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УѝстаттіѝрозглянутоѝпитанняѝвідображенняѝвиплатѝпрацівникамѝпідприємстваѝзаѝМСФЗѝвѝ
контекстіѝ соціальноїѝ складовоїѝ фінансовоїѝ звітності.ѝ Метоюѝ дослідженняѝ єѝ удосконаленняѝ
фінансовоїѝзвітностіѝпідѝвимогиѝМСФЗ,ѝщоѝвідображаютьѝсоціальнуѝскладову,ѝаѝсамеѝ–ѝвиплатиѝпрацівникамѝпідприємства.ѝМетодиѝаналізуѝіѝсинтезуѝвикористаніѝдляѝструктуруванняѝ
предметноїѝ областіѝ дослідженняѝ наѝ основіѝ ідентифікаціїѝ таѝ формалізаціїѝ питанняѝ виплатѝ
працівникамѝ підприємстваѝ враховуючиѝ національніѝ таѝ міжнародніѝ стандартиѝ бухгалтерськогоѝ облікуѝ таѝ фінансовоїѝ звітності.ѝ Вѝ результатіѝ проведеногоѝ дослідженняѝ наведеноѝ авторськуѝ пропозиціюѝ щодоѝ відображенняѝ інформаціїѝ щодоѝ виплатѝ працівникамѝ заѝ МСФЗѝ уѝ
форміѝ№ѝ5ѝ«Приміткиѝдоѝрічноїѝфінансовоїѝзвітності»,ѝаѝсаме:ѝа)ѝрозмежованоѝвиплатиѝпрацівникамѝ наѝ короткостроковіѝ таѝ довгостроковіѝ виплати;ѝ б)ѝ доѝ короткостроковихѝ виплатѝ
включеноѝ наступніѝ показники:ѝ 1)ѝ заробітнаѝ плата;ѝ 2)ѝ внескиѝ наѝ соціальнеѝ забезпечення;ѝ 3)ѝ
оплачуванаѝ щорічнаѝ відпустка;ѝ 4)ѝ оплачуванаѝ відпусткаѝ уѝ зв’язкуѝ зѝ хворобою;ѝ 5)ѝ участьѝ уѝ
прибутку;ѝ6)ѝпреміювання;ѝ7)ѝнегрошовіѝвиплати;ѝв)ѝдоѝдовгостроковихѝвиплатѝпрацівникамѝ
підприємстваѝвключаються:ѝ1)ѝпенсіїѝтаѝразовіѝвиплатиѝприѝвиходіѝнаѝпенсію;ѝ2)ѝіншіѝвиплатиѝ
поѝзакінченніѝтрудовоїѝдіяльності;ѝг)ѝдоѝіншихѝдовгостроковихѝвиплатѝпрацівникамѝналежать:ѝ
1)ѝ додатковіѝ оплачуваніѝ періодиѝ відсутностіѝ наѝ роботі;ѝ 2)ѝ виплатиѝ зѝ нагодиѝ ювілеївѝ чиѝ іншіѝ
виплатиѝзаѝвислугуѝроків;ѝ3)ѝвиплатиѝзаѝтривалоюѝнепрацездатністю;ѝ4)ѝвиплатиѝприѝзвільненні.ѝ Наведеноѝ алгоритмѝ заповненняѝ запропонованогоѝ розділуѝ –ѝ «XVI.ѝ Виплатиѝ працівникам»,ѝ щоѝ уможливитьѝ йогоѝ складання.ѝ Отриманийѝ результатѝ будеѝ кориснимѝ дляѝ застосуванняѝвѝсистеміѝкорпоративногоѝуправлінняѝсуб’єктамиѝгосподарюванняѝрізнихѝгалузейѝекономіки.ѝ Результатѝ дослідженняѝ маєѝ теоретичнуѝ іѝ практичнуѝ цінністьѝ уѝ відображенніѝ виплатѝ
працівникамѝпідприємстваѝуѝфінансовійѝзвітностіѝвідповідноѝдоѝМСФЗ.ѝ
Ключовіѝслова:ѝвиплатиѝпрацівникам,ѝфінансоваѝзвітність,ѝалгоритм,ѝпоказники,ѝМСФЗѝ
(МСБО),ѝсоціальнаѝскладова,ѝприміткиѝдоѝрічноїѝфінансовоїѝзвітностіѝ
ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

