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ВСТУП 

На теперешній час кожен господарюючий суб‘єкт, здійснюючи свою 

діяльність, має на меті отримати максимальний прибуток при мінімальних 

витратах. Тому  будь-який підприємець повинен вміло використовувати дані 

фінансової звітності, оскільки на їх основі можна ретельно розглянути й 

оцінити фінансовий стан підприємства та прийняти виважені управлінські 

рішення.  Фінансова звітність також є необхідною для зовнішніх і внутрішніх 

користувачів, оскільки, забезпечує їх повною, правдивою та неупередженою 

інформацією про господарюючий суб‘єкт. Метою текста лекцій є формування 

теоретичних знань і практичних навичок складання фінансової звітності 

суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами. У результаті вивчення 

дисципліни потрібно  

знати: 

 – концептуальну основу фінансової звітності; 

 – міжнародні стандарти фінансової звітності;  

– міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 

 – можливі варіанти подання фінансової звітності підприємств України за 

міжнародними стандартами;  

вміти:  

– формувати облікову політику суб’єктів господарювання за 

міжнародними стандартами;  

– подавати необхідну інформацію про матеріальні, нематеріальні, 

фінансові й податкові активи, власний капітал, зобов’язання, доходи, витрати та 

грошові потоки суб’єктів господарювання у фінансовій звітності за 

міжнародними стандартами;  

– інтерпретувати окрему і консолідовану фінансову звітність суб’єктів 

господарювання за міжнародними стандартами.  
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Тема 1.  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇХ 

РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ 

1.1 Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, 

призначення, цілі їх розробки. 

1.2. Склад, основні припущення і якісні характеристики 

фінансової звітності згідно концептуальної основи складання і 

подання фінансової звітності. 

 

  1.1. Міжнародні стандарти фінансової звітності: роль, призначення, 

цілі їх розробки. 

З часу свого виникнення i донинi бухгалтерський облiк нiколи не був 

рiччю в собi, вiн був i є послугою, кориснiсть якої споживач визначає за якiстю 

фiнансової iнформацiї, необхiдної йому для ухвалення рiшень. 

Хто ж завжди був i залишається VIP-споживачем на ринку фiнансової 

iнформацiї? Вiдповiдь проста: постачальник капiталу, iнвестор, який бажає 

розмiстити свiй капiтал так, щоб вiн якомога бiльше приростав, i, якомога 

менше, пiддавався ризикам. Фраза: "Бухоблiк - мова бiзнесу", - стала вже 

крилатою. 

Звичайно, без ринку капiталу, як це було в Радянському Союзi, роль 

бухгалтерського облiку була зведена до рiвня рахiвництва. Теорiя вiтчизняного 

бухгалтерського облiку розвивалася в iзоляцiї вiд мiжнародної практики i тепер, 

коли Україна шукає своє мiсце у свiтовiй економiцi, професiонали облiку та 

фiнансiв зiткнулися з необхiднiстю розмовляти в бiзнесi єдиною мовою – 

унiверсальною мовою МСФЗ. 

Iсторiя розвитку МСФЗ починається у 60-тi роки минулого столiття, коли 

транснацiональним корпорацiям стало тiсно в формi нацiональних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Нацiональнi П(С)БО (Положення (стандарти) 

бухгалтерського облiку), вони ж GAAP (GAAP - generally acceptable accounting 
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prionciples) створювали багато труднощiв i викликали значнi витрати при 

консолiдацiї фiнансових результатiв. VIP-споживач, глобальний iнвестор, 

зажадав ясностi у звiтах про стан своїх капiталiв. З трибуни центру ООН з 

транснацiональних корпорацiй Д. Кеннедi заявляє: "...унiверсальна мова 

спiлкування бiзнесменiв... бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть.... ". 

Згодом, у 1973 р. в Лондонi було створено комiтет з мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (Комiтет МСФЗ) / IASC (International Accounting 

Standard Committee). 

З 1983 року членами Комiтету МСФЗ стали всi професiйнi органiзацiї - 

члени Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. (IFAC - International Federation of 

Accounting Committee). Мета Комiтету МСФЗ - унiфiкацiя принципiв 

бухгалтерського облiку, використовуваних компанiями у всьому свiтi для 

складання фiнансової звiтностi. 

При пiдготовцi зводу мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Комiтет МСФЗ працює в тiсному контактi з Мiжнародною органiзацiєю комiсiй 

з цiнних паперiв (IOSCO), яка є свого роду регулювальним механiзмом ринкiв 

цiнних паперiв. 

Починається трiумфальна хода МСФЗ: 

– 2000 р. Нацiональнi GAAP поступаються пiд натиском мiжнародного 

капiталу. 

До 2000 р. Комiтет МСФЗ (IASC) ухвалює 41 мiжнародний стандарт 

облiку (IAS - International Accounting Standard). 

– 2000 p. - Комiтет з МСФЗ (IASC) перейменований на Раду МСФЗ (IASB 

- International Accounting Standard Board), який до теперiшнього часу видав ще 

13 МСФЗ (IFRS - International Financial Reporting Standards) й окремий стандарт 

для малого та середнього бiзнесу (IFRS for SME). 

– 2005 p. - Євросоюз ухвалює МСФЗ як обов'язковi для публiчних 

компанiй. 
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Міжнародні стандарти фінансової звітності – це стандарти та 

інтерпретації (тлумачення), прийняті РМСБО. Вони включають: 

1. Міжнародні стандарти фінансової звітності – МСФЗ (International 

Financial Reporting Standards – IFRS); 

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку – МСБО (International 

Accounting Standards – IAS); 

Інтерпретації (тлумачення), розроблені Радою з МСФЗ (International 

Financial Reporting Interpretations Committee of the IASB). Ці документи 

обов’язкові до застосування. Вони регулюють окремі питання обліку та 

фінансової звітності, що, на думку Ради з МСФЗ, не заслуговують окремого 

стандарту, тобто, по суті, розкривають специфічні питання застосування певних 

стандартів. Сьогодні діє 25 Інтерпретацій (тлумачень).  

Комiтет iз Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КМСФЗ) був 

заснований у 1973 роцi в результатi угоди мiж професiйними органiзацiями 10 

країн: Австралiї, Канади, Францiї, Нiмеччини, Японiї, Мексики, Нiдерландiв, 

Великобританiї, Iрландiї, США. У перiод з 1983-го по 2000 рiк членами КМСФЗ 

були всi члени Мiжнародної Федерацiї бухгалтерiв (IFAC). 

У квiтнi 2001 року Комiтет був перетворений на Раду з Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ). 

Робота РМСФЗ фiнансується за рахунок внескiв професiйних об'єднань 

бухгалтерiв, рiзних компанiй, фiнансових органiзацiй, а також за рахунок 

прибутку вiд публiкацiї стандартiв. 

У структуру РМСФЗ входять: Опiкунська рада; Правлiння РМСФЗ; 

Консультацiйна рада зi стандартiв; Комiтет з iнтерпретацiй МСФЗ. 

Цiлями опiкунської ради є формулювання та публiкацiя високоякiсних, 

зрозумiлих, здiйсненних глобальних стандартiв фiнансової звiтностi, робота, 

спрямована на бiльш широке використання i точне застосування стандартiв, 

зближення МСФЗ i нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi. 
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До функцiй ради входить призначення членiв Правлiння РМСФЗ, 

Консультацiйної ради зi стандартiв, Комiтету з iнтерпретацiй, щорiчний аналiз 

ефективностi стратегiї Правлiння РМСФЗ, схвалення бюджету Правлiння, 

затвердження оперативних процедур Правлiння, Консультацiйної ради, 

Комiтету з iнтерпретацiй, затвердження правок до Конституцiї Комiтету (Ради) 

з МСФЗ. Важливо зазначити, що опiкунська рада не займається розробкою 

стандартiв, це прерогатива виключно Правлiння РМСФЗ. 

Правлiння виконує такi функцiї: розробка МСФЗ, затвердження 

iнтерпретацiй, публiкацiя всiх проектiв МСФЗ та iнших документiв для 

публiчного обговорення, вирiшення всiх технiчних питань, розробка процедур з 

аналiзу коментарiв за питаннями, винесеними на публiчне обговорення, 

створення груп фахiвцiв для технiчних консультацiй за великими проектами, 

спiльна робота з Консультацiйною радою iз стандартiв. 

Основним завданням Консультацiйної ради є проведення дискусiй, у ходi 

яких РМСФЗ консультується з фiзичними особами i представниками 

органiзацiй, зацiкавлених у розробцi високоякiсних стандартiв МСФЗ. 

Консультацiйна рада зi стандартiв проводить вiдкритi для громадськостi 

засiдання три рази на рiк. 

Комiтет з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi розглядає 

питання бухгалтерського облiку, якi не отримали вiдображення в iснуючих 

стандартах або можуть мати неоднозначне тлумачення. Комiтет випускає так 

званi IFRIC (до 2001 року SIC). Пiсля затвердження їх Правлiнням РМСФЗ 

iнтерпретацiї стають частиною нормативної бази МСФЗ. У мiру вдосконалення 

i змiни стандартiв кiлькiсть чинних SIC зменшуватиметься. 

Аналiз рiзноманiтних джерел дозволяє видiлити чотири етапи розробки 

МСФЗ. 

Етап 1 – консультацiї з Консультацiйною радою зi стандартiв щодо 

включення теми до програми Правлiння МСФЗ. 
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Етап 2 – розробка i публiкацiя проекту положення для загального 

обговорення., яке повинно вiдбутись на протязi 90 днiв. 

Етап 3 – розгляд коментарiв, що надiйшли протягом видiлених 90-та днiв, 

проведення вiдкритих слухань, проведення апробацiй. 

Етап 4 – затвердження стандарту. Стандарт вважається затвердженим, 

якщо набирає не менше дев’яти голосiв «за» членiв Правлiння МСФЗ. 

 

1.2. Склад, основні припущення і якісні характеристики фінансової 

звітності згідно з концептуальною основою складання і подання фінансової 

звітності 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi була видана РМСБО у вереснi 

2010р. Вона мiстить виклад концепцiй, на яких ґрунтується складання i подання 

фiнансових звiтiв зовнiшнiм користувачам. Метою Концептуальної основи є: 

а) допомагати Радi в розробцi майбутнiх МСФЗ та в переглядi iснуючих 

МСФЗ; 

б) допомагати Радi в подальшiй гармонiзацiї регулюючих положень, 

стандартiв бухгалтерського облiку та процедур, пов'язаних з поданням 

фiнансових звiтiв шляхом надання основи для зменшення кiлькостi 

альтернативних облiкових пiдходiв, дозволених МСФЗ; 

в) допомагати нацiональним органам з розробки стандартiв у розробцi 

нацiональних стандартiв; 

г) допомагати особам, якi складають фiнансовi звiти, застосовувати МСФЗ 

i розглядати питання, якi ще мають стати предметом МСФЗ; 

ґ) допомагати аудиторам при пiдготовцi висновку щодо вiдповiдностi 

фiнансових звiтiв МСФЗ; 

д) допомагати користувачам фiнансових звiтiв у питаннях тлумачення 

iнформацiї, яка мiститься у фiнансових звiтах, складених згiдно з МСФЗ; 
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е) надавати iнформацiю тим, хто виявляє зацiкавленiсть у дiяльностi 

РМСБО, про його пiдходи у формулюваннi МСФЗ. 

Якщо коротко, то МСФЗ базуються на трьох головних концепцiях: 

 справедливiй вартостi; 

 прiоритетi економiчного змiсту над правовою формою; 

 прозоростi. 

Концепцiя справедливої вартостi. Її суть у тому, щоб активи i пасиви 

вiдображати за тiєю вартiстю, яка найкращим чином може iнформувати 

користувачiв звiтностi про реальну вартiсть об'єктiв облiку. Наведемо простий 

приклад. П(С)БО 9 "Запаси" (як, власне, i МСФЗ 2) мiстить вимогу облiковувати 

запаси за найменшою з вартостей: за цiною придбання або за чистою вартiстю 

реалiзацiї.  

Концепцiї прiоритету економiчної сутi над правовою формою. На вiдмiну 

вiд українських стандартiв, МСФЗ не виходить з єдностi економiчного змiсту та 

правової форми. Завважте, в Українi при вiдображеннi господарських операцiй 

в облiку вiддається перевага саме правовiй (юридичнiй) формi. Iншими словами, 

що написано в первинних документах, те й вiдображаємо в бухгалтерському 

облiку. Український облiк вiдводить бухгалтеровi роль виконавця законiв, 

постанов, листiв, iнструкцiй. 

Концепцiя прозоростi. У звiтностi, складенiй за МСФЗ, розкривається 

досить великий обсяг iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства. Звiт у 

середньому забирає 30 сторiнок формату А4 i розшифровує практично кожну 

статтю Балансу та Звiту про фiнансовi результати. В українськiй звiтностi 

достатньо заповнити п'ять типових форм фiнансової звiтностi. 

Слід відзначити, що МСБО та МСФЗ та їх інтерпретації постійно 

переглядаються та доповнюються, у відповідності до вимог, що висувають 

користувачі фінансової звітності та обліку під впливом трансформаційних 

ринкових перетворень. Поступово МСБО замінюються МСФЗ. Це означає, що 
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сьогодні актуальними є як МСБО, так і МСФЗ, що повноправно діють у системі 

стандартизації фінансової звітності. На 2014 рік діють 14 МСФЗ і 28 МСБО, не 

рахуючи МСФЗ для малих і середніх підприємств (по суті, це стандарти для 

непублічних компаній). 

МСФЗ представлені в комплекті документів в порядку зростання їх 

номерів. Вони мають типову структуру: мета, сфера вживання, визначення, опис 

суті стандарту, розкриття інформації, дата набирання чинності; додатки, що є 

невід’ємною частиною стандарту; додатки, що не є невід’ємною частиною; 

основа виводів; керівництво із застосування.  

Інтерпретації (тлумачення) Міжнародних стандартів фінансової звітності 

розробляються Постійним комітетом з інтерпретацій і приймаються РМСФЗ. У 

них розкриваються і пояснюються положення стандартів, що містять 

неоднозначні або неясне вирішення. Вони покликані забезпечити одноманітне 

вживання стандартів і зіставність фінансової звітності, що готується на основі 

МСФЗ. Для тлумачень обираються ті питання, які пов’язані із застосуванням 

існуючих стандартів, мають практичну спрямованість представляють великий 

інтерес для користувачів стандартів. 

Сукупність всіх названих документів, або система МСФЗ, призначена для 

складання фінансової звітності будь-яких торгівельних, виробничих і інших 

компаній (включаючи банки, страхові компанії і інші фінансові інститути) 

незалежно від виду діяльності галузевої приналежності і організаційно-правової 

форми. Система МСФЗ придатна для використання як в приватному, так і в 

державному секторі. Проте некомерційним організаціям може бути потрібно 

деяка адаптація окремих положень стандартів або надання додатковій 

інформації.  

Систему стандартів класифікуються за призначенням і економічним 

змістом.  
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Класифікація стандартів за їх призначенням передбачає, що 

класифікаційною ознакою виступає мета або призначення стандарту. За цією 

ознакою можна виділити наступні блоки. 

Блок 1 – стандарти, що формують міжнародні принципи бухгалтерського 

обліку. Блок містить такі стандарти:  

– Подання фінансових звітів (МСФО 1)   

– Облікові політики, зміни в бухгалтерських оцінках та виправлення 

помилок (МСБО 8).  

Блок 2 – стандарти, що регламентують склад і зміст фінансової звітності.  

– Подання інформації (МСБО 1, включаючи зміни, що стосуються 

«повного прибутку», які вступили в силу з січня 2009 р.).  

– Звіт про рух грошових коштів (МСБО 7).   

– Події після дати балансу (МСБО 10).   

– Звітність за сегментами (МСФЗ 8)   

– Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін (МСБО 24, включаючи 

Попередній Драфт, прийнятий в лютому 2007 р. – Зміни в розкриті інформації 

щодо пов’язаних сторін).   

– Припинена діяльність (МСФЗ 5).   

– Прибуток на акцію (МСБО 33).   

– Проміжна фінансова звітність (МСБО 34).   

Блок 3 – стандарти, що визначають правила обліку окремих об’єктів.  

Найчисленніша група, яка у свою чергу може підрозділятися на підгрупи.  

3.1. Активи:  

– Запаси (МСБО 2).   

– Основні засоби (МСБО 16).   

– Витрати на позики (МСБО 23).   

– Нематеріальні активи (МСБО 38).   

– Інвестиційні активи (МСБО 40).   
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– Втрата активами внутрішньої вартості (МСБО 36).   

– Необоротні активи, утримувані для продажу (МСФЗ 5).   

3.2. Зобов’язання: 

– Оренда (МСБО 17).   

– Винагорода працівникам (МСБО 19).   

– Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи (МСБО 37).   

– Платежі на основі акцій (МСФЗ 2).   

3.3. Фінансові інструменти:  

– Фінансові активи та зобов’язання (МСБО 39).   

– Фінансові інструменти: розкриття (МСФЗ 7).   

3.4. Питання пов’язані з визнанням доходів:  

– Дохід (МСБО 18).   

3.5. Вплив змін валютних курсів (МСБО 21).  

3.6. Об’єднання компаній, консолідація, асоційовані та спільні 

підприємства:  

– Огляд МСФЗ 3, включаючи коротке повторення змін, прийнятих в січні 

2008 р.   

– Консолідовані та окремі фінансові  звіти,  включи  організації  

спеціального призначення (МСБО 27).  

– Інвестиції в асоційовані компанії (МСБО 28).   

– Частки в спільних підприємствах (МСБО 31, включи Попередній Драфт, 

прийнятий в вересні 2007 р. – Спільні Домовленості).   

3.7. Перехід на МСФЗ:  

– Перше застосування МСФЗ (МСФЗ 1).  

Класифікація стандартів за економічним змістом передбачає групування 

стандартів за економічною ознакою. Оскільки стандарти розробляються для 

вирішення певних облікових проблем, які виникають в ході економічних 
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стосунків, та будь-яка виробничо-господарська і фінансова діяльність викликає 

цілий комплекс економічних стосунків. Перш за все до них відносяться:  

Перша група – базові стандарти обліку, що розкривають основоположні 

принципи обліку, облікової політики і фінансової звітності.  

Друга група – стандарти, що регламентують облік операцій, що зачіпають 

інтереси держави й підприємства. До цієї групи можна віднести стандарти з 

обліку доходів, податків державних інвестицій і т.д.  

Третя група – стандарти, що встановлюють правила обліку з питань, що 

зачіпають інтереси партнерів з бізнесу. У групу включають стандарти з обліку 

результатів від спільної діяльності, інвестицій в інші компанії і т.д.  

Четверта група – стандарти, направлені на облік операцій усередині 

компаній: з обліку діяльності сегментів, з обліку операцій при злитті компаній і 

т.д.  

П’ята група – стандарти, що передбачають регламентацію обліку витрат 

на оплату праці й пенсійне забезпечення.  

Шоста група – стандарти, що відображають галузеву специфіку. 

Наприклад, специфіку обліку в банківській справі, в страхуванні, в будівництві і 

т.д.  

Сьома група – стандарти, що розглядують правила ведення облікових 

операцій що виражають інтереси держави і підприємців на міжнародному рівні: 

облік валютних операцій, облік діяльності спільних підприємств і т.д. 

В сучасному динамiчному економiчному середовищi мiжнароднi 

стандарти грають роль фундаменту та пiдґрунтя нацiональних стандартiв 

бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi бiльшостi зарубiжних країн. 

Одночасно, необхiдно пiдкреслити, мiжнароднi стандарти носять 

рекомендацiйний характер та не домiнують над нацiональними положеннями. 

Узагальнюючи дослiдження численних фахiвцiв у галузi облiку перелiчимо 

основнi переваги МСФЗ: 
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1. МСФЗ характеризуються чiткою економiчною логiкою та узагальнюють 

у собi свiтову практику 

2. Iнформацiя МСФЗ дозволяє користувачам аналiзувати наслiдки 

прийняття рiшень, здiйснювати прогнозування майбутнього розвитку та 

виступає основою прийняття стратегiчних рiшень 

3. Показники фiнансової звiтностi пiдприємств за мiжнародними 

стандартами характеризуються спiвставленiстю, що обумовлює пiдвищення 

iнвестицiйної привабливостi даних пiдприємств 

4. Фiнансова звiтнiсть пiдприємств за мiжнародними стандартами мiстить 

не тiльки кiлькiснi показники дiяльностi пiдприємства, а й характеристики 

здiйснюваних процесiв, якi вiдображають як масштаби, так i якiсть дiяльностi 

пiдприємства 

5 Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв, є доступною для широко кола користувачiв (не тiльки для органiв 

статистики та контролю ) 

Для цiлої низки суб'єктiв господарювання застосування МСФЗ для 

складання фiнансової звiтностi в Українi являється обов'язковим. Так, згiдно з ч. 

