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Изучено понятие отчетных сегментов, хозяйственных сегментов, географических сегментов, приоритетных и
вспомогательных сегментов для предприятий Украины. Рассмотрено порядок их выделения для целей бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности. Разработано дерево принятия решения о выделении хозяйственного сегмента или географического сегмента отчетным сегментом.
Ключевые слова: финансовая отчетность, хозяйственный сегмент, географический сегмент, отчетный сегмент.
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The concept of reportable segments, business segments, geographical segments, segment priorities and support for
Ukrainian enterprises. We consider the procedure for selection and recognition for accounting purposes and preparing
financial statements. Developed decision tree for the recognition of a segment or geographical segment reporting segment,
the use of which contribute to facilitate such recognition.
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Постановка проблеми. Зовнішній користувач до введення в дію Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» мав можливість
отримати інформацію про підприємство здебільшого з п’яти форм фінансової звітності,
в яких всі показники наведені в цілому по підприємству і не деталізовані за видами діяльності. Проте для користувачів звітності дуже важливим є отримання саме деталізованої інформації за: видами діяльності; видами продукції, товарів, робіт, послуг; показниками діяльності підприємства в розрізі регіонів, в яких таке підприємство її здійснює
тощо. З огляду на вказане, питання визнання звітних сегментів як першооснови формування достовірної, якісної і більш деталізованої інформації у фінансовій звітності за
сегментами є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікації. Питання організації та обліку на підприємствах України в контексті складання звітності за сегментами були та досліджуються
такими вченими, як: А. Алексєєва, М. О. Вовк, Т. В. Ігнатенко, Л. В. Озеран, О. О. Соколов та інші [1; 2; 4; 6], які досліджують: виникнення та понятійний апарат сегментного обліку і звітності; історичні аспекти розвитку звітності за сегментами; порядок розкриття інформації у звітності за сегментами за міжнародними і національними
стандартами; окремі аспекти управлінського обліку за сегментами діяльності.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на
значний доробок вищезазначених науковців, питання щодо поняття та порядку визначення звітних сегментів на підприємствах України, з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (фінансової звітності), є маловивченими.
 Сидоренко О. О., 2016
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Мета статті. Головною метою цієї роботи є дослідження та удосконалення методичних засад визнання сегментів діяльності або географічних сегментів звітними сегментами підприємств України. Зокрема, розробити дерево прийняття рішень щодо доцільності визнання чи невизнання господарського сегмента або географічного сегмента
звітним сегментом.
Виклад основного матеріалу. Звітний сегмент – господарський або географічний
сегмент, який визначений підприємством за критеріями, наведеними у пунктах 6–9 Положення (стандарту) 29, щодо якого має розкриватися інформація у річній фінансовій
звітності [5].
Для цілей бухгалтерського обліку та складання звітності підприємствами України
звітні сегменти поділяють на географічні сегменти та господарські сегменти.
Географічний сегмент – відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у
конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших:
- економічними і політичними умовами географічного регіону;
- взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах;
- територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг);
- характерними для географічного регіону ризиками діяльності;
- правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах [5].
Господарський сегмент – відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка
відрізняється від інших:
- видом продукції (товарів, робіт, послуг);
- способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт,
послуг);
- характером виробничого процесу;
- характерними для цієї діяльності ризиками;
- категорією покупців [5].
Згідно із Міжнародним стандартом фінансової звітності 8 «Операційні сегменти»,
поняття географічний та господарський сегменти не виділяються, натомість виділяється лише поняття «операційний сегмент» [3]:
Операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:
а) який здійснює економічну діяльність, від якої він може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, пов’язані з операціями з іншими компонентами того самого суб’єкта господарювання);
б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які
слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;
в) про який доступна дискретна фінансова інформація.
Загалом, провівши порівняльний аналіз визначень понять звітних сегментів та інших
методичних засад щодо цих сегментів, які наведені у національних та міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (фінансової звітності), можна зробити висновок, що концептуально національні стандарти відповідають вимогам міжнародних стандартів.
Залежно від сутності ризиків та організаційної структури підприємства географічні
сегменти поділяються на два види: географічний виробничий сегмент – виділяється за
місцем розташування виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства; географічний збутовий сегмент – виділяється за місцем розташування основних ринків збуту та
покупців продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства [5].
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При виділенні географічних сегментів за основу береться діяльність, яка ведеться в
окремій області (областях) України, у одній або кількох зарубіжних країн. При цьому
ступінь деталізації географічних регіонів підприємством обирається самостійно виходячи з необхідності розкриття суттєвої інформації.
Формування звітних сегментів здійснюється на основі виділених господарських і