Захист соціальних інтересів суспільства в контексті сталого розвитку України забезпечує новий
формат економічних відносин. Бухгалтерський облік
стає інструментом генерування такої (соціально важливої) інформації, а його продукт звітність ‒ виступає джерелом інформації для широкого кола зацікавлених користувачів такої інформації. Перш за
все, це стосується відображення соціальних показників діяльності підприємства у своїй звітності. Одним з яких є показник виплат працівникам підприємства. В наших попередніх дослідженнях було
зроблено висновок, що досі немає адаптованих форм
фінансової звітності під вимоги МСФЗ, які б повністю відповідали їхнім вимогам [1, c. 11]. Тому питання відображення інформації про виплати працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної
складової фінансової звітності набуває актуальності.
34 ѝ
ѝ
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АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝѝ
ТАѝѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝѝМЕТАѝСТАТТІѝ

Питання відображення інформації про виплати
працівникам підприємства розглядали такі вченіекономісти, зокрема Ф. Бутинець, Г. Вілкова, С. Голов, І. Жиглей, І. Жолнер, Т. Мельник, Н. Овсюк, О.
Пацула, О. Радченко, Н. Старченко, П. Сук, О. Шоляк та інші.
Не зменшуючи вагомості наукових напрацювань
провідних вчених, зауважимо, що питання виплати
працівникам підприємства за МСФЗ в контексті соціальної складової фінансової звітності не знайшли
достатнього опрацювання в їх дослідженнях. Це зумовлює поглиблення та розширення дослідження в
напрямі удосконалення фінансової звітності під вимоги МСФЗ, що відображають соціальну складову, а
саме – виплати працівникам підприємства.
Метою наукового дослідження є удосконалення
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фінансової звітності під вимоги МСФЗ, що відображають соціальну складову, а саме – виплати працівникам підприємства. Для досягнення поставленої мети в дослідженні пропонується вирішити наступні завдання: а) порівняти міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності,
що регулюють виплати працівникам підприємства; б)
навести склад виплат підприємства відповідно до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності підприємства; в) розробити розділ у примітках до фінансової звітності, який дозволить навести інформацію щодо виплат працівникам
підприємства; г) скласти алгоритм складання запропонованого розділу у примітках до фінансової звітності, який забезпечить складання відповідного розділу
щодо виплат працівникам підприємства.
ВИКЛАДѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Розкриття інформації щодо виплат працівникам

підприємства за МСФЗ регулюється МСБО 19 «Виплати працівникам» [2], а за національними стандартами –
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [3]. Провідний вітчизняний вчений С. Голов, зазначає, що ступінь невідповідності МСБО 19 «Виплати працівникам» та
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» є помірною [4, c.
204]. І. Жолнер зазначає, що вищенаведені стандарти
майже не мають відмінностей [5, c. 336]. На противагу
Н. Овсюк та О. Радченко зазначають, що в П(С)БО 26
«Виплати працівникам» інформація представлена у
більш стислому вигляді, що дозволяє скоротити час на
вивчення стандарту, але це не завжди полегшує роботу
бухгалтера, адже все, що не описано в даному стандарті можна тлумачити по-різному, що може в подальшому призвести до неоднозначності обліку та виникнення
помилок [6, c. 368].
Порівняльну характеристику П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [3] та МСБО 19 «Виплати працівникам» [2] наведено в табл. 1.
Таблиця 1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА П(С)БО 26 «ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ»
ТА МСБО 19 «ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ» [6, C. 362]
№
з/п

Критерії

МСБО 19 «Виплати
працівникам» [2]

П(С)БО 26 «Виплати
працівникам» [3]

Відмінності

1

Мета

визначення бухгалтерського
обліку та розкриття інформації про виплати працівникам

визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про виплати (у грошовій і
не грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття
у фінансовій звітності

МСБО 19 «Виплати працівникам» [2] не дає повного розкриття
інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової
звітності

