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В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ�

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

Для качественного и достоверного составления 
годовой финансовой отчетности всем предприяти-
ям необходимо иметь под рукой последнюю редак-
цию нормативно-правовых актов, касающихся 
все аспектов данного вида отчетности, и, прежде 
всего, последнюю редакцию всех Положений 
(стандартов) бухгалтерского учета (П(С)БУ).

Мы предлагаем вниманию читателей весь 
спектр нормативно-правовых документов, регу-
лирующих бухгалтерский учет и финансовую от-
четность в Украине. Документы, представленные 
в данном выпуске, позволят учетным работникам 
в очередной раз уточнить и перепроверить все ню-
ансы и тонкости, связанные с заполнением каждой 
строки различных форм финансовой отчетности. 

Помимо действующих П(С)БУ, в перечень до-
кументов также включено П(С)БУ 32 «Инвести-
ционная недвижимость», которое хоть и не всту-
пило в силу, но уже официально опубликовано 
и требует серьезного изучения.

Обращаем также внимание, что с 1 января 2008 
года Положение (стандарт) бухгалтерского учета 
27 «Прекращаемая деятельность» будет иметь 
не только новое название «Необоротные активы, 
удерживаемые для продажи, и прекращенная 
деятельность», но и текст в новой редакции. Соот-
ветствующие изменения были внесены приказом 
Минфина Украины от 03.10.2007 г. № 1100.

Достоверное представление 
и соответствие финансовой 
отчетности национальным 
стандартам 
Людмила Волинец, ответственный редактор

Помимо нормативных документов, в данном 
выпуске представлены наиболее интересные 
письма-разъяснения министерств и ведомств, 
касающиеся финансовой отчетности.

Напомним вкратце о тех изменениях, которые про-
изошли в 2007 году в сфере бухгалтерского учета.

Изменения в формах финансовой отчетности 
В связи со вступлением в силу с 01.01.2007 г. но-

вых стандартов бухгалтерского учета — П(С)БУ 30 
«Биологические активы» и П(С)БУ 31 «Финансовые 
расходы», а также с учетом важности этого события 
Минфином были внесены существенные по содержа-
нию изменения в некоторые стандарты бухгалтер-
ского учета приказом от 11.12.2006 г. № 1176.

Баланс. Так, в новой редакции, в частности, 
изложены формы Баланса и Финансового отчета 
субъекта малого предпринимательства. Правда, 
считать новой редакцией те изменения, которые 
в внесены в вышеприведенные формы, — это 
большое преувеличение. На самом деле дополне-
ние форм несколькими строками и изменение на-
звания некоторых строк — вот и все изменения. 

А вот содержание большинства строк этих форм 
действительно изменилось, но также вряд ли умест-
но эти изменения называть масштабными. 

Так, с 2007 года Баланс (форма № 1) пополнил-
ся тремя новыми строками 035 — 037 (табл.1).

Таблица 1 

Актив 
Код 

строки 
Примечание

Долгосрочные биологиче-
ские активы: 

 
в статье «Долгосрочные биологические активы» отражается стоимость 
долгосрочных биологических активов, учет которых ведется по П(С)БУ 30

  справедливая (остаточная) 
стоимость 

035 
в итог баланса включается справедливая или остаточная стоимость, 
которая равна разнице между первоначальной (переоцененной) стои-
мостью и суммой накопленной амортизации 

  первоначальная стоимость 036 
в этой строке приводится справедливая (первоначальная, переоценен-
ная) стоимость долгосрочных биологических активов

  накопленная амортизация 037 
в этой строке приводится сумма накопленной амортизации (в скобках) 
по долгосрочным биологическим активам 
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Строка 110 Баланса, носившая до 2007 года 
название «Животные на выращивании и откор-
ме», с 2007 года переименована на «Текущие био-
логические активы». В этой строке отражается 
стоимость текущих биологических активов:
•	 животноводства: взрослых животных на откор-

ме и в нагуле, птиц, зверей, кроликов, взрослых 
животных, выбракованных из основного стада 
для реализации, молодняк животных на выра-
щивании и откорме в оценке по справедливой 
или первоначальной стоимости;

•	 растениеводства: зерновых, технических, 
овощных и других культур в оценке по спра-
ведливой стоимости, учет которых ведется 
по П(С)БУ 30.
Финансовый отчет субъекта малого предпри-

нимательства (Форма № 1-м) пополнился тремя 
новыми строками 035 — 037, которые анало-
гичны изменениям, внесенным в Баланс (Форма 
№ 1).

Также изменено название строки 110 Формы 
№ 1-м, аналогичное изменениям, внесенным 
в Баланс (Форма № 1). 

Отчет о финансовых результатах. Внесены 
изменения в содержание некоторых строк Отчета 
о финансовых результатах (Форма № 2).

В частности, данные строки 040 «Себестои-
мость реализованной продукции (товаров, работ, 
услуг) «Отчета о финансовых результатах (Форма 
№ 2) с 2007 года будут формироваться в соответ-
ствии с П(С)БУ 9, П(С)БУ 16, а также П(С)БУ 30.

Отметим, что существенно изменен порядок 
формирования прочих операционных доходов 
и расходов по сельхозпроизводителям.  

Так, к «Прочим операционным доходам» (стро-
ка 060 Формы № 2) с 2007 года относятся доход 
от первоначального признания биологических ак-
тивов и сельскохозяйственной продукции и доход 
от изменения стоимости биологических активов 
с выделением по вписываемой строке 061 дохода 
от первоначального признания биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции, 
полученных в результате сельскохозяйственной 
деятельности. 

Также изменениями, внесенными в П(С)БУ 15, 
предусмотрено, что действие этого стандарта 
не распространяется на доходы, связанные 
с первоначальным признанием и изменением 
справедливой стоимости биологических активов, 
связанных с сельскохозяйственной деятельнос-
тью, и с первоначальным признанием сельско-
хозяйственной продукции. Ранее формулировка 
этой нормы предусматривала, что действие 
этого стандарта не распространялось на доходы, 
связанные с естественным приростом поголовья 
скота, выходом продукции сельского и лесного 
хозяйства.

К «Прочим операционным расходам» (строка 
090 Формы № 2) с 2007 года относятся расходы 
от первоначального признания биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции, 
от изменения стоимости биологических активов 
с выделением в строке 091 расходов от первона-
чального признания биологических активов сель-
скохозяйственной продукции, полученных в ре-
зультате сельскохозяйственной деятельности. 

Также изменениями, внесенными в П(С)БУ 
16, предусмотрено, что действие этого стандар-
та не распространяется на расходы, связанные 
с первоначальным признанием и изменением 
справедливой стоимости биологических активов, 
связанных с сельскохозяйственной деятельно-
стью, и с первоначальным признанием сельско-
хозяйственной продукции. 

Изменениями, внесенными в П(С)БУ 16, пред-
усмотрено, что к финансовым расходам относятся 
расходы по процентам (за пользование кредитами 
полученными, по облигациям выпущенным, 
по финансовой аренде и т. п.) и другие расходы 
предприятия, связанные с заимствованиями 
(кроме финансовых расходов, включаемых в се-
бестоимость квалификационных активов в соот-
ветствии с П(С)БУ 31). 

До 31.12.2006 г. практически все расходы 
по уплате процентов признавались финансовыми 
расходами и не относились ни на стоимость запа-
сов, ни на стоимость необоротных активов, ни на 
стоимость финансовых инвестиций. С 1 января 
2007 года ситуация изменилась, в связи с чем 
внесены изменения в некоторые стандарты бу-
хучета, связанные с вступлением в силу П(С)БУ 
31 «Финансовые расходы», которое предполагает 
различный порядок отнесения процентов по за-
имствованиям. То есть никто однозначно не ска-
жет, что те или иные проценты либо должны 
относиться на расходы отчетного периода, либо 
должны увеличивать стоимость квалификаци-
онных активов. 

Согласно базовому подходу, установленному 
П(С)БУ 31, финансовые расходы признаются 
расходами того отчетного периода, в котором они 
были начислены, кроме случая, когда учетная 
политика предприятия предусматривает капи-
тализацию финансовых расходов, связанных 
с созданием квалификационного актива.

Таким образом, существенным изменени-
ем в порядке списания расходов по процентам 
с 01.01.2007 г. является введение альтернатив-
ного метода учета, предусматривающего капита-
лизацию финансовых расходов, непосредственно 
связанных с приобретением, строительством 
или производством квалификационного актива, 
то есть своего рода «консервацию» части расходов 
по процентам.
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Капитализация финансовых расходов — это 
включение финансовых расходов в себестои-
мость квалификационного актива. Применяет-
ся капитализация финансовых расходов лишь 
к сумме тех финансовых расходов, которых 
можно было бы избежать, если бы не осущест-
влялись расходы на создание квалификацион-
ного актива. 

В связи с вышеизложенным, в строке 140 
«Финансовые расходы» Формы № 2 следует от-
ражать расходы по процентам и прочим расходам 
предприятия, связанным с заимствованиями 
(кроме финансовых расходов, включаемых в се-
бестоимость квалификационных активов в соот-
ветствии с П(С)БУ 31). 

Так, к «Прочим операционным доходам» (стро-
ка 040 Формы № 2-м) с 2007 года относятся доход 
от первоначального признания биологических ак-
тивов и сельскохозяйственной продукции и доход 
от изменения стоимости биологических активов 
с выделением по вписываемой строке 041 дохода 
от первоначального признания биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции, 
полученных в результате сельскохозяйственной 
деятельности. 

А к «Прочим операционным расходам» (строка 
130 Формы № 2-м) с 2007 года относятся расходы 
от первоначального признания биологических 
активов и сельскохозяйственной продукции, 
от изменения стоимости биологических активов 
с выделением в строке 131 расходов от перво-
начального признания биологических активов 
сельскохозяйственной продукции, полученных 
в результате сельскохозяйственной деятельно-
сти. 

В статье «Прочие обычные расходы» (стро-
ка 150 Формы № 2-м) с 2007 года отражаются: 
расходы по уплате процентов и другие расходы 
предприятия, связанные с заимствованиями 
(кроме финансовых расходов, включаемых в себе-
стоимость квалификационных активов в соответ-
ствии с П(С)БУ 31); потери от участия в капитале; 
себестоимость реализации финансовых инве-
стиций, необоротных активов, имущественных 
комплексов; потери от неоперационных курсовых 
разниц; потери от уценки финансовых инвести-
ций и необоротных активов; другие расходы, 
возникающие в процессе обычной деятельности, 
но не связанные с операционной деятельностью 
предприятия. 

Учет основных средств
С 2007 года П(С)БУ 7 не распространяется 

на операции с биологическими активами, свя-
занными с сельскохозяйственной деятельно-
стью и оцененными по справедливой стоимости, 
уменьшенной на ожидаемые расходы по месту 

продажи, и на невоспроизводимые природные ре-
сурсы, особенности учета которых определяются 
другими положениями (стандартами) бухгалтер-
ского учета.

Претерпела изменения классификация основ-
ных средств по группам, то есть вместо группы 
«Рабочий и продуктивный скот» будет использо-
ваться группа с названием «Животные».

Также изменен порядок определения перво-
начальной стоимости объекта основных средств. 
Если до 01.01.2007 г. было предусмотрено, что 
расходы на уплату процентов за пользование 
кредитом не включались в первоначальную 
стоимость основных средств, приобретенных 
(созданных) полностью или частично за счет за-
емного капитала, то теперь финансовые расходы 
не будут включаться в первоначальную стоимость 
основных средств, приобретенных (созданных) 
полностью или частично за счет заимствований 
(за исключением финансовых расходов, включае-
мых в себестоимость квалификационных активов 
в соответствии с П(С)БУ 31). 

Говоря о необоротных активах, необходимо от-
метить, что нормы П(С)БУ 28 «Уменьшение полез-
ности активов» с 2007 года не распространяются 
на биологические активы, оцененные по справед-
ливой стоимости, уменьшенной на ожидаемые 
расходы по месту продажи.

Учет нематериальных активов
Естественно, что произошли изменения и в 

порядке определения первоначальной стоимости 
приобретенного нематериального актива. Если 
до 01.01.2007 г. было предусмотрено, что расходы 
на уплату процентов за пользование кредитом 
не включались в первоначальную стоимость не-
материальных активов, приобретенных (создан-
ных) полностью или частично за счет кредита 
банка, то теперь финансовые расходы не будут 
включаться в первоначальную стоимость немате-
риальных активов, приобретенных (созданных) 
полностью или частично за счет заимствований 
(за исключением финансовых расходов, включае-
мых в себестоимость квалификационных активов 
в соответствии с П(С)БУ 31). 

Учет запасов
С 2007 года не включаются в первоначальную 

стоимость запасов, а относятся к расходам того 
периода, в котором они были осуществлены (уста-
новлены), финансовые расходы (за исключением 
финансовых расходов, включаемых в себесто-
имость квалификационных активов в соответ-
ствии с П(С)БУ 31). 

Финансовые расходы, непосредственно относя-
щиеся к приобретению, строительству или произ-
водству квалификационного актива, должны ка-
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питализироваться путем включения в стоимость 
этого актива. Капитализация возможна только 
при условии возможного получения компанией 
в будущем экономических выгод от использова-
ния квалифицируемого актива. 

Если чистая стоимость реализации тех за-
пасов, которые ранее были уценены и являются 
активами на дату баланса, в дальнейшем увели-
чивается, то на сумму увеличения чистой стоимо-
сти реализации, но не более суммы предыдущего 
уменьшения, признается прочий операционный 
доход с увеличением стоимости этих запасов 
(до 31.12.2006 г. сторнировалась запись о пред-
ыдущем уменьшении стоимости этих запасов).