географічних сегментів та через об’єднання кількох подібних сегментів одного виду в
окремий звітний сегмент. Подібними визнають сегменти, які мають протягом кількох
звітних періодів однакові (наближені) значення прибутку та відповідають більшості
критеріїв визначення господарського і географічного сегментів [5].
Щодо господарських сегментів діяльності, то за основу їх визнання береться кожен
відокремлюваний вид або групи видів діяльності (за видом продукції (товарів, робіт,
послуг); способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів,
робіт, послуг); характер виробничого процесу; характерними для цієї діяльності ризиками; категорією покупців).
Перед розкриттям інформації у фінансовій звітності щодо звітних сегментів підприємства України зобов’язані їх поділити на пріоритетні та допоміжні. При цьому поділ
та пріоритетність сегментів повинні бути визначені обліковою політикою.
Необхідність поділу звітних сегментів на пріоритетні та допоміжні пов’язана з тим,
що у фінансовій звітності інформація про пріоритетні сегменти розкривається більш
деталізовано. Отже, під час вибору пріоритетного виду сегмента необхідно враховувати
не лише формальні критерії (географічне розташування, організаційну структуру тощо), а й суттєвість інформації, яка за ним буде розкрита.
Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів
підприємства побудована за видами продукції (товарів, робіт, послуг), що виробляється,
то пріоритетним визнається господарський вид сегмента, а допоміжним – географічний.
Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів підприємства здійснювалася за регіонами, в яких підприємство функціонує, то пріоритетним визнається географічний вид сегмента, а допоміжним – господарський. У разі відсутності чітких переваг залежності фінансових результатів і ризиків пріоритетним звітним
сегментом визнається господарський сегмент, а допоміжним – географічний [5].
Господарський сегмент або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша
частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім
покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:
- дохід цього сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10 % загального доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або
географічного відповідно);
- фінансовий результат цього сегмента становить не менше ніж 10 % сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду (господарського або географічного
відповідно). Якщо підприємство за різними сегментами у звітному періоді має одночасно різні фінансові результати (прибутки та збитки), то звітним визначається сегмент,
фінансовий результат якого становить не менше ніж 10 % більшої з двох абсолютних
величин – сумарного прибутку або сумарного збитку всіх сегментів цього виду;
- балансова вартість активів цього сегмента становить не менше ніж 10 % загальної
балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно) [5].
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В окремих випадках може виникнути ситуація, коли окремі сегменти не відповідають
критеріям їх визнання, у такому разі необхідно здійснити об’єднання двох або кількох
подібних сегментів.
Також слід зазначити, що згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» сегмент, який не відповідає критеріям його
визнання на звітну дату, може бути визнаний звітним, у таких випадках:
- сегмент має важливе значення для підприємства в цілому (забезпечує діяльність
інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою;
- сегмент, який було визначено звітним у попередньому році, але який у поточному
році не відповідає критеріям звітного сегмента, має визнаватися звітним сегментом,
якщо підприємство протягом дванадцяти місяців очікує досягнення цим сегментом показників, які відповідають критеріям визнання його звітним;
- підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку
звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін, у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають такі
види продукції (товарів, робіт, послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими сегментами.
Господарські або географічні сегменти, які не відповідають критеріям, зазначеним у
пункті 9, і які не можна включити до складу будь-якого звітного сегмента, вважаються
неподібними сегментами [5].
Отже, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» має досить велику кількість критеріїв та умов за яких слід визнавати або не
визнавати сегмент звітним. Тому для полегшення процесу визнання сегмента звітним
нами було розроблено дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегмента або географічного сегмента звітним сегментом, яке наведено на рисунку.
У процесі визнання підприємством звітних сегментів може виникнути ситуація з
виділенням (визнанням) нового звітного сегмента на звітну дату.
Визнання нового звітного географічного сегмента можливо в таких випадках:
1) збільшення географічного представництва підприємства в окремих (інших ніж
раніше) областях чи країнах, за умови виконання ними критеріїв визнання такого (таких) сегментів звітними;
2) зміна питомої ваги доходів, фінансових результатів або балансової вартості активів у сукупних доходах, фінансових результатах чи балансовій вартості активів підприємства одного чи кількох раніше виділених звітних сегментів, що призводить до виділення звітних сегментів, які раніше визнавалися неподібними.
Визнання нового господарського звітного сегмента можливо в таких випадках:
1) поява нового виду або групи видів діяльності, що призводить до виконання критеріїв визнання такого (таких) сегментів звітними;
2) розширення обсягів діяльності за окремим видом або групою видів діяльності,
які призводять до виконання критеріїв визнання такого (таких) сегмента (сегментів)
звітними.
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Чи більша частина доходу господарського сегмента або географічного сегмента створюється
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям?
Так
Ні
Чи становить дохід цього сегмента підприємства не менше ніж 10 % сукупного доходу всіх
сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно)?
Ні