2 ст. 12 Закону про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi 

публiчнi акцiонернi товариства, банки, страховики, а також пiдприємства, якi 

провадять господарську дiяльнiсть за видами, перелiк яких визначається 

Кабiнетом Мiнiстрiв України, складають фiнансову звiтнiсть та консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть за МСФЗ. 

 

Питання до самостійної роботи: 

1. Мета гармонізації фінансової звітності на міжнародному рівні. 

2. Значення МСБО у забезпеченні гармонізації фінансової 

звітності. 

3. Історія створення РМСБО та її структура. 
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4. Організація діяльності РМСБО. 

5. Склад і загальна характеристика МСБО та МСФЗ 

 

Література: рекомендована література  [1,2], допоміжна література [18,19]. 

 

Тема 2.  ОСНОВНІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2.1  Загальні вимоги до фінансової звітності 

За МСФЗ фінансова звітність складається з урахуванням наступних двох 

основоположних припущень, описаних в Концептуальній основі: 

1. Метод нарахування. Згідно даного методу результати операцій й інших 

подій визнаються при їх настанні (а не при отриманні або виплаті грошових 

коштів або їх еквівалентів) і враховуються в тому звітному періоді та 

відображаються у фінансових звітах тих звітних періодів, в яких вони 

відбулися. 

2. Безперервність діяльності. При підготовці фінансової звітності 

керівництво повинне оцінити здатність підприємства продовжувати свою 

діяльність. Фінансова звітність повинна складатися на основі припущення про 

безперервність діяльності. У випадку ж якщо фінансова звітність складається не 

на основі припущення про безперервність діяльності, цей факт повинен бути 

розкритий в звітності разом з основою, використаною при підготовці фінансової 

2.1   Загальні вимоги до фінансової звітності 

2.2    Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітної   

дати (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 10). Перелік статей звіту. 

2.3   Звіт про прибуток або збиток. 

2.4  З віт про рух грошових коштів (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 7) 
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звітності, а також причиною, відповідно до якої підприємство вважається 

нездібним безперервно продовжувати свою діяльність. Цьому моменту в МСФЗ 

надається набагато більше увага, ніж у вітчизняній практиці. 

У міжнародній практиці суб'єкт господарювання може представляти і 

повний комплект фінансової звітності в своєму проміжному фінансовому звіті, 

якщо таке представлення він вважає за доцільне. У такому разі форма і зміст 

такої звітності повинні відповідати вимогам МСБО 1 до повного комплекту 

фінансової звітності. 

Згідно МСБО 1 повний комплект фінансової звітності визначений як 

документ, що включає наступні компоненти; 

1) звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 

2) звіт про сукупні доходи за період; 

3) звіт про зміни у власному капіталі за період; 

4) звіт про рух грошових коштів за період; 

5) примітки, що складаються з короткого викладу значних аспектів облікової 

політики і інших пояснень до звітності; 

6) звіт про фінансовий стан на початок першого порівняльного періоду, 

якщо підприємство застосовує облікову політику ретроспективно. 

МСФЗ дозволяє підприємствам використовувати найменування звітів, 

відмінні від тих, які використані в МСБО 1. Таким чином, вітчизняні назви 

форм звітності цілком можуть використовуватися підприємствами при 

складанні фінансової звітності, відповідної МСФЗ. 

Проте Мінфін в Наказі № 1591 дав дозвіл підприємствам, що 

представляють звітність по МСФЗ, використовувати українські форми звітності 

(окрім форм N 5 і N 6), а приналежність до МСФЗ показуватиме відмітка "v" у 

відповідній клітинці в заголовку звіту. У той же час П(С)БО, зокрема 

визначаючі зміст форм звітів, не застосовуються такими підприємствами. 
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 2.2 Звіт про фінансове становище (баланс) та події після звітної дати 

(МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 10). Перелік статей звіту  

Баланс - в перекладі з французької (balance) означає буквально "терези", а 

якщо по суті - це рівновага. Поняття балансу використовується, наприклад, у 

фізиці (водний баланс), в макроекономіці (платіжний баланс держави), в 

мікроекономіці (баланс потужностей), особистих фінансах (баланс платіжної 

картки) тощо. Але найчастіше це слово зустрічаємо в бухгалтерії. Що ж таке 

бухгалтерський баланс? 

Основними елементами балансу є активи, зобов’язання і капітал.  

Актив – це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих 

подій, від якого підприємство очікує отримання майбутніх економічних вигод.  

Зобов’язання – це існуючий обов’язок підприємства, що виникає як 

результат подій минулих періодів, погашення якого, як очікується, призведе до 

відтоку ресурсів підприємства, що становлять економічні вигоди. 

Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства, яка залишається 

після вирахування всіх його зобов’язань. 

Отже, бухгалтерський баланс відповідає на питання: якими ресурсами 

володіє підприємство на конкретну дату (активи) – та за рахунок яких джерел 

вони надійшли на підприємство - за рахунок власних (капітал) чи залучених 

(зобов’язання). 

Міжнародні стандарти не визначають форму звіту про фінансове 

становище (балансу), але містять вимоги щодо розкриття його статей. 

МСБО 1 "Подання фінансових звітів" містить такий мінімальний перелік статей, 

які слід наводити безпосередньо в звіті про фінансове становище (балансі): 

� грошові кошти та їх еквіваленти; 

� фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі; 

� заборгованість покупців та інша дебіторська заборгованість; 
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� інші фінансові активи; 

� основні засоби; 

� непоточні активи, що утримуються для продажу; 

� інвестиційна нерухомість; 

� нематеріальні активи; 

� біологічні активи; 

� запаси; 

� податкові активи; 

� заборгованість постачальникам та іншим кредиторам; 

� податкові зобов'язання; 

� забезпечення; 

� інші фінансові зобов'язання; 

� частка меншості, подана у складі власного капіталу; 

� випущений капітал і резерви (в тому числі нерозподілений прибуток), 

віднесені до власного капіталу, що належить материнській компанії. 

Звичайно, цей перелік не є вичерпним. Тому у звіті про фінансове 

становище (балансі) слід відображати додаткові статті та розділи, якщо цього 

вимагають інші стандарти або якщо це потрібно для правдивого відображення 

фінансового становища підприємства. 

Для забезпечення правдивого відображення фінансового становища 

підприємства МСБО 1 «Подання фінансових звітів» передбачено подавати 

окремими сумами, у разі їх суттєвості, різні за характером і функціями статті: 

1) монетарні та немонетарні; 

2) поточні та непоточні 

3) операційні та фінансові; 

4) відсоткові та не відсоткові. 
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Згідно з МСБО 1 “Подання фінансових звітів” підприємству слід наводити 

безпосередньо в звіті про фінансове становище (балансі) поточні і непоточні 

активи та поточні і непоточні зобов'язання як окремі класифікації. Виключення 

з цього правила допускається, якщо подання статей у звіті про фінансове 

становище (балансі) на основі їх ліквідності забезпечує більш достовірну та 

доречну інформацію. 

Якщо підприємства постачають товари або послуги в межах чітко визначеного 

операційного циклу, класифікація активів і зобов'язань на поточні та непоточні 

дозволяє відокремити чисті активи, які безперервно циркулюють у формі 

робочого капіталу, від тих чистих активів, що задіяні у довгострокових 

операціях підприємства. Для інших підприємств, наприклад фінансових 

установ, доцільно подавати активи і зобов'язання у звіті про фінансове 

становище (балансі) у порядку зростання або зменшення їх ліквідності. 

Водночас, підприємство, яке має диверсифіковану діяльність, може подавати 

певні активи та зобов'язання із застосуванням класифікації "поточні / 

непоточні", а інші активи та зобов'язання - на основі їх ліквідності. 

Проте незалежно від методу подання статей в балансі, що застосовується для 

кожної статті активу або зобов'язання, яка об'єднує суми, які, як очікується, 

будуть відшкодовані або погашені в межах: 

1) не більше, ніж 12 місяців після дати балансу; 

2) більше, ніж 12 місяців після дати балансу. 

  Актив класифікується на поточний, якщо він задовольняє будь-який з 

наведених нижче критеріїв: 

1) очікується, що він буде реалізований або призначений для продажу чи 

споживання упродовж нормального операційного циклу; 

2) утримується переважно з метою торгівлі; 

3) очікується, що він буде реалізований упродовж 12 місяців після дати 

балансу; 
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4) актив є грошовими коштами (або їх еквівалентами), що необмежені 

для використання. 

До складу поточних активів належать: грошові кошти та їх еквіваленти, 

дебіторська заборгованість покупців (замовників), запаси, фінансові активи, 

призначені для продажу, витрати майбутніх періодів. 

Усі інші активи вважаються непоточними. До складу непоточних активів 

включають основні засоби, нематеріальні активи, довгострокову дебіторську 

заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи, які є довгостроковими за 

характером. 

До поточних зобов'язань звичайно належать: 

1) кредиторська   заборгованість   постачальникам   і   підрядникам   за 

отримані від них товари, роботи, послуги; 

2) поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом з податків та 

інших платежів; 

3) заборгованість з оплати праці; 

4) заборгованість зі страхування; 

5) авансові платежі замовників; 

6) короткострокові кредити банку; 

7) нараховані доходи (дивіденди, відсотки тощо). 

Зобов'язання, пов'язані з витратами, які виникають у процесі нормального 

операційного циклу (придбання сировини, оплата комунальних послуг, оплата 

праці персоналу тощо), є поточними навіть тоді, коли термін погашення їх 

настає після більше ніж 12 місяців від дати балансу. Зобов'язання, не пов'язані з 

операційним циклом підприємства (кредити банку і дивіденди, які підлягають 

сплаті учасникам; податок на прибуток, що підлягає сплаті), вважають 

поточними лише за умови, що їх потрібно погасити протягом 12 місяців, 

починаючи з дати балансу. 
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Фінансове зобов'язання, що підлягає погашенню упродовж 12 місяців 

після дати балансу, слід класифікувати як поточне, навіть якщо: 

1) первісний термін погашення перевищував 12 місяців; 

2) угоду про рефінансування або про перегляд графіку платежів на 

довгостроковій основі було укладено після дати балансу та до затвердження 

фінансових звітів до випуску. 

Усі інші зобов'язання, відповідно, є непоточними. Це, зокрема: 

1) облігації, що підлягають сплаті; 

2) зобов'язання з фінансової оренди; 

3) зобов'язання з пенсійних програм; 

4) довгострокові кредити банку. 

До складу непоточних включається лише та частина довгострокових 

фінансових зобов'язань (на які нараховуються відсотки), що не підлягає 

погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.  Коли підприємство порушує 

зобов'язання за угодою щодо довгострокової позики на або до дати балансу, 

результат і його зобов'язання стає таким, що підлягає сплаті за вимогою. Це 

зобов'язання слід класифікувати як поточне, навіть якщо позикодавець 

погоджується після дати балансу, але до затвердження фінансових звітів до 

випуску не вимагати платежу як наслідок порушення. 

Зобов'язання класифікують як поточне тому, що на звітну дату 

підприємство не має безумовного права відстрочити його погашення, 

принаймні   на   12   місяців   після   дати   балансу.   Позики класифікують як 

поточні зобов'язання, якщо наступні події виникли між датою балансу та датою 

затвердження фінансових звітів до випуску (ці події класифікують як 

некоригуючі згідно з МСБО 10): 

1) рефінансувати на довгостроковій основі; 

2) виправлення порушення угоди щодо довгострокової позики; 
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3) отримана від позикодавця відстрочка для виправлення порушення угоди 

щодо довгострокової позики, період якої становить принаймні 12 місяців після 

дати балансу. 

МСФЗ не визначають формат звіту про фінансове становище (балансу), 

тому підприємство може саме обирати форму подання інформації про фінансове 

становище, якщо інше не передбачено законодавством. 

Набули поширення такі моделі звіту про фінансове становище (балансу): 

Активи = Зобов'язання + Власний капітал; 

Активи - Зобов'язання = Власний капітал. 

Перша модель може бути реалізована у вертикальній або горизонтальній 

формі, а друга лише у вертикальній. Крім того, в межах цих моделей. Крім того, 

в межах цих моделей статті можуть бути класифіковані як поточні та непоточні 

та наведені в послідовності зростання чи зниження їхньої ліквідності (терміну 

погашення). 

Регулювання методології щодо застосування в обліку наступних подій, а 

також розкриття інформації про них здійснює МСБО 10 "Події після дати 

балансу". Мета стандарту - визначити, коли слід коригувати фінансові звіти 

стосовно подій після дати балансу та як розкривати інформацію щодо таких 

подій. 

МСБО 10"Події після дати балансу" визначає два типи подій: 

1) події, що свідчать про умови, які існували на звітну дату; 

2) події, які вказують на умови, що виникли після звітної дати. 

І такі події залежно від їх характеру повинні відображатися або у звітах, 

або в пояснювальних записках до звітів (примітках). Тут йдеться про так звані 

коригування сум, які вже визнано у фінансових звітах, тобто при виникненні 

певних подій з'являється необхідність їх уточнень. 

Результати наступних подій повинні відображатися у звітах, якщо вони: 

1) є додатковим доказом умов, що існують на дату звіту; 
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2) впливають на підрахунки, які є невід'ємною частиною процесу 

підготовки фінансових звітів; 

3) обумовлюють необхідність коригувань у фінансових звітах.  

До подій після дати балансу відносять отримання інформації після дати 

балансу, яка свідчить, що на звітну дату корисність активу зменшилася або суму 

раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього активу треба 

коригувати. 

Наприклад, на звітну дату існує певна сума дебіторської заборгованості за 

якимось із покупців. І підприємство не підозрює, що її отримання може бути 

сумнівним. Проте у періоді між підготовкою бухгалтерського балансу та датою 

його публікації підприємство дізналося, що дана заборгованість належить 

підприємству, проти якого порушено справу про банкрутство, і повне 

погашення заборгованості є сумнівним. Оскільки вірогідно, що фінансовий стан 

дебітора погіршувався протягом певного періоду, то передбачувані збитки 

повинні визнаватися на звітну дату. Як результат, підприємство створить резерв 

сумнівної дебіторської заборгованості, і чисту вартість дебіторської 

заборгованості буде зменшено на цю суму. 

Прикладами можуть бути також:  

1) продаж основного засобу за ціною, нижчою від балансової вартості, з 

причини його поломки до дати балансу або продаж запасів за ціною, нижче 

чистої собівартості реалізації, визнаної на звітну дату; 

2) рішення після звітної дати в судовій справі підтверджує, що суб'єкт 

господарювання мав теперішню заборгованість на звітну дату. Тому даний 

суб'єкт коригує будь-яке попередньо визнане забезпечення, пов'язане з цією 

судовою справою; 

3) визначення собівартості придбаних активів відбулося після звітної 

дати або надходжень від проданих активів - до дати балансу; 
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4) мав місце факт викриття шахрайства або помилок, який свідчить, що 

фінансові звіти були неправильними. 

Наступні події повинні розкриватися у пояснювальних записках 

(примітках), а не у звітах у тих випадках, коли вони є результатом умов, які не 

існували на звітну дату, виникли після цієї дати, проте не заслуговують на 

внесення коригувань до поточних фінансових звітів. Прикладами можуть бути: 

1) судовий процес за подією, яка сталася після звітної дати. Якщо через 

нещасний випадок проти підприємства в останньому кварталі подано позов до 

суду на суму 5000 у.о., а керівництво компанії оцінило визнаний збиток (та 

відобразило в обліку) тільки в розмірі 3000 у.о., тоді при виникненні різниці 

після винесення судом рішення підприємство до оприлюднення звітності внесе 

зміни до розрахунку; 

2) прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань, 

наприклад, унаслідок надання значних гарантій. 

Крім того, існують і події, виникнення яких не призводить до коригувань 

після звітної дати. Прикладом може бути падіння ринкової вартості інвестицій у 

період від звітної дати до дати, коли фінансові звіти затверджують до випуску. 

Падіння ринкової вартості, як правило, не пов'язане зі станом інвестицій на 

звітну дату, але відображає виниклі в подальшому події. Отже, суб'єкт 

господарювання не коригує суми, визнані в його фінансових звітах щодо 

інвестицій. До таких подій можна також віднести страйки, розробку нової 

продукції, зміни в управлінському складі тощо. 

Окремий пункт у МСБО 10 "Події після дати балансу" відводиться 

дивідендам. Якщо суб'єкт господарювання оголошує дивіденди утримувачам 

інструментів (засновникам) капіталу після звітної дати, суб'єкт господарювання 

не визнає такі дивіденди як зобов'язання на звітну дату. Якщо дивіденди 

оголошують після звітної дати, але до затвердження фінансових звітів до 

випуску, дивіденди не визнаються зобов'язанням, тому що вони не відповідають 
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критеріям теперішньої заборгованості. Інформацію про такі дивіденди 

розкривають у примітках відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів". 

 

 

 2.3.  Звіт про прибуток або збиток  

Суб’єкт господарювання повинен подавати усі статті доходу та витрат, 

визнані за період:  

1) у єдиному звіті про прибутки та збитки;  

2) у двох звітах: у першому звіті, що відображає компоненти прибутку 

або збитку (окремий звіт про прибутки та збитки) та другому, що починається з 

прибутку або збитку та відображає компоненти іншого сукупного прибутку 

(звіт про сукупні доходи).  

Звіт про прибутки та збитки є звітом, у якому доходи підприємства 

співвідносяться з його витратами для визначення прибутку / збитку (рис. 2). Він 

відображає результати операцій підприємства за певний період (як правило, за 

рік). 

 

Рисунок  1 -  Розрахунок прибутку 

 

Визначення результатів діяльності ґрунтується на такій класифікації 

операцій підприємства (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Класифікація операцій підприємства 
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          2.4. Звіт про рух грошових коштів (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 7) 

Інформація про грошові потоки підприємства корисна тому, що надає 

користувачам фінансових звітів основу для оцінки здатності підприємства 

генерувати грошові кошти та потреб підприємства щодо використання цих 

грошових коштів.  

Інформація про грошові потоки покращує також зіставність звітності про 

результати операційної діяльності різних підприємств тому, що усуває вплив 

застосування різних облікових підходів до однакових операцій та подій. Звіт 

про рух грошових коштів – це єдиний, що складається на касовій основі. 

Звіт про рух грошових коштів надає інформацію про зміни у грошових 

коштах та їхніх еквівалентах на підприємстві протягом періоду, що є 

результатом операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.  Грошові 

кошти складаються з готівки в касі та депозитів до запитання.  

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні 

інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким 

притаманний незначний ризик зміни вартості. Підприємству слід звітувати про 

рух грошових коштів від операційної діяльності, застосовуючи – прямий  або – 

непрямий метод, як зазначено в МСБО 7.  

Форма звіту про рух грошових коштів прямим методом, за яким 

розкривається інформація про основні класи валових надходжень та валових 

виплат грошових коштів наведена в табл. 4.1 

За непрямим методом, чистий прибуток або збиток коригують на вплив 

операцій, які за характером є негрошовими, будь-яких відстрочок або 

нарахувань минулих чи майбутніх надходжень чи виплат грошових коштів, а 

також статей доходів чи витрат, що стосуються грошових потоків від 

інвестиційної чи фінансової діяльності. Приклад подання звіту про рух 

грошових коштів непрямим методом наведено у таблиці 1 
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Таблиця 1 - Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 20Х3 

р.  

(за прямим методом, тис. грн.) 

Стаття 
20Х3 
р. 

20Х3 
р. 

Надходження грошових коштів від клієнтів Х   
Грошові кошти, виплачені постачальникам і 
службовцям 

Х   

Грошові кошти від операцій Х   
Сплачені відсотки Х   
Сплачені податки на прибуток Х   
Чисті грошові кошти від операційної діяльності   Х 

 

Таблиця 2 - Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 20Х3 

р.  

(за непрямим методом, тис. грн.) 

Стаття 
20Х3 
р. 

20Х3 
р 

Чистий прибуток до оподаткування Х   
амортизацію     
збитки від курсових різниць Х   
прибуток від інвестиційної діяльності (Х)   
витрати на сплату відсотків Х   
Операційний прибуток до змін робочого капіталу Х   
Збільшення торгової та іншої дебіторської 
заборгованості 

(Х)   

Зменшення запасів Х   
Зменшення торговельної кредиторської 
заборгованості 

(Х)   

Грошові кошти, одержані від операцій Х   
Відсотки сплачені (Х)   
Податки на прибуток сплачені (Х)   
Чисті грошові кошти від операційної діяльності   Х 
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Питання до самостійної роботи: 

1. Концептуальні основи бухгалтерського обліку за Міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 

2. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності за 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО). 

3. Фундаментальна облікова модель та аналіз операцій. 

 

Література: рекомендована література  [3,4], допоміжна література [19,20] 
 

 

 

Тема 3. Подання фінансової звітності 

3.1. Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни 

в облікових політиках та оцінках (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 8) 

3.2. Облікова політика та її зміни. 

3.3. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29). 

3.4. Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1; МСБО 34). 