Пример 1. По состоянию на 1 января 2007 года 
на складе предприятия числится 2500 елочных 

гирлянд  по 25  грн  каждая  (продажная  стои-
мость  40  грн  с НДС).  С целью  стимулирования 
сбыта  своевременно  нереализованных  гирлянд 
предприятием  принято  решение  об уценке  еди-
ницы продукции до 15 грн (продажная стоимость 
18 грн. с НДС). К началу декабря 2007 года чистая 
стоимость реализации 1 гирлянды увеличилась 
на 15 грн. Остаток этих гирлянд на 01.12.2007 г. 
составил,  к примеру,  1900  шт.  Дооценка  1  гир-
лянды в нашем случае может быть произведена 
на сумму не более 10 грн, то есть не более ранее 
произведенной уценки.

Приведем пример отражения в бухгалтерском 
учете операций уценки запасов и последующе-
го увеличения чистой стоимости реализации 
в табл.2. 

Таблица 2

№ 
п/п

Содержание записи
Сумма, 

грн

Корреспонденция счетов
с 2007 года до 31.12.2006 г.

дебет кредит дебет кредит

1 Уценка гирлянд (2500 шт. х 10) 25 000 946 28 946 28

2 Дооценка гирлянд (1900 х 10) 19 000 28 719 946* 28*

Примечание. * Методом сторно.

Аренда
Изменениями, внесенными в П(С)БУ 14 «Арен-

да», предусмотрено, что действие этого стандарта 
не распространяется с 2007 года на оценку био-
логических активов, то есть на объекты аренды, 
оцениваемые по справедливой стоимости, умень-
шенной на ожидаемые расходы по месту продажи 
согласно П(С)БУ 30. 

Учет биологических активов
П(С)БУ 30 «Биологические активы» также 

претерпело небольшие изменения еще до всту-
пления его в силу. 

Так, при признании биологических активов 
текущие биологические активы, справедливую 
стоимость которых на дату баланса достоверно 
определить невозможно, признаются и отража-
ются по первоначальной стоимости, за исклю-
чением текущих биологических активов расте-
ниеводства, которые признаются и отражаются 

как незавершенное производство. Такой подход 
применяется к периоду, в котором становится 
возможным определение справедливой стоимости 
текущих биологических активов. Оценка таких 
текущих биологических активов осуществляется 
в соответствии с П(С)БУ 9. 

Общепроизводственные расходы растениевод-
ства и животноводства распределяются на каж-
дый объект расходов с использованием базы 
распределения, установленной предприятием. 
Ранее в П(С)БУ 30 предусматривалось, что такое 
распределение должно осуществляться только 
в конце отчетного (календарного) года.

План счетов
В Плане счетов появились новые субсчета 

(счета второго порядка), изменено название не-
которых счетов и субсчетов, а также изменилось 
предназначение некоторых из них (табл.3).

Таблица 3
№ 

п/п
Новое название счетов или субсчетов 

(счетов второго порядка) 
Старое название субсчетов 

(второго порядка) 
Примечание

1. Субсчет 107 «Животные» субсчет 107 «Рабочий и продук-
тивный скот»

—

2. Субсчет 134 «Накопленная аморти-
зация долгосрочных биологических 
активов»

 отсутствовал —

3. Субсчет 155 «Приобретение (выращи-
вание) долгосрочных биологических 
активов» 

отсутствовал субсчет
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Продолжение табл. 3
№ 

п/п
Новое название счетов или субсчетов 

(счетов второго порядка) 
Старое название субсчетов 

(второго порядка) 
Примечание

4. Счет 16 «Долгосрочные биологические 
активы»

Счет 16 «Долгосрочная дебитор-
ская задолженность»

Счет применяют сельско-
хозяйственные предпри-

ятия, предприятия других 
отраслей, осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность

4.1 субсчет 161 «Долгосрочные биологиче-
ские активы растениеводства, оценен-
ные по справедливой стоимости» 

субсчет 161 «Задолженность 
за имущество, переданное 

в финансовую аренду»

Изменено не только 
название субсчета, но и его 

сущность

4.2 субсчет 162 «Долгосрочные биологиче-
ские активы растениеводства, оценен-
ные по первоначальной стоимости» 

субсчет 162 «Долгосрочные 
векселя полученные» 

—»—

4.3 субсчет 163 «Долгосрочные биологиче-
ские активы животноводства, оценен-
ные по справедливой стоимости» 

субсчет 163 «Прочая дебиторская 
задолженность»

—»—

4.4 субсчет 164 «Долгосрочные биологиче-
ские активы животноводства, оценен-
ные по первоначальной стоимости» 

отсутствовал —

4.5 субсчет 165 «Незрелые долгосрочные 
биологические активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости» 

отсутствовал —

4.6 субсчет 166 «Незрелые долгосрочные 
биологические активы, оцениваемые 
по первоначальной стоимости»

отсутствовал —

5. Счет 18 «Долгосрочная дебиторская 
задолженность и прочие необоротные 
активы» 

счет 18 «Прочие необоротные 
активы»

Изменено не только назва-
ние счета, но и его сущность

5.1 субсчет 181 «Задолженность 
за имущество, переданное 
в финансовую аренду»

отсутствовал старый субсчет 161

5.2 субсчет 182 «Долгосрочные векселя 
полученные»

отсутствовал старый субсчет 162

5.3 субсчет 183 «Прочая дебиторская 
задолженность»

отсутствовал старый субсчет 163

5.4 субсчет 184 «Прочие необоротные 
активы»

отсутствовал —

6. Счет 21 «Текущие биологические 
активы»

Счет 21 «Животные на выращива-
нии и откорме»

Счет применяют сельско-
хозяйственные предпри-

ятия, предприятия других 
отраслей, осуществляющие 

сельскохозяйственную 
деятельность

6.1 субсчет 211 «Текущие биологические 
активы растениеводства, оцененные 
по справедливой стоимости» 

субсчет 211 «Молодняк животных 
на выращивании» 

—

6.2 субсчет 212 «Текущие биологические 
активы животноводства, оцененные 
по справедливой стоимости»

субсчет 212 «Животные 
на откорме» 

—

6.3 субсчет 213 «Текущие биологические 
активы животноводства, оцененные 
по первоначальной стоимости» 

субсчет 213 «Птица» —

6.4 — субсчет 214 «Звери» —

6.5 — субсчет 215 «Кроли» —

6.6 — субсчет 216 «Семьи пчел» —

6.7 — субсчет 217 «Взрослый скот, вы-
бракованный из основного стада» 

—

6.8 — субсчет 218 «Скот, принятый 
от населения для реализации»

—
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Окончание табл. 3

№ 
п/п

Новое название счетов или субсчетов 
(счетов второго порядка) 

Старое название субсчетов 
(второго порядка) 

Примечание

7. Субсчет 710 «Доход от первоначально-
го признания и от изменения стоимо-
сти активов, учитываемых по справед-
ливой стоимости» 

отсутствовал —

8. Субсчет 940 «Затраты от первона-
чального признания и от изменения 
стоимости активов, учитываемых 
по справедливой стоимости» 

отсутствовал —

Также внесены соответствующие изменения 
и дополнения в Инструкцию № 291 относительно 
счетов 16, 18, 21, 27, 39 и 95, а также субсчетов 
107, 134, 155, 710, 940 и т.д.

Изменениями и дополнениями, в частности, 
предусмотрено, что на субсчетах 107 «Животные» 
и 108 «Многолетние насаждения» ведется учет 
долгосрочных биологических активов, в том чис-
ле многолетних насаждений, не связанных с сель-
скохозяйственной деятельностью, а на субсчете 
134 «Накопленная амортизация долгосрочных 
биологических активов» обобщается информация 
о сумме амортизации, начисленной на долгосроч-
ные биологические активы, учет которых ведется 
на субсчетах 162 «Долгосрочные биологические 
активы растениеводства, оцененные по первона-
чальной стоимости» и 164 «Долгосрочные био-
логические активы животноводства, оцененные 
по первоначальной стоимости». 

Соответственно на субсчете 155 «Приобретение 
(выращивание) долгосрочных биологических ак-
тивов» ведется учет расходов на приобретение или 
выращивание (создание) долгосрочных биологи-
ческих активов, учет которых ведется на счете 
16 «Долгосрочные биологические активы», в том 
числе на выращивание незрелых долгосрочных 
биологических активов и формирование основ-
ного стада рабочего и продуктивного скота (кроме 
животных, учитываемых на счете 21 «Текущие 
биологические активы»). 

Теперь по счету 39 можно учитывать стоимость 
торговых патентов на законных основаниях, так 
как перечень расходов, учет которых ведется на этом 
счете, дополнен оплатой торговых патентов. 

До августа 2003 года бухгалтерский учет па-
тентов регулировался Положением № 169, соглас-
но которому предварительная оплата стоимости 
торгового патента отражалась по дебету счета 39 
«Расходы будущих периодов» в корреспонденции 
с субсчетом 311 «Текущие счета в национальной 
валюте». Затем, в том отчетном периоде, за ко-
торый она предварительно уплачена, со счета 39 
в сумме, относящейся к этому отчетному периоду, 
плата за патент списывалась в дебет субсчета 641 
«Расчеты по налогам». 

Такой механизм был достаточно удобен, по-
скольку на счете 39 можно было до конца текуще-
го года отражать ту часть оплаченных патентов, 
которая превышала сумму начисленного налога 
на прибыль. И только по окончании года списать 
неиспользованную стоимость патентов в состав 
административных расходов. 

Приказом Минфина Украины от 09.07.2003 г. 
№ 440 Положение было отменено, но многие бух-
галтеры продолжали вести учет патентов на счете 
39, так как иначе никак не получалось. Теперь 
и Минфин согласился с таким подходом и четко 
урегулировал порядок отражения в бухгалтерском 
учете предварительных оплат по торговым патен-
там на счете 39 «Расходы будущих периодов». 

Кому и зачем нужна финансовая отчетность?
Ежегодно, приступая к составлению годового 

отчета, многие задаются вопросом: а зачем во-
обще нужна финансовая отчетность и насколько 
силы, затраченные учетными работниками на ее 
составление, востребованы пользователями дан-
ной отчетности?

К примеру, баланс предприятия — это своео-
бразная визитная карточка предприятия, которая 
существует в различных вариантах очень много 
лет, и многие из нас даже не задумывались над 
тем, возможно ли эффективно управлять пред-
приятием, не видя этого документа.

Не сомневаемся, что некоторые специалисты 
ответят — действительно можно. Сейчас, по пра-
ву, очень популярными стали темы бюджетиро-
вания и управленческого учета, так как они про-
гнозируют будущие операции, а бухгалтерский 
учет отражает операции, уже имевшие место. 
Следовательно, какой толк в использовании 
«исторических» данных финансовой отчетности 
для управления предприятием?    

Невзирая на полезность и необходимость 
управленческого учета и бюджетирования для 
предприятий, мы однозначно можем утверждать, 
что разработка и претворение их в жизнь немыс-
лимы без бухгалтерского учета и финансовой от-
четности, которые являются базой (основой) для 
любого планирования на предприятии. 
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Также одним из серьезных «соперников» бух-
галтерского учета является налоговый учет, ко-
торый для большинства предприятий стал самым 
важным, самым главным и самым ответственным. 
Такой статус налоговому учету удалось получить 
не сразу, но, нисколько не умаляя значение этого 
учета, можно с полной уверенностью сказать, 
что он также является вторичным и базируется 
в основном на данных бухгалтерского учета. С по-
вышением налоговой культуры наших предпри-
ятий жесткие требования налогового учета одно-
значно будут упрощаться, и об этом красноречиво 
свидетельствует проект Налогового кодекса. Чем 
раньше это произойдет, тем лучше для всех: и пред-
приятий, и государства, и налоговых органов. 

Чтобы эффективно управлять бизнесом в со-
временных условиях, необходимо видеть и ана-
лизировать финансовую отчетность и уделять 
внимание структуре активов баланса и капи-
тальным вложениям предприятий. Финансовое 
состояние предприятия зависит от способности 
руководителей финансировать свою деятельность 
на расширенной основе, переносить непредвиден-
ные потрясения, поддерживать свою платежеспо-
собность в неблагоприятных обстоятельствах, 
связанных зачастую с резкими изменениями 
законодательной базы. 

Предприятиям необходимы финансовые ресур-
сы, чтобы обеспечить своевременность расчетов 
с поставщиками, подрядчиками, бюджетом, ра-
бочими и служащими и прочими кредиторами.

Деятельность любого предприятия состоит 
из четырех воспроизводящих процессов: произ-
водства, обмена, распределения и потребления, 
которыми необходимо грамотно управлять. Сле-
довательно, финансовая устойчивость предпри-
ятия зависит от результатов его производствен-
ной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Перед лицами, которые принимают реше-
ние, — пользователями информации стоит 
проблема определения достаточного объема 
достоверной информации о деятельности пред-
приятия. От решения этой проблемы в первую 
очередь зависит успешная деятельность будущего 
предприятия, а управление деятельностью невоз-
можно без информации, которую предоставляет 
бухгалтерский учет! 

Ежегодно огромное количество предприятий 
прекращают своё существование из-за катастро-
фического финансового положения. Для обеспе-
чения финансовой устойчивости предприятию 
необходимо иметь гибкую структуру текущих 
активов, уметь организовывать их движение 
таким образом, чтобы обеспечить постоянное 
превышение доходов над расходами с целью 
увеличения платежеспособности и создания не-
обходимых условий для увеличения выпуска 

продукции, объема выполняемых работ или 
оказываемых услуг. 