2

Сфера застосування застосовується роботодавцем
для обліку всіх виплат працівникам, за винятком тих, до
яких застосовується МСФЗ 2
«Платіж на основі акцій» [7]

застосовується роботодавцями – підприємствами, організаціями, іншими
юридичними особами незалежно від
форм власності (крім бюджетних установ)

у зв’язку з прийняттям в Україні
П(С)БО 34 «Платіж на основі акцій» [8], доцільно внести поправки в П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [3] щодо його дії на виплати на основі часток у капіталі

3

Кількість підпунктів

161

34

у П(С)БО інформація представлена в більш стислому вигляді

4

Склад виплат працівникам

короткострокові виплати
працівникам, виплати по закінченні трудової діяльності,
інші довгострокові виплати
працівникам, виплати при
звільненні

поточні виплати, виплати при звільненні, виплати по закінченню трудової діяльності, виплати інструментами в ласного капіталу підприємства,
інші довгострокові виплати працівникам

у П(С)БО виділені зобов’язання
по виплатам інструментами власного капіталу, які визначаються
відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [9]

І. Жиглей запропонувала розділ ХVI «Здійснення
винагород працівникам» до форми 5 «Примітки до
річної фінансової звітності» [10], який узгоджений з
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» [11, c. 318].
Відповідно до § 8 МСБО 19 «Виплати працівникам»:
ѝ
ѝ 7.ѝ2015ѝ
ѝ

а) виплати працівникам – це всі форми компенсації, що їх надає суб’єкт господарювання в обмін на
послуги, надані працівниками, або при звільненні;
б) короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні
працівників), що, як очікується, будуть сплачені у
35ѝ
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повному обсязі протягом дванадцяти місяців після
закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги;
в) виплати по закінченні трудової діяльності – це
виплати працівникам (окрім виплат при звільненні
працівників та короткострокових виплат працівникам), які підлягають сплаті після закінчення трудової
діяльності;
г) інші довгострокові виплати працівникам – це
виплати працівникам (окрім виплат по закінченні
трудової діяльності та виплат при звільненні), які не
підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги [2].
Згідно з § 5 МСБО 19 «Виплати працівникам»
виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі
як вказані далі, якщо очікується, що вони будуть
повністю сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного
періоду, у якому працівники надавали відповідні
послуги:
(i) заробітна плата, внески на соціальне забезпечення;
(ii) оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність;
(iii) участь у прибутку та преміюванні, та
(iv) негрошові пільги теперішнім працівникам

(такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг);
б) виплати по закінченні трудової діяльності, як,
наприклад,
(i) пенсії (наприклад, пенсії та разові виплати при
виході на пенсію); та
(ii) інші виплати по закінченні трудової діяльності, такі як страхування життя по закінченні трудової
діяльності та медичне обслуговування по закінченні
трудової діяльності;
в) інші довгострокові виплати працівникам, такі
як
(i) додаткові оплачувані періоди відсутності на
роботі, наприклад, довгострокові відпустки за вислугу років або оплачувану академічну відпустку;
(ii) виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за
вислугу років; та
(iii) виплати за тривалою непрацездатністю; та
г) виплати при звільненні [2].
Виходячи із складу виплат працівникам підприємства за МСБО 19 «Виплати працівникам» [2], пропонується доповнити форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» [10] відповідним розділом
– «Виплати працівникам» за відповідними категоріями працівників з метою інформаційного забезпечення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання, що наведено в табл. 2.
Таблиця 2

ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
У ФОРМІ № 5 «ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» (АВТОРСЬКА РОЗРОБКА)
XVI. Виплати працівникам
На початок / кінець звітного періоду
Категорії працівників
Код
рядка

Назва показників

Адміністративногосподарський персонал

Виробничий персонал

Інженернотехнічний персонал

Службовці

Допоміжний персонал

XVI.І. Короткострокові виплати працівникам
Короткострокові виплати працівникам

1600

Заробітна плата, тис. грн.

1601

Внески на соціальне забезпечення, тис. грн.