 

3.1.  Примітки до фінансових звітів, виправлення помилок, зміни в 

облікових політиках та оцінках (МСБО 1; МСФЗ 1; МСБО 8) 

Згідно з принципом повного висвітлення фінансова звітність повинна 

містити всю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій та подій, 

яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі. Інформація, що 

підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах та у 

примітках до них, обов'язковість складання яких як складової частини річної 
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фінансової звітності визначається ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». 

У примітках до фінансової звітності повинна наводитися лише істотна 

інформація, що здатна вплинути на прийняття рішень. Конкретне визначення 

приміток наведено у п.3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Примітки до фінансової звітності - це сукупність показників і пояснень, 

які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а 

також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або 

міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Якщо метою складання і подання фінансової звітності є надання повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства, то метою складання приміток 

до річної звітності є забезпечення деталізації і обґрунтованості статей 

фінансових звітів. 

Примітки до річної звітності включають три групи інформації: 

1) Облікову політику підприємства; 

2) Інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є 

обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами); 

3) Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для 

забезпечення її зрозумілості та достовірності. 

Крім того, п.4 наказу Міністерства фінансів України «Про примітки до 

річної фінансової звітності» передбачено наводити іншу інформацію, яка 

керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш об'єктивну картину 

про фінансове становище і результати діяльності підприємства. 

Перша група інформації, яка подається в примітках до фінансової 

звітності - це розкриття облікової політики підприємства. 
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При складанні приміток необхідно стежити за тим, щоб наведена в них 

інформація відповідала змісту наказу про облікову політику підприємства. 

Положення наказу про облікову політику повинні виконуватися підприємством 

постійно, з року в рік, але це не означає, що зміни облікової політики 

неможливі. 

Якщо протягом звітного року змінювалися положення облікової політики, 

такі зміни повинні знайти своє відображення в примітках. Відповідно до п.9 

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» зміна облікової 

політики можлива тільки у випадках: 

1) зміни статутних вимог; 

2) зміни вимог органу, що затверджує положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, тобто Міністерства фінансів України; 

3) якщо зміна облікової політики забезпечить достовірне відображення 

подій або операцій у фінансовій звітності підприємства 

Не може вважатися зміною встановлення облікової політики для: 

1) подій та операцій, які відрізняються за змістом від попередніх; 

2) подій та операцій, що не відбувалися раніше. 

3) Наприклад, до змін в обліковій політиці належать зміни: 

4) методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів; 

5) методів оцінки вибуття запасів; 

6) порядку визначення величини резерву сумнівних боргів; 

7) методу оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг; 

8) порядку резервування коштів для забезпечення майбутніх витрат і 

платежів. 

Інші зміни належать до змін облікових оцінок. 
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Облікова оцінка - це попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між: відповідними звітними 

періодами. 

Наприклад, зміна методу амортизації основних засобів є зміною облікової 

політики, а зміна терміну їх експлуатації за рішенням керівництва підприємства 

- це зміна облікової оцінки. Якщо неможливо розрізнити зміни облікової 

політики й облікових оцінок, у звітності зміни відображаються як зміни 

облікових оцінок. 

У примітках до фінансової звітності розкривається зміст і сума змін в 

облікових оцінках, які впливають на поточний період або будуть впливати на 

майбутні періоди. Якщо все-таки мала місце зміна облікової політики, у 

примітках відображаються: 

1) причина і суть зміни; 

2) сума коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року 

або обґрунтування неможливості її достовірного визначення; 

3) факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах 

або недоцільність її перерахування. 

У кожному П(С)БО зазначено, яка саме інформація має бути розкрита в 

примітках. Крім цього в примітках до фінансової звітності повинні 

відображатися події після дати балансу за П(С)БО 6 «Виправлення помилок і 

зміни у фінансовій звітності» (п.п. 15-19). 

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і 

датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до 

оприлюднення, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, 

результати діяльності та рух коштів підприємства 

Тобто, якщо керівництво підприємства затвердило річну фінансову 

звітність 09 лютого, то до подій після дати Балансу належать події, що 

відбулися в період з 31 грудня попереднього року до 09 лютого поточного року. 
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У примітках розкривається інформація не про всі події, що відбулися в 

зазначений період, а лише про ті, які мають найсуттєвіший вплив, а саме: 

1) події, що стосуються звітного періоду і які надають додаткову 

інформацію про обставини, що існували на дату балансу; 

2) події, які хоч і не стосуються звітного періоду, але містять важливу 

інформацію про обставини, що виникли після дати балансу. 

3) Події, які належать до першої групи потребують коригування 

показників звітності, що повинно обов'язково розкриватися в примітках, а саме: 

4) оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого 

раніше була визнана сумнівною; 

5) переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке 

зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу; 

6) отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності 

дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості 

їхніх акцій на фондових біржах; 

7) продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої 

вартості їх реалізації на дату балансу; 

8) отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру 

страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату; 

9) виявлення помилок або перекручень законодавства, що призвели до 

перекручення даних фінансової звітності. 

Наприклад, якщо після дати балансу переоцінені активи внаслідок 

стійкого зниження їх вартості або стало відомо, що сумнівна заборгованість 

стала безнадійною, це потребує коригування даних звітності. Коригування 

активів і зобов'язань здійснюються шляхом сторнування та (або) додаткових 

запасів в обліку звітного періоду, які відображають уточнення оцінки 

відповідних статей внаслідок подій після дати балансу. 
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Перелік подій після дати балансу, які вказують на обставини, що виникли 

після дати балансу розкриваються тільки в примітках до фінансової звітності, а 

саме: 

1) прийняття рішення про реорганізацію підприємства; 

2) придбання цілісного майнового комплексу; 

3) рішення про припинення операцій, що становлять значну частину 

основної діяльності; 

4) знищення (втрата) активів у результаті пожежі, аварії, стихійного лиха 

або іншої надзвичайної події; 

5) прийняття рішення стосовно емісії цінних паперів; 

6) непрогнозовані зміни індексів цін і валютних курсів; 

7) укладення контрактів стосовно значних капітальних і фінансових 

інвестицій; 

8) прийняття законодавчих актів, що впливають на діяльність під-

приємства; 

9) дивіденди за звітний період оголошені підприємством після дати 

балансу. 

Ці події, які відбуваються після дати Балансу і вказують на умови, що 

виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової 

звітності, а лише наводяться в примітках до фінансових звітів за умови, що 

відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності 

робити відповідні оцінки та приймати рішення. Наприклад, якщо після дати 

Балансу підприємством оголошенні дивіденди або придбаний цілісний 

майновий комплекс, це не впливає на показники минулого періоду і цю 

інформацію слід наводити в примітках до фінансових звітів. 

Друга група інформації, яка подається в примітках до фінансової звітності 

- це та інформація, яка не міститься у формах річної звітності (форми №1-4), але 
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є обов'язковою за вимогами окремих П(С)БО, яка наводиться у формах № 5 

«Примітки до річної фінансової звітності» та № 6 «Інформація за сегментами». 

Третя група інформації, яка подається в примітках до фінансової звітності 

- це забезпечення її зрозумілості і доцільності, що включає аналіз статей 

звітності для забезпечення їх зрозумілості та достовірності. 

Складання приміток до фінансової звітності в обсязі, який встановлено 

П(С)БО повинні здійснювати ті підприємства, які відповідно до п. 3 ст. 14 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

зобов'язані оприлюднювати фінансову і консолідовану звітність, а саме: 

1) публічні акціонерні товариства; 

2) підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, 

облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю; 

3) професійні учасники фондового ринку; 

4) банки; 

5) страхові компанії; 

6) інші фінансові установи. 

Усі інші підприємства складають примітки до фінансової звітності за 

формою № 5 

 

 3.2. Облікова політика та її зміни 

Під час діяльності суб’єктів господарювання постійно відбуваються зміни 

у законодавстві чи то в економічній ситуації в країні. Зміни можуть бути й 

усередині підприємства. До внутрішніх змін належать розширення або 

згортання виробництва, зміна виду діяльності тощо. Усі ці події — як 

внутрішні, так і зовнішні — впливають і на облікову політику підприємства, а в 

окремих випадках спричиняють потребу в її зміні. Наразі йтиметься про зміни 

облікової політики 
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Один із принципів бухобліку — «послідовність» - передбачає постійне (з 

року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. 

Дотримання цього принципу є передумовою зіставленості, яка відповідно до 

п.п. 4, 5 р. ІІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» є якісною 

характеристикою фінансової звітності, що дозволяє користувачам порівнювати: 

1) фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

2) фінансові звіти різних підприємств. 

Випадки зміни облікової політики 

У ст. 4 Закону про бухоблік прописано, що зміна облікової політики 

можлива лише у випадках, передбачених національними стандартами. Такі 

випадки визначені в п. 9 П(С)БО 6«Виправлення помилок і зміни у фінансових 

звітах», а також у п. 3.3 р. ІІІ Методрекомендацій № 635. 

Зокрема, облікова політика може змінюватися у випадках, якщо: 

1) змінюються статутні вимоги; 

2) змінюються вимоги органу, який здійснює держрегулювання 

методології бухобліку та фінзвітності (тобто вносять зміни до П(С)БО); 

3) зміни облікової політики забезпечать більш достовірне відображення 

подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінзвітності. 

Відповідно до § 14 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 

оцінках та помилки» суб’єкт господарювання повинен змінити облікову 

політику, лише якщо зміна: 

1) вимагається МСФЗ; 

2) призводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та 

доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб’єкта 

господарювання. 

Як бачимо, зміни в облікових політиках можуть бути обов’язковими й 

добровільними. Проте, щоб здійснити останні, потрібно буде їх обґрунтувати. 
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Керуючись п. 10 П(С)БО 6, не вважається зміною облікової політики 

встановлення облікової політики для: 

1) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій 

чи операцій; 

2) подій або операцій, які не відбувалися раніше. 

Аналогічна норма прописана також у § 16 МСБО 8. 

Зміни в обліковій політиці в бухобліку, як правило, 

відображаються ретроспективно. Це означає, що відображення змін облікової 

політики щодо подій та операцій має здійснюватися з моменту їх виникнення 

(п. 11 П(С)БО 6). Тобто застосування нової облікової політики до подій та 

операцій повинно здійснюватися таким чином, начебто така нова облікова 

політика застосовувалася завжди, а не з моменту її прийняття. 

Як виняток, облікова політика може відображатися перспективно, тобто 

без перерахунку показників фінансових звітів за попередні звітні періоди, лише 

якщо суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року 

неможливо визначити достовірно (п. 13 П(С)БО 6). 

Згідно з п. 12 П(С)БО 6 вплив зміни облікової політики на події та 

операції минулих періодів за ретроспективного підходу відображають у 

звітності шляхом: 

1) коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного 

року. Якщо немає залишку нерозподіленого прибутку, коригують непокриті 

збитки (див. лист Мінфіну України від 23.02.2010 р. № 31-34000-20-10/3939); 

2) коригування залишків активів, зобов’язань та капіталу станом на 

початок поточного звітного періоду, якщо зміна облікової політики зачіпає їх 

вартість або вимагає перекласифікації (наприклад, недостатньо відкоригувати 

нерозподілений прибуток, якщо зміни стосуються, балансової вартості 

основних засобів або запасів — їх також потрібно перерахувати згідно з новою 

обліковою політикою); 



 38

3) повторного надання порівняльної інформації щодо попередніх звітних 

періодів: фінансову звітність за попередні періоди складають так, ніби в ній уже 

застосовували змінену облікову політику, у фінзвітності за звітний період 

зазначають уже перераховані показники. 

Таким чином забезпечують порівнянність (зіставленість) даних 

фінзвітності за поточний та минулі звітні періоди. 

Якщо ж суму коригування нерозподіленого прибутку минулого звітного 

періоду достовірно визначити неможливо — як ми вже говорили, здійснюють 

перспективне відображення зміни облікової політики, жодних коригувань 

показників попередніх періодів робити не потрібно. 

До того ж якщо ви не вносите зміни до облікової політики, а лише 

доповнюєте її у зв’язку з виникненням нових подій або операцій, то жодних 

коригувань фінансової звітності за минулі періоди проводити не потрібно. Адже 

відповідно до п. 10 П(С)БО 6 доповнення не вважають зміною облікової 

політики. 

Щодо міжнародних стандартів, то порядок відображення змін в обліковій 

політиці визначено в §§ 19–27 МСБО 8. За міжнародними стандартами зміни в 

обліковій політиці суб’єкт господарювання має обліковувати в такий спосіб: 

1) зміни в обліковій політиці, які є наслідком першого застосування 

МСФЗ, потрібно відображати згідно з конкретними перехідними положеннями 

(якщо вони є в такому МСФЗ); 

2) зміни облікової політики після першого застосування МСФЗ, які не 

містять перехідних положень, відображають ретроспективно; 

3) добровільні зміни в обліковій політиці відображають ретроспективно. 

Водночас у §§ 23–27 МСБО 8 чітко визначено, як діяти, коли 

ретроспективне застосування змін облікової політики неможливе, зокрема: 

1) якщо неможливо визначити вплив на конкретний період зміни 

облікової політики щодо порівняльної інформації за один або декілька 
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попередніх періодів, то суб’єкт господарювання має застосовувати нову 

облікову політику станом на початок найпершого періоду, щодо якого є 

можливим ретроспективне застосування. Це може бути й поточний період; 

2) якщо на початку поточного періоду неможливо визначити 

кумулятивний вплив застосування нової облікової політики до всіх попередніх 

періодів, то суб’єкт господарювання має коригувати порівняльну інформацію та 

застосовувати нову облікову політику перспективно з найбільш ранньої 

можливої дати. 

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та зміну облікових 

оцінок, то це розглядається й відображається як зміна облікових оцінок (п. 

14 П(С)БО 6 і §35 МСБО 8). 

Прикладом облікової оцінки є, зокрема, установлення строку корисного 

використання об’єктів необоротних активів, визначення ліквідаційної вартості 

необоротних активів, оцінка суми безнадійної заборгованості, зміна методу 

амортизації необоротних активів (див. лист Мінфіну України від 02.11.2009 

р. № 31-34000-20-23-5535/5708), зміна вартісних ознак предметів, що входять до 

складу малоцінних необоротних матеріальних активів (п. 

2.6 Методрекомендацій № 635). 

Зміни в облікових оцінках відображають лише перспективно — зміну 

застосовують до операцій, інших подій або умов із дати зміни в оцінці. 

У Методрекомендаціях № 635 також прописано: 

«…облікова політика може бути змінена, як правило, з початку року». 

Тобто чіткої настанови щодо зміни облікової політики з початку звітного 

року немає. Це лише рекомендація. До того ж застосування облікової політики 

має здійснюватися ретроспективно. А ретроспективний підхід передбачає 

застосування облікової політики з найдавнішого періоду, у якому відбулася 

подія або операція. 
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Отже, змінювати облікову політику можна в будь-який час, а не лише з 1 

січня нового звітного фінансового року. 

 

 3.3. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції (МСБО 29) 

Цей Стандарт слід застосовувати до фінансової звітності, зокрема до 

консолідованої фінансової звітності будь-якого суб'єкта господарювання, 

функціональною валютою якого є валюта країни з гіперінфляційною 

економікою. 

У країні з гіперінфляційною економікою звітність про результати 

операційної діяльності та фінансовий стан, подана в національній валюті без 

перерахунку, є некорисною. Купівельна спроможність грошей втрачається 

настільки швидко, що порівняння сум, отриманих від операцій та інших подій, 

що мали місце в різні проміжки часу, навіть у той самий звітний період, уводить 

в оману. 

Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що 

виникає гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з 

цим Стандартом є питанням судження. Показником гіперінфляції є 

характеристики економічного середовища в країні, які включають таке (але не 

обмежуються таким): 

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у 

формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, 

утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для збереження 

купівельної спроможності; 

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній 

грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також 

наводитися в цій валюті; 
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в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за 

цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом 

періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким; 

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу 

цін; 

ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100 

% або перевищує цей рівень. 

Вважається за краще, щоб усі суб'єкти господарювання, які звітують у 

валюті тієї самої країни з гіперінфляційною економікою, застосовували цей 

Стандарт, починаючи з тієї самої дати. Проте цей Стандарт застосовують до 

фінансової звітності будь-якого суб'єкта господарювання з початку звітного 

періоду, в якому суб'єкт господарювання визначив існування гіперінфляції в 

країні, у національній валюті якої подається звітність. 

Ціни змінюються з часом у результаті дії різних специфічних або 

загальних політичних, економічних та соціальних факторів. Специфічні 

фактори (наприклад, зміни попиту та пропозиції або зміни технології) можуть 

спричинити те, що окремі ціни значно підвищуються або знижуються 

незалежно одна від одної. Крім того, загальні чинники можуть привести до змін 

загального рівня цін, а отже, і загальної купівельної спроможності грошей. 

Суб'єкти господарювання, які складають фінансову звітність на основі 

історичної собівартості, не враховують змін загального рівня цін або зростання 

конкретних цін на утримувані суб'єктом господарювання активи чи 

зобов'язання. Винятком є ті активи або зобов'язання, які суб'єкт господарювання 

оцінює за справедливою вартістю відповідно до вимог або ж за власним 

вибором. Наприклад, переоцінку основних засобів можна здійснювати до 

справедливої вартості, а оцінку біологічних активів згідно вимог слід, як 

правило, робити за справедливою вартістю. Проте деякі суб'єкти 
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господарювання подають основні фінансову звітність, що базується на поточній 

собівартості, яка відображає вплив змін конкретних цін на утримувані активи. 

В умовах гіперінфляції фінансова звітність, незалежно від того, чи 

базується вона на підході за історичною чи поточною собівартістю, корисна 

лише тоді, коли вона виражена в одиниці виміру, яка діє наприкінці звітного 

періоду. Отже, цей Стандарт застосовується до фінансової звітності суб'єктів 

господарювання, що подають звітність у валюті країни з гіперінфляційною 

економікою. Не дозволяється подавати інформацію, необхідну згідно з цим 

Стандартом, у вигляді додатка до неперерахованої фінансової звітності. Окрім 

того, не рекомендується окреме подання фінансової звітності до її 

перерахування. 

Фінансова звітність суб'єкта господарювання, функціональною валютою 

якого є валюта країни з гіперінфляційною економікою, незалежно від підходу - 

за історичною чи поточною собівартістю - має бути виражена в одиниці виміру, 

що діє в кінці звітного періоду. Відповідні дані для попереднього періоду, що 

вимагаються згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності" (переглянутого у 

2007 році), а також будь-яка інформація, що стосується попередніх періодів, 

також має бути викладена в одиниці виміру, яка діє наприкінці звітного періоду. 

З метою подання порівняльних сум в іншій валюті подання 

застосовують параграфи 42 б) та 43 МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". 

Прибуток або збиток від чистої монетарної позиції слід включати до 

прибутку або збитку і розкривати окремо. Для перерахунків фінансової 

звітності відповідно до цього Стандарту треба застосовувати певні процедури, а 

також судження. Послідовне застосування цих процедур та суджень від одного 

звітного періоду до іншого звітного періоду має важливіше значення, ніж 

абсолютна точність остаточних сум, включених до перерахованої фінансової 

звітності. 
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 3.4. Проміжна фінансова звітність (МСФЗ 1; МСБО 34) 

Цей Стандарт не визначає, яким суб'єктам господарювання слід 

публікувати проміжні фінансові звіти, з якою періодичністю чи в який термін 

після закінчення проміжного періоду. Проте органи державної влади, органи, 

які регулюють обіг цінних паперів, фондові біржі та органи, які займаються 

питаннями бухгалтерського обліку, часто вимагають, щоб суб'єкти 

господарювання, чиї боргові цінні папери або власні акції продаються та 

купуються на відкритому ринку, публікували проміжні фінансові звіти.  

Цей Стандарт застосовується, якщо від суб'єкта господарювання 

вимагають (або він обирає) публікувати проміжний фінансовий звіт відповідно 

до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Комітет з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку* заохочує суб'єкти 

господарювання, чиї цінні папери продаються та купуються на відкритому 

ринку, подавати проміжні фінансові звіти, які відповідають принципам 

визнання, оцінки та розкриття інформації, викладеним у цьому Стандарті. 

 Зокрема суб'єкти господарювання, чиї цінні папери продаються та 

купуються на відкритому ринку, заохочуються: 

1) подавати проміжні фінансові звіти щонайменше станом на кінець 

першої половини їхнього фінансового року; та 

2) робити їхні проміжні фінансові звіти доступними не пізніше, ніж через 

60 днів після закінчення проміжного періоду. 