Если предприятие стабильно увеличивает 
объем производства продукции (работ, услуг), 
повышает их качество, умело занимается про-
движением результатов своего труда на рынке, 
то это будет положительно влиять на финансовую 
устойчивость. 

Следовательно, устойчивость финансового 
состояния — результат умелого и грамотного 
управления всей финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия. 

Бухгалтерский учет является обязательным ви-
дом учета, который ведется на всех предприятиях. 
На данных бухгалтерского учета основываются 
другие виды отчетности, прежде всего, финансо-
вая, налоговая и статистическая. Анализ финан-
совой отчетности позволит предприятию улучшить 
финансовое положение за счет ускорения обо-
рачиваемости основного и оборотного капитала, 
эффективного распределения денежных потоков, 
сокращения дебиторской задолженности и т.п.

Все предприятия и организации (кроме субъ-
ектов малого предпринимательства и представи-
тельств иностранных субъектов хозяйственной 
деятельности), в соответствии с Законом о бух-
учете, должны составлять и представлять годо-
вую финансовую отчетность в составе следующих 
типовых форм:
– Баланс (Форма № 1);
– Отчет о финансовых результатах (Форма 

№ 2);
– Отчет о движении денежных средств (Форма 

№ 3);
– Отчет о собственном капитале (Форма № 4);
– Примечания к годовой финансовой отчетности 

(Форма № 5), к которым прилагаются:
	Приложение к Примечаниям к финансовой 

отчетности «Информация по сегментам» 
(Форма № 6);

	Приложение к Примечаниям к финансовой 
отчетности  «Расчет  налоговых  разниц 
по данным  бухгалтерского  учета»  (Форма 
№ 7).

Субъекты малого предпринимательства 
и представительства иностранных субъектов хо-
зяйственной деятельности обязаны представлять 
годовой финансовый отчет в составе:
– Баланс (Форма № 1-м);
– Отчет о финансовых результатах (Форма 

№ 2-м).
Данные в этих формах отчетности подаются 

по сокращенному количеству показателей. 

Достоверность финансовой отчетности
Финансовая отчетность должна создавать 

достоверное представление о финансовом  
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положении, финансовых результатах и движении 
денежных средств предприятия. 

Достоверное представление финансовой отчет-
ности требует правдивого описания влияния хо-
зяйственных операций на активы, обязательства, 
доходы и расходы в соответствии с определения-
ми (и критериями признания), сформулирован-
ными в национальных положениях (стандартах) 
бухгалтерского учета (П(С)БУ). 

Предполагается, что достоверное представление 
финансовой отчетности обеспечивается при соблю-
дении требований П(С)БУ (с учетом раскрытия до-
полнительной информации, если это необходимо).

Финансовая отчетность, составленная в со-
ответствии с П(С)БУ, должна содержать четкое 
и однозначное указание на такое соответствие. 
Финансовая отчетность не должна характери-
зоваться как соответствующая П(С)БУ, если она 
не соответствует всем требованиям П(С)БУ.

Достоверное представление финансовой отчет-
ности также предполагает:
•	 выбор и проведение учетной политики в соот-

ветствии с П(С)БУ, которой следует руковод-
ствоваться (в отсутствие соответствующего 
стандарта) при включении в отчетность от-
дельной статьи;

•	 такую подачу информации, в том числе 
об учетной политике, которая была бы умест-
ной, надежной, сопоставимой и доступной для 
понимания;

•	 раскрытие дополнительных сведений в тех 
случаях, когда выполнения определенных 
требований П(С)БУ оказывается недостаточно 
для того, чтобы пользователи могли понять 
влияние конкретной операции на финансовое 
положение и финансовые результаты деятель-
ности организации. 
Не соответствие учетной политики П(С)БУ 

не может быть компенсировано ни раскрытием 
информации о ней, ни дополнительными разъяс-
нениями в примечаниях или других материалах. 

Пример 2. У предприятия  отсутствует 
резерв  для  выполнения  гарантийных  обяза-
тельств,  хотя  известно,  что  придется  опла-
чивать  заявки  на гарантийное  обслуживание 
проданных  этим  предприятием  товаров.  Если 
предприятие  не создавало  резерв  по затратам 
на гарантийное  обслуживание,  то будет  недо-
статочно упомянуть в примечаниях, что этого 
не было  сделано.  Следует  создать  и включить 
указанный резерв в отчетность.

П(С)БУ базируются на исходном предположе-
нии о том, что оснований для отступления от тре-
бований стандартов не существует .

Если предприятие все же нарушает требова-
ния П(С)БУ, то оно обязано раскрыть информа-
цию по следующим позициям :

– руководство предприятия пришло к заключе-
нию, что финансовая отчетность достоверно 
представляет финансовое положение, фи-
нансовые результаты и движение денежных 
средств;

– финансовая отчетность соответствует дей-
ствующим П(С)БУ в части обеспечения до-
стоверного представления, за исключением 
отступления от конкретного требования:

– название стандарта, от выполнения требова-
ний которого предприятие отступило;

– характер отступления, в том числе в части 
предусмотренного стандартом отражения 
в бухгалтерской отчетности; 

– указание причин, по которым следование тре-
бованию стандарта ввело бы в заблуждение, 
а значит, вступило бы в противоречие c целью 
финансовой отчетности, сформулированной 
в П(С)БУ; 

– утвержденный порядок отражения объектов 
в бухгалтерской отчетности;

– по каждому представляемому отчетному 
периоду — влияние отступления по каждой 
статье на финансовый результат в сравнении 
с показателями финансовой отчетности, ко-
торые были бы отражены при соблюдении 
требований стандарта.
Если предприятие отступило от требования 

стандарта в предыдущем отчетном периоде и это 
отступление сказалось и на отчетных показа-
телях текущего отчетного периода, то сведения 
об этом подлежат раскрытию.

Пример 3. Если в предыдущем отчетном пе-
риоде  предприятие  отступило  от требования 
стандарта,  регламентирующего  оценку  акти-
вов  (или  обязательств),  и такое  отступление 
влияет на оценку изменений активов (и обяза-
тельств), отражаемых в финансовой отчетно-
сти  за текущий  период,  то соответствующая 
информация подлежит раскрытию. 

Когда руководство приходит к заключению 
о том, что при выполнении определенного требо-
вания стандарта отчетность вводит в заблуждение 
в такой степени, что это противоречит задаче 
финансовой отчетности, но соответствующая 
нормативная база запрещает отступать от данного 
требования, предприятие обязано раскрыть:
•	 наименование стандарта, характер требования 

и причины, по которым руководство пришло 
к заключению, что при выполнении данного 
требования отчетность будет вводить в заблуж-
дение до такой степени, что это будет противо-
речить задаче финансовой отчетности; 

•	 для каждого представляемого отчетного пери-
ода по каждой статье — корректировку, кото-
рая, по мнению руководства, необходима для 
обеспечения достоверного представления. 
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Пример 4. (Запрет на отступление от требова-
ний стандарта). Предприятие убеждено в необхо-
димости отступления от требований определен-
ного стандарта. Однако ваша правовая система 
регулирования  предполагает  неукоснительное 
соблюдение требований П(С)БУ. Вы раскрываете 
указанную информацию. 

Информация не отвечает задаче финансовой 
отчетности в том случае, если она не представляет 
объективно те операции, суть которых она или 
должна представлять, или, предположительно, 
представляет, учитывая ее возможное влияние 
на решения пользователей. 

При оценке того, является ли выполнение 
требования стандарта настолько вводящим в за-
блуждение, что это будет противоречить задаче 
финансовой отчетности, руководство принимает 
во внимание: 
•	 причины, по которым цель финансовой отчет-

ности не может быть достигнута в сложивших-
ся конкретных обстоятельствах; 

•	 отличие обстоятельств, в которых функциони-
рует предприятие, от обстоятельств, в которых 
действуют другие предприятия, выполняющие 
требования стандарта. 
Если другие организации при аналогичных об-

стоятельствах выполняют требования стандарта, 
то это служит подтверждением того факта, что вы-
полнение требований не будет вводить пользовате-
лей в заблуждение настолько, чтобы финансовая 
отчетность перестала отвечать своей задаче. 

Принцип непрерывности деятельности 
При составлении финансовой отчетности 

в свете принципа непрерывности руководство 
должно оценить способность предприятия про-
должать свою деятельность. Финансовая отчет-
ность должна составляться исходя из принципа 
непрерывности деятельности, за исключением 
тех случаев, когда руководство намеревается или 
ликвидировать предприятие, или прекратить 
торговые операции, или не имеет реальной воз-
можности не делать этого. 

Пример 5. (Принцип непрерывности дея-
тельности). Банки  предоставляют  кредиты 
на определенных  условиях,  в том  числе  исходя 
из заданного уровня финансового положения кли-
ента. Нарушение таких условий может предо-
ставить  банку  возможность  ликвидировать 
бизнес клиента. При таких обстоятельствах, 
если  только  клиент  не сможет  обеспечить 
альтернативного  источника  финансирования, 
финансовую отчетность не следует составлять 
исходя из принципа непрерывности. 

В тех случаях, когда руководство осведомлено 
о существенной неопределенности дальнейших 
возможностей предприятия продолжать деятель-

ность, то есть когда реализация принципа непре-
рывности подвергается сомнению, информация 
о такой неопределенности должна раскрываться 
в отчетности.

Если финансовая отчетность составлена без 
учета принципа непрерывности, то информация 
об этом должна быть раскрыта наряду с разъясне-
нием оснований, используемых для составления 
финансовой отчетности, а также причин, объ-
ясняющих, почему деятельность предприятия 
не рассматривается как непрерывная. 

При оценке приемлемости допущения о непре-
рывности деятельности руководство учитывает 
всю имеющуюся информацию о будущем в те-
чение как минимум 12 месяцев с отчетной даты.

Пример 6. (Принцип непрерывности деятель-
ности). Руководство в целях выявления проблем-
ных  периодов  в движении  денежных  средств 
пересматривает свой бюджет. Анализируются 
возможности имеющихся и привлечения дополни-
тельных кредитных ресурсов для обеспечения по-
крытия возможной нехватки денежных средств. 
Составлять  отчетность  на основе  принципа 
непрерывности  деятельности  можно,  только 
выполнив такой анализ.

Если в предшествующих отчетных периодах 
деятельность предприятия была рентабельной 
и это обеспечивало ему доступ к финансовым ре-
сурсам, то заключение о приемлемости принципа 
непрерывности деятельности может быть сделано 
и без проведения глубокого анализа.

В иных случаях, прежде чем сделать обосно-
ванный вывод о приемлемости принципа непре-
рывности, руководству, возможно, потребуется 
расширить анализ факторов текущей и ожида-
емой рентабельности, рассмотреть графики по-
гашения задолженности в сравнении с наличием 
потенциальных источников дополнительного 
финансирования. 

Метод начислений
Предприятие должно составлять финансовую 

отчетность, за исключением отчета о движении 
денежных средств, с использованием метода на-
числений. 

Метод начислений предполагает, что объекты 
в отчетности отражаются в качестве активов, обя-
зательств, капитала, доходов и расходов (элементов 
финансовой отчетности), если они отвечают опреде-
лениям (и критериям признания) указанных эле-
ментов, которые сформулированы в П(С)БУ.

Пример 7. (Метод начислений). В декабре 
предприятие продает часть товаров в кредит. 
Денежные средства от клиента будут получены 
в феврале  следующего  года.  Предприятие  реги-
стрирует  продажу  в декабре,  а не тогда,  когда 
получит деньги.
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В ноябре предприятие оплачивает аренду поме-
щения за ноябрь, декабрь и январь. Расходы по а-
ренде распределяются между тремя указанными 
месяцами, а не включаются полностью в расход 
того месяца, когда была совершена оплата. 

Последовательность представления 
Формат представления и классификация 

объектов в финансовой отчетности должны со-
храняться от одного отчетного периода к другому 
за исключением случаев, когда:
•	 очевидно, что вследствие значительных изме-

нений характера деятельности предприятия 
или по результатам анализа его финансовой 
отчетности более приемлемым становится 
иной формат, разработанный с учетом крите-
риев, сформулированных в П(С)БУ; 

•	 или национальный стандарт бухгалтерского 
учета предусматривает изменение формата 
представления. 
Пример 8. (Последовательная учетная поли-

тика). П(С)БУ 9 «Запасы» допускает, к примеру, 
использование  метода  «ФИФО»  или  метода 
оценки по средневзвешенной стоимости, что при-
водит к различным финансовым результатам. 
Для  обеспечения  сопоставимости  отчетных 
данных за ряд периодов следует последовательно 
применять один и тот же метод оценки. Изме-
нение метода недопустимо, за исключением тех 
случаев, когда этого требует П(С)БУ 9 или когда 
это окажет помощь пользователям. 

Если другие предприятия вашей отрасли де-
ятельности используют определенную учетную 
политику, то пользователи выиграют, если ваша 
политика будет соответствовать отраслевой, по-
скольку это позволит проводить адекватные со-
поставления отчетности.

Значительное приобретение (или выбытие) 
активов или результаты анализа представления 
финансовой отчетности могут указывать на не-
обходимость пересмотра формата финансовой 
отчетности .

Предприятие изменяет представление финан-
совой отчетности только в том случае, если новый 
формат обеспечивает пользователей более на-
дежной и уместной информацией, а измененную 
структуру предполагается сохранить и в даль-
нейшем, с тем чтобы не нарушить сопоставимость 
отчетных данных.