1602

Оплачувана щорічна відпустка, тис. грн.:

1610

– накопичувальні

1611

– ненакопичувальні

1612
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Продовження табл. 2
XVI. Виплати працівникам
На початок / кінець звітного періоду
Категорії працівників
Код
рядка

Назва показників

Оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою, тис. грн.:

Адміністративногосподарський персонал

Виробничий персонал

Інженернотехнічний персонал

Службовці

Допоміжний персонал

1620

– накопичувальні

1621

– ненакопичувальні

1622

Участь у прибутку, тис. грн.

1630

Преміювання, тис. грн.:

1640

– за поточні результати роботи

1641

– за результатами звітного періоду

1642

– за винахід

1643

– за раціоналізаторську пропозицію

1644

– інше

1645

Негрощові виплати, тис. грн.

1650

– професійне навчання

1651

– цінні подарунки

1652

– туристичні путівки

1653

– нагороди

1654

– медичне забезпечення

1655

– надання житла

1656

– надання автомобілів

1657

– надання санаторно-курортного лікування

1658

XVI.ІІ. Довгострокові виплати працівникам
Довгострокові виплати працівникам

1660

Пенсії та разові виплати при виході на пенсію, тис. грн.

1665

Інші виплати по закінченні трудової діяльності, тис. грн.:

1670

– страхування життя по закінченні трудової діяльності

1671

– медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності

1672

XVI.ІІІ. Інші довгострокові виплати працівникам
Інші довгострокові виплати працівникам

1675

Додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі, тис.
грн.:

1680

– довгострокові відпустки за вислугу років

1681

– оплачувану академічну відпустку

1682

Виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років,
тис. грн.

1690

Виплати за тривалою непрацездатністю, тис. грн.

1691

Виплати при звільненні, тис. грн.

1692
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ФІНАНСОВАѝѝЗВІТНІСТЬ

Алгоритм складання запропонованого розділу – XVI. Виплати працівникам наведено в табл. 3.
Таблиця 3
АЛГОРИТМ ЗАПОВНЕННЯ РОЗДІЛУ XVI. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
Код
рядка

Назва показників

Пояснення щодо заповнення

XVI.І. Короткострокові виплати працівникам
Короткострокові виплати працівникам

1600

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1600 відображається короткострокові виплати працівникам за категоріями персоналу (рядок
1601+1602+1610+1620+1630+1640+1650).

Заробітна плата, тис. грн.

1601

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1601 відображається інформація про суму нарахованої
заробітної плати усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

Внески на соціальне забезпечення, тис.
грн.

1602

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1602 відображається інформація про суму нарахованих
внесків на соціальне забезпечення усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

Оплачувана щорічна відпустка, тис. грн.:

1610

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1610 відображається інформація про суму щорічних
відпусток усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок
1611 + рядок 1612).

– накопичувальні

1611

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1611 відображається інформація про суму накопичувальної щорічної відпустки усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– ненакопичувальні

1612

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1612 відображається інформація про суму ненакопичувальної щорічної відпустки усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

1620

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1620 відображається інформація про суму оплачуваної
відпустки у зв’язку з хворобою усіх працівників в розрізі відповідних категорій
персоналу (рядок 1621 + рядок 1622).

– накопичувальні

1621

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1621 відображається інформація про суму накопичувальної оплачуваної відпустки у зв’язку з хворобою усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– ненакопичувальні

1622

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1622 відображається інформація про суму ненакопичувальної оплачуваної відпустки у зв’язку з хворобою усіх працівників в розрізі
відповідних категорій персоналу.

Участь у прибутку, тис. грн.

1630

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1630 відображається інформація про суму участі у
прибутку в розрізі відповідних категорій персоналу.

Преміювання, тис. грн.:

1640

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1640 відображається інформація про суму преміювання усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок 1641 + рядок 1642 + рядок 1643 рядок 1644 + рядок 1645).

– за поточні результати роботи

1641

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1641 відображається інформація про суму преміювання за поточні результати роботи усіх працівників в розрізі відповідних категорій
персоналу.

– за результатами звітного періоду

1642

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1642 відображається інформація про суму преміювання за результатами звітного періоду усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– за винахід

1643

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1642 відображається інформація про суму преміювання за винахід усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– за раціоналізаторську пропозицію

1644

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1642 відображається інформація про суму преміювання за раціоналізаторську пропозицію усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– інше

1645

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1642 відображається інформація про суму преміювання за іншу роботу усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

Оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою, тис. грн.:
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Продовження табл. 3
Код
рядка

Назва показників

Пояснення щодо заповнення

Негрощові виплати, тис. грн.