Суб'єкт господарювання має включати до свого проміжного фінансового 

звіту пояснення подій та операцій, які є значними для розуміння змін у 

фінансовому стані та в результатах діяльності суб'єкта господарювання після 

закінчення періоду останньої річної звітності. Інформація, що розкривається у 

зв'язку з такими подіями та операціями, має поновлювати відповідну 

інформацію, подану в останньому річному фінансовому звіті. 
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Користувач проміжного фінансового звіту суб'єкта господарювання 

матиме доступ до останнього річного фінансового звіту цього суб'єкта 

господарювання. Тому необов'язково, щоб примітки до проміжного фінансового 

звіту містили відносно несуттєве оновлення інформації, наведеної у примітках 

до останнього річного фінансового звіту. 

Далі наведено перелік подій та операцій, для яких вимагатиметься 

розкриття інформації, якщо вони є значними. Цей перелік не є вичерпним: 

1) списання запасів до чистої вартості реалізації і сторнування такого 

списання; 

2) визнання збитку від зменшення корисності основних засобів, 

нематеріальних активів та інших активів, а також сторнування такого збитку від 

зменшення корисності; 

3) сторнування будь-яких забезпечень витрат на реструктуризацію; 

4) придбання та продаж об'єктів основних засобів; 

5) зобов'язання придбати основні засоби; 

6) виплати, пов'язані із судовими справами; 

7) виправлення помилок попередніх періодів; 

8) операції зі зв'язаними сторонами; 

9) зміни в умовних зобов'язаннях або умовних активах. 

В окремих МСФЗ наведено керівництво стосовно вимог до розкриття 

інформації для багатьох пунктів, перелічених у параграфі 15Б. Якщо подія або 

операція є значною для розуміння змін у фінансовому стані або результатах 

діяльності суб'єкта господарювання з дати останньої річної звітності, то його 

проміжний фінансовий звіт має надавати пояснення відповідної інформації, 

включеної до фінансової звітності за останній річний звітний період, та 

поновлювати її. 
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Питання до самостійної роботи: 

1. Вплив зміни валютних курсів. Порядок відображення операцій та статей в 

іноземній валюті. 

2.  Функціональна валюта. Іноземна валюта. Валюта подання. 

3.  Валютний курс. Відображення курсових різниць. 

4.  Звітні періоди подання фінансової звітності. Проміжний період. Інформація, 

що надається у проміжній звітності. 

 

Література: рекомендована література  [5,6], допоміжна література [21,22]
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Тема 4.  Матеріальні та нематеріальні активи 

 4.1.  Основні засоби (МСБО 16). 

4.2. Нематеріальні активи (МСБО 38). 

4.3. Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена  

діяльність (МСФЗ 5). 

4.4. Оренда (МСБО 17). 

4.5. Інвестиційна нерухомість (МСБО 40; МСБО 16). 

4.6. Зменшення корисності активів (МСБО 36). 

4.7. Запаси (МСБО 2). 

 

4.1. Основні засоби (МСБО 16) 

МСБО 16 «Основні засоби» розкриває інформацію, що стосується 

визначення, визнання, оцінки, амортизації, припинення визнання та розкриття 

інформації щодо основних засобів. 

Відповідно до МСБО 16 основні засоби (Fixed assets; Property, Plant ad 

Equipment) — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва, постачанні товарів і наданні послуг, 

здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей та які, як 

очікується, використовуватимуться протягом більше ніж одного періоду. 

МСБО 16 слід застосовувати в обліку основних засобів, за винятком 

випадків, коли інший Стандарт вимагає або дозволяє застосування іншого 

облікового підходу. 

МСБО 16 не застосовують щодо: 

а) біологічних активів (МСБО 41 «Сільське господарство»); 

б) об’єктів, що призначені для продажу (МСФЗ 5 «Непоточні активи 

утримувані для продажу, і припинення діяльності»); 
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в) права на корисні копалини, їх пошук та видобуток, а також нафти й 

природного газу (МСФЗ 6 «Розвідка та оцінка мінеральних ресурсів»). 

Підприємство має застосовувати цей Стандарт до нерухомості, що 

перебуває у процесі будівництва чи забудови для майбутнього використання як 

інвестиційної нерухомості, але яка ще не відповідає визначенню інвестиційної 

нерухомості в МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Цей стандарт 

застосовується також до інвестиційної нерухомості, яка перебуває у процесі 

перебудови для тривалого майбутнього використання як інвестиційної 

нерухомості.  

Визнання за МСБО 

Основні засоби відображуються в балансі підприємства, якщо 

відповідають загальним критеріям визнання активів, а саме: 

 існує ймовірність, що підприємство отримає в майбутньому 

економічні вигоди, пов’язані з використанням цього активу; 

 його собівартість може бути достовірно визначена або оцінена. 

Запасні частини та допоміжне обладнання, як правило, відображаються як 

запаси та визнаються у прибутку чи збитку в процесі їхнього споживання. 

Проте основні запасні частини та резервне обладнання розглядаються як 

основні засоби, якщо підприємство очікує, що використовуватиме їх протягом 

більше одного періоду. Так само, якщо запасні частини та допоміжне 

обладнання можуть використовуватися тільки у зв’язку з об’єктом основних 

засобів, їх обліковують як основні засоби. 

Джерела виникнення та оцінка основних засобів 

Собівартість основних засобів – це сплачена сума грошових коштів або їх 

еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для 

отримання активу на момент його придбання або створення. 

Собівартість об’єкта основних засобів включає: 
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1) купівельну ціну (у тому числі ввізне мито та безповоротні податки на 

придбання) за вирахуванням торговельних знижок; 

2) витрати, що безпосередньо пов’язані з доставкою активу і 

приведенням його в робочий стан необхідний для його використання за 

призначенням; 

3) первісно оцінені витрати демонтаж і ліквідацію об’єкта та відновлення 

майданчика, на якому він розташований, зобов’язання щодо якого виникли під 

час придбання об’єкта або внаслідок використання об’єкта з іншою метою ніж 

виробництво запасів протягом цього періоду. 

Методи оцінки основних засобів відповідно до стандартів, якими 

регулюється їх облік: 

Модель собівартості (Cost model) За сумою сплачених (або належних до 

сплати) грошових коштів чи їх еквівалентів, або за справедливою вартістю 

іншого відшкодування, переданого постачальникові на дату придбання. 

Модель переоцінки (Revaluation model) Шляхом індексування відповідно 

до індексу зростання вартості переоцінюваного активу. В обліку переоцінка 

відображається одним із двох методів: 1) пропорційним і 2) методом списання 

накопиченої амортизації. 

Визнання витрат у балансовій вартості об’єкта основних засобів 

припиняється, якщо об’єкт знаходиться у місці розташування та стані, 

необхідному для його експлуатації у спосіб, визначений управлінським 

персоналом. Отже, витрати, понесені при використанні чи переміщенні об’єкта, 

не включаються в балансову вартість такого об’єкта. Наприклад, наведені далі 

витрати не включаються в балансову вартість об’єкта основних засобів: 

а) витрати, понесені у той час, коли об’єкт, придатний до експлуатації, 

ще слід ввести у дію або його експлуатують не на повну потужність; 

б) первісні операційні витрати, такі як понесені під час формування 

попиту на продукцію об’єкта; 
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в) витрати на переміщення чи реорганізацію частини або всієї діяльності 

суб’єкта господарювання. 

Деякі види діяльності відбуваються в зв’язку з будівництвом чи 

забудовою об’єкта основних засобів, але вони не є необхідними для того, щоби 

доставити об’єкт до місця розташування або привести у стан, в якому він 

придатний до експлуатації, у спосіб визначений управлінським персоналом. 

Вони складаються з операцій, які можуть відбуватися до діяльності з 

будівництва чи забудови або протягом такої діяльності. Наприклад, дохід 

можна заробляти шляхом використання будівельного майданчика як місця для 

стоянки автомобілів, поки не розпочнеться будівництво. Оскільки такі побічні 

операції не є необхідними для того, щоб доставити об’єкт до місця 

розташування або привести у стан, у якому він був придатний до експлуатації, у 

спосіб визначений управлінським персоналом, дохід та пов’язані з ним витрати 

на побічні операції визнаються у прибутку чи збитку та включаються до 

відповідної класифікації доходу та витрат. 

Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з 

використанням тих самих принципів, як і для придбаного активу.  

Основні засоби виникають внаслідок наступних подій: 

 придбання за грошові кошти; 

 в кредит; 

 обмін або не грошові операції; 

 як подарунок від іншої юридичної або фізичної особи; 

 шляхом самостійного створення або будівництва; 

 придбання землі. 

Амортизація основних засобів 

МСБО 16 визначає амортизацію як систематичний розподіл вартості 

об’єкта основних засобів, яка підлягає амортизації, протягом терміну його 

корисної експлуатації. 
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Висувають наступні вимоги до амортизації об’єктів основних засобів: 

 вартість, що амортизується об’єкта основних засобів має списуватись 

систематично на протязі строку корисної експлуатації; 

 метод амортизації, що використовує підприємство повинен 

відображувати процес використання ним економічних вигід даним об’єктом; 

 амортизаційні відрахування за кожний період визнаються витратами, 

крім випадків, коли вони включаються до балансової вартості інших об’єктів 

основних засобів. 

Терміном корисної експлуатації (Useful life) є період, упродовж якого 

підприємство передбачає використовувати відповідний об’єкт, або кількість 

одиниць продукції (послуг), яку підприємство очікує отримати від його 

використання. 

Терміни експлуатації машин і устаткування мають бути оптимальними, 

тобто такими, що забезпечують найменші виграти суспільної праці на їх 

виготовлення і використання у виробничому процесі протягом усього періоду їх 

функціонування. 

Вибір часового чи натурального вимірника терміну корисної експлуатації 

основних засобів залежить від функціональної корисності об’єкта. Строк 

корисної експлуатації має велике значення при розрахунку амортизації 

основних засобів. Необхідно зупинитися на трьох основних характерних рисах 

даного показника. По-перше, всі об’єкти основних засобів, за винятком, землі, з 

часом втрачають здатність приносити економічну вигоду, і тому мають 

обмежений термін корисного використання. По-друге, значення цього 

показника неможливо визначити одразу після введені об’єкта в облік. 

По-третє, строк корисної експлуатації об’єкта основних засобів кожне 

підприємство визначає самостійно, виходячи з конкретних умов діяльності. 

Тому строк корисної експлуатації на одних і тих самих засобів на різних 

підприємствах може відрізнятися. 
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Кожну частину об’єкта основних засобів, собівартість якої є значною по 

відношенню до загальної собівартості цього об’єкта, слід амортизувати окремо. 

Вартість, яка підлягає амортизації (Depreciable Amount), розраховують як 

різницю між собівартістю активу (або іншою сумою, що замінює його 

собівартість у балансі) та його ліквідаційною вартістю. 

Ліквідаційною вартістю (Residual Value) є оцінена сума, яку підприємство 

зараз очікує отримати від продажу активу після вирахування оцінених витрат на 

продаж, якщо цей актив вже є у віці та стані, очікуваному наприкінці терміну 

його корисної експлуатації. 

За МСБО 16 амортизація активу розпочинається тоді, коли він на місці і в 

стані придатному до використання. Нарахування амортизації припиняється, 

коли припиняється визнання об’єкту активом (коли він вибуває або якщо ніяких 

економічних вигід не очікується від його використання або вибуття). 

Класифікація методів амортизації основних засобів: 

І. Грунтуються на часі використання основних засобів: 

1. Рівномірної амортизації: 

         а) прямолінійний метод списання. 

     2. Прискореної амортизації: 

          а) суми років; 

          б) зменшення залишку; 

          в) подвійного зменшення залишку. 

    3. Уповільненої амортизації: 

а) амортизаційного фонду; 

б) ануїтету. 

II. Грунтуються на кількості одиниць отриманого від використання 

об’єкта основних засобів: 

    1. Суми одиниць продукції. 
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Основний засіб припиняється визнаватися активом у тому випадку, колі 

не очікуються майбутні економічні вигоді від його використання або продажу. 

Вибуття об’єкта основних засобів може відбуватися багатьма різними 

шляхами (шляхом продажу, укладання угоди про фінансову оренду або 

дарування). Основні напрямки вибуття основних засобів за МСБО 16 це: 

 продаж; 

  дар; 

  обмін; 

  ліквідація. 

 

4.2. Нематеріальні активи (МСБО 38) 

Відповідно до МСБО 38 нематеріальний актив — це немонетарний актив, 

який може бути ідентифікований та який не має фізичної форми. 

До немонетарних належать; запаси, основні засоби, капітальне 

будівництво, але вони мають фізичну форму, а нематеріальні активи не мають. 

МСБО 38 слід застосовувати при обліку нематеріальних активів, за 

винятком: 

а) нематеріальних активів, які розглядаються в іншому стандарті; 

б) фінансових активів, як це визначено в МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка»; 

в) прав на корисні копалини та видатків на розвідку або розробку і 

видобування корисних копалин, нафти, природного газу і подібних 

невідновлюваних ресурсів. 

Деякі нематеріальні активи можуть міститися в (або на) фізичній 

субстанції, такій як компакт-диск ( у випадку комп’ютерного програмного 

забезпечення), юридична документація (у випадку ліцензії чи патенту) або 

плівка. 



 53

Визначаючи, згідно яким стандартом слід розглянути актив, що об’єднує 

нематеріальні а матеріальні елементи, треба оцінити на основі судження, який 

елемент є суттєвішим. 

Нематеріальні активи поділяються на продукти інтелектуальної та 

промислової власності. 

Перерахуємо основні нематеріальні активи: 

 авторські права — це форма захисту, що надається законом авторам 

літератури, музики і т.д. 

 ліцензія — це дозвіл на здійснення певного виду робіт, надання послуг 

чи господарської діяльності. 

 патент— це виключне право, яке надається власнику використовувати, 

виробляти, продавати виріб, процес або діяльність на яку розповсюджується 

патент. 

 програмне забезпечення; 

 реєстрація промислового дизайну — стосується форми, зразка і 

корисної моделі; 

 франчайзинг— це угода, яка надає право використовувати торгові 

марки або торгові назви на певній території або геоірафічні зоні; 

 використання прав на воду, корисні копалини і т.д. 

 ноу-хау; 

 заголовки га назви видань; 

 нематеріальні активи в процесі розробки; 

 торгові марки — назва, символи та інші визначення ідентифікації 

даного підприємства, продукції чи послуг. 

Методи оцінки нематеріальних активів відповідно до МСБО 38 
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1. Модель собівартості (Cost model) – передбачає відображення 

нематеріального активу в балансі за його собівартістю мінус накопичена 

амортизація та накопичені збитки від зменшення корисності. 

2. Модель переоцінки (Revaluation model) – передбачає, що після 

первісного визначення нематеріальних активів відображують в балансі за 

переоціненою вартістю, якою є справедлива вартість на дату переоцінки за 

мінусом подальшої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків 

від зменшення корисності.  

Нематеріальні активи можуть виникати: 

  як окремо придбані; 

  при придбанні як частина об'єднання бізнесу; 

  шляхом державного субсидування; 

  шляхом обміну активів; 

  шляхом внутрішнього створення. 

Підприємство має оцінювати строк корисної експлуатації нематеріального 

активу, встановлювати, чи він є визначеним, чи неви-значеним, а також 

установлювати його тривалість або кількість одиниць продукції (чи подібних 

одиниць), які складають цей строк корисної експлуатації. Підприємство має 

розглядати свій нематеріальний актив як такий, що має невизначений строк 

корисної експлуатації, якщо (виходячи з аналізу відповідних факторів) немає 

передбачуваного обмеження періоду, протягом якого такий актив буде (за 

очікуванням) забезпечувати надходження чистих грошових потоків до 

підприємства. 

Термін «невизначений» не означає «безкінечний». Строк корисної 

експлуатації нематеріального активу відображає лише рівень майбутніх 

видатків на обслуговування, необхідних для підтримки певного стандарту 

продуктивності, визначеного під час оцінювання строку корисної експлуатації 

цього активу, і намір досягти такого рівня. 
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4.3. Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена  

діяльність (МСФЗ 5) 

Мета МСФЗ полягає у визначенні бухгалтерського обліку активів, 

утримуваних для продажу, та поданні і розкритті інформації щодо припиненої 

діяльності. Зокрема, МСФЗ вимагає, щоб: а) активи, які відповідають критеріям, 

що дозволяють класифікувати їх як утримувані для продажу, оцінювалися за 

нижчою з величин – балансовою вартістю чи справедливою вартістю мінус 

витрати на продаж – та щоб амортизація цих активів була припинена; та б) 

активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як 

утримувані для продажу, подавалися окремо у звіті про фінансовий стан, а 

результати припиненої діяльності – у звіті про сукупні доходи. 

Вимоги МСФЗ 5 щодо класифікації та подання застосовуються до всіх 

визнаних непоточних активів та усіх ліквідаційних груп суб’єкта 

господарювання.  

Положення МСФЗ 5 щодо оцінки не застосовуються до таких активів, що 

охоплюються МСФЗ як окремі активи або частина ліквідаційної групи. Це:  

a) відстрочені податкові активи (МСБО 12 «Податки на прибуто»);  

б) активи, що виникають з виплат працівникам (МСБО 19 «Виплати 

працівникам»;  

в) фінансові активи в межах сфери застосування МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти»;  

г) непоточні активи, що розглядаються відповідно до моделі справедливої 

вартості, викладеної в МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»;  

д) непоточні активи, які оцінюються за справедливою вартістю мінус 

витрати на продаж згідно з МСБО 41 «Сільське господарство»;  

е) договірні права за страховими контрактами згідно з визначенням їх у 

МСФЗ 4 «Страхові контракти». 
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Суб’єкт господарювання повинен класифікувати непоточний актив (або 

ліквідаційну групу) як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість 

буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 

використання. 

Суб’єкт господарювання оцінює непоточний актив (або ліквідаційну 

групу), класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або 

за балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат 

на продаж.  

Суб’єкт господарювання оцінює непоточний актив (або ліквідаційну 

групу), класифікований як утримуваний для розподілу власникам за вартістю, 

нижчою від його балансової вартості і справедливої вартості, мінус витрати на 

розподіл. 

 

4.4. Оренда (МСБО 17) 

Метою цього Стандарту є визначення для орендарів і орендодавців 

відповідних облікових політик та розкриття інформації, що їх слід 

застосовувати до угод про оренду. 

Цей Стандарт слід застосовувати в обліку всіх видів оренди, крім:  

а) орендних угод на розвідування або використання корисних копалин, 

нафти, газу та подібних невідтворюваних ресурсів;  

б) ліцензійних угод на такі види продукції, як кінофільми, відеозаписи, 

п’єси, рукописи, патенти й авторські права. 

Проте цей Стандарт не слід застосовувати як основу оцінки до:  

а) утримуваної орендарями нерухомості, яка обліковується як 

інвестиційна нерухомість (МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість”);  

б) інвестиційної нерухомості, наданої орендодавцями за операційною 

орендою (МСБО 40);  
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в) біологічних активів, утримуваних орендарями за фінансовою орендою 

(МСБО 41 “Сільське господарство”), або  

г) біологічних активів, наданих орендодавцями за операційною орендою 

(МСБО 41). 

Оренда – це угода, згідно з якою орендодавець передає орендареві в обмін 

на платіж або ряд платежів право користування активом протягом погодженого 

періоду часу. 

Класифікація оренди, прийнята в МСФЗ 17, ґрунтується на тому, якою 

мірою ризики і вигоди, супутні володіння орендованим активом, лягають на 

орендаря і орендодавця. Ризики включають можливості втрат із-за простою або 

технологічного старіння активу, а також з-за коливань прибутку з причини змін 

економічних умов. Вигоди можуть зв'язуватися з отриманням доходів протягом 

строку економічної експлуатації активу і прибутку від підвищення вартості або 

реалізації його ліквідаційної вартості. 

Датою початку орендних відносин є більш рання з двох дат: дата 

укладання договору оренди та дата прийняття сторонами зобов'язань щодо 

основних умов оренди. 

Величина орендної плати визначається видом оренди. У відповідності зі 

стандартом розрізняють оренду операційну і фінансову. 

Фінансова оренда - це оренда, за умовами якої відбувається суттєвий 

перенесення всіх ризиків та вигод, що супроводжують володіння активом. По 

закінченні оренди об'єкт може передаватися, так і не передаватися орендарю. 

Операційна оренда - це оренда, відмінна від фінансової. 

Операційної визнається оренда, за якою всі ризики і доходи, пов'язані з 

володінням майном, залишаються в орендодавця, при цьому орендар не 

відображає об'єкт, що орендується, в активі, і в пасиві балансового звіту. 

Орендну плату відображають як витрати звітного періоду. Орендодавець 

отриману орендну плату відображає як дохід звітного періоду. 
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Орендарі при операційній оренді зобов'язані розкривати загальну суму 

майбутніх мінімальних орендних платежів за неаннулируемым договорами 

операційної оренди для кожного з наступних періодів: 

  не пізніше одного року; 

  після одного року, але не пізніше п'яти років; 

  після п'яти років. 

Орендні платежі при операційній оренді повинні відображатися у звіті 

про сукупні доходи як витрати, розподілені рівномірно протягом строку оренди.  