Существенность и группировка информации
В финансовой отчетности каждый суще-

ственный класс аналогичных объектов следует 
представлять отдельно. Объекты аналогичного 
характера (или назначения) должны представ-
ляться отдельно, кроме тех случаев, когда это 
не существенно.

Пример 9. (Существенность). Конкурент воз-
будил против вас судебный иск на крупную сумму. 
Ваши юристы обеспокоены ходом процесса, но вы 
убеждены, что данное судебное разбирательство 
не грозит вам серьезными последствиями. Услов-
ное обязательство вам следует раскрыть с изло-
жением и своей позиции, и мнения юристов.

Финансовая отчетность формируется на основе 
обработки большого числа фактов хозяйственной 
жизни, которые группируются в классы в соот-
ветствии с их характером или функциональным 
назначением.

Пример 10. (Классификация активов по их 
функции). Вы арендуете копировальную технику 
и аппараты  по продаже  напитков.  Раздельное 
представление  финансовых  результатов  и чи-
стых активов, используемых по каждому виду 
деятельности, помогает пользователям лучше 
понять финансовую отчетность.

Заключительной стадией процесса группи-
ровки и классификации отчетной информации 
является представление агрегированных и струк-
турированных данных, которые формируют ста-
тьи Баланса, Отчета о финансовых результатах, 
Отчета о движении денежных средств, Отчета 
о собственном капитале или Примечаний к фи-
нансовой отчетности.

Если статья не является существенной, то ее 
объединяют с другими статьями вышеуказан-
ных отчетов или представляют в примечаниях. 
Любой объект, который не является достаточно 
существенным для отдельного представления 
в вышеуказанных отчетах, может оказаться 
достаточно существенным для отдельного пред-
ставления в примечаниях.

Если информация не является существенной, 
то выполнение соответствующего требования 
П(С)БУ по раскрытию информации не носит обя-
зательного характера. 

Взаимозачет статей отчетности
Активы и обязательства, а также доходы и рас-

ходы не должны зачитываться друг против друга 
за исключением тех случаев, когда взаимозачет 
требуется (или разрешается) П(С)БУ.

Таким образом, важно отражать в отчетности 
активы и обязательства, доходы и расходы раз-
дельно. Взаимозачет статей Отчета о финансовых 
результатах или Баланса, за исключением тех 
случаев, когда он отражает сущность операции, 
сузит возможности пользователей для понимания 
сути совершенных операций и прогнозирования 
движения денежных средств. 

Расчет стоимости активов путем вычитания 
оценочного резерва (например, под обесценение 
запасов или по сомнительным долгам) не являет-
ся взаимозачетом статей актива и обязательств.
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Пример 11. (Резерв по обесценению запасов). 
Вам известно, что некоторые запасы морально 
устарели. Их экономическая выгода не превысит 
стоимости  утильсырья.  В целях  уменьшения 
балансовой  стоимости  таких  запасов  вы фор-
мируете резерв под их обесценение.

П(С)БУ 15 дает определение доходу и требует, 
чтобы он оценивался по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого вознаграждения, 
за вычетом суммы скидок, предоставляемых 
организацией.

Сопоставимая информация 
По всем показателям, отраженным в финансо-

вой отчетности, следует привести сопоставимую 
информацию за предшествующий период. Там, 
где это имеет значение для понимания финансовой 
отчетности за текущий отчетный период, сопо-
ставимая информация должна включать сведения 
исторического и описательного характера .

Информация о судебном разбирательстве, 
исход которого был неизвестен на предыдущую 
отчетную дату и которое до сих пор не заверше-
но, раскрывается в текущем отчетном периоде. 
Пользователям важно знать о существовании 
неопределенности на предыдущую отчетную дату 
и о шагах, предпринятых в течение отчетного пе-
риода по разрешению этой неопределенности.

Пример 12. (Судебное разбирательство). 
В начале  судебного  процесса  его  результат 
предсказать  сложно,  поэтому  в отчетности 
может  быть  раскрыто  только  условное  обяза-
тельство.

По ходу судебного разбирательства обстоя-
тельства проясняются, поэтому в отчетность уже 
может быть включена статья обязательств или 
актива. В данном случае приведение историче-
ских сведений позволит пользователям лучше 
понимать ход судебного процесса.

При корректировке формата представления 
объектов в финансовой отчетности следует изме-
нить и классификацию сопоставимых показателей 
предыдущих отчетных периодов, за исключением 
тех случаев, когда такое изменение выполнить не-
возможно по условиям учетной политики. 

При реклассификации сопоставимых показа-
телей предприятие должно раскрывать:
•	 характер изменений классификации; 
•	 показатель по каждому объекту (или классу 

объектов), классификация которого изменя-
ется; 

•	 причины изменения классификации.
При невозможности реклассифицирования 

сопоставимых показателей предприятие обязано 
раскрыть: 
•	 причины, по которым реклассификация 

не была осуществлена; 

•	 и характер корректировок, которые были бы 
сделаны в случае реклассификации объектов.
Сопоставимость информации по отчетным 

периодам имеет особое значение для решения 
задач прогнозирования. В некоторых случаях 
не представляется возможным реклассифициро-
вать отчетные данные сопоставимого периода для 
обеспечения сопоставимости с данными текущего 
отчетного периода. 

Например, в течение предыдущего периода 
данные были зарегистрированы таким образом, 
что это не позволяет изменить их классифика-
цию, а повторно собрать всю информацию прак-
тически невозможно.

Общий обзор
П(С)БУ 1 предусматривает раскрытие инфор-

мации по определенным статьям непосредственно 
в Балансе, Отчете о финансовых результатах, От-
чете о собственном капитале, а также по другим 
статьям — или непосредственно в составе выше-
указанных отчетов, или в примечаниях. П(С)БУ 
4 устанавливает требования к представлению 
Отчета о движении денежных средств.

Таким образом, отчетная информация раскры-
вается либо непосредственно в составе Баланса, 
Отчета о финансовых результатах, Отчета о дви-
жении денежных средств, Отчета о собственном 
капитале, либо в Примечаниях к финансовой 
отчетности.

Идентификация финансовой отчетности 
Представленная в одном документе с другой 

информацией финансовая отчетность должна 
четко идентифицироваться. Кроме того, пользо-
вателям должна предоставляться возможность 
разграничивать информацию, отвечающую тре-
бованиям П(С)БУ, и прочую информацию, в кото-
рой указанные требования не учтены. 

Каждый компонент финансовой отчетности 
должен четко идентифицироваться. Помимо 
этого, в целях формирования адекватного пони-
мания отчетных данных необходимо наглядно 
представлять (и при необходимости повторять) 
следующую информацию:
– наименование предприятия, составившего фи-

нансовую отчетность, а также все изменения, 
произошедшие с предыдущей отчетной даты;

– указание на то, охватывает ли финансовая от-
четность отдельное предприятие или группу; 

– дата Баланса или период, который отражен 
в финансовой отчетности, — в зависимости 
от того, что более приемлемо для данного ком-
понента финансовой отчетности; 

– валюта отчетности; 
– степень округления показателей финансовой 

отчетности. 
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Указанная информация обычно представляется 
на титульном листе компонента отчетности и по-
вторяется в сокращенных названиях граф на после-
дующих страницах. Для определения наилучшего 
формата необходимо профессиональное суждение.

При представлении финансовой отчетности 
в электронной форме разбивка на отдельные 
страницы используется не всегда. В таком случае 
указанные выше требуемые сведения приводятся 
с частотой, необходимой для обеспечения надле-
жащего понимания информации. 

Финансовая отчетность становится более 
наглядной, если ее показатели представлены 
в тысячах единиц соответствующей валюты. 
Это допустимо, если одновременно приводятся 
сведения о степени округления, а существенная 
информация не упускается.

Отчетный период 
Вполне понятно, что финансовая отчетность 

должна представляться ежегодно. При изменении 
даты Баланса, когда ежегодная финансовая от-

четность представляется за более продолжитель-
ный (или более короткий) период, нежели один 
год, предприятие обязано раскрыть следующую 
информацию (в дополнение к охватываемому 
периоду):
– причины, обусловившие использование более 

продолжительного (или более короткого) пе-
риода; 

– и указание на тот факт, что сопоставляемые 
показатели Баланса, Отчета о финансовых 
результатах, Отчета об изменениях капитала 
и Примечаний к финансовой отчетности не яв-
ляются полностью сопоставимыми. 
Пример 13. (Изменение отчетной даты). Со-

всем недавно ваша компания была приобретена 
инвестором,  который  хочет  перенести  дату 
окончания года с июня на декабрь. Ваша первая 
финансовая  отчетность  (по новой  отчетной 
дате)  охватит  период  в 6  месяцев  и не будет 
сопоставимой  с отчетностью  за предыдущие 
периоды.  Вышеуказанную  информацию  необхо-
димо раскрыть.

СПИСОК ИСПОльЗОВАННых НОРМАТИВНО-ПРАВОВых АКТОВ
Закон о бухучете — Закон Украины от 16.07.1999 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и фи-

нансовой отчетности в Украине»
П(С)БУ 1 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 «Общие требования к финансовой 

отчетности», утвержденное приказом Минфина Украины от 31.03.1999 г. № 87
П(С)БУ 2 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 2 «Баланс», утвержденное приказом 

Минфина Украины от 31.03.1999 г. № 87
П(С)БУ 3 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 3 «Отчет о финансовых результатах», 

утвержденное приказом Минфина Украины от 31.03.1999 г. № 87
П(С)БУ 4 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 4 «Отчет о движении денежных средств», 

утвержденное приказом Минфина Украины от 31.03.1999 г. № 87
П(С)БУ 7 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденное 

приказом Минфина Украины от 27.04.2000 г. № 92
П(С)БУ 9 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 «Запасы», утвержденное приказом 

Минфина Украины от 20.10.1999 г. № 246 
П(С)БУ 14 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 14 «Аренда», утвержденное приказом 

Минфина Украины от 28.07.2000 г. № 181
П(С)БУ 15 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 15 «Доход», утвержденное приказом 

Минфина Украины от 29.11.1999 г. № 290
П(С)БУ 16 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы», утвержденное приказом 

Минфина Украины от 31.12.1999 г. № 318
П(С)БУ 28 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 28 «Уменьшение полезности активов», 

утвержденное приказом Минфина Украины от 24.12.2004 г. № 817
П(С)БУ 30 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 30 «Биологические активы», утверж-

денное приказом Минфина Украины от 18.11.2005 г. № 790
П(С)БУ 31 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 31 «Финансовые расходы», утверж-

денное приказом Минфина Украины от 28.04.2006 г. № 415
П(С)БУ 32 — Положение (стандарт) бухгалтерского учета 32 «Инвестиционная недвижимость», 

утвержденное приказом Минфина Украины от 02.07.2007 г. № 779 (вступает в силу с 01.01.2008 г.)
Положение № 169 — Положение о бухгалтерском учете финансовых результатов от осуществления 

операций, подлежащих патентованию, утвержденное приказом Минфина Украины от 15.08.1996 г. 
№ 169 (утратило силу в соответствии с приказом Минфина Украины от 09.07.2003 г. № 440)

Инструкция № 291 — Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, 
капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная 
приказом Минфина Украины от 30.11.1999 г. № 291
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Цей Закон визначає правові засади регулюван-
ня, організації, ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в Україні.

Розділ I. ЗАГАльНІ ПОлОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються 

у такому значенні:
активи — ресурси, контрольовані підприєм-

ством у результаті минулих подій, використання 
яких, як очікується, приведе до отримання еко-
номічних вигод у майбутньому;

бухгалтерський облік — процес виявлення, 
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагаль-
нення, зберігання та передачі інформації про ді-
яльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 
користувачам для прийняття рішень;

внутрішньогосподарський (управлінський) 
облік — система обробки та підготовки інформа-
ції про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприєм-
ством;

господарська операція — дія або подія, яка ви-
кликає зміни в структурі активів та зобов’язань, 
власному капіталі підприємства;

зобов’язання — заборгованість підприємства, 
що виникла внаслідок минулих подій і погашен-
ня якої в майбутньому, як очікується, приведе 
до зменшення ресурсів підприємства, що втілю-
ють у собі економічні вигоди;

економічна вигода — потенційна можливість 
отримання підприємством грошових коштів від 
використання активів;

консолідована фінансова звітність — фінан-
сова звітність, яка відображає фінансове станови-
ще, результати діяльності та рух грошових кош-
тів юридичної особи та її дочірніх підприємств 
як єдиної економічної одиниці;

національне положення (стандарт) бухгал-
терського обліку — нормативно-правовий акт, 
затверджений Міністерством фінансів України, 
що визначає принципи та методи ведення бухгал-
терського обліку і складання фінансової звітності, 
що не суперечать міжнародним стандартам;

облікова політика — сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовуються під-
приємством для складання та подання фінансової 
звітності;

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в україні

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-III, від 

8.06.2000 р. № 1807-III, від 22.06.2000 р. № 1829-III, від 9.02.2006 р. № 3422-IV

первинний документ — документ, який мі-
стить відомості про господарську операцію та під-
тверджує її здійснення;

фінансова звітність — бухгалтерська звіт-
ність, що містить інформацію про фінансове ста-
новище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства за звітний період;

користувачі фінансової звітності (далі — ко-
ристувачі) — фізичні або юридичні особи, які по-
требують інформації про діяльність підприємства 
для прийняття рішень.

Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних 

осіб, створених відповідно до законодавства Укра-
їни, незалежно від їх організаційно-правових 
форм і форм власності, а також на представницт-
ва іноземних суб’єктів господарської діяльності 
(далі — підприємства), які зобов’язані вести 
бухгалтерський облік та подавати фінансову 
звітність згідно з законодавством.