1650

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1650 відображається інформація про суму негрошових
виплат усім працівників в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок 1651 +
рядок 1652 + рядок 1653 рядок 1654 + рядок 1655 + 1656 + 1657 + 1658).

– професійне навчання

1651

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1651 відображається інформація про суму витрачену
на професійне навчання усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– цінні подарунки

1652

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1652 відображається інформація про суму витрачену
на цінні подарунки для усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– туристичні путівки

1653

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1653 відображається інформація про суму витрачену
на туристичні путівки для усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– нагороди

1654

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1654 відображається інформація про суму витрачену
на нагороди усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– медичне забезпечення

1655

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1655 відображається інформація про суму витрачену
на медичне забезпечення усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– надання житла

1656

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1656 відображається інформація про суму витрачену
на надання житла усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

– надання автомобілів

1657

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1657 відображається інформація про суму витрачену
на надання автомобілів усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

– надання санаторно-курортного лікування

1658

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1658 відображається інформація про суму витрачену
на санаторно-курортне лікування усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

XVI.ІІ. Довгострокові виплати працівникам
Довгострокові виплати працівникам

1660

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1660 відображається інформація про суму довгострокових виплат усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок
1665 + рядок 1670).

Пенсії та разові виплати при виході на
пенсію, тис. грн.

1665

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1665 відображається інформація про суму пенсії та разових виплат при виході на пенсію усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

1670

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1670 відображається інформація про інші виплати по
закінченню трудової діяльності усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок 1671 + рядок 1672).

1671

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1671 відображається інформація про страхування життя по закінченні трудової діяльності усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

1672

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1672 відображається інформація про медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу.

Інші виплати по закінченні трудової діяльності, тис. грн.:
– страхування життя по закінченні
трудової діяльності
– медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності

XVI.ІІІ. Інші довгострокові виплати працівникам
Інші довгострокові виплати працівникам
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1675

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1675 відображається інформація про інші довгострокові виплати усім працівникам в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок
1680 + рядок 1690 + рядок 1691 + рядок 1692).
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Продовження табл. 3
Код
рядка

Назва показників

Пояснення щодо заповнення

Додаткові оплачувані періоди відсутності
на роботі, тис. грн.:

1680

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1680 відображається інформація про додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу (рядок 1681 + рядок 1682).

– довгострокові відпустки за вислугу
років

1681

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1681 відображається інформація про довгострокові відпустки за вислугу років усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

– оплачувану академічну відпустку

1682

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1682 відображається інформація про оплачувану академічну відпустку усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

Виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати
за вислугу років, тис. грн.

1690

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1690 відображається інформація про виплати з нагоди
ювілеїв чи інші виплати за вислугу років усіх працівників в розрізі відповідних
категорій персоналу.

Виплати за тривалою непрацездатністю,
тис. грн.

1691

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1691 відображається інформація про виплати за тривалою непрацездатністю усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

Виплати при звільненні, тис. грн.

1692

У графі 3, 4, 5, 6, 7 рядка 1692 відображається інформація про виплати при звільненні усіх працівників в розрізі відповідних категорій персоналу.

ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

В процесі дослідження наведено авторську пропозицію щодо відображення інформації щодо виплат
працівникам за МСФЗ у формі № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», а саме: а) розмежовано виплати працівникам на короткострокові та довгострокові виплати; б) до короткострокових виплат включено
наступні показники: 1) заробітна плата; 2) внески на соціальне забезпечення; 3) оплачувана щорічна відпустка; 4) оплачувана відпустка у зв’язку з хворобою; 5) участь у прибутку; 6) преміювання; 7) негрощові
виплати; в) до довгострокових виплат працівникам підприємства включаються: 1) пенсії та разові виплати
при виході на пенсію; 2) інші виплати по закінченні трудової діяльності; г) до інших довгострокових виплат працівникам належать: 1) додаткові оплачувані періоди відсутності на роботі; 2) виплати з нагоди
ювілеїв чи інші виплати за вислугу років; 3) виплати за тривалою непрацездатністю; 4) виплати при звільненні. Наведено алгоритм заповнення запропонованого розділу – «XVI. Виплати працівникам», що уможливить його складання. Порушені в статті питання не є вичерпними й потребують доповнень, змін, уточнень та конкретизації. В подальших дослідженнях пропонується зосередити увагу на обґрунтуванні соціальних показників діяльності підприємства як інформаційного забезпечення економічної безпеки суб’єкта
господарювання.
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ВѝстатьеѝрассмотреныѝвопросыѝотраженияѝвыплатѝработникамѝпредприятияѝпоѝМСФОѝвѝ
контекстеѝсоциальнойѝсоставляющейѝфинансовойѝотчетности.ѝЦельюѝисследованияѝявляетсяѝсовершенствованиеѝфинансовойѝотчетностиѝподѝтребованияѝМСФО,ѝотражающиеѝсоциальнуюѝсоставляющую,ѝаѝименноѝотраженияѝвыплатѝработникамѝпредприятия.ѝМетодыѝанализаѝиѝсинтезаѝиспользованыѝдляѝструктурированияѝпредметнойѝобластиѝисследованияѝнаѝ
основеѝидентификацииѝиѝформализацииѝвопросаѝвыплатѝработникамѝпредприятияѝсѝучетомѝ
национальныхѝ иѝ международныхѝ стандартовѝ бухгалтерскогоѝ учетаѝ иѝ финансовойѝ отчетности.ѝВѝрезультатеѝпроведенногоѝисследованияѝпредложеноѝавторскуюѝметодикуѝпоѝотражениюѝинформацииѝпоѝвыплатамѝработникамѝпоѝМСФОѝвѝформеѝ№ѝ5ѝ«Примечанияѝкѝгодовойѝ
финансовойѝ отчетности»,ѝ аѝ именно:ѝ а)ѝ разграниченыѝ выплатыѝ работникамѝ наѝ краткосрочныеѝ иѝ долгосрочныеѝ выплаты;ѝ б)ѝ кѝ краткосрочнымѝ выплатѝвключеныѝ следующиеѝ показатели:ѝ 1)ѝ заработнаяѝ плата;ѝ 2)ѝ взносыѝ наѝ социальноеѝ обеспечение;ѝ 3)ѝ оплачиваемыйѝ ежегодныйѝотпуск;ѝ4)ѝоплачиваемыйѝотпускѝвѝсвязиѝсѝболезнью;ѝ5)ѝучастиеѝвѝприбыли;ѝ6)ѝпремирование;ѝ 7)ѝ неденежныеѝ выплаты;ѝ в)ѝ вѝ долгосрочныеѝ выплатыѝ работникамѝ предприятияѝ
