство – юридична
одиниця
Група – економічна одиниця

Фінансова звітність

Консолідована фінансова звітність

Схема взаємозв’язку материнської та дочірньої компанії

Таким чином, консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність
групи, подана як фінансова звітність єдиної економічної одиниці.
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Консолідовану фінансову звітність повинна подавати материнська компанія.
У деяких випадках материнська компанія звільняється від подання
консолідованих фінансових звітів, а саме:
−
якщо вона фактично перебуває у повній власності іншого
підприємства;
−
за згодою меншості акціонерів, коли вона майже повністю (не менше
ніж 90% акцій з правом голосу) належить іншому підприємству.
Материнська компанія, яка оприлюднює консолідовану фінансову
звітність, повинна включати до її складу всі дочірні підприємства: як
зарубіжні, так і національні. Винятком є дочірні підприємства, які були
придбані та утримуються виключно для продажу найближчим часом,
внаслідок чого контроль за ними носить тимчасовий характер, або
функціонування яких здійснюється в умовах жорстких довгострокових
обмежень щодо їхньої здатності передавати кошти материнській компанії.
Згідно МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» основними
компонентами консолідованої фінансової звітності є консолідований баланс,
консолідований звіт про прибутки та збитки, пояснювальні примітки до
консолідованого фінансового звіту.
У різних країнах у структурі консолідованої фінансової звітності мають
місце відмінності. Так, в США компанії оприлюднюють консолідований
баланс, консолідований звіт про прибутки та збитки, консолідований звіт про
рух грошових коштів та примітки до звітів. Склад консолідованої звітності
компаній Великобританії такий же, як в американських компаніях, але, крім
того, додатково подається баланс материнської компанії.
У західноєвропейських країнах консолідована звітність згідно
Четвертою і Сьомою Директивами ЄС включає консолідовані: баланс, звіт
про прибутки і збитки, звіт про рух капіталу, звіт про рух грошових коштів,
примітки до звітів, висновки аудитора. Але слід зазначити, що в Німеччині
та Франції відсутні уніфіковані вимоги стосовно оприлюднення
консолідованої фінансової звітності.
Згідно з міжнародними стандартами консолідована фінансова звітність
повинна базуватися на певних принципах і методах, тобто відповідати
певним вимогам. Основними принципами підготовки консолідованої
звітності є:
1. Принцип повноти
2. Принцип справедливої і достовірної оцінки
3. Принцип власного капіталу
4. Принцип постійності застосування методів консолідації та принцип
діючого підприємства
5. Принцип суттєвості
6. Принцип єдиних методів оцінки
7. Принцип єдиної дати складання консолідованої фінансової звітності
8. Принцип єдиної облікової політики
Процедури консолідації фінансової звітності описані в МСБО 27
«Консолідовані та окремі фінансові звіти». Згідно з цим стандартом в процесі
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складання консолідованого фінансового звіту фінансові звіти материнської
кампанії та дочірніх підприємств об'єднуються шляхом додавання сум
показників за подібними статтями, такими як: активи, зобов'язання, капітал,
доходи та витрати. З метою відображення в консолідованому фінансовому
звіті інформації про групу, як про окрему економічну одиницю, необхідно:
а) виключити балансову вартість фінансових інвестицій материнської
компанії в кожну дочірню компанію і частку власного капіталу материнської
компанії в кожній дочірній компанії;
б) визначити та відокремити неконтрольовану частку у чистому прибутку
(збитку) дочірніх підприємств. Неконтрольована частка – це частина чистого
прибутку (збитку) дочірнього підприємства, яка не належить материнській
компанії;
в) нарахувати амортизацію та суми дооцінки необоротних активів, що
підлягають амортизації;
г) виключити всі внутрішньогрупові операції та сальдо;
д) виключити дивіденди, пов'язані з кумулятивними привілейованими
акціями дочірнього підприємства, які утримуються за межами групи;
е) визначити та відобразити відстрочені податкові активи та зобов'язання, які
виникли в процесі консолідації внаслідок виключення нереалізованих
прибутків та збитків із внутрішньогрупових операцій, а також тимчасової
різниці між обліковою та податковою базами оцінки інвестицій у дочірні
підприємства;
є) визначити та відобразити курсові різниці, що виникають у результаті
консолідації фінансових звітів іноземних дочірніх підприємств.
Таким чином, здійснення вищевикладених коригувань в процесі
консолідації звітності повинне забезпечити попередження повторного обліку
внутрішніх операцій компаній групи.
У міжнародній практиці можна виділити декілька етапів консолідації
звітності залежно від наявності або відсутності внутрішніх операцій:
−
первинна консолідація пов'язана з придбанням компанії, що
інвестується, тобто здійснюється при складанні вперше консолідованої
фінансової звітності раніше незалежних компаній;
−
наступна консолідація здійснюється при складанні консолідованої
фінансової звітності групи, створеної раніше, тобто такої, що вже
функціонує.