2. Частину другу статті 2 виключено
(згідно із Законом України від 

11.05.2000 р. № 1707-III)

3. Суб’єкти підприємницької діяльності, яким 
відповідно до законодавства надано дозвіл на ве-
дення спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть 
бухгалтерський облік і подають фінансову звіт-
ність у порядку, встановленому законодавством 
про спрощену систему обліку і звітності.

Стаття 3. Мета бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності

1. Метою ведення бухгалтерського обліку 
і складання фінансової звітності є надання кори-
стувачам для прийняття рішень повної, правдивої 
та неупередженої інформації про фінансове ста-
новище, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік є обов’язковим видом 
обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, 
податкова, статистична та інші види звітності, 
що використовують грошовий вимірник, грунту-
ються на даних бухгалтерського обліку.

Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності

Бухгалтерський облік та фінансова звітність 
грунтуються на таких основних принципах:
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обачність — застосування в бухгалтерсько-
му обліку методів оцінки, які повинні запобі-
гати заниженню оцінки зобов’язань та витрат 
і завищенню оцінки активів і доходів підпри-
ємства;

повне висвітлення — фінансова звітність по-
винна містити всю інформацію про фактичні 
та потенційні наслідки господарських операцій 
та подій, здатних вплинути на рішення, що при-
ймаються на її основі;

автономність — кожне підприємство розгля-
дається як юридична особа, відокремлена від 
її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зо-
бов’язання власників не повинні відображатися 
у фінансовій звітності підприємства;

послідовність — постійне (із року в рік) за-
стосування підприємством обраної облікової 
політики. Зміна облікової політики можлива 
лише у випадках, передбачених національними 
положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита 
у фінансовій звітності;

безперервність — оцінка активів та зобо-
в’язань підприємства здійснюється виходячи 
з припущення, що його діяльність буде тривати 
далі;

нарахування та відповідність доходів і ви-
трат — для визначення фінансового резуль-
тату звітного періоду необхідно порівняти 
доходи звітного періоду з витратами, що були 
здійснені для отримання цих доходів. При 
цьому доходи і  витрати відобра жа ються 
в бухгалтерському обліку та фінансовій звіт-
ності в момент їх виникнення, незалежно 
від дати надходження або сплати грошових 
коштів;

превалювання сутності над формою — опе-
рації обліковуються відповідно до їх сутності, 
а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість — пріори-
тетною є оцінка активів підприємства, виходячи 
з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник — вимірювання 
та узагальнення всіх господарських операцій 
підприємства у його фінансовій звітності здійс-
нюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність — можливість розподілу діяль-
ності підприємства на певні періоди часу з метою 
складання фінансової звітності.

Стаття 5. Валюта бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності

Підприємства ведуть бухгалтерський облік 
і складають фінансову звітність у грошовій оди-
ниці України.

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУлЮВАННЯ 
БУхГАлТЕРСьКОГО ОБлІКУ 
ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Стаття 6. Державне регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в Україні
1. Державне регулювання бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності в Україні здійсню-
ється з метою:

створення єдиних правил ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності, які 
є обов’язковими для всіх підприємств та гаранту-
ють і захищають інтереси користувачів;

удосконалення бухгалтерського обліку та фі-
нансової звітності.

2. Регулювання питань методології бухгал-
терського обліку та фінансової звітності здійс-
нюється Міністерством фінансів України, яке 
затверджує національні положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, інші нормативно-право-
ві акти щодо ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності.

3. Порядок ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в банках вста-
новлюється Національним банком України відпо-
відно до цього Закону та національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

4. Порядок ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності про виконання 
бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджет-
них установ установлюється Державним казна-
чейством України відповідно до законодавства.

5. Порядок ведення бухгалтерського обліку 
фінансово-господарської діяльності інвестора, 
пов’язаної з виконанням робіт (послуг), передбаче-
них угодою про розподіл продукції, визначається 
такою угодою відповідно до вимог законодавства 
України.

(статтю 6 доповнено новою частиною п’я-
тою згідно із Законом України від 08.06.2000 

р. № 1807-III, у зв’язку з цим частину п’-
яту вважати частиною шостою)

6. Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади, у межах своєї компетенції, 
відповідно до галузевих особливостей розробля-
ють на базі національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку методичні рекомендації 
щодо їх застосування.

Стаття 7. Методологічна рада 
з бухгалтерського обліку

1. Методологічна рада з бухгалтерського об-
ліку діє як дорадчий орган при Міністерстві 
фінансів України з метою:

організації розробки та розгляду проектів на-
ціональних положень (стандартів) бухгалтерсько-
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го обліку, інших нормативно-правових актів щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності;

удосконалення організаційних форм і методів 
бухгалтерського обліку в Україні;

методологічного забезпечення впровадження 
сучасної технології збору та обробки обліково-
економічної інформації;

розробки рекомендацій щодо вдосконалення 
системи підготовки, перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації бухгалтерів.

2. Методологічна рада з бухгалтерського 
обліку утворюється з висококваліфікованих 
науковців, спеціалістів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підпри-
ємств, представників громадських організацій 
бухгалтерів та аудиторів України.

3. Методологічна рада з бухгалтерського облі-
ку діє на підставі Положення про Методологічну 
раду з бухгалтерського обліку. Положення про 
Методологічну раду з бухгалтерського обліку та її 
персональний склад затверджуються Міністром 
фінансів України.

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ 
БУхГАлТЕРСьКОГО ОБлІКУ

Стаття 8. Організація бухгалтерського 
обліку на підприємстві

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ве-
деться безперервно з дня реєстрації підприємства 
до його ліквідації.

2. Питання організації бухгалтерського обліку 
на підприємстві належать до компетенції його 
власника (власників) або уповноваженого органу 
(посадової особи) відповідно до законодавства 
та установчих документів.

3. Відповідальність за організацію бухгал-
терського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій 
у первинних документах, збереження обробле-
них документів, регістрів і звітності протягом 
встановленого терміну, але не менше трьох років, 
несе власник (власники) або уповноважений орган 
(посадова особа), який здійснює керівництво під-
приємством відповідно до законодавства та уста-
новчих документів.

4. Для забезпечення ведення бухгалтерського 
обліку підприємство самостійно обирає форми 
його організації:

введення до штату підприємства посади бух-
галтера або створення бухгалтерської служби 
на чолі з головним бухгалтером;

користування послугами спеціаліста з бух-
галтерського обліку, зареєстрованого як підприє-
мець, який здійснює підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи;

ведення на договірних засадах бухгалтерсь-
кого обліку централізованою бухгалтерією або 
аудиторською фірмою;

самостійне ведення бухгалтерського обліку 
та складання звітності безпосередньо власником 
або керівником підприємства. Ця форма органі-
зації бухгалтерського обліку не може застосову-
ватися на підприємствах, звітність яких повинна 
оприлюднюватися.

5. Підприємство самостійно:
визначає облікову політику підприємства;
обирає форму бухгалтерського обліку як пев-

ну систему регістрів обліку, порядку і способу 
реєстрації та узагальнення інформації в них 
з додержанням єдиних засад, встановлених 
цим Законом, та з урахуванням особливостей 
своєї діяльності і технології обробки облікових 
даних;

розробляє систему і форми внутрішнього-
сподарського (управлінського) обліку, звітності 
і контролю господарських операцій, визначає 
права працівників на підписання бухгалтерських 
документів;

затверджує правила документообороту і техно-
логію обробки облікової інформації, додаткову си-
стему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

може виділяти на окремий баланс філії, пред-
ставництва, відділення та інші відокремлені 
підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський 
облік, з наступним включенням їх показників 
до фінансової звітності підприємства.

6. Керівник підприємства зобов’язаний ство-
рити необхідні умови для правильного ведення 
бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне 
виконання всіма підрозділами, службами та пра-
цівниками, причетними до бухгалтерського об-
ліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотри-
мання порядку оформлення та подання до обліку 
первинних документів.

7. Головний бухгалтер або особа, на яку по-
кладено ведення бухгалтерського обліку підпри-
ємства (далі — бухгалтер):

забезпечує дотримання на підприємстві вста-
новлених єдиних методологічних засад бухгал-
терського обліку, складання і подання у встанов-
лені строки фінансової звітності;

організує контроль за відображенням на ра-
хунках бухгалтерського обліку всіх господарсь-
ких операцій;

бере участь в оформленні матеріалів, пов’я-
заних з нестачею та відшкодуванням втрат від 
нестачі, крадіжки і псування активів підприєм-
ства;

забезпечує перевірку стану бухгалтерського 
обліку у філіях, представництвах, відділеннях 
та інших відокремлених підрозділах підприєм-
ства.
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8. Відповідальність за бухгалтерський облік 
господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією 
підприємства, включаючи оцінку майна і зобов’-
язань підприємства та складання ліквідаційного 
балансу і фінансової звітності, покладається 
на ліквідаційну комісію, яка утворюється відпо-
відно до законодавства.

Стаття 9. Первинні облікові документи 
та регістри бухгалтерського обліку

1. Підставою для бухгалтерського обліку го-
сподарських операцій є первинні документи, які 
фіксують факти здійснення господарських опера-
цій. Первинні документи повинні бути складені 
під час здійснення господарської операції, а якщо 
це неможливо — безпосередньо після її закінчен-
ня. Для контролю та впорядкування оброблення 
даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи.

2. Первинні та зведені облікові документи мо-
жуть бути складені на паперових або машинних 
носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізи-
ти:

назву документа (форми);
дату і місце складання;
назву підприємства, від імені якого складено 

документ;
зміст та обсяг господарської операції, одиницю 

виміру господарської операції;
посади осіб, відповідальних за здійснення 

господарської операції і правильність її оформ-
лення;

особистий підпис або інші дані, що дають 
змогу ідентифікувати особу, яка брала участь 
у здійсненні господарської операції.

3. Інформація, що міститься у прийнятих 
до обліку первинних документах, системати-
зується на рахунках бухгалтерського обліку 
в регістрах синтетичного та аналітичного обліку 
шляхом подвійного запису їх на взаємопов’язаних 
рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іно-
земній валюті відображаються також у валюті 
розрахунків та платежів по кожній іноземній 
валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків повинні бути 
тотожні відповідним рахункам синтетичного об-
ліку на перше число кожного місяця.

4. Регістри бухгалтерського обліку повинні 
мати назву, період реєстрації господарських опе-
рацій, прізвища і підписи або інші дані, що да-
ють змогу ідентифікувати осіб, які брали участь 
у їх складанні.

5. Господарські операції повинні бути відо-
бражені в облікових регістрах у тому звітному 
періоді, в якому вони були здійснені.

6. У разі складання та зберігання первинних 
документів і регістрів бухгалтерського обліку 

на машинних носіях інформації підприємство 
зобов’язане за свій рахунок виготовити їх копії 
на паперових носіях на вимогу інших учасників 
господарських операцій, а також правоохоронних 
органів та відповідних органів у межах їх повно-
важень, передбачених законами.

7. Підприємство вживає всіх необхідних за-
ходів для запобігання несанкціонованому та не-
помітному виправленню записів у первинних 
документах і регістрах бухгалтерського обліку 
та забезпечує їх належне зберігання протягом 
встановленого строку.

8. Відповідальність за несвоєчасне складання 
первинних документів і регістрів бухгалтерського 
обліку та недостовірність відображених у них 
даних несуть особи, які склали та підписали 
ці документи.

9. Первинні документи та регістри бухгал-
терського обліку можуть бути вилучені у підпри-
ємства тільки за рішенням відповідних органів, 
прийнятим у межах їх повноважень, передбаче-
них законами. Посадова особа підприємства має 
право в присутності представників органів, які 
здійснюють вилучення, зняти копії документів, 
що вилучаються. Обов’язковим є складання ре-
єстру документів, що вилучаються, у порядку, 
встановленому законодавством.

Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов’язань
1. Для забезпечення достовірності даних бух-

галтерського обліку та фінансової звітності під-
приємства зобов’язані проводити інвентаризацію 
активів і зобов’язань, під час якої перевіряються 
і документально підтверджуються їх наявність, 
стан і оцінка.

2. Об’єкти і періодичність проведення інвен-
таризації визначаються власником (керівником) 
підприємства, крім випадків, коли її проведення 
є обов’язковим згідно з законодавством.

РОЗДІл IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТь

Стаття 11. Загальні вимоги 
до фінансової звітності

1. На основі даних бухгалтерського обліку 
підприємства зобов’язані складати фінансову 
звітність. Фінансову звітність підписують керів-
ник та бухгалтер підприємства.

2. Фінансова звітність підприємства (крім 
бюджетних установ, представництв іноземних 
суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів 
малого підприємництва, визнаних такими від-
повідно до чинного законодавства) включає: 
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про 
рух грошових коштів, звіт про власний капітал 
та примітки до звітів.

3. Для суб’єктів малого підприємництва і пред-
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ставництв іноземних суб’єктів господарської ді-
яльності національними положеннями (стандар-
тами) встановлюється скорочена за показниками 
фінансова звітність у складі балансу і звіту про 
фінансові результати.

4. Форми фінансової звітності підприємств 
(крім банків) і порядок їх заповнення встанов-
люються Міністерством фінансів України за по-
годженням з Державним комітетом статистики 
України.

5. Форми фінансової звітності банків і порядок 
їх заповнення встановлюються Національним 
банком України за погодженням з Державним 
комітетом статистики України.

6. Форми фінансової звітності бюджетних уста-
нов, органів Державного казначейства України 
з виконання бюджетів усіх рівнів і кошторисів 
видатків та порядок їх заповнення встановлюють-
ся Державним казначейством України.