включаются:ѝ 1)ѝ пенсииѝ иѝ единовременныеѝ выплатыѝ приѝ выходеѝ наѝ пенсию;ѝ 2)ѝ другиеѝ выплатыѝпоѝокончанииѝтрудовойѝдеятельности;ѝг)ѝкѝдругимѝдолгосрочнымѝвыплатамѝработникамѝотносятся:ѝ1)ѝдополнительныеѝоплачиваемыеѝпериодыѝотсутствияѝнаѝработе;ѝ2)ѝвыплатыѝ поѝ случаюѝ юбилеевѝ илиѝ другиеѝ выплатыѝ заѝ выслугуѝ лет;ѝ 3)ѝ выплатыѝ поѝ длительнойѝ нетрудоспособности;ѝ 4)ѝ выплатыѝ приѝ увольнении.ѝ Приведенѝ алгоритмѝ заполненияѝ предложенногоѝразделаѝ‒ѝ«XVI.ѝВыплатыѝработникам»,ѝчтоѝпозволитѝегоѝсоставления.ѝПолученныйѝ
результатѝбудетѝполезнымѝдляѝпримененияѝвѝсистемеѝкорпоративногоѝ управленияѝсубъектамиѝ хозяйствованияѝ различныхѝ отраслейѝ экономики.ѝ Результатѝ исследованияѝ имеетѝ теоретическуюѝ иѝ практическуюѝ ценностьѝ вѝ отраженииѝ выплатѝ работникамѝ предприятияѝ вѝ финансовойѝотчетностиѝвѝсоответствииѝсѝМСФО.ѝ
Ключевыеѝслова:ѝвыплатыѝработникам,ѝфинансоваяѝотчетность,ѝалгоритм,ѝпоказатели,ѝ
МСФОѝ(МСБУ),ѝсоциальнаяѝсоставляющая,ѝпримечанияѝкѝгодовойѝфинансовойѝотчетности.ѝ
TheѝquestionsѝreflectѝpaymentsѝtoѝemployeesѝunderѝIFRSѝinѝtheѝcontextѝofѝtheѝsocialѝcomponentѝofѝtheѝfinancialѝstatements.ѝTheѝaimѝofѝtheѝresearchѝisѝtoѝimproveѝfinancialѝreportingѝunderѝ
IFRS,ѝ reflectingѝ theѝ socialѝ componentѝ -ѝ namely,ѝ paymentsѝ toѝ employees.ѝ Methodsѝ ofѝ analysisѝ
andѝ synthesisѝ usedѝ toѝ structureѝ theѝ substantiveѝ research-basedѝ identificationѝ andѝ formalizationѝ
issueѝ paymentsѝ toѝ employeesѝ takingѝ intoѝ accountѝ nationalѝ andѝ internationalѝ standardsѝ ofѝ accountingѝandѝfinancialѝreporting.ѝAsѝaѝresultѝofѝtheѝresearchѝareѝtheѝauthor'sѝproposalѝtoѝdisplayѝ
informationѝaboutѝemployeeѝbenefitsѝunderѝIFRSѝinѝtheѝformѝofѝnumberѝ5ѝ«Notesѝtoѝtheѝannualѝfinancialѝ statements»,ѝ namely:ѝ a)ѝ demarcatedѝ employeeѝ benefitsѝ forѝ short-termѝ andѝ long-termѝ
benefits;ѝb)ѝshort-termѝbenefitsѝareѝincludedѝinѝtheѝfollowingѝindices:ѝ1)ѝwages;ѝ2)ѝsocialѝsecurityѝ
contributions;ѝ3)ѝpaidѝannualѝleave;ѝ4)ѝpaidѝleaveѝdueѝtoѝillness;ѝ5)ѝparticipationѝinѝprofits;ѝ6)ѝbonuses;ѝ 7)ѝ nehroschoviѝ payments;ѝ c)ѝ theѝ long-termѝ benefitsѝ toѝ employeesѝ include:ѝ 1)ѝ one-offѝ
paymentѝofѝpensionsѝandѝretirementѝbenefits;ѝ2)ѝotherѝpost-employmentѝbenefits;ѝd)ѝotherѝlongtermѝemployeeѝbenefitsѝare:ѝ1)ѝadditionalѝpaidѝperiodsѝofѝabsenceѝfromѝwork;ѝ2)ѝpaymentѝofѝjubileeѝ orѝ otherѝ long-serviceѝ benefits;ѝ 3)ѝ paymentsѝ onѝ long-termѝ disability;ѝ 4)ѝ terminationѝ benefits.ѝ
Theѝalgorithmѝproposedѝfillingѝsectionѝ-ѝ«XVI.ѝEmployeeѝBenefits»,ѝwhichѝwillѝenableѝitsѝassembly.ѝ
Theѝresultѝwillѝbeѝbeneficialѝforѝuseѝinѝcorporateѝgovernanceѝentitiesѝdifferentѝindustries.ѝTheѝresultѝ ofѝ theѝ studyѝ hasѝ theoreticalѝ andѝ practicalѝ valueѝ toѝ reflectѝ paymentsѝ toѝ employeesѝ inѝ theѝ financialѝstatementsѝinѝaccordanceѝwithѝIFRS.
Keywords:ѝemployeeѝbenefits,ѝfinancialѝstatements,ѝalgorithm,ѝperformance,ѝIFRSѝ(IAS),ѝsocialѝcomponent,ѝnotesѝtoѝtheѝannualѝfinancialѝstatements.ѝ
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