Невідмовна угода про оренду - це оренда, яка може бути розірвана тільки 

у наступних випадках: 

1) при настанні умовного події; 

2) з дозволу орендодавця або з укладанням нового еквівалентного угоди; 

3) при виплаті орендарем достатньої суми. 

Амортизована сума орендованого активу систематично розподіляється на 

кожний обліковий період протягом передбачуваного терміну використання з 

допомогою методу, відповідного політиці нарахування зносу, прийнятої 

орендарем для нарахування зносу власних активів. 

 

4.5. Інвестиційна нерухомість (МСБО 40; МСБО 16) 

МСБО 40 відображає обліковий підхід до інвестиційної нерухомості та 

пов’язані з ним вимоги до розкриття інформації. 

Цей Стандарт, серед іншого, слід застосовувати для оцінки часток 

інвестиційної нерухомості, відображеної у фінансовій звітності орендарів, які 

утримуються за угодою про фінансову оренду, та оцінки інвестиційної 

нерухомості, відображеної у фінансовій звітності орендодавців, яка надана в 

оренду за угодами про операційну оренду. 

Інвестиційна нерухомість – нерухомість, утримувана з метою отримання 

орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 
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цілей, а не для використання у виробництві чи при постачанні товарів, при 

наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході 

діяльності. 

МСБО 40 передбачає дві моделі обліку інвестиційної нерухомості: 

1) за справедливою вартістю; 

2) за собівартістю. 

При виборі першої моделі інвестиційна нерухомість оцінюється за 

справедливою вартістю, а зміна останньої відображається у складі прибутків 

або збитків відповідного звітного періоду. 

Друга модель по суті означає оцінку інвестиційної нерухомості 

аналогічно базовим підходом до оцінки основних засобів відповідно до МСФЗ 

16, тобто первісної вартості за вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених витрати від зменшення корисності (знецінення). 

 

4.6. Зменшення корисності активів (МСБО 36) 

МСБО 36 «Зменшення корисності (забезпеченості) активів» слід 

застосовувати для обліку зменшення корисності всіх активів, за винятком:  

а) запасів;  

б) активів, які виникають внаслідок будівельних контрактів;  

в) відстрочених податкових активів;  

г) активів, які виникають внаслідок програм виплат працівникам;  

ґ) фінансових активів, на які поширюється сфера МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти»;  

д) інвестиційної нерухомості, яку оцінюють за справедливою вартістю;  

е) біологічних активів, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю, 

які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж;  

є) відстрочених витрат на придбання і нематеріальних активів, які 

виникають у результаті визначених контрактом прав страховика відповідно до 
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страхових контрактів у межах сфери застосування МСФЗ 4 «Страхові 

контракти»;  

ж) непоточних активів (або ліквідаційних груп), класифікованих як такі, 

що утримуються для продажу, відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, 

утримувані для продажу, і припинена діяльність». 

МСБО 36 застосовують до фінансових активів, класифікованих як: а) 

дочірні, асоційовані, спільні підприємства.  

На кожну звітну дату суб’єктові господарювання слід оцінювати, чи є 

якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.  

Оцінюючи наявність певних ознак того, що корисність активу може 

зменшитися, суб’єкт господарювання має брати до уваги як мінімум такі 

показники, тобто зовнішні та внутрішні джерела інформації: 

Зовнішні джерела інформації:  

a) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилася значно більше, 

ніж могла б зменшитися, за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного 

використання;  

б) протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом на 

суб’єкт господарювання або вони відбудуться найближчим часом у 

технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє 

суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив;  

в) ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій 

збільшилися протягом періоду, і це збільшення, ймовірно, вплине на ставку 

дисконту, застосовану при обчисленні вартості активу при використанні, і 

суттєво зменшить суму очікуваного відшкодування активу;  

г) балансова вартість чистих активів суб’єкта господарювання, що звітує, 

є більшою, ніж його ринкова капіталізація. 

Внутрішні джерела інформації:  

ґ) є свідчення застаріння або фізичного пошкодження активу;  
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д) протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно вплинуть на 

суб’єкт господарювання, або очікується, що вони відбудуться у близькому 

майбутньому та змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи запланованого 

використання активу. Ці зміни включають плани припинити використання 

активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої 

належить цей актив, продати його раніше від попередньо очікуваної дати і 

повторно оцінити строк корисної експлуатації цього активу, цього разу як 

визначений;  

е) наявні свідчення з даних внутрішньої звітності, які вказують, що 

економічна ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувана. 

Якщо якась така ознака наявна, то суб’єктові господарювання слід 

оцінити суму очікуваного відшкодування такого активу. 

Незалежно від наявності якихось ознак того, що корисність активу може 

зменшитися, суб’єктові господарювання також слід щорічно проводити 

(обов’язкове тестування на знецінення) та перевіряти зменшення корисності:  

– нематеріального активу з невизначеним строком корисної експлуатації;  

– нематеріального активу, ще не придатного для використання;  

– гудвілу, придбаного в результаті об’єднання бізнесу. 

Стандарт визначає суму очікуваного відшкодування як більшу з двох 

оцінок: справедлива вартість за мінусом витрат на продаж активу та його 

вартість при використанні. 

В обчисленні вартості активу при використанні слід відображати такі 

елементи:  

a) оцінку майбутніх грошових потоків, які суб’єкт господарювання очікує 

отримати від цього активу; 

б) очікування щодо можливих відхилень у сумі чи в часі цих майбутніх 

грошових потоків;  
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в) вартість грошей у часі, відображену у вигляді поточної ринкової 

безризикової ставки відсотка;  

г) ціну за прийняття ризику, притаманного цьому активу;  

ґ ) інші фактори, зокрема неліквідність, яку учасники ринку відображали б 

у визначенні вартості майбутніх грошових потоків, які суб’єкт господарювання 

очікує отримати від цього активу. 

Балансову вартість активу слід зменшувати до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу 

менша від його балансової вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення 

корисності. 

Збиток від зменшення корисності слід негайно визнавати в прибутках чи 

збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим 

стандартом (наприклад, відповідно до моделі переоцінки, наведеної в МСБО 

16). Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу слід 

визнавати як зменшення резерву з переоцінки за цим іншим стандартом.  

Якщо сума оціненого збитку від зменшення корисності, більша від 

балансової вартості активу, з яким вона пов’язана, суб’єктові господарювання 

слід визнавати зобов’язання, якщо і тільки якщо цього вимагає будь-який інший 

стандарт.  

Після визнання збитку від зменшення корисності нарахування амортизації 

активу слід коригувати в майбутніх періодах для розподілу переглянутої 

балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості (якщо 

вона є) на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації, що 

залишається. 

 

4.7. Запаси (МСБО 2) 

Метою МСБО 2 є визначення порядку обліку запасів, їх оцінка, списання 

у виробництво і розкриття у звітності. Запаси - це активи у формі сировини або 
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матеріалів, призначені для використання у виробничому процесі, при наданні 

послуг або для продажу в ході нормальної діяльності. 

Згідно МСБО запаси класифікуються наступним чином: 

1) товари та інше майно, призначені для перепродажу; 

2) готова продукція, вироблена компанією; 

3) незавершена продукція, що включає в себе сировину і матеріали, які 

перебувають у виробничому процесі. 

Не визнаються запасами:  

1) зразки, які компанія виробляє чи купує та утримує з метою їх подальшого 

безкоштовного розповсюдження;  

2) каталоги, які містять опис продуктів та послуг компанії і які компанія 

безкоштовно розповсюджує серед клієнтів. 

МСБО 2 застосовується до усіх запасів, окрім:  

1) незавершених робіт за будівельними контрактами (враховуючи контракти 

з надання послуг, які безпосередньо стосуються будівельних контрактів);  

2) фінансових інструментів;  

3) біологічних активів, що стосуються сільськогосподарської 

діяльності.  

Дія МСБО 2 також не поширюється на оцінку запасів, які утримуються:  

– виробниками сільськогосподарської продукції і лісництва, 

сільськогосподарської продукції після збирання урожаю, корисних копалин і 

мінеральних продуктів у випадку, коли вони оцінюються за чистою вартістю 

реалізації згідно з практикою, що використовується в деяких галузях економіки;  

– продавцями-посередниками, які продають власні запаси за 

справедливою вартістю за мінусом витрат на реалізацію. 

Одним з основоположних моментів при обліку товарів є перехід права 

власності на товари. Це право визначається договором та умовами поставки. 

Запаси в обов'язковому порядку повинні оцінюватися за найменшою з двох 
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величин: собівартості та можливої чистої вартості реалізації. Фактична 

собівартість запасів включає в себе витрати на придбання, переробку та інші 

витрати, проведені з метою доведення до їх поточного стану та місця їх 

поточного розташування. 

Чиста ціна продажу - це розрахункова ціна продажу в ході звичайної 

діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва і 

розрахункових витрат, які необхідно понести для продажу. 

Витрати на придбання запасів включають: 

1) покупну ціну; 

2) імпортні мита та інші податки (крім тих, що згодом відшкодовуються 

організації податковими органами); 

3) витрати на транспортування; 

4) витрати на переробку та інші витрати, безпосередньо пов'язані з 

придбанням об'єкта. 

Витрати на позики включаються в собівартість запасів в тому випадку, 

коли позики були взяті компанією під цільове придбання запасів. 

При визначенні витрат на закупівлю віднімаються: 

1) торгові знижки; 

2) повернення платежів та інші аналогічні статті. 

Витрати на переробку включають: 

1) витрати, безпосередньо пов'язані з одиницями продукції, такі як: прямі 

витрати на оплату праці; 

2) постійні та змінні виробничі накладні витрати, що виникли при 

переробці сировини в готову продукцію. 

Постійні накладні витрати - це ті непрямі виробничі витрати, які не 

залежать від обсягу виробництва, такі як амортизація та обслуговування 

будівель і обладнання та адміністративно-управлінські витрати. 
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Змінні накладні витрати - це непрямі витрати, що залежать від зміни 

обсягу виробництва. 

 До витрат, які не включаються до собівартості, належать: 

1 наднормативні втрати сировини, витраченої праці або інших витрат; 

2 витрати на зберігання, якщо тільки вони не потрібні у виробництві для 

переходу до наступного його етапу; 

3 адміністративні накладні витрати, які не пов'язані з доведенням запасів 

до їх теперішнього місця розташування та стану; 

4 витрати на продаж   

 

Питання до самостійної роботи:  

1.  Класифікація непоточних активів . Ліквідаційна група. 

Припинення діяльності. Оцінка непоточних активів для продажу. 

2.  Методика обліку фінансової оренди. Пряма фінансова 

оренда. Чисті інвестиції в оренду. Незароблений фінансо-вий 

дохід. Первісні прямі витрати. Оренда із залученням позикових 

коштів. Оренді типу продажу. 

3.  Сутність та приклади. Первісна оцінка. Моделі оцінки та визнання 

інвестиційної нерухомості. Розкриття інфор-мації у фінансових звітах. 

4.  Підходи до визначення собівартості. Періодичний та постійний облік. 

Чиста реалізаційна вартість. 

 

Література: рекомендована література  [7,8],  допоміжна література  [23,24]
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Тема 5.  Забезпечення, непередбачені зобов’язання і 

активи, виплати працівникам та програми пенсійного 

забезпечення 

5.1. Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи 

(МСБО 37) 

5.2. Виплати працівникам (МСБО 19). 

5.3. Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (МСБО 26) 

  

 5.1. Забезпечення, непередбачені зобов’язання і активи (МСБО 37) 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання і умовні активи» визначає 

порядок визнання, оцінки і розкриття забезпечень, а також відображення умов 

зобов’язань та активів. 

МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання і умовні активи» повинен 

застосовуватись усіма підприємствами для обліку забезпечень, умовних 

зобов’язань і умовних активів, за винятком тих:  

– які є результатом фінансових інструментів, відображених в обліку за 

справедливою вартістю;  

– які є результатом контрактів, що будуть виконані у майбутньому;  

– на які поширюється дія інших міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку. 

Забезпечення слід визнавати, якщо:  

a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслідок минулої події;  

б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, 

буде необхідним для виконання зобов’язання;  
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в) можна достовірно оцінити суму зобов’язання. У разі невиконання 

зазначених умов забезпечення не визнається. 

Оцінка резервів залежить від характеру події (подій), з якою пов’язаний 

резерв: 

1) Метод очікуваної вартості: сума резерву оцінюється шляхом зваження 

всіх можливих результатів за їх відповідними можливостями. 

2) Метод найімовірнішого результату: резерв прив’язаний до однієї статті 

(події) чи невеликої кількості подій. 

Зобов’язання – теперішня заборгованість суб’єкта господарювання, яка 

виникає в результаті минулих подій і погашення якої, за очікуванням, 

спричинить вибуття ресурсів. 

Нарахування – зобов’язання оплатити товари або послуги, що були 

отримані або надані, але не були сплачені. 

Забезпечення – із зобов’язання із невизначеним строком або сумою. 

Зобов’язання поділяються на: 

1) юридичне (договірне; законодавчо закріплене); 

2) конструктивне (згідно з минулою практикою; засноване на 

опублікованій політиці; яке створює обґрунтоване очікування). 

Види забезпечень:  

– забезпечення із судових справ;  

– витрати на виведення з експлуатації (резерв на демонтаж);  

– забезпечення з гарантійного обслуговування (ремонт та технічне 

обслуговування);  

–  забезпечення за збитковими замовленнями (обтяжливі контракти);  

–  забезпечення з пенсійних зобов’язань. 

Умовні зобов’язання – це:  

– можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій та 

існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не 
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відбудеться одна чи декілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих суб’єктом господарювання;  

–  існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не 

визнається, оскільки:  

а) немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 

економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов’язання;  

б) суму зобов’язання не можна оцінити достовірно. 

Умовний актив – можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій 

та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не 

відбудеться одна чи декілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих суб’єктом господарювання. 

Умовні активи виникають, як правило, внаслідок незапланованих або 

інших неочікуваних подій, які уможливлюють надходження економічних вигід 

до суб'єкта господарювання. Прикладом є позов, який суб'єкт господарювання 

порушує через судові процеси і результат якого є невизначеним. 

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це може 

спричинити визнання доходу, який може бути ніколи не отриманим. Проте, 

коли з'являється цілковита впевненість у отриманні доходу, тоді пов'язаний з 

ним актив не є умовним активом і його визнання є належним. 

Для кожного виду резервів підприємство розкриває в звітності таке:  

1) оцінка резерву за станом на початок та кінець звітного періоду;  

2) додаткове нарахування резервів за звітний період, враховуючи збільшення 

існуючих резервів;  

3) використання резервів впродовж періоду;  

4) відновлення невикористаних резервів впродовж періоду. 
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Таблиця 1  – Критерії відображення  

Ймовірність Актив Зобов’язання 
Висока (≥ 90%) Відобразити Відобразити 
Вище середньої (> 50%) Розкрити Відобразити .Розкрити, якщо ненадійна оцінка 
Нижче середньої (≤ 50%) Не розкривати Розкрити 
Низька (≤ 10%) Не розкривати Не розкривати 
Таблиця 2 – Відображення та розкриття інформації у звітності 

 Визначення Критерії визначення Відображення та 
розкриття 

Резерв Поточне зобов’язання з 
невизначеним строком 
або сумою погашення 

– відповідно до 
визначення;  
– висока ймовірність 
відпливу економічних 
прибутків;  
– можна оцінити 
достатньо достовірно; 

Відображаємо у звіті 
про фінансовий стан 
(короткострокові або 
довгострокові 
зобов’язання) 

Умовне 
зобов’язання 

Поточне зобов’язання, 
яке неможливо оцінити 
достовірно або немає 
достатньої ймовірності 
відпливу економічної 
вигоди, або майбутнє 
зобов’язання виникнення 
якого залежить від 
майбутніх подій, які 
знаходяться поза зоною 
контролю компанії 

Не виконується Не відображаємо у 
звіті про фінансовий 
стан; розкриваємо в 
примітках, якщо 
середня або висока 
ймовірність 

Умовний 
актив 

Майбутній актив, 
настання або ненастання 
якого залежить від 
майбутніх подій, які 
знаходяться поза зоною 
контролю компанії 

Не виконується Не відображаємо у 
звіті про фінансовий 
стан; розкриваємо в 
примітках, якщо 
середня або висока 
ймовірність 

   

   5.2. Виплати працівникам (МСБО 19) 

МСБО 19 слід застосовувати працедавцю при обліку всіх виплат 

працівникам, за винятком тих, до яких застосовується МСФЗ 2 «Платіж на 

основі акцій». Цей Стандарт не розглядає звітність за програмами виплат 

працівникам (див. МСБО 26 «Облік та звітність щодо програм пенсійного 

забезпечення»). 

МСБО 19 застосовують до виплат працівникам, включаючи ті, що їх 
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надають: 

а) за офіційною програмою або іншими офіційними угодами між 

підприємством та окремими працівниками, групами працівників чи їхніми 

представниками; 

б) згідно з законодавчими вимогами або через галузеві угоди, за якими 

підприємства мають робити внески до національних, державних, галузевих або 

інших програм за участю кількох працедавців, або 

в) згідно з тією неофіційною практикою, яка веде до виникнення 

конструктивних зобов’язань. Неофіційна практика веде до виникнення 

конструктивного зобов’язання, при якому суб’єкт господарювання не має ніякої 

реальної альтернативи, крім здійснення виплат працівникам. 

 Слід зазначити певну особливість МСБО 19, а саме що виплати 

працівникам включають виплати, які надаються або працівникам, або їх 

утриманцям, та можуть бути надані у формі грошових виплат (або надання 

товарів чи послуг) безпосередньо працівникам, їхнім дружинам/чоловікам, 

дітям чи іншим утриманцям або іншим особам, наприклад, страховим 

компаніям. 

Працівник може надавати послуги підприємству на основі: 

 повного робочого дня; 

 неповного робочого дня; 

 постійної зайнятості; 

 періодичної зайнятості; 

 на тимчасовій основі 

Короткострокові виплати працівникам включають такі статті: 

 зарплати робітникам та службовцям і внески на соціальне 

забезпечення; 

 короткострокові компенсації за відсутність (такі як оплачена 

щорічна відпустка та оплачена тимчасова відсутність); при цьому очікується, 
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що випадки відсутності відбуватимуться протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду, в якому працівники надають відповідні послуги; 

 участь у прибутку та премії, що підлягають сплаті протягом 

дванадцяти місяців після закінчення періоду, в якому працівники надають 

відповідні послуги; 

  негрошові виплати (такі як медичне обслуговування, надання житла, 

автомобілів та безкоштовних чи субсидованих товарів або послуг) для 

теперішніх працівників. 

 

5.3. Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення (МСБО 

26) 

 Цей Стандарт слід застосовувати для фінансової звітності щодо програм 

пенсійного забезпечення в разі складання такої фінансової звітності. 

МСБО 19 “Виплати працівникам” розглядає визначення розміру витрат на 

пенсійне забезпечення у фінансовій звітності працедавців, які мають відповідні 

програми. Отже, цей Стандарт доповнює МСБО 19. Програми виплат 

пенсійного забезпечення поділяються на програми з визначеним внеском і 

програми з визначеною виплатою. 

 Програми з визначеним внеском – програми пенсійного забезпечення, 

згідно з якими суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, 

визначаються відповідно до внесків, сплачених до фонду, і отриманого від них 

інвестиційного доходу.  

 Програми з визначеними виплатами – це програми пенсійного 

забезпечення, згідно з якими суми, що належать виплаті у вигляді пенсійного 

забезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої береться 

сума заробітку працівника або його робочий стаж або те й інше. 

 Згідно з програмами з визначеним внеском: 

1) юридичне або конструктивне зобов’язання підприємства 
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обмежується сумою, яку воно погоджується внести до фонду. Отже, сума 

виплат, що її отримає працівник по закінченні трудової діяльності, визначається 

за сумою внесків, сплачених підприємством (а також, можливо, й працівником) 

до програми виплат по закінченні трудової діяльності або до страхової компанії, 

разом із прибутками від інвестування внесків; 

2) як наслідок, на працівника припадає актуарний ризик (виплати 

будуть меншими за очікувані) та інвестиційний ризик (інвестованих активів 

буде недостатньо для забезпечення очікуваних виплат). 

 Прикладами випадків, коли зобов’язання підприємства не обмежується 

сумою, яку він погоджується внести до фонду, є обставини, за яких 

підприємство має юридичне або конструктивне зобов’язання, що виникає 

завдяки: 

1) формулі виплат (згідно з програмою), не прив’язаній виключно до 

суми внесків; 

2) гарантії (або непрямій через u1087 програму, або прямій) 

установленого рівня прибутку від внесків або 

3) тій неофіційній практиці, яка спричиняє виникнення конструктивного 

зобов’язання.  

 Наприклад, конструктивне зобов’язання може виникнути в разі наявності у 

підприємства досвіду підвищення виплат колишнім працівникам для того, щоб 

не відставати від інфляції, навіть якщо стосовно цього не існує юридичного 

зобов’язання. 