Стаття 12. Консолідована та зведена 
фінансова звітність

1. Підприємства, що мають дочірні підпри-
ємства, крім фінансових звітів про власні госпо-
дарські операції, зобов’язані складати та подава-
ти консолідовану фінансову звітність.

2. Міністерства, інші центральні органи ви-
конавчої влади, до сфери управління яких на-
лежать підприємства, засновані на державній 
власності, та органи, які здійснюють управління 
майном підприємств, заснованих на комунальній 
власності, крім власних звітів, складають та по-
дають зведену фінансову звітність щодо всіх під-
приємств, що належать до сфери їх управління.

Зазначені органи також окремо складають 
зведену фінансову звітність щодо господарських 
товариств, акції (частки, паї) яких перебувають 
відповідно у державній та комунальній власно-
сті.

3. Об’єднання підприємств крім власної звіт-
ності складають і подають зведену фінансову 
звітність щодо всіх підприємств, які входять 
до їх складу, якщо це передбачено установчими 
документами об’єднань підприємств відповідно 
до законодавства.

(частина третя статті 12 із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом Укра-

їни від 11.05.2000 р. № 1707-III)

Стаття 13. Звітний період
1. Звітним періодом для складання фінансової 

звітності є календарний рік. Проміжна звітність 
складається щоквартально наростаючим під-
сумком з початку звітного року в складі балансу 
та звіту про фінансові результати. Баланс підпри-
ємства складається за станом на кінець останньо-
го дня кварталу (року).

2. Перший звітний період новоствореного під-
приємства може бути менш як 12 місяців, але 
не більш як 15 місяців.

3. Звітним періодом підприємства, що лікві-
дується, є період з початку звітного року до дати 
прийняття рішення про його ліквідацію.

Стаття 14. Подання та оприлюднення 
фінансової звітності

1. Підприємства зобов’язані подавати квар-
тальну та річну фінансову звітність органам, 
до сфери управління яких вони належать, тру-
довим колективам на їх вимогу, власникам (за-
сновникам) відповідно до установчих документів, 
якщо інше не передбачено цим Законом. Органам 
виконавчої влади та іншим користувачам фі-
нансова звітність подається відповідно до зако-
нодавства. Термін подання фінансової звітності 
встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Фінансова звітність підприємств не ста-
новить комерційної таємниці, крім випадків, 
передбачених законодавством.

3. Підприємства (крім бюджетних установ) 
зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим 
листом) державному реєстратору за місцезнаход-
женням реєстраційної справи не пізніше ніж 
до 1 червня року, що настає за звітним періодом, 
фінансову звітність про господарську діяльність 
у складі балансу і звіту про річні фінансові ре-
зультати.

(статтю 14 доповнено новою частиною третьою 
згідно із Законом України від 09.02.2006 р. № 3422-
IV, у зв’язку з цим частини третю і четверту вва-
жати відповідно частинами четвертою і п’ятою)

4. Відкриті акціонерні товариства, підприєм-
ства — емітенти облігацій, банки, довірчі това-
риства, валютні та фондові біржі, інвестиційні 
фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, 
недержавні пенсійні фонди, страхові компанії 
та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше 
1 червня наступного за звітним року оприлюдню-
вати річну фінансову звітність та консолідовану 
звітність шляхом публікації у періодичних ви-
даннях або розповсюдження її у вигляді окремих 
друкованих видань.

5. У разі ліквідації підприємства ліквідаційна 
комісія складає ліквідаційний баланс та у ви-
падках, передбачених законами, публікує його 
протягом 45 днів.

Стаття 15. Контроль за додержанням 
законодавства про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність
Контроль за додержанням законодавства про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в У-
країні здійснюється відповідними органами в ме-
жах їх повноважень, передбачених законами.
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Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОлОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 

року.
Адміністративні штрафи, які можуть бути 

накладені відповідно до законів України на ке-
рівників та інших посадових осіб підприємств 
у зв’язку з допущеними методологічними по-
милками або арифметичними описками ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, пов’язаними із введенням національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, за-
стосовуються з 1 січня 2001 року.
(пункт 1 розділу V доповнено абзацом другим згід-
но із Законом України від 22.06.2000 р. № 1829-III)

2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати до Верховної Ради 

України пропозиції про внесення змін до законів 
України, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у від-
повідність з цим Законом;

забезпечити розроблення міністерствами 
та іншими центральними органами виконавчої 
влади нормативно-правових актів, передбачених 
цим Законом, а також перегляд і скасування 
їх нормативно-правових актів, що суперечать 
цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

Про затвердження Порядку Подання фінансової звітності

Постанова КМУ від 28.02.2000 р. № 419
Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 

12.10.2000 р. № 1543, від 31.12.2004 р. № 1777, від 26.05.2005 р. № 384, від 27.04.2006 р. № 601

Відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВлЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання фінансової 
звітності (додається).

2. Надати Міністерству фінансів, Державно-
му казначейству та їх територіальним органам 
право у разі неподання міністерствами, іншими 
центральними та місцевими органами вико-

навчої влади фінансової звітності припиняти 
перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату 
рахунків з повідомленням керівників зазначених 
органів.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

3. Визнати такими, що втратили чинність, 
постанови Кабінету Міністрів України згідно 
з переліком (додається).

Прем’єр-міністр України В. ЮЩЕНКО

Порядок Подання фінансової звітності

Затверджено постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх 
юридичних осіб незалежно від організаційно-пра-
вової форми господарювання і форми власності, 
а також на представництва іноземних суб’єктів 
господарської діяльності (далі — підприємства), 
які зобов’язані вести бухгалтерський облік та по-
давати фінансову звітність згідно із законодав-
ством.

(пункт 1 із змінами, внесеними згід-
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.04.2006 р. № 601)

2. Фінансова звітність подається органам, 
до сфери управління яких належать підприєм-

ства, трудовим колективам на їх вимогу, влас-
никам (засновникам) відповідно до установчих 
документів, а також згідно із законодавством — 
іншим органам та користувачам, зокрема органам 
державної статистики.

Розпорядники та одержувачі коштів дер-
жавного бюджету подають фінансову звітність 
за встановленою формою органам Державного 
казначейства.

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих 
бюджетів подають фінансову звітність органам 
Державного казначейства та місцевим фінансо-
вим органам.
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(абзац перший пункту 2 замінено трьома аб-
зацами згідно з постановою Кабінету Міні-

стрів України від 27.04.2006 р. № 601, у зв’язку 
з цим абзаци другий — четвертий вважати 

відповідно абзацами четвертим — шостим)

Розпорядники бюджетних коштів разом з річ-
ною фінансовою звітністю подають аудиторський 
звіт з висновком щодо її достовірності, складений 
органом державної контрольно-ревізійної служ-
би.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвер-
тим згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.12.2004 р. № 1777, у зв’язку 
з цим абзац четвертий вважати абзацом п’я-

тим, абзац четвертий пункту 2 із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

Комерційні банки подають фінансову звітність 
також Національному банку.

Фінансова звітність може подаватися органам 
державної статистики разом з довідкою про на-
явність згоди надання органам державної влади 
даних з фінансової звітності підприємства, форму 
якої наведено у додатку. У разі відсутності такої 
згоди зазначена довідка органам державної ста-
тистики не подається.

(пункт 2 доповнено абзацом шостим згід-
но з постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.05.2005 р. № 384)

3. Терміни подання підприємствами фінан-
сової звітності в межах, визначених пунктами 
5 — 11 цього Порядку, встановлює міністерство 
або інший орган виконавчої влади, до сфери 
управління якого належать підприємства, або ор-
гани місцевого самоврядування, які здійснюють 
управління майном підприємств комунальної 
власності.

4. Датою подання фінансової звітності для під-
приємства вважається день фактичної її передачі 
за належністю, а у разі надсилання її поштою — 
дата одержання адресатом звітності, зазначена 
на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує 
адресата.

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведе-
ної та консолідованої) подається підприємствами 
органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 
числа місяця, що настає за звітним кварталом, 
а річна — не пізніше 20 лютого наступного за звіт-
ним року.

6. Місячна звітність подається розпорядника-
ми та одержувачами коштів державного і місце-
вих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного 
за звітним місяця, квартальна — не пізніше ніж 
15 числа наступного за звітним кварталом місяця, 
а річна фінансова звітність — не пізніше ніж 22 
січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів дер-
жавного і місцевих бюджетів подають місячну, 

квартальну та річну фінансову звітність за вста-
новленими графіками органам Державного каз-
начейства за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одер-
жувачами коштів державного і місцевих бюд-
жетів подається розпорядникам вищого рівня 
з відміткою органів Державного казначейства 
про її відповідність даним обліку про виконання 
бюджетів.

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

7. Головні розпорядники коштів державного 
бюджету подають зведену фінансову звітність 
Державному казначейству та Рахунковій палаті 
щокварталу у строки, встановлені Державним 
казначейством за погодженням з Міністерством 
фінансів.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними 
згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 12.10.2000 р. № 1543, у редакції постанови Ка-
бінету Міністрів України від 27.04.2006 р. № 601)

Органи місцевого самоврядування, які здійс-
нюють управління майном підприємств кому-
нальної власності, подають зведену фінансову 
звітність про використання бюджетних коштів 
відповідним місцевим органам виконавчої 
влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, та щороку 
не пізніше 25 лютого наступного за звітним 
року.

8. Міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади подають зведену фінансову 
звітність про фінансове становище, результати 
діяльності та рух грошових коштів щодо всіх 
підприємств, які належать до сфери їх управ-
ління, а також зведену фінансову звітність про 
фінансове становище, результати діяльності 
та рух грошових коштів щодо господарських 
товариств, акції (частки, паї) яких перебувають 
у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну 
щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення 
звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня 
наступного за звітним року. Про диференційовані 
терміни подання цієї фінансової звітності пові-
домляє Мінфін.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки 
зведену фінансову звітність щодо споживчих 
товариств, їх спілок та всіх утворених ними під-
приємств у терміни, передбачені абзацом першим 
цього пункту.

Об’єднання підприємств, утворені на добро-
вільних засадах, подають власну та зведену 
фінансову звітність, якщо це передбачено уста-
новчими документами, в порядку, визначеному 
абзацом першим цього пункту.

Об’єднання підприємств, утворені за рішенням 
Кабінету Міністрів України або центрального 
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органу виконавчої влади, який здійснює управ-
ління майном підприємств, подають крім власної 
зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну 
та Мінекономіки або відповідному центральному 
органу виконавчої влади.

9. Органи місцевого самоврядування пода-
ють зведену фінансову звітність про фінансове 
становище, результати діяльності та рух грошо-
вих коштів щодо всіх підприємств комунальної 
власності, а також зведену фінансову звітність 
про фінансове становище, результати діяльності 
та рух грошових коштів щодо господарських 
товариств, акції (частки, паї) яких перебувають 
у комунальній власності, відповідним місцевим 
органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 
30 днів після закінчення звітного кварталу та що-
року не пізніше 10 березня наступного за звітним 
року. Про диференційовані терміни подання цієї 
звітності повідомляють місцеві органи виконавчої 
влади.

10. У разі коли дата подання звітності випадає 
на неробочий день, термін подання переноситься 
на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні під-
приємства, крім фінансових звітів про власні 
господарські операції подають консолідовану 

фінансову звітність власникам (засновникам) 
у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів 
після закінчення звітного кварталу та не пізніше 
15 квітня наступного за звітним року.

12. Перед складанням річної фінансової звітно-
сті обов’язкове проведення інвентаризації активів 
та зобов’язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов’язкове 
у разі:

передачі майна державного підприємства 
в оренду, приватизації майна державного підпри-
ємства, перетворення державного підприємства 
в акціонерне товариство;

зміни матеріально відповідальних осіб (на день 
приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловжи-
вань, зіпсуття цінностей, а також за приписом 
судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної 
аварії;

ліквідації підприємства, а також в інших ви-
падках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації та врегу-
лювання розбіжностей щодо фактичної наявності 
активів та зобов’язань з даними бухгалтерського 
обліку визначається Мінфіном.

Додаток 
до Порядку

ДОВІДКА 
про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади

 _____________________________________________________________  дає згоду на надання
(найменування підприємства)

органами державної статистики даних з фінансової звітності за _______ органам державної влади
                        (період)

для виконання адміністративних обов’язків та завдань, що належать до їх компетенції, за умови, що
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________
(найменування посади керівника) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

________________.
(підпис) 

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 384)
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1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 
квітня 1993 р. № 250 «Про затвердження Положен-
ня про організацію бухгалтерського обліку і звітно-
сті в Україні» (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 186).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 
5 липня 1993 р. № 509 «Про внесення змін і до-
повнень до Положення про організацію бухгал-
терського обліку і звітності в Україні» (ЗП Укра-
їни, 1993 р., № 11, ст. 251).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 1993 р. № 804 «Про внесення змін і до-
повнень до Положення про організацію бухгал-
терського обліку і звітності в Україні» (ЗП Укра-
їни, 1994 р., № 2, ст. 45).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 
21 березня 1994 р. № 175 «Про внесення змін і до-
повнень до постанов Кабінету Міністрів України 
від 3 квітня 1993 р. № 250 і від 19 вересня 1993 р. 
№ 764» (ЗП України, 1994 р., № 7, ст. 176).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 
26 квітня 1995 р. № 307 «Про внесення змін і до-
повнень до Положення про організацію бухгал-
терського обліку і звітності в Україні» (ЗП Укра-
їни, 1995 р., № 7, ст. 178).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 14 серпня 1996 р. № 951 «Про внесення 
змін до Положення про організацію бухгалтерсь-
кого обліку і звітності в Україні» (ЗП України, 
1996 р., № 16, ст. 449).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11 серпня 1997 р. № 869 «Про списання кур-
сових різниць за операціями в іноземній валюті 
та внесення змін і доповнень до Положення про 
організацію бухгалтерського обліку і звітності 
в Україні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250» 
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, 
с. 31).