Так

Чи становлять фінансові результати цього сегмента не менше ніж 10 % сумарного фінансового
результату всіх сегментів певного виду (діяльності або географічного відповідно)?
Так

Ні
Чи становить балансова вартість активів цього сегмента не менше ніж 10 % сукупної
балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (господарського
або географічного відповідно)?

Так

Ні
Чи можна провести об’єднання двох або кількох подібних сегментів, що приведе
до виконання вищевказаних критеріїв?

Так

Ні

Чи займає підприємство монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції
(товарів, робіт, послуг) або проводить діяльність щодо продукції (товарів, робіт, послуг),
за якими до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін,
у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання
та водовідведення?
Так

Ні

Чи має цей сегмент важливе значення для підприємства в цілому (забезпечує діяльність
інших сегментів тощо) і інформація про нього є суттєвою?
Так

Ні
Чи визнавався у попередньому році такий сегмент як звітний?

Так

Ні

Чи очікує підприємство протягом дванадцяти місяців досягнення цим сегментом
показників, які відповідають критеріям, визнання його звітним?
Так

Ні

Чи дохід від операцій із зовнішніми покупцями всіх таких сегментів є не менше ніж 75 %
загального доходу підприємства від операцій із зовнішніми покупцями?
Так

Ні

Підприємство виділяє додаткові звітні сегменти, поки не буте досягнуто перевищення
межи у 75 % від доходу
Господарський чи географічний
сегмент визнається звітним

Такі сегменти вважаються неподібними
сегментами

Рис. Дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегмента або географічного
сегмента звітним сегментом
Примітка: визначають такі види продукції (товарів, робіт, послуг), як пріоритетні звітні сегменти.
Джерело: складено автором.

При виділенні нового звітного сегмента підприємство зобов’язано поряд з розкриттям
інформації у фінансовій звітності за звітний період про цей звітний сегмент надати порівняльні показники за цим же звітним сегментом за попередній звітний період, або обґрунтовано довести неможливості достовірного визначення (оцінки) відповідних показників.
Висновки і пропозиції. У результаті проведеного дослідження виявлено, що питання визнання звітних сегментів на підприємствах України є недостатньо досліджени415
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ми. У зв’язку з цим у роботі розроблено дерево прийняття рішення щодо визнання господарського сегмента або географічного сегмента звітним сегментом в обліку підприємств України, яке, на нашу думку, приведе до полегшення прийняття рішення щодо
визнання сегментів звітними.
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