 Облік програм з визначеним внеском оцінюється на недисконтованій 

основі після вирахування вже сплаченої суми: 

1) Дт «Витрати на виплати по закінченню трудової діяіьності» 

2) Кт «Грошові кошти» 

3) Кт «Зобов ’язання за податками та резерви поточних податкових зобов 

’язань» 
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 Згідно з програмами з визначеною виплатою: 

1) зобов’язання підприємства - надавати узгоджені виплати теперішнім 

та колишнім працівникам; 

2) по суті, на підприємство припадає актуарний ризик (витрати на 

виплати будуть більшими за очікувані) та інвестиційний ризик. Якщо актуарний 

або інвестиційний досвід є гіршим від очікуваного, зобов’язання 

підприємства можуть збільшуватися. 

 

 Питання до самостійної роботи: 

1. Оцінка витрат на реструктуризацію. Непередбачене зобов’язання. 

Непередбачений актив. 

2. Актуарні припущення. Виплати при звільненні. Компенсаційні виплати. 

3. Зміст програм пенсійного забезпечення. Чисті активи, наявні для виплат. 

 

Література: рекомендована література  [9,10], допоміжна література [24,26] 

 

Тема 6.  Фінансові інструменти та платіж на основі акцій 

   

6.1. Фінансові інструменти (МСБО 32; МСБО 39; МСФЗ 7). 

6.2. Платіж на основі акцій (МСФЗ 2). 

 

6.1. Фінансові інструменти (МСБО 32; МСБО 39; МСФЗ 7) 

У міжнародній практиці фінансові інструменти характеризують за 

різними ознаками. Наведемо класифікаційні ознаки та види фінансових 

інструментів, що їм відповідають (рис. 3.7).  
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За характером відносин та для потреб бухгалтерського обліку фінансові 

інструменти поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання, 

інструменти власного капіталу та похідні фінансові інструменти. 

 

Фінансові активи включають:  

1) грошові кошти, не обмежені для використання, та їх еквіваленти;  

2) дебіторську заборгованість, не призначену для перепродажу;  

3) фінансові інвестиції, що утримуються до погашення;  

4) фінансові активи, призначені для перепродажу;  

5) інші фінансові активи.  

Матеріальні і нематеріальні активи не визнаються фінансовими активами 

у зв’язку з відсутністю договірних відносин. Тобто компанія, що контролює ці 

активи, не має права на отримання грошових коштів чи інших фінансових 

активів, доки права на володіння ними не будуть передані будь-якій іншій 

стороні, в якої як наслідок виникне відповідне фінансове зобов’язання.  

Акція є фінансовим активом на балансі інвестора і водночас – пайовим 

інструментом (фінансовим зобов’язанням) на балансі емітента. Облігація – це 

фінансовий актив на балансі утримувача і фінансове зобов’язання – на балансі 

емітента. Вексель – фінансовий актив на балансі його утримувача і фінансове 

зобов’язання – на балансі особи, яка його підписала. У всіх цих випадках наявні 
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договірні відносини, на яких ґрунтується фінансове право однієї сторони і 

фінансове зобов’язання або капітал іншої сторони. 

Поширеними прикладами фінансових активів, що дозволяють 

контрактним правом отримувати грошові кошти в майбутньому, є дебіторська 

заборгованість із покупцями та замовниками, векселі одержані, позики видані, 

фінансові інвестиції.  

Дебіторська заборгованість є фінансовим активом, адже на балансі 

дебітора у результаті операції виникло відповідне фінансове зобов’язання. У 

цьому випадку дебіторська заборгованість на балансі кредитора і кредиторська 

заборгованість (зобов’язання) на балансі дебітора – це фінансовий актив.  

Дебіторська заборгованість за виданими авансами, майбутньою 

економічною вигодою від яких є отримання товарів або послуг, а не право на 

отримання грошових коштів чи іншого фінансового активу, не є фінансовим 

активом. Дебіторська заборгованість, що утворена в процесі бартерного обміну, 

внаслідок перерахування авансів і попередньої оплати – фінансовими активами 

не вважається.  

 В МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» надається 

класифікація фінансових активів залежно від мети кінцевого призначення, 

зокрема вони класифікуються на чотири категорії з відображенням у балансі:  

1) фінансовий актив, призначений для перепродажу (торгові);  

2) фінансові інвестиції, утримувані до їх погашення;  

3) дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу;  

4) фінансові активи, наявні для продажу.  

Мета МСФЗ 7 – вимагати від суб'єктів господарювання надавати 

розкриття інформації в їхніх фінансових звітах, яка дає змогу користувачам 

оцінити:  

а) значимість фінансових інструментів для фінансового стану і результатів 

діяльності суб'єкта господарювання;  
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б) характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових 

інструментів, яким суб'єкт господарювання доступний протягом періоду та на 

звітну дату, та як суб'єкт господарювання управляє цими ризиками.  

Принципи цього МСФЗ доповнюють принципи визнання, оцінки та 

подання фінансових активів і фінансових зобов'язань у МСБО 32 «Фінансові 

інструменти: розкриття та подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка».  

Цей МСФЗ застосовуватиметься всіма суб'єктами господарювання до всіх 

типів фінансових інструментів, за винятком: 

а) тих часток у дочірніх, асоційованих та спільних підприємствах, що їх 

обліковують відповідно до МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти», 

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» або МСБО 31 «Частки у 

спільних підприємствах». Проте в деяких випадках МСБО 27, МСБО 28 або 

МСБО 31 дозволяють суб'єктові господарювання обліковувати частку в 

дочірньому, асоційованому або спільному підприємстві із застосуванням МСБО 

39; у таких випадках суб'єкти господарювання застосовуватимуть вимоги до 

розкриття інформації, наведені в МСБО 27, МСБО 28 або МСБО 31, додатково 

до вимог цього МСФЗ. Суб'єкти господарювання застосовуватимуть також цей 

МСФЗ до всіх похідних інструментів, пов'язаних із частками в дочірніх, 

асоційованих або спільних підприємствах, якщо похідний інструмент не 

відповідає визначенню інструмента власного капіталу, наведеному в МСБО 32;  

б) прав та зобов'язань працедавця, що виникають унаслідок програм 

виплат працівникам, до яких застосовується МСБО 19 «Виплати працівникам»;  

в) контрактів для непередбаченої компенсації при об'єднанні бізнесу. Це 

звільнення від вимог застосовується лише до покупця;  

г) страхових контрактів, визначених у МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

Проте цей МСФЗ застосовується до похідних інструментів, убудованих у 
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страхові контракти, якщо МСБО 39 вимагає від суб'єкта господарювання 

обліковувати їх окремо;  

ґ) фінансових інструментів, контрактів та зобов'язань щодо операцій, 

платіж за якими здійснюється на основі акцій, до яких застосовується МСФЗ 2 

«Платіж на основі акцій», за винятком того, що цей МСФЗ застосовується до 

контрактів у межах сфери застосування параграфів 5-7 МСБО 39.  

Цей МСФЗ застосовується до визнаних і невизнаних фінансових 

інструментів. Визнані фінансові інструменти складаються із фінансових активів 

і фінансових зобов'язань, на які поширюється сфера застосування МСБО 39. 

Невизнанні фінансові інструменти складаються з деяких фінансових 

інструментів, які, хоча на них не поширюється сферазастосування МСБО 39, 

належать до сфери застосування цього МСФЗ (наприклад, деякі зобов'язання за 

позиками).  

Цей МСФЗ застосовується до контрактів на придбання або продаж 

нефінансової статті, на які поширюється сфера застосування МСБО.  

Балансову вартість кожної з наведених далі категорій, визначених у 

МСБО 39, слід розкривати або в балансі, або в примітках:  

а) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо: призначені такими після 

первісного визнання; класифіковані як утримувані для продажу відповідно до 

МСБО 39;  

б) інвестиції, утримувані до погашення;  

в) позики та дебіторську заборгованість;  

г) доступні для продажу фінансові активи;  

ґ) фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку, наводячи окремо: призначені такими після 

первісного визнання; класифіковані як утримувані для продажу відповідно до 

МСБО 39;  
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д) фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю  

Якщо суб'єкт господарювання перекласифікував фінансовий актив як 

актив, оцінений:  

а) за собівартістю або амортизованою собівартістю, а не за справедливою 

вартістю;  

б) за справедливою вартістю, а не за собівартістю або амортизованою 

собівартістю, йому слід розкрити суму, перенесену в кожну категорію або 

перенесену з кожної категорії при перекласифікації та причину такої 

перекласифікації.  

Суб'єкт господарювання міг передати фінансові активи в такий спосіб, що 

частина або всі фінансові активи не кваліфікуються для припинення визнання. 

 Суб'єктові господарювання для кожного класу таких фінансових активів 

слід розкривати таку інформацію:  

а) характер активів;  

б) характер ризиків та винагород від володіння, яким суб'єкт 

господарювання залишається доступним;  

в) якщо суб'єкт господарювання продовжує визнавати всі активи, 

балансову вартість активів і відповідних зобов'язань;  

г) коли суб'єкт господарювання продовжує визнавати активи тією мірою, 

якою продовжується його участь, сукупну балансову вартість первісних активів, 

суму активів, яку суб'єкт господарювання продовжує визнавати, та балансову 

вартість відповідних зобов'язань.  

Суб'єктові господарювання слід розкривати таку інформацію:  

а) балансову вартість фінансових активів, які він заставив для 

забезпечення зобов'язань або непередбачених зобов'язань, включаючи суми, які 

були перекласифіковані відповідно до параграфа 37 МСБО 39;  

б) умови, пов'язані з їх заставою.  
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Коли суб'єкт господарювання утримує заставу (фінансових або не 

фінансових активів) та йому дозволяється продати чи перезаставити заставу, а 

власник застави виконує зобов'язання, то суб'єктові господарювання, слід 

розкривати:  

а) справедливу вартість утримуваної застави;  

б) справедливу вартість будь-якої такої застави (проданої чи 

перекласифікованої) і те, чи має суб'єкт господарювання зобов'язання 

повернути її;  

в) умови, пов'язані з використанням застави.  

Суб'єктові господарювання слід розкривати за класом фінансового активу:  

а) аналіз фінансових активів за строками погашення, які є простроченими 

на звітну дату, але корисність яких не зменшилась;  

б) аналіз фінансових активів, які окремо визначені як такі, що їхня 

корисність зменшилась на звітну дату, включаючи чинники, що їх розглядав 

суб'єкт господарювання при визначенні зменшення корисності;  

в) суми, розкриті в а) і б), опис застави, утримуваної суб'єктом 

господарювання як забезпечення, та інші посилення кредиту, а також (за 

можливості) оцінку їхньої справедливої вартості. 

б) характер ризиків та винагород від володіння, яким суб'єкт 

господарювання залишається доступним;  

в) якщо суб'єкт господарювання продовжує визнавати всі активи, 

балансову вартість активів і відповідних зобов'язань;  

г) коли суб'єкт господарювання продовжує визнавати активи тією мірою, 

якою продовжується його участь, сукупну балансову вартість первісних активів, 

суму активів, яку суб'єкт господарювання продовжує визнавати, та балансову 

вартість відповідних зобов'язань.  

Суб'єктові господарювання слід розкривати таку інформацію:  
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а) балансову вартість фінансових активів, які він заставив для 

забезпечення зобов'язань або непередбачених зобов'язань, включаючи суми, які 

були перекласифіковані відповідно до параграфа 37 МСБО 39;  

б) умови, пов'язані з їх заставою.  

Коли суб'єкт господарювання утримує заставу (фінансових або не 

фінансових активів) та йому дозволяється продати чи перезаставити заставу, а 

власник застави виконує зобов'язання, то суб'єктові господарювання, слід 

розкривати:  

а) справедливу вартість утримуваної застави;  

б) справедливу вартість будь-якої такої застави (проданої чи 

перекласифікованої) і те, чи має суб'єкт господарювання зобов'язання 

повернути її;  

в) умови, пов'язані з використанням застави.  

Суб'єктові господарювання слід розкривати за класом фінансового активу:  

а) аналіз фінансових активів за строками погашення, які є простроченими 

на звітну дату, але корисність яких не зменшилась;  

б) аналіз фінансових активів, які окремо визначені як такі, що їхня 

корисність зменшилась на звітну дату, включаючи чинники, що їх розглядав 

суб'єкт господарювання при визначенні зменшення корисності;  

в) суми, розкриті в а) і б), опис застави, утримуваної суб'єктом 

господарювання як забезпечення, та інші посилення кредиту, а також (за 

можливості) оцінку їхньої справедливої вартості 

 

6.2. Платіж на основі акцій (МСФЗ 2) 

Згідно з МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" операція, платіж за якою 

здійснюється на основі акції, — це операція, в якій підприємство отримує 

товари або послуги як компенсацію за інструменти капіталу підприємства (акції 

та опціони на акції), або купує товари чи послуги шляхом прийняття 
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зобов'язання перед постачальником, сума якого базується на ціні акцій або 

інших інструментів капіталу. 

Суб'єкт господарювання визнає товари або послуги, отримані або 

придбані в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, в 

момент отримання зазначених товарів або послуг. 

В разі отримання товарів чи послуг в результаті операцій, платіж за якими 

здійснюється на основі акцій з використанням інструменту власного капіталу, 

суб'єкту господарювання слід визнавати відповідне збільшення власного 

капіталу, і навпаки - визнавати зобов'язання в разі придбання товарів чи послуг 

в результаті операцій, платіж за якими здійснюються на основі акцій з 

використанням грошових коштів. 

Якщо товари або послуги, придбані чи отримані в результаті операції, 

платіж за якою здійснюється на основі акцій, не підлягають визнанню в якості 

активів, вони підлягають визнанню як витрати. 

Стороною угоди про платіж на основі акції, що набуває таке право, 

звичайно є працівники або інші особи, що надають подібні послуги. 

Умови набуття права - це умови, які визначають, що підприємство 

отримало послуги, наслідком чого є набуття права іншою стороною угоди. 

Обмежують визначення умов набуття права лише умовами надання послуг і 

умовами результатів діяльності 

Умови набуття права за угодою про платіж на основі акції: 

 умови надання послуг, які вимагають від сторони угоди повного 

надання послуг упродовж певного періоду; 

 умови результатів діяльності (умови, що базуються на ринкових та 

неринкових показниках), які вимагають досягнення конкретних результатів 

діяльності. 
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Ринкові умови - це умови, за яких ціна здійснення, набуття прав або 

можливість отримання інструментів капіталу залежить від ринкової ціни 

інструменту капіталу підприємства. Прикладом ринкових показників є: 

 ринкова ціна акції; 

 внутрішня вартість опціона на акції; 

 ціна акції, прив'язана до індексу ринкових цін. 

Неринковіумови - це умови, за яких набуття права, ціна здійснення та 

можливість отримання інструментів капіталу залежать від показників, інших, 

ніж ринкова ціна інструменту капіталу підприємства. Прикладами неринкових 

показників є: 

 зростання доходу; 

 зростання прибутку; 

 зростання прибутку на акцію; 

 нефінансові показники (кількість працівників, частка ринку тощо); 

 завершення періоду. 

Усі інші положення угоди про платіж на основі акцій, крім умов надання 

послуг і умов результатів діяльності, розглядають як умови, які не надають 

права. 

Облік платежу на основі акції залежить від способу розрахунку: 

а)  з використанням інструменту капіталу; 

б)  з використанням коштів; 

в)   за наявності альтернативи розрахунку коштами. 

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акції з використанням 

інструменту капіталу, - це операція, в якій підприємство отримує товари або 

послуги як компенсацію за інструменти капіталу (або права на інструменти 

капіталу) цього підприємства. 

Для обліку операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з 

використанням інструментів власного капіталу, суб'єкт господарювання має 
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здійснювати безпосередню оцінку отриманих товарів чи послуг, а також 

відповідного збільшення власного капіталу за справедливою вартістю 

отриманих товарів чи послуг, за винятком випадків, коли ця справедлива 

вартість не може бути оцінена достовірно. 

Якщо суб'єкт господарювання не може достовірно оцінити справедливу 

вартість отриманих товарів чи послуг, слід здійснити непряму оцінку їх вартості 

і відповідного збільшення власного капіталу шляхом посилання на справедливу 

вартість наданих інструментів власного капіталу. 

Переглянутий МСФЗ 2 "Платіж на основі акції" вказує, що при визначенні 

справедливої вартості наданих інструментів власного капіталу підприємство 

має враховувати: 

1. Усі умови, які не надають права. 

2. Умови надання права, які є ринковими умовами. 

Методи обліку платежу на основі акції з використанням інструменту 

капіталу за наявності умови досягнення неринкових показників: 

 на дату укладення угоди (надання права) - справедлива вартість 

виключає неринкові показники умов набуття права; 

 на проміжну звітну дату - накопичені витрати дорівнюють добутку 

останньої оцінки кількості акцій, що будуть надані, та первісної справедливої 

вартості; 

 на дату набуття права - накопичені витрати дорівнюють добутку 

фактичної кількості наданих акцій та первісної справедливої вартості. 

Методи обліку платежу на основі акції з використанням інструменту 

капіталу за наявності умови досягнення ринкових показників: 

 на дату укладення угоди (надання права) - справедлива вартість 

виключає ринкові показники умов набуття права; 
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 на проміжну звітну дату - накопичені витрати дорівнюють добутку 

первісної оцінки кількості акцій, які будуть надані, та первісної справедливої 

вартості; 

 на дату набуття права - накопичені витрати дорівнюють добутку 

первісної оцінки кількості акцій, що будуть надані, та первісної справедливої 

вартості. 

До будь-яких анулювань угоди незалежно від того, хто їх ініціював 

(підприємство чи інша сторона), слід застосовувати однаковий обліковий підхід. 

Згідно з МСФЗ 2 "Платіж на основі акції", анулювання інструмента власного 

капіталу обліковують як прискорення періоду набуття права. Тому невизнана 

сума, яка інакше була б визнана упродовж залишкового періоду набуття права, 

має бути визнана негайно. 

Будь-які платежі, здійснені у зв'язку з анулюванням, обліковують як 

викуп частки капіталу. 

Платежі, що перевищують справедливу вартість наданих інструментів 

власного капіталу, визнаються витратами. 

Операція, платіж за якою здійснюється на основі акції з використанням 

коштів, - це операція, в якій підприємство придбає товари або послуги шляхом 

прийняття зобов'язання передати кошти або інші активи постачальнику цих 

товарів або послуг, сума якого базується на ціні (або вартості) акцій або інших 

інструментів власного капіталу підприємства. 

Такі операції оцінюють за справедливою вартістю зобов'язання на кожну 

звітну дату. Платежі за такими операціями також визнаються лише тою мірою, 

якою пов'язані з ними товари або послуги було придбано чи отримано. Проте на 

відміну від операцій, розрахунки за якими здійснюються інструментами 

капіталу, зобов'язання за операціями на основі акції з використанням коштів 

продовжують переоцінювати до моменту його погашення. МСФЗ 2 "Платіж на 

основі акції" вимагає відображення переоцінки такого зобов'язання у складі 
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прибутків або збитків доти, доки придбані товари або послуги не визнано як 

активи. 

 

 Питання до самостійної роботи: 

1. Операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій. 2. 

Умови набуття права за угодою про платіж на основі акції.  

3. Ринкові та неринкові умови.  

4. Операція, платіж за якою здійснюється на основі акцій з 

використанням інструменту капіталу. Операція, платіж за якою здійснюється на 

основі акцій з використанням коштів.  

5. Оцінювання платежів. 

 

Література: рекомендована література  [11,12,13], допоміжна література 
[19,20,25] 

 

Тема 7.  Доходи, витрати і податки на прибуток 

7.1. Дохід (МСБО 18). 

7.2. Доходи від державних грантів, будівельних контрактів 

(МСБО 20; МСБО 11). 

7.3. Витрати на позики (МСБО 23). 

7.4. Податки на прибуток (МСБО 12).  

7.5. Прибуток на акцію (МСБО 33). 

 

7.1 Дохід (МСБО 18) 

Міжнародний стандарт МСФЗ 18 «Дохід» визначає умови визнання 

виручки, тобто надходження економічних вигод від основної діяльності 
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підприємства, яке приводить до збільшення власного капіталу (крім вкладів 

акціонерів). Даний стандарт поділяє поняття «дохід» і «прибуток».  

Виручка – це надходження економічних вигод за період, що виникають в 

ході звичайної діяльності компанії, результатом яких є збільшення власного 

капіталу, крім приросту капіталу за рахунок внесків акціонерів, а дохід – це 

будь-які надходження, які збільшують власний капітал (крім вкладів 

акціонерів), як в ході звичайної діяльності (виручка), так і інші надходження.  