Перелік Постанов кабінету Міністрів 
україни, що втратили чинність

затверджено постановою кабінету Міністрів україни від 28.02.2000 р. № 419

Про затвердження Положення Про докуМентальне 
забезПечення заПисів у бухгалтерськоМу обліку

наказ Мінфіна україни від 24.05.1995 р. № 88

зареєстровано в Мінюсті україни 05.06.1995 р. за № 168/704

Відповідно до Положення про Міністерство 
фінансів України, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 
року № 147, НАКАЗУЮ:

Затвердити та надіслати для застосування По-
ложення про документальне забезпечення записів 
у бухгалтерському обліку, додається.

Заступник Міністра С. А. Буковинський 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник Міністра статистики України В. П. Арендар 
Заступник Міністра внутрішніх справ України О. В. Терещук

Положення Про докуМентальне забезПечення 
заПисів у бухгалтерськоМу обліку

затверджено наказом Мінфіна україни від 24.05.1995 р. № 88

зареєстровано в Мінюсті україни 05.06.1995 р. за № 168/704

1. Загальні положення
1.1. Положення встановлює порядок створен-

ня, прийняття і відображення у бухгалтерському 

обліку, а також зберігання первинних докумен-
тів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності 
підприємствами, їх об’єднаннями та госпрозра-
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хунковими організаціями (крім банків) незалеж-
но від форм власності (надалі — підприємства), 
установ та організацій, основна діяльність яких 
фінансується за рахунок коштів бюджету (нада-
лі — установи).

1.2. Господарські операції відображаються 
у бухгалтерському обліку методом їх суцільного 
і безперервного документування. Записи в обліко-
вих регістрах провадяться на підставі первинних 
документів, створених відповідно до вимог цього 
Положення.

1.3. Усі первинні документи, облікові регістри 
і бухгалтерська звітність повинні складатись 
українською мовою. Поряд з українською мовою 
може застосовуватися інша мова у порядку, виз-
наченому статтею 11 Закону України «Про мови 
в Україні».

Документи, що є підставою для записів у бух-
галтерському обліку і складені іноземною мовою, 
повинні мати впорядкований автентичний пере-
клад на зазначену мову.

2. Первинні документи
2.1. Первинні документи — це письмові сві-

доцтва, що фіксують та підтверджують госпо-
дарські операції, включаючи розпорядження 
та дозволи адміністрації (власника) на їх про-
ведення.

Господарські операції — це факти підпри-
ємницької та іншої діяльності, що впливають 
на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових 
результатів.

2.2. Первинні документи повинні бути скла-
дені у момент проведення кожної господарської 
операції або, якщо це неможливо, безпосередньо 
після її завершення. При реалізації товарів за го-
тівку допускається складання первинного доку-
мента не рідше одного разу на день на підставі да-
них касових апаратів, чеків тощо. Для контролю 
та впорядкування обробки інформації на основі 
первинних документів можуть складатися зведені 
документи (далі — первинні документи).

2.3. Документи, створені засобами обчислю-
вальної техніки на машинозчитуваних носіях, за-
стосовуються у бухгалтерському обліку за умови 
надання їм юридичної сили і доказовості.

Документ, виготовлений машинним спосо-
бом, повинен бути записаний на матеріальному 
носії (магнітному, паперовому), виготовлений 
і розмічений за вимогами відповідного стандарту 
і закодований згідно з затвердженою системою 
кодифікації.

На вимогу контролюючих або судових органів 
та своїх контрагентів підприємство, установа 
зобов’язані за свій рахунок зробити копії таких 
документів на паперовому носії.

2.4. Первинні документи (на паперових і ма-

шинозчитуваних носіях інформації) для надання 
їм юридичної сили і доказовості повинні мати 
такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, 
установи, від імені яких складений документ, 
назва документа (форми), код форми, дата і міс-
це складання, зміст господарської операції та її 
вимірники (у натуральному і вартісному виразі), 
посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних 
за дозвіл та здійснення господарської операції 
і складання первинного документа.

При застосуванні засобів обчислювальної 
та іншої оргтехніки реквізити можуть бути за-
фіксовані у вигляді коду.

Залежно від характеру операції та технології 
обробки даних до первинних документів можуть 
бути включені додаткові реквізити: ідентифіка-
ційний код підприємства, установи з Державного 
реєстру, номер документа, підстава для здійс-
нення операцій, дані про документ, що засвідчує 
особу-одержувача тощо.

2.5. Документ може бути підписаний особисто, 
із застосуванням факсиміле, штампу, символу 
або іншим механічним чи електронним спосо-
бом посвідчення. Підписи осіб, відповідальних 
за складання первинних документів на обчис-
лювальних машинах та інших засобах організа-
ційної техніки, виконуються у вигляді паролю 
або іншим способом авторизації, що дає змогу 
однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила 
господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії пови-
нен мати код особи, відповідальної за правиль-
ність складання документа. Належність коду 
конкретній особі реєструється організацією — 
створювачем документа на машинозчитуваному 
носії, а також створюються технічні, програмні 
засоби та організаційні умови, що виключають 
можливість користування чужими кодами.

2.6. Фізичні та юридичні особи, які беруть 
участь у здійсненні операцій, пов’язаних з при-
йомом і видачею грошових коштів, цінних па-
перів, товарно-матеріальних цінностей та інших 
об’єктів майна, забезпечуються підприємством, 
установою, що виконує ці операції, копіями пер-
винних документів про таку операцію.

2.7. Первинні документи складаються на блан-
ках типових форм, затверджених Міністерством 
статистики України, а також на бланках спеці-
алізованих форм, затверджених міністерствами 
і відомствами України. Документування госпо-
дарських операцій може здійснюватись з вико-
ристанням виготовлених самостійно бланків, які 
повинні обов’язково містити реквізити типових 
або спеціалізованих форм.

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення 
первинних документів про касові і банківські опе-
рації, рух цінних паперів, товарно-матеріальних 
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цінностей та інших об’єктів майна передбачають-
ся іншими нормативними актами.

2.9. У випадках, установлених законодав-
ством, а також міністерствами і відомствами 
України, бланки первинних документів можуть 
бути віднесені до бланків суворої звітності. Блан-
ки суворої звітності друкуються за зразками ти-
пових або спеціалізованих форм, затверджених 
відповідно Міністерством статистики за погод-
женням з Міністерством фінансів України або 
міністерствами і відомствами за погодженням 
з Міністерством статистики і Міністерством фі-
нансів України, із обов’язковим друкуванням 
на бланках квитанцій, білетів, талонів, абоне-
ментів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки 
суворої звітності підлягають нумерації, порядок 
нанесення якої (нумератором, типографським 
способом) встановлюють міністерства і відом-
ства.

Порядок використання та обліку бланків 
первинних документів суворої звітності, а також 
коло господарських операцій, оформлення яких 
провадиться на таких бланках, установлюються 
окремими нормативними актами.

2.10. Записи у первинних документах, облі-
кових регістрах повинні здійснюватися тільки 
у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових 
ручок, за допомогою друкарських машинок, 
принтерів, засобів механізації та іншими засо-
бами, які б забезпечили збереження цих записів 
протягом установленого терміну зберігання доку-
ментів та запобігли внесенню несанкціонованих 
і непомітних виправлень.

2.11. Вільні рядки в первинних документах 
підлягають обов’язковому прокреслюванню.

2.12. Створення первинних документів на ма-
шинозчитуваних носіях провадиться з дотри-
манням вимог цього Положення, вказівок про 
надання юридичної сили документам на носіях 
інформації і про організацію бухгалтерського об-
ліку з використанням обчислювальної техніки.

2.13. Керівник підприємства, установи за-
безпечує фіксування фактів здійснення всіх 
господарських операцій, що були проведені, 
у первинних документах та виконання всіма 
підрозділами, службами і працівниками право-
мірних вимог головного бухгалтера щодо порядку 
оформлення та подання для обліку відомостей 
і документів.

Керівником підприємства, установи за-
тверджується перелік осіб, які мають право 
давати дозвіл (підписувати первинні документи) 
на здійснення господарської операції, пов’язаної 
з відпуском (витрачанням) грошових коштів 
і документів, товарно-матеріальних цінностей, 
нематеріальних активів та іншого майна. Кіль-
кість осіб, які мають право підписувати доку-

менти на здійснення операцій з видачею особливо 
дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої 
звітності, повинно бути обмежено.

2.14. Відповідальність за своєчасне і якісне 
складання документів, передачу їх у встановлені 
графіком документообороту терміни для відобра-
ження у бухгалтерському обліку, за достовірність 
даних, наведених у документах, несуть особи, які 
склали і підписали ці документи.

2.15. Первинні документи підлягають обо-
в’язковій перевірці працівниками, які ведуть 
бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто 
перевіряється наявність у документі обов’язкових 
реквізитів та відповідність господарської операції 
діючому законодавству, логічна ув’язка окремих 
показників.

2.16. Забороняється приймати до виконання 
первинні документи на операції, що суперечать 
законодавчим і нормативним актам, встановле-
ному порядку приймання, зберігання і витра-
чання грошових коштів, товарно-матеріальних 
цінностей та іншого майна, порушують договірну 
і фінансову дисципліну, завдають шкоди держа-
ві, власникам, іншим юридичним і фізичним 
особам. Такі документи повинні бути передані 
головному бухгалтеру підприємства, установи 
для прийняття рішення.

2.17. Первинні документи, що пройшли об-
робку, повинні мати відмітку, яка виключає мож-
ливість їх повторного використання: при ручній 
обробці — дату запису в обліковий регістр, а при 
обробці на обчислювальній установці — відтиск 
штампу оператора, відповідального за їх оброб-
ку.

2.18. Усі документи, що додаються до прибут-
кових та видаткових касових ордерів, а також 
документи, що стали підставою для нарахування 
заробітної плати та інших подібних виплат, під-
лягають обов’язковому погашенню штампом або 
ручним надписом «Одержано» або «Сплачено» 
із зазначенням дати (числа, місяця, року).

3. Облікові регістри
3.1. Облікові регістри — це носії спеціального 

формату (паперові, машинні) у вигляді відомо-
стей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, 
призначені для хронологічного, систематичного 
або комбінованого нагромадження, групування 
та узагальнення інформації з первинних доку-
ментів, що прийняті до обліку.

3.2. Інформація до облікових регістрів пере-
носиться після перевірки первинних документів 
за формою і змістом.

3.3. Підприємства й установи, що складають 
облікові регістри на машинозчитуваних носіях, 
зобов’язані забезпечити технічні засоби для їх від-
творення у зручному для читання вигляді.
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3.4. Відповідальність за правильність реєстра-
ції інформації в облікових регістрах несуть особи, 
які склали і підписали їх.

3.5. Перенесення інформації з первинних доку-
ментів до облікових регістрів повинно здійснювати-
ся в міру їх надходження до місця обробки (бухгал-
терія, обчислювальна установка), проте не пізніше 
терміну, що забезпечує своєчасну виплату заробіт-
ної плати, складання бухгалтерської і статистичної 
звітності, декларацій і розрахунків.

3.6. Форми облікових регістрів, порядок 
записів у них, обробки та використання необ-
хідної інформації визначаються відповідними 
нормативними документами про порядок їх за-
стосування.

3.7. Інформація про господарські операції 
підприємства, установи за звітний період (місяць, 
квартал, рік) з облікових регістрів переноситься 
у згрупованому вигляді до бухгалтерських звітів, 
порядок складання яких встановлюється відпо-
відною інструкцією.

4. Виправлення помилок у первинних 
документах та облікових регістрах

4.1. У тексті та цифрових даних первинних до-
кументів, облікових регістрів і звітів підчистки 
і необумовлені виправлення не допускаються.

4.2. Помилки в первинних документах, об-
лікових регістрах і звітах, що створені ручним 
способом, виправляються коректурним способом, 
тобто неправильний текст або цифри закреслю-
ються і над закресленим надписується правиль-
ний текст або цифри. Закреслення здійснюється 
однією рискою так, щоб можна було прочитати 
виправлене.

4.3. Помилки в облікових регістрах за ми-
нулий звітний період виправляються способом 
сторно. Цей спосіб передбачає складання бухгал-
терської довідки, в яку помилка (сума, кореспон-
денція рахунків) заноситься червоним чорнилом, 
пастою кулькових ручок тощо або із знаком «мі-
нус», а правильний запис (сума, кореспонденція 
рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулько-
вих ручок тощо темного кольору. Внесенням цих 
даних до облікового регістру у місяці, в якому 
виявлено помилку, ліквідується неправильний 
запис та відображається правильна сума і коре-
спонденція рахунків бухгалтерського обліку.

4.4. Виправлення помилки повинно бути обу-
мовлено надписом «виправлено» та підтверджено 
підписами осіб, що підписали цей документ, із за-
значенням дати виправлення.

4.5. У документах, якими оформлені касові 
і банківські операції та операції з цінними папе-
рами, виправлення не допускається.

4.6. Порядок виправлення помилок у докумен-
тах і регістрах, що створені машинним способом, 

встановлюється вказівками з організації бухгал-
терського обліку з використанням обчислюваль-
ної техніки.

5. Організація документообороту
5.1. З метою упорядкованості руху та своєчас-

ного одержання для записів у бухгалтерському 
обліку первинних документів наказом керівника 
підприємства, установи встановлюється графік 
документообороту, в якому вказуються дата 
створення або одержання від інших підприємств 
та установ документів, прийняття їх до обліку, 
передача в обробку та до архіву.

5.2. Графік документообороту на підприєм-
стві, в установі повинен забезпечити оптимальну 
кількість підрозділів і виконавців, через які про-
ходить кожен первинний документ, визначати мі-
німальний термін його знаходження в підрозділі, 
а також сприяти поліпшенню облікової роботи, 
посиленню контрольних функцій бухгалтерсь-
кого обліку, підвищенню рівня його механізації 
та автоматизації.

5.3. Графік документообороту оформляється 
у вигляді схеми або переліку робіт із створення, 
перевірки та обробки документів, що виконують-
ся кожним підрозділом підприємства, установи, 
а також усіма виконавцями із зазначенням їх вза-
ємозв’язку і термінів виконання робіт.

5.4. Працівники підприємства, установи ство-
рюють і подають первинні документи, які відно-
сяться до сфери їх діяльності, за графіком до-
кументообороту. Для цього кожному виконавцю 
видається витяг із графіка. У витязі наводиться 
перелік документів, що відносяться до функціо-
нальних обов’язків виконавця, терміни їх подан-
ня та підрозділи підприємства, установи, до яких 
передаються ці документи.

5.5. Контроль за дотриманням виконавцями 
графіка документообороту на підприємстві, 
в установі здійснюється головним бухгалтером. 
Вимоги головного бухгалтера щодо порядку 
подання до бухгалтерії або на обчислювальну 
установку необхідних документів та відомостей 
є обов’язковими для усіх підрозділів і служб 
підприємства.

6. Зберігання документів
6.1. Первинні документи та облікові регістри, 

що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і балан-
си підлягають обов’язковій передачі до архіву .

6.2. Первинні документи та облікові регі-
стри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти 
і баланси до передачі їх до архіву підприємства, 
установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спе-
ціальних приміщеннях або зачинених шафах під 
відповідальністю осіб, уповноважених головним 
бухгалтером.
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6.3. Бланки суворої звітності повинні зберіга-
тися в сейфах, металевих шафах або спеціальних 
приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

6.4. Порядок зберігання первинних та вихід-
них документів на машинозчитуваних носіях 
визначається вказівками з організації бухгал-
терського обліку з використанням обчислюваль-
ної техніки.

6.5. Первинні документи поточного місяця, 
що пройшли обробку ручним способом і від-
носяться до відповідного облікового регістру, 
комплектуються в хронологічному порядку, ну-
меруються, переплітаються і супроводжуються 
довідкою для архіву.

6.6. Термін зберігання первинних документів, 
облікових регістрів, бухгалтерських звітів та ба-
лансів у архіві підприємства, установи визнача-
ється згідно з Переліком типових документів, 
що утворюються в діяльності органів державної 
представницької і виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, організацій 
і підприємств із зазначенням термінів зберігання 
матеріалів, затверджених Головним архівним 
управлінням при Кабінеті Міністрів України.

6.7. Зберігання первинних документів та об-
лікових регістрів, що пройшли обробку і були 
підставою для складання звітності, а також бух-
галтерських звітів і балансів, оформлення і пере-
дачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер 
підприємства, установи.

6.8. Видача первинних документів, обліко-
вих регістрів, бухгалтерських звітів і балансів 
з бухгалтерії і з архіву підприємства, установи 
працівникам інших структурних підрозділів 
може провадитися тільки за рішенням головного 
бухгалтера.

6.9. Вилучення первинних документів, облі-
кових регістрів, бухгалтерських звітів і балансів 
у підприємств, установ може бути здійснено тіль-
ки за постановою органів дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і судів, державної кон-
трольно-ревізійної та податкової служб відповід-
но до чинного законодавства України. Вилучення 
оформлюється протоколом (актом), копія якого 
вручається під розписку відповідній посадовій 

особі підприємства, установи.
З дозволу і в присутності представників ор-

ганів, які здійснюють вилучення, відповідні 
посадові особи підприємства, установи можуть 
зняти копії та скласти реєстр документів, що ви-
лучаються, із зазначенням підстав і дати їх ви-
лучення.

Якщо вилучаються томи документів, які не-
дооформлені (не переплетені, не пронумеровані 
тощо), то з дозволу і в присутності представників 
органів, які проводять вилучення, відповідні по-
садові особи підприємства, установи можуть до-
оформити ці томи (зробити опис, пронумерувати 
аркуші, прошнурувати, опечатати, засвідчити 
своїм підписом та печаткою).

Органи, що вилучили документи, забезпечу-
ють підприємствам, установам за їх письмовим 
зверненням можливість зробити виписку, витяг, 
копію документів для видачі довідок за обстави-
нами відповідно до законодавства.

У разі повернення вказаними органами доку-
ментів, що були раніше вилучені, такі документи 
приймаються під розписку відповідною поса-
довою особою підприємства, установи та разом 
із рішенням про повернення підшиваються 
до тих же томів, з яких документи були вилучені 
та в яких знаходяться постанови про вилучення, 
реєстр і копії таких документів.

6.10. У разі пропажі або знищення первинних 
документів, облікових регістрів і звітів керівник 
підприємства, установи письмово повідомляє про 
це правоохоронні органи та наказом призначає 
комісію для встановлення переліку відсутніх 
документів та розслідування причин їх пропажі 
або знищення.

Для участі в роботі комісії запрошуються 
представники слідчих органів, охорони і держав-
ного пожежного нагляду.

Результати роботи комісії оформляються ак-
том, який затверджується керівником підприєм-
ства, установи. Копія акта надсилається органу, 
в сфері управління якого перебуває підприємство, 
установа, а також державній податковій інспек-
ції — підприємствами та місцевому фінансовому 
органу — установами, в 10-денний термін.
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На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України План рахунків бухгалтерського облі-
ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій (далі — План 
рахунків) та Інструкцію про застосування Пла-
ну рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій (далі — Інструкція), 
що додаються.

2. Встановити, що План рахунків та Інструк-
ція запроваджуються підприємствами та орга-
нізаціями у 2000 році з дати, визначеної розпо-
рядчим документом керівника підприємства, 
організації.

3. Визнати такими, що втрачають чинність 
з дати застосування Плану рахунків та Інструк-
ції, інші нормативні документи Міністерства 
фінансів України з бухгалтерського обліку 
в частині, що містить кореспонденцію рахунків 
бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А. В. Литвин

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського 
обліку та інструкції Про його застосування

наказ Мінфіна україни від 30.11.1999 р. № 291

зареєстровано в Мінюсті україни 21.12.1999 р. за № 892/4185
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 9.12.2002 р. № 1012, від 12.12.2003 р. № 671, від 24.09.2004 р. № 591, від 

20.10.2005 р. № 717, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

План рахунків бухгалтерського обліку активів, 
каПіталу, зобов’язань і госПодарських 
оПерацій ПідПриєМств і організацій

 затверджено наказом Міністерства фінансів україни від 30 листопада 1999 р. № 291

зареєстровано в Міністерстві юстиції україни 21 грудня 1999 р. за № 892/4185
Синтетичні рахунки 

(рахунки першого порядку) 
Субрахунки (рахунки другого порядку) 

Сфера застосування 
Код Назва Код Назва 

1 2 3 4 5 

Клас 1. Необоротні активи 
10 Основні засоби 101 Земельні ділянки Усі види діяльності 

102 Капітальні витрати на поліпшення земель 

103 Будинки та споруди 

104 Машини та обладнання 

105 Транспортні засоби 

106 Інструменти, прилади та інвентар 

107 Тварини

108 Багаторічні насадження 

109 Інші основні засоби 

11 Інші необоротні матеріальні 
активи 

111 Бібліотечні фонди Усі види діяльності 

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 

113 Тимчасові (нетитульні) споруди 

114 Природні ресурси 

115 Інвентарна тара 

116 Предмети прокату 
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1 2 3 4 5 

117 Інші необоротні матеріальні активи 

12 Нематеріальні активи 121 Права користування природними ресур-
сами 

Усі види діяльності 

122 Права користування майном 

123 Права на комерційні позначення 

124 Права на об’єкти промислової власності 

125 Авторське право та суміжні з ним права 

126 Виключено 

127 Інші нематеріальні активи 

13 Знос (амортизація) необорот-
них активів 

131 Знос основних засобів Усі види діяльності 

132 Знос інших необоротних матеріальних 
активів 

133 Накопичена амортизація нематеріальних 
активів 

 134 Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів

 

14 Довгострокові фінансові інве-
стиції 

141 Інвестиції пов’язаним сторонам за мето-
дом обліку участі в капіталі 

Усі види діяльності 

142 Інші інвестиції пов’язаним сторонам 

143 Інвестиції непов’язаним сторонам 

15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво Усі види діяльності 

152 Придбання (виготовлення) основних за-
собів 

153 Придбання (виготовлення) інших необо-
ротних матеріальних активів 

154 Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

155 Придбання (вирощування) довгостроко-
вих біологічних активів

16 Довгострокові біологічні 
активи 

161 Довгострокові біологічні активи рос-
линництва, які оцінені за справедливою 
вартістю

Сільськогосподарсь-
кі підприємства, 
підприємства інших 
галузей, що здійсню-
ють сільськогоспо-
дарську діяльність

162 Довгострокові біологічні активи рослин-
ництва, які оцінені за первісною вартістю

163 Довгострокові біологічні активи тва-
ринництва, які оцінені за справедливою 
вартістю

164 Довгострокові біологічні активи тварин-
ництва, які оцінені за первісною вартістю

 

165 Незрілі довгострокові біологічні активи, 
які оцінюються за справедливою вартістю

 

166 Незрілі довгострокові біологічні активи, 
які оцінюються за первісною вартістю

 

17 Відстрочені податкові активи  За видами відстрочених податкових ак-
тивів 

Усі види діяльності 

18 Довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші необо-
ротні активи 

181 Заборгованість за майно, що передано 
у фінансову оренду

Усі види діяльності 

182 Довгострокові векселі одержані  

183 Інша дебіторська заборгованість  

184 Інші необоротні активи  

19 Гудвіл  За видами об’єктів інвестування Усі види діяльності 

191 Гудвіл при придбанні  

192 Негативний гудвіл  

193 Гудвіл при приватизації (корпоратизації)  

Клас 2. Запаси 
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали Усі види діяльності 

202 Купівельні напівфабрикати та комплекту-
ючі вироби 
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203 Паливо 

204 Тара й тарні матеріали 

205 Будівельні матеріали 

206 Матеріали, передані в переробку 

207 Запасні частини 

208 Матеріали сільськогосподарського при-
значення 

209 Інші матеріали 

21 Поточні біологічні активи 211 Поточні біологічні активи рослинництва, 
які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарсь-
кі підприємства, 
підприємства інших 
галузей, що здійсню-
ють сільськогоспо-
дарську діяльність

212 Поточні біологічні активи тваринництва, 
які оцінені за справедливою вартістю

 

213 Поточні біологічні активи тваринництва, 
які оцінені за первісною вартістю

 

22 Малоцінні та швидкозношува-
ні предмети 

 За видами предметів Усі види діяльності 

23 Виробництво  За видами виробництва Усі види діяльності 

24 Брак у виробництві  За видами продукції Галузі матеріального 
виробництва 

25 Напівфабрикати  За видами напівфабрикатів Промисловість 

26 Готова продукція  За видами готової продукції Промисловість, 
сільське господар-
ство та ін. 

27 Продукція сільськогоспо-
дарського виробництва 

 За видами продукції Сільське господар-
ство, підприємства 
інших галузей з під-
собним сільського-
сподарським вироб-
ництвом 

28 Товари 281 Товари на складі Усі види діяльності 

282 Товари в торгівлі 

283 Товари на комісії 

284 Тара під товарами 

285 Торгова націнка 

29  ………………………………    

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи 

30 Каса 301 Каса в національній валюті Усі види діяльності 

302 Каса в іноземній валюті 

31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті Усі види діяльності 

312 Поточні рахунки в іноземній валюті 

313 Інші рахунки в банку в національній 
валюті 

314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

32  ………………………………    

33 Інші кошти 331 Грошові документи в національній валюті Усі види діяльності 

332 Грошові документи в іноземній валюті 

333 Грошові кошти в дорозі в національній 
валюті 

334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валю-
ті 

34 Короткострокові векселі 
одержані 

341 Короткострокові векселі, одержані в на-
ціональній валюті 

Усі види діяльності 

342 Короткострокові векселі, одержані в іно-
земній валюті 
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35 Поточні фінансові інвестиції 351 Еквіваленти грошових коштів Усі види діяльності 

352 Інші поточні фінансові інвестиції 

36 Розрахунки з покупцями 
та замовниками 

361 Розрахунки з вітчизняними покупцями Усі види діяльності 

362 Розрахунки з іноземними покупцями 

363 Розрахунки з учасниками ПФГ  

37 Розрахунки з різними дебіто-
рами 

371 Розрахунки за виданими авансами Усі види діяльності 

372 Розрахунки з підзвітними особами 

373 Розрахунки за нарахованими доходами 

374 Розрахунки за претензіями 

375 Розрахунки за відшкодуванням завданих 
збитків 

376 Розрахунки за позиками членам кредит-
них спілок 

377 Розрахунки з іншими дебіторами 

38 Резерв сумнівних боргів  За дебіторами Усі види діяльності 