У відповідності зі стандартом МСФЗ 18, виручка від продажу товарів 

визнається, якщо виконуються всі перераховані умови: 

 продавець перевів на покупця ризики та винагороди, пов'язані з 

володінням товаром. У більшості угод переклад ризиків збігається з передачею 

права власності і володіння;  

 продавець більше не бере участь в управлінні товаром (не контролює 

товар) на правах володіння;  

 сума виручки може бути надійно оцінена;  

 існує ймовірність надходження економічних вигод (платежу);  

 витрати по угоді можуть бути надійно обмірювані.  

Таким чином, дохід від реалізації товарів визнається тоді, коли товар 

відвантажено, при цьому право власності перейшло до покупця, тобто по стадії 

завершеності операції на звітну дату.  

До принципів обліку доходів відносяться правила надання інформації про 

доходи підприємства у фінансовій звітності.  

При поданні фінансової звітності підприємство в пояснювальній записці 

має розкривати:  

 облікову політику, прийняту для визнання доходу, включаючи 

способи визначення стадії завершення операції з надання послуг;  

 суму кожного значимого виду доходів, визнаних за звітний період.  
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В обліковій політиці, в розділі «Визнання доходу» підприємство повинно 

визначити принцип визнання доходів. Згідно МСФЗ 18, таким принципом є 

визнання доходу тоді, коли товар (готова продукція) відвантажено і при цьому 

право власності перейшло до покупця. Визнання виручки по стадії завершеності 

називається методом «по мірі готовності».  

Другим принципом є поділ сум кожного із значущих видів доходу. При 

цьому в обліковій політиці визначаються основні види доходів підприємства. 

Частіше всього, до них відносяться:  

 дохід від реалізації товарів, надання послуг;  

 дохід за відсотками, роялті;  

 прибуток за дивідендами.  

Дохід за відсотками нараховується на тимчасовій основі, з посиланням на 

основну суму заборгованості та застосовують відсоткову ставку. 

Дохід за дивідендами визнається тоді, коли виникає право акціонерів на їх 

отримання.  

Таким чином, до принципів обліку належать:  

 порядок визнання доходів у бухгалтерському обліку;  

 принципи відображення доходів у фінансовій звітності підприємства.  

 

7.2.  Доходи від державних грантів, будівельних контрактів (МСБО 

20; МСБО 11) 

Дії держави, спрямовані на забезпечення специфічних економічних вигід 

певному підприємству або ряду підприємств, що відповідають певним 

критеріям, визначені МСФЗ 20 як державна допомога. Державна допомога може 

набувати різні форми і розрізнятися за характером та умовами її надання.  

Мета надання допомоги може полягати в тому, щоб спонукати 

підприємство зробити такі дії, які у звичайних умовах воно б не вибрало. МСФЗ 

20 поділяє державну допомогу на: державні субсидії; іншу допомогу, вартість 
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якої не піддається обґрунтованій оцінці (наприклад, безплатні консультації, 

гарантії) або яку не можна відрізнити від звичайних комерційних операцій 

підприємства (наприклад, продажі в рамках держзакупівель).  

МСФЗ 20 не регулює непрямий вид державної допомоги у формі пільг 

при визначенні оподатковуваного прибутку. Державні субсидії (гранти) – це 

державна допомога у формі передачі ресурсів суб’єкту господарювання в обмін 

на дотримання у минулому або майбутньому певних умов, пов’язаних з 

операційною діяльністю підприємства (п. 3 МСФЗ 20).  

Державні гранти у міжнародних стандартах включають практично всі 

види державної допомоги – дотації, субсидії, трансферти та інші види цільового 

фінансування.  

Облік державних грантів регулюється МСБО 20 «Облік державних 

грантів і розкриття інформації про державну допомогу».  

Типи грантів:  

1. Гранти пов’язані з активами. Грант надається за умовою придбання 

основних засобів підприємством. 

 2. Гранти пов’язані з доходом. Грант надається для цілей, не пов’язаних з 

активами, наприклад, для заохочення підприємства прийняти на роботу більше 

працівників або надати можливість навчання для персоналу.  

3. Безповоротні  позики – позики, які не підлягають погашенню за певних 

умов. Принцип обачності не дозволяє визнавати грант, доки не буде 

обґрунтованої впевненості в тому, що: – умови, визначені для отримання гранта, 

будуть виконані підприємством; – грант дійсно буде отримано.  

Облік грантів, наданих для придбання активів 

Застосовують два варіанти обліку гарантів, наданих для придбання 

активів: 

 1. Грант слід обліковувати як відстрочений дохід і визнавати дохід від 

гранта у  звіті про всеохоплюючий прибуток, протягом строку корисності 
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активу. Відстрочений дохід визнається, як зобов’язання, і його слід розподіляти 

на поточний та не поточний.  

2. Грант слід обліковувати як зменшення вартості активу і визнавати 

менші амортизаційні відрахування протягом строку корисної експлуатації 

активу. 

Облік грантів, пов’язаних з доходом 

Застосовують два варіанти обліку грантів, пов’язаних з доходом:  

1. Дохід від гранта, слід обліковувати, як дохід у звіті про всеохоплюючий 

прибуток, вказуючийого, як «Інший дохід».  

2. Дохід від гранта, слід обліковувати, як витрати зі знаком мінус, 

зменшуючи, відповідні витрати, яким за припущенням мав допомогти грант.  

Якщо умови надання гранта не виконано, то уряд може  наполягати на 

поверненні гранта. У фінансових звітах необхідно розкривати  інформацію з 

таких питань: 

 – облікова політика прийнята для державних грантів, включаючи методи 

відображення для фінансових звітів;  

– характер та обсяг державних грантів, визнаних у фінансових звітах, а 

також зазначення інших форм державної допомоги, від яких підприємство має 

пряму вигоду; 

 – невиконані умови та інші непередбачені події, які супроводжують 

надання державної допомоги, що була визнана. 

Доходи від державних будівельних контрактів ( МСБО 11). 

Будівельний контракт - це контракт, спеціально укладений на 

спорудження одного активу або комбінації активів, які тісно пов'язані між 

собою або взаємозалежні за умовами їх проектування, технології та 

функціонування чи за їх кінцевим призначенням та використанням. 

Контракт з фіксованою ціною - це будівельний контракт, за яким 

підрядник погоджується з фіксованою ціною контракту або з фіксованою 
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ставкою на одиницю кінцевої продукції і який у деяких випадках зазнає 

застереження про змінні ціни. 

Контракт із ціною "витрати плюс" - це будівельний контракт, за яким 

підряднику відшкодовуються допустимі або іншим чином визначені витрати 

плюс відсотки від суми цих витрат або фіксована винагорода. 

Дохід від контракту 

Дохід від контракту має включати: 

а) початкову суму доходу, погоджену в контракті; 

б) відхилення в роботі за контрактом, претензії та заохочувальні виплати,  

тією мірою, якою ймовірно, що вони приведуть до доходу, якщо їх можна 

достовірно оцінити. 

Дохід від контракту оцінюється за справедливою вартістю компенсації, 

яка вже отримана або підлягає отриманню. Оцінка доходу від контракту зазнає 

впливу різних чинників невизначеності, які залежать від результатів майбутніх 

подій. Часто попередні оцінки слід переглядати залежно від того, як 

відбуваються події і зникають невизначеності. Отже, сума доходу від контракту 

може зростати або зменшуватися від одного періоду до наступного. Наприклад: 

а) підрядник і замовник можуть погодити відхилення або претензії, які 

збільшують або зменшують дохід від контракту в період, наступний за періодом 

початкового укладання контракту; 

б) сума доходу, узгоджена в контракті з фіксованою ціною, може 

збільшитися в результаті застережень про змінні ціни; 

в) сума доходу від контракту може зменшитися в результаті штрафів за 

затримку завершення виконання контракту, спричинену підрядником, або 

г) якщо контракт із фіксованою ціною включає фіксовану ціну за 

одиницю кінцевої продукції, дохід від контракту зростає разом зі збільшенням 

кількості одиниць. 
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Відхилення - це вказівка замовника змінити сферу робіт, що їх треба 

виконати згідно з контрактом. Відхилення може спричинити збільшення або 

зменшення доходу від контракту. Прикладами відхилення є зміни у 

специфікаціях або в проекті активу, а також зміни тривалості контракту. 

Відхилення включається в дохід від контракту, якщо: 

а) є ймовірність того, що замовник схвалить відхилення і суму доходу, що 

виникає внаслідок цього відхилення; 

б) суму доходу можна достовірно оцінити. 

Претензія - це сума, яку підрядник бажає отримати від замовника або від 

іншої сторони як відшкодування витрат, не включених у ціну контракту. 

Претензія може виникнути, наприклад, у результаті затримок, спричинених 

замовником, помилок у специфікаціях або в проекті чи спірних відхилень у 

роботах за контрактом. Оцінка суми доходу, що виникає внаслідок претензії, 

характеризується високим рівнем невизначеності й у багатьох випадках 

залежить від результатів переговорів. Тому претензії включаються в дохід від 

контракту лише у разі, якщо: 

а) переговори досягли такого етапу, коли з'являється ймовірність, що 

замовник погодиться прийняти претензію; 

б) можна достовірно оцінити суму, на яку замовник, ймовірно, 

погодиться. 

Заохочувальні виплати - це додаткові суми, які виплачуються 

підрядникові в разі виконання або перевищення визначених у контракті норм. 

Наприклад, контракт може передбачати заохочувальні виплати підрядникові за 

дострокове завершення контракту. Заохочувальні виплати включаються в дохід 

від контракту, якщо: 

а) виконання контракту достатньо просунулось для того, що встановлені в 

контракті нормативні результати будуть імовірно досягнуті або перевиконані; 

б) суму заохочувальних виплат можна достовірно оцінити. 
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7. 3. Витрати на позики (МСБО 23) 

Порядок обліку та розкриття інформації  про витрати на позики 

встановлено МСБО 23 «Витрати на позики» згідно з яким під ними розуміють 

витрати на сплату відсотків або інші витрати, повязані з запозиченням коштів.  

Витрати за позиками, що безпосередньо відносяться до придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, є частиною собівартості 

такого активу. Інші витрати за позиками визнаються як витрати. 

Витрати на позики можуть включати: 

- проценти за банківським овердрафтом та короткостроковими і 

довгостроковими позиками; 

-  амортизацію знижок або премій, пов'язаних з позиками; 

- амортизацію другорядних витрат, взятих на себе у зв'язку з отриманням 

позик; 

-  фінансові витрати, пов'язані з фінансовою орендою, визнані відповідно 

до МСБО 17 Оренда; 

-  курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній 

валюті, якщо вони розглядаються як корегування витрат на проценти. 

Залежно від обставин, будь-що з наступного може бути кваліфікованими 

активами: 

-  матеріальні запаси (товари); 

-  виробничі насадження; 

-  засоби виробництва електроенергії (електростанції); 

-  нематеріальні активи; 

-  інвестиційна нерухомість. 

Фінансові активи та матеріальні запаси, які виробляються, або будь-що 

інше, що виробляється протягом короткого проміжку часу, не є 

кваліфікованими активами. Активи, які готові для використання за 
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призначенням або продажу, якщо придбані, також не є кваліфікованими 

активами.  

МСБО 23 містить два підходи до обілку вират на поизики: 

1. За витратами періоду (крім витрат на капіталізацію) 

2. За капіалізацією кваліфікрованих активів.  

Згідно з МСБО 23, не потребують капіталізації витрат на позики: 

 Активи, що оцінююься за справедливою варістю; 

 Запаси, що випускаються у великій кількості, на циклічній основі. 

Капіталізація витрат на позики означає включення їх у балансову вартість  

кваліфікованого активу.  

 

7. 4. Податки на прибуток (МСБО 12)  

Витрати підприєства щодо податку на прибуток за звітний період 

складаються на основі: 

 поточного податку на прибуток; 

 скоригованного – на відстрочені податки з прибутку. 

Поточний податок на прибуток – сума податків на прибуток, що 

підлягають сплаті (відшкодуванню), визнана на основі податкового прибутку 

(збитку) за певний період. 

Відстрочені податкові зобовязання – суми податків на прибуток, що 

підлягають сплаті у майбуніх періодах, відповідно до тимчасових різниць, які 

підлягають оподаткуванню.  

Мета Стандарту «Податки на прибуток (МСБО 12)»  - визначити 

обліковий підхід до податків на прибуток. Принциповим питанням обліку 

податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні 

податкові наслідки: 
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а) майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів 

(зобов'язань), які визнані в звіті про фінансовий стан суб'єкта господарювання; 

та 

б) операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій 

звітності суб'єкта господарювання. 

Природним для визнання активу чи зобов'язання є те, що суб'єкт 

господарювання, що звітує, передбачає відшкодувати або компенсувати 

балансову вартість активу чи зобов'язання. Якщо є ймовірність того, що 

відшкодування або компенсація балансової вартості такого активу чи 

зобов'язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів 

порівняно з тим, якими вони були б у разі відсутності податкових наслідків 

відшкодування або компенсації, суб'єкт господарювання, згідно з вимогами 

цього Стандарту, визнає відстрочене податкове зобов'язання (відстрочений 

податковий актив) за деякими обмеженими винятками. 

Згідно з вимогами цього Стандарту, суб'єкт господарювання веде облік 

податкових наслідків операцій та інших подій у такий самий спосіб, як і облік 

самих операцій та інших подій. Отже, якщо операції та інші події визнані у 

прибутку або збитку, то будь-який пов'язаний з ними податковий вплив повинен 

також визнаватися у прибутку або збитку. Якщо операції та інші події визнані 

поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку або безпосередньо 

у власному капіталі), то будь-який пов'язаний з ними податковий вплив повинен 

також визнаватися поза прибутком або збитком (в іншому сукупному прибутку 

або, відповідно, безпосередньо у власному капіталі). Подібно до цього, 

визнання відстрочених податкових активів і зобов'язань при об'єднанні бізнесу 

впливає на суму гудвілу, що виникає внаслідок такого об'єднання, або на суму 

визнаного прибутку від вигідної покупки. 

У цьому Стандарті також розглядається визнання відстрочених 

податкових активів, що виникають від невикористаних податкових збитків або 
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невикористаних податкових пільг, подання податків на прибуток у фінансовій 

звітності та розкриття інформації про податки на прибуток. 

 

7.5. Прибуток на акцію (МСБО 33) 

Метою цього Стандарту є опис принципів для визначення та подання 

прибутку на акцію, щоб покращити зіставність показників діяльності різних 

суб'єктів господарювання у тому самому звітному періоді, а також того самого 

суб'єкта господарювання у різних звітних періодах. Навіть якщо дані про 

прибуток на акцію обмежені через різні облікові політики, які можуть 

застосовуватись для визначення "прибутку", послідовне визначення знаменника 

підвищує корисність фінансової звітності. Цей Стандарт зосереджується на 

знаменнику для обчислення прибутку на акцію. Цей Стандарт слід 

застосовувати до 

 окремої або індивідуальної фінансової звітності суб'єкта 

господарювання: 

 звичайні або потенційні звичайні акції якого продаються та купуються 

на відкритому ринку (на внутрішній чи закордонній фондовій біржі або на 

позабіржовому ринку, включаючи місцеві та регіональні ринки), або 

 який подає (або перебуває у процесі подання своєї фінансової 

звітності) до комісії з цінних паперів або до іншої регулювальної організації з 

метою випуску звичайних акцій на відкритому ринку; 

 консолідованої фінансової звітності групи, якщо: 

 звичайні або потенційні звичайні акції її материнського підприємства 

продаються та купуються на відкритому ринку (на внутрішній чи закордонній 

фондовій біржі або на позабіржовому ринку, включаючи місцеві та регіональні 

ринки), або 

 її материнське підприємство подає (або знаходиться у процесі подання 

своєї фінансової звітності) до комісії з цінних паперів або до іншої 
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регулювальної організації з метою випуску звичайних акцій на відкритому 

ринку. 

3. Суб'єкт господарювання, який розкриває інформацію про прибуток на 

акцію, повинен обчислювати такий прибуток і розкривати інформацію про 

нього відповідно до вимог цього Стандарту. 

4. Якщо суб'єкт господарювання подає як консолідовану, так і окрему 

фінансову звітність (відповідно до вимог МСБО 27 "Консолідована та окрема 

фінансова звітність"), то згідно з вимогами цього Стандарту розкриття 

інформації слід подавати тільки на основі консолідованої інформації. Суб'єктам 

господарювання, які вирішують розкривати інформацію про прибуток на акцію 

на основі своєї окремої фінансової звітності, слід подавати таку інформацію про 

прибуток на акцію лише у своєму звіті про сукупні доходи. Суб'єкт 

господарювання не повинен подавати таку інформацію про прибуток на акцію у 

консолідованій фінансовій звітності. 

Якщо суб'єкт господарювання подає компоненти прибутку чи збитку в 

окремому звіті про прибутки та збитки, як визначено в параграфі 81 МСБО 1 

"Подання фінансової звітності" (переглянутого у 2007 р.), він подає інформацію 

про прибуток на акцію лише в цьому окремому звіті. 

Звичайні акції дають право на участь у прибутку за період лише після 

інших типів акцій, наприклад привілейованих. Суб'єкт господарювання може 

мати більше одного класу звичайних акцій. Звичайні акції одного класу дають 

однакові права на отримання дивідендів. 

Приклади потенційних звичайних акцій: 

а) фінансові зобов'язання або інструменти власного капіталу, включаючи 

привілейовані акції, які конвертуються у звичайні акції; 

б) опціони та варанти; 

в) акції, які були б випущені після виконання певних умов, передбачених 

контрактними угодами, такими як придбання підприємства або інших активів. 
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Питання до самостійної роботи: 

1. Склад витрат на позики. Кваліфікований актив. Визначення 

витрат на позики, капіталізація витрат. Розкриття інформації у 

фінансових звітах 

2. Відстрочені податкові зобов’язання та податкові активи. 

Методи обчислення відстроченого податку. Розкриття 

інформації у фінансових звітах. 

3. Звичайні та привілейовані акції. Часовий знижений коефіцієнт. Розбавлений 

прибуток на акцію. Потенційні звичайні акції. 

 

Література: рекомендована література  [15,16,17], допоміжна література 
[23,24,25] 

 

 

Тема 8.  Зв’язані сторони і консолідована звітність 

                               8.1. Інвестиції у асоційовані підприємства (МСБО 28) 

8.2. Об’єднання бізнесу (МСФЗ 3) 

8.3. Консолідована фінансова звітність МСЗ 3; МСБО 27; 

МСБО 28) 

8.4. Спільна діяльність (МСБО 31) 

8.5. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін (МСБО 24) 

8.6. Операційні сегменти (МСФЗ 8) 

   

 8.1. Інвестиції у асоційовані підприємства (МСБО 28) 

Асоційоване підприємство - це суб'єкт господарювання, включаючи 

суб'єкт господарювання, що не є корпорацією, наприклад, партнерство, на яке 

інвестор має суттєвий вплив і яке не є ні дочірнім підприємством, ані часткою 

участі в спільному підприємстві 
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Консолідовані фінансові звіти - це фінансові звіти групи, подані як 

фінансові звіти одного економічного суб'єкта господарювання. 

Контроль - це повноваження управляти фінансовою політикою та 

операційними політиками іншого суб'єкта господарювання з метою одержання 

вигоди від його діяльності 

Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким інвестицію 

первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни 

частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування після придбання. 

Прибуток або збиток інвестора включають частку інвестора в прибутку чи 

збитку об'єкта інвестування. 

Спільний контроль — це погоджений контрактом розподіл контролю за 

економічною діяльністю, і він існує лише, якщо стратегічні фінансові 

та операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди 

сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників). 

Окремі фінансові звіти — це звіти, подані материнським підприємством, 

інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно 

контрольованого суб'єкта господарювання, в яких інвестиції обліковуються на 

основі частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів 

та чистих активів об'єкта інвестування. 

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової та операційної політики об'єкта інвестування, але не контроль чи не 

спільний контроль над такими політиками. 

Дочірнє підприємство - це суб'єкт господарювання, включаючи 

некорпоративний суб'єкт господарювання, наприклад партнерство, що його 

контролює інший суб'єкт господарювання (відомий як материнське 

підприємство). 

Фінансові звіти, в яких застосовується метод участі в капіталі, не є ні 

окремими фінансовими звітами, ні фінансовими звітами суб'єкта 
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господарювання, який не має частки у дочірньому, асоційованому підприємстві 

або частки контролюючого учасника в спільному підприємстві. 

Окремими фінансовими звітами є звіти, що їх подають на додаток до 

консолідованих фінансових звітів, фінансових звітів, в яких інвестиції 

обліковуються з застосуванням методу участі в капіталі, та фінансових звітів, в 

яких частки контролюючих учасників у спільних підприємствах є пропорційно 

консолідованими. Окремі фінансові звіти можуть додаватися і можуть не 

додаватися до фінансових звітів або можуть супроводжувати їх фінансові звіти. 

Суб'єкти господарювання, які згідно з параграфом 10 МСБО 27 

"Консолідовані та окремі фінансові звіти" звільняються від консолідації, згідно 

з параграфом 2 МСБО 31 "Фінансова звітність про частки у спільних 

підприємствах" - від застосування пропорційної консолідації або згідно з 

параграфом 13 в) цього Стандарту - від застосування методу участі в капіталі, 

можуть подавати окремі фінансові звіти як свої єдині фінансові звіти. 

Якщо інвестор володіє, (прямо або непрямо через дочірні підприємства), 

20% або більше прав участі об'єкта інвестування в голосуванні, припускається, 

що інвестор має суттєвий вплив, доки не буде чітко доведено протилежне. 

Навпаки, якщо інвестор володіє, (прямо або непрямо через дочірні 

підприємства), менше 20% права участі об'єкта інвестування в голосуванні, 

припускається, що цей інвестор не має суттєвого впливу, доки наявність такого 

впливу не буде чітко доведена. Суттєве володіння або володіння часткою 

більшості іншим інвестором не обов'язково виключає те, що інвестор має 

суттєвий вплив. 

Як правило, свідченням наявності суттєвого впливу інвестора є: 

а) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі 

об'єкта інвестування; 

б) участь у процесах розробки політики, в тому числі участь у прийнятті 

рішень щодо дивідендів або інших виплат; 
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в) суттєві операції між інвестором та об'єктом інвестування; 

г) взаємообмін управлінським персоналом або 

ґ) надання необхідної технічної інформації. 

Суб'єкт господарювання може володіти варрантами, опціонами "колл" на 

акції, борговими інструментами або інструменти власного капіталу, які є 

конвертованими в звичайні акції, або іншими подібними інструментами, які, 

якщо вони є здійсненими або конвертованими, потенційно можуть надати 

суб'єктові господарювання додаткове право участі в голосуванні або зменшити 

право участі іншої сторони в голосуванні стосовно фінансової та операційної 

політики іншого суб'єкта господарювання (тобто, потенційні права голосу). 

Існування та вплив потенційних прав голосу, які є здійсненими або 

конвертованими на поточний час, включаючи потенційні права голосу, 

утримувані іншими суб'єктами господарювання, розглядаються під час оцінки 

того, чи має суб'єкт господарювання суттєвий вплив. Потенційні права голосу 

не є здійсненими або конвертованими на поточний час, якщо, наприклад, їх не 

можна здійснити або конвертувати до майбутньої дати чи до відбуття 

майбутньої події. 

Оцінюючи, чи сприяють потенційні права голосу суттєвому впливу, 

суб'єкт господарювання перевіряє всі факти та обставини (включаючи умови 

здійснення потенційних прав голосу та будь-які інші контрактні угоди, 

незалежно від того, розглядають їх окремо чи в поєднанні), що впливають на 

потенційні права, за винятком наміру управлінського персоналу здійснювати 

або конвертувати їх та фінансової здатності зробити це. 

Суб'єкт господарювання втрачає суттєвий вплив на об'єкт інвестування, 

коли він втрачає повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та 

операційної політики цього об'єкту інвестування. Втрата суттєвого впливу може 

відбуватися із зміною або без зміни абсолютних чи відносних рівнів власності. 

Вона може відбуватися, наприклад, якщо асоційоване підприємство стає таким, 
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що підлягає контролю держави, суду, адміністративного чи регулювального 

органу. Вона також може відбуватися внаслідок контрактної угоди. 

Згідно з методом участі в капіталі, інвестиція в асоційоване підприємство 

первісно визнається за собівартістю і балансова вартість збільшується або 

зменшується для визнання частки інвестора у прибутку або збитку об'єкта 

інвестування після дати придбання. Частка інвестора у прибутку або збитку 

об'єкта інвестування визнається у прибутку або збитку інвестора. Виплати, 

отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. 

Коригування балансової вартості можуть бути необхідними і при зміні 

пропорційної частки інвестора в об'єкті інвестування, яка виникає від змін у 

власному капіталі об'єкта інвестування, що не були визнані у прибутку або 

збитку об'єкта інвестування. Такі зміни включають також зміни, що виникають 

від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частка 

інвестора у цих змінах визнається прямо у власному капіталі інвестора. 

Коли існують потенційні права голосу, частка інвестора в прибутку або 

збитку об'єкта інвестування та в змінах власного капіталу об'єкта інвестування 

визначається на основі теперішніх часток у власності та не відображає можливе 

здійснення чи конвертування потенційних прав голосу. 

Інвестицію в асоційоване підприємство слід обліковувати із 

застосуванням методу участі в капіталі, за винятком випадків, коли: 

а) інвестиція класифікується як утримувана для продажу відповідно до 

МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"; 

б) застосовується виняток у параграфі 10 МСБО 27, який дозволяє 

материнському підприємству, яке також має інвестиції в асоційоване 

підприємство, не подавати консолідовані фінансові звіти 

або 

в) застосовуються все наведено далі: 
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 інвестор є дочірнім підприємством, яке перебуває у повній власності, 

або є дочірнім підприємством, яке перебуває у частковій власності іншого 

суб'єкта господарювання, і його інші власники, включаючи тих, хто за інших 

обставин не має права голосу, були поінформовані про те, що інвестор не 

застосовує метод участі в капіталі, та не заперечують це; 

 боргові інструменти або інструменти власного капіталу інвестора не 

продаються та не купуються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній 

фондовій біржі або на позабіржовому ринку цінних паперів, включаючи місцеві 

та регіональні ринки); 

 інвестор не реєстрував і не знаходиться в процесі реєстрації своїх 

фінансових звітів у комісії з цінних паперів або іншій регуляторній організації з 

метою випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок; 

 кінцеве або будь-яке проміжне материнське підприємство інвестора 

складає консолідовані фінансові звіти, доступні для загального користування, 

які відповідають вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності 

  

8. 2. Об’єднання бізнесу (МСФЗ 3) 

Мета МСФЗ 3 "Об’єднання бізнесу" – підвищити доречність, 

достовірність і зіставність інформації, яку суб’єкт господарювання подає у 

своєму фінансовому звіті про об’єднання бізнесу та його результати. Для 

досягнення цього цей МСФЗ встановлює принципи та вимоги стосовно того, як 

покупець: а) визнає та оцінює у своїй фінансовій звітності ідентифіковані 

придбані активи, прийняті зобов’язання та будь-яку неконтрольовану частку в 

об’єкті придбання; б) визнає та оцінює гудвіл, придбаний при об’єднанні 

бізнесу, або прибуток від вигідної покупки; і в) визначає, яку інформацію слід 

розкривати, щоби користувачі фінансової звітності могли оцінити характер і 

фінансовий результат об’єднання бізнесу. 
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Цей МСФЗ застосовується до операції або іншої події, що відповідає 

визначенню об’єднання бізнесу. Цей МСФЗ не застосовується до: 

а) обліку утворення спільної діяльності у фінансовій звітності самої 

спільної діяльності; 

б) придбання активу чи групи активів, які не утворюють бізнес. У таких 

випадках покупець ідентифікує та визнає придбані індивідуальні ідентифіковані 

активи (включаючи ті активи, що відповідають визначенню та критеріям 

визнання нематеріальних активів у МСБО 38 “Нематеріальні активи”) й 

прийняті зобов’язання. Собівартість групи слід розподіляти на індивідуальні 

ідентифіковані активи та зобов’язання на основі їхньої відносної справедливої 

вартості на дату придбання. Така операція чи подія не приводить до створення 

гудвілу; 

в) об’єднання суб’єктів господарювання чи бізнесів під спільним 

контролем (параграфи Б1-Б4 надають відповідне керівництво із застосування). 

 

 8. 3. Консолідована фінансова звітність МСЗ 3; МСБО 27; МСБО 28) 

Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає 

фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної 

особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Вперше 

консолідована звітність з'явилась у США на початку XX століття, коли 

характерною особливістю економічного розвитку того періоду стали злиття, 

придбання одних підприємств іншими та формування в результаті таких 

процесів економічних гігантів. В 1901 році американською компанією Дж. П. 

Моргана «United States Steel Company» було підготовлено і представлено 

консолідований бухгалтерський звіт. 

Існує низка методик проведення консолідації, які передбачають збір і 

обробку великого обсягу інформації. Вибір методики проведення консолідації 

залежить від частки володіння компанією (дочірня, асоційована, або ж в 



 104

компанії просто вкладені інвестиції, що не дають контролю), і від характеру 

групи компаній (між компаніями існують інвестиційні або договірні відносини, 

або ними володіє одна особа або група осіб). Обрана методика, в свою чергу, 

визначає суть, кількість і характер процедури консолідації. Процедура 

консолідації фінансових звітів складається з трьох основних процесів: 

підготовки звітності кожним окремим підприємством групи, проведення 

коригувань і складання власне консолідованої звітності. 

Необхідність представлення консолідованої звітності в Україні викликана 

появою холдингових компаній, концернів, інших груп, а також акціонерних 

товариств зі значною кількістю дочірніх підприємств. 

Проте, незважаючи на вище вказаний фактор, представлення 

консолідованої звітності стало реальним лише з прийняттям національних 

стандартів бухгалтерського обліку, зокрема стандарту «Консолідована 

фінансова звітність».  

До цього моменту групи підприємств, пов'язаних між собою системою 

участі, складали зведену звітність за традиційною методикою з використанням 

елементів консолідації. 

Відповідно до «Загальних вимог до фінансової звітності» консолідована 

фінансова звітність — це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати 

діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної 

одиниці. 

Вона містить консолідовані: 

1)баланс; 

2)звіт про фінансові результати; 

3)звіт про рух грошових коштів; 

4)звіт про власний капітал; 

5)примітки до консолідованої звітності. 
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Для формування консолідованої звітності материнське та дочірні 

підприємства подають свої фінансові звіти, складені за однаковий період і на ту 

саму дату балансу. 

Консолідовану фінансову звітність необхідно відрізняти від зведеної. 

 

 8.4. Спільна діяльність (МСБО 31) 

Цей Стандарт слід застосовувати до обліку часток у спільних 

підприємствах і до звітності про активи, зобов'язання, дохід та витрати 

спільного підприємства у фінансовій звітності контролюючих учасників та 

інвесторів незалежно від структури або форми здійснення основної діяльності 

спільного підприємства. Однак цей Стандарт не застосовується до часток 

контролюючого учасника в спільно контрольованих суб'єктах господарювання, 

які утримуються: 

а) організаціями венчурного капіталу; або 

б) взаємними фондами, трастами та подібними суб'єктами 

господарювання, у тому числі страховими фондами, пов'язаними з 

інвестиціями, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові 

інструменти". Суб'єкт господарювання оцінює такі інвестиції за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 

відповідно до МСФЗ 9. Контролюючий учасник, що утримує таку частку, 

розкриває інформацію згідно з вимогами параграфів 55 і 56. 

2. Контролюючий учасник із часткою у спільно контрольованому суб'єкті 

господарювання звільняється від дотримання вимог, визначених у параграфах 

30 (пропорційна консолідація) та 38 (метод участі в капіталі), якщо 

задовольняються такі вимоги: 
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а) зазначена частка класифікована як така, що утримується для реалізації 

відповідно до МСФЗ 5 "Непоточні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність"; 

б) застосовується виняток, наведений у параграфі 10 МСБО 

27 "Консолідована та окрема фінансова звітність", що дозволяє материнському 

підприємству, яке також володіє часткою в спільно контрольованому суб'єкті 

господарювання, не подавати консолідовану фінансову звітність, або 

в) застосовуються всі наведені далі положення: 

 контролюючий учасник є дочірнім підприємством, яке перебуває у 

повній власності, або ж є дочірнім підприємством у частковій власності іншого 

суб'єкта господарювання і його власники (у тому числі й ті, що не наділені 

правом голосу) були поінформовані про те, що цей контролюючий учасник не 

застосовує пропорційну консолідацію або метод участі в капіталі і не 

заперечують проти цього; 

 боргові інструменти контролюючого учасника або його інструменти 

власного капіталу не обертаються на відкритому ринку (на національній чи на 

іноземній фондовій біржі або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на 

місцевому та регіональному ринках); 

 контролюючий учасник не подавав раніше і не перебуває в процесі 

подання фінансової звітності до комісії з цінних паперів або до іншого 

регулювального органу з метою випуску на відкритий ринок інструментів будь-

якого класу; та 

 кінцеве або будь-яке проміжне підприємство контролюючого учасника 

складає для оприлюднення консолідовану фінансову звітність відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Контроль - це повноваження управляти фінансовими та операційними 

політиками господарської діяльності з метою одержання вигід від них. 
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Метод участі в капіталі - це метод обліку, згідно з яким частку участі в 

спільно контрольованому суб'єкті господарювання первісно відображають за 

собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки контролюючого 

учасника в чистих активах спільно контрольованого суб'єкта господарювання. 

Прибутки та збитки контролюючого учасника включають частку 

контролюючого учасника в прибутку чи збитку спільно контрольованого 

суб'єкта господарювання. 

Інвестор у спільне підприємство - це сторона, яка є учасником спільного 

підприємства і не здійснює спільного контролю за таким спільним 

підприємством. 

Спільний контроль - це погоджений контрактом розподіл контролю за 

економічною діяльністю, який існує, лише якщо стратегічні фінансові та 

операційні рішення, пов'язані з діяльністю, потребують одностайної згоди 

сторін угоди про розподіл контролю (контролюючих учасників). 

Спільне підприємство - це контрактна угода, за якою дві або кілька сторін 

здійснюють економічну діяльність, яка підлягає спільному контролю. 

Пропорційна консолідація - це метод обліку, згідно з яким частка 

контролюючого учасника в кожному з активів, зобов'язань, доходів і витрат 

спільно контрольованого суб'єкта господарювання об'єднується на постатейній 

основі з подібними статтями у фінансовій звітності контролюючого учасника 

або відображається як окрема стаття у фінансовій звітності контролюючого 

учасника. 

Окрема фінансова звітність - це звіти, подані материнським 

підприємством, інвестором в асоційоване підприємство або контролюючим 

учасником спільно контрольованого суб'єкта господарювання, в яких інвестиції 

обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі відображених у 

звітності результатів та чистих активів об'єктів інвестування. 
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Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийнятті рішень з 

фінансової та операційної політики суб'єкта господарювання, але не контроль і 

не спільний контроль таких політик. 

Контролюючий учасник - це сторона, яка є учасником спільного 

підприємства і здійснює спільний контроль за цим спільним підприємством. 

 

8.5. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін (МСБО 24) 

Мета цього Стандарту - забезпечити розкриття у фінансовій звітності 

суб'єкта господарювання інформації, необхідної для привернення уваги до 

можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб'єкта 

господарювання, спричиненого існуванням зв'язаних сторін, а також операціями 

та залишками заборгованості, в тому числі зобов'язаннями між такими 

сторонами. 

Цей стандарт застосовується при: 

а) визначенні відносин і операцій між зв'язаними сторонами; 

б) визначенні залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань, між 

суб'єктом господарювання та зв'язаними з ним сторонами; 

в) визначенні обставин, за яких необхідно розкривати інформацію згідно з 

пунктами а) і б); та 

г) визначенні розкриття інформації, яке належить зробити за цими 

статтями. 

Цей Стандарт вимагає розкриття інформації щодо відносин, операцій і 

залишків заборгованості, в тому числі зобов'язань, зі зв'язаними сторонами, у 

консолідованій та окремій фінансовій звітності материнського підприємства, 

контролюючого учасника або інвестора, поданих відповідно до вимог МСБО 

27 "Консолідована та окрема фінансова звітність". Цей стандарт також 

застосовується до окремої фінансової звітності. 
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Операції між зв'язаними сторонами і залишки заборгованості з іншими 

суб'єктами господарювання в групі розкриваються у фінансовій звітності 

суб'єкта господарювання. Внутрішньогрупові операції і залишки заборгованості 

між зв'язаними сторонами вилучаються при складанні консолідованої 

фінансової звітності групи. 

Відносини між зв'язаними сторонами є звичайним явищем у торгівлі та 

бізнесі. Наприклад, суб'єкти господарювання часто здійснюють частину своєї 

діяльності через дочірні, спільні та асоційовані підприємства. За таких обставин 

суб'єкт господарювання здатний впливати на фінансову або операційну 

політику об'єкта інвестування завдяки наявності контролю, спільного контролю 

або суттєвого впливу. 

Відносини між зв'язаними сторонами можуть впливати на прибуток або 

збиток та на фінансовий стан суб'єкта господарювання. Зв'язані сторони можуть 

вступати в операції, які не здійснюються незв'язаними сторонами. Наприклад, 

суб'єкт господарювання, який продає товари своєму материнському 

підприємству за собівартістю, може пропонувати їх іншим клієнтам на інших 

умовах. Крім того, операції між зв'язаними сторонами можуть не приводити до 

таких сум, які виникають у результаті операцій між незв'язаними сторонами. 

Відносини між зв'язаними сторонами можуть впливати на прибуток або 

збиток та на фінансовий стан суб'єкта господарювання, навіть якщо операції 

між зв'язаними сторонами не здійснюються. Сам факт існування відносин може 

бути достатнім для впливу на операції суб'єкта господарювання з іншими 

сторонами. Наприклад, дочірнє підприємство може припинити відносини з 

торговим партнером після придбання материнським підприємством 

спорідненого дочірнього підприємства, яке працює в тій самій галузі, що й 

попередній торговий партнер. І навпаки, одна сторона може утриматися від дій 

з причини значного впливу іншої сторони. Наприклад, дочірнє підприємство 



 110

може отримати вказівку від свого материнського підприємства не займатися 

дослідженнями та розробками. 

З цих причин знання операцій суб'єкта господарювання, залишків 

заборгованості, в тому числі зобов'язання, та відносини суб'єкта 

господарювання зі зв'язаними сторонами можуть впливати на оцінку його 

діяльності користувачами фінансової звітності, зокрема на оцінку ризиків та 

можливостей, які можуть бути в того чи іншого суб'єкта господарювання. 

 

8.6. Операційні сегменти (МСФЗ 8) 

Суб'єктові господарювання слід розкривати інформацію, щоби надати 

можливість користувачам фінансової звітності оцінити характер та фінансовий 

вплив економічної діяльності, якою він займається, а також економічні умови, 

за яких він функціонує. 

Цей МСФЗ застосовується: 

а) до окремих чи індивідуальних звітів суб'єкта господарювання: 

 боргові інструменти чи інструменти власного капіталу якого 

обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі 

або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному 

ринках), або 

 який подає або перебуває в процесі подання своєї фінансової звітності 

до комісії з цінних паперів або іншого регулівного органу з метою випуску 

інструментів будь-якого класу на відкритий ринок;  

б) до консолідованої фінансової звітності групи з материнським 

підприємством: 

 боргові інструменти чи інструменти власного капіталу якого 

обертаються на відкритому ринку (на вітчизняній чи зарубіжній фондовій біржі 

або ж на позабіржовому ринку, в тому числі на місцевому та регіональному 

ринках), або 
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 яке подає або перебуває в процесі подання консолідованої фінансової 

звітності до комісії з цінних паперів або іншого регулівного органу з метою 

випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок. 

 Якщо суб'єкт господарювання, від якого не вимагається застосовувати 

цей МСФЗ, вибирає розкриття інформації про сегменти, що не відповідає 

вимогам цього МСФЗ, йому не слід описувати таку інформацію як інформацію 

за сегментами. 

Якщо фінансовий звіт містить як консолідовану фінансову звітність 

материнського підприємства, на які поширюється сфера застосування цього 

МСФЗ, так і окрему фінансову звітність материнського підприємства, 

інформація за сегментами має надаватися лише в консолідованій фінансовій 

звітності. 

Операційні сегменти 

Операційний сегмент - це компонент суб'єкта господарювання: 

а) який займається економічною діяльністю, 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; та 

в) про який доступна дискретна фінансова інформація. 

Операційний сегмент може стосуватися економічної діяльності, яка ще не 

генерує доходи, наприклад, операції з освоєння виробництва можуть бути 

операційними сегментами до отримання доходів. 

Не кожна складова суб'єкта господарювання обов'язково являє собою 

операційний сегмент або частину операційного сегмента. Наприклад, головне 

управління чи деякі функціональні підрозділи корпорації можуть не отримувати 
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доходи або отримувати доходи, що є лише випадковими для діяльності суб'єкта 

господарювання і не будуть операційними сегментами. Для цілей цього МСФЗ, 

програми суб'єкта господарювання з виплат по закінченні трудової діяльності 

не є операційними сегментами. 

 

Питання до самостійної роботи: 

1.  Витрати на об’єднання. Неконтрольована частка. Гудвіл. 

Негативний гудвіл. Розкриття інформації у фінансових звітах. 

2.  Розподіл вартісної різниці в процесі консолідації. 

Неконтрольована частка. Розкриття інформації у фінансових 

звітах. 

3.  Дозволений альтернативний підхід – метод участі в капіталі. Інші підходи. 

 

Література: рекомендована література  [16,17], допоміжна література [26,27] 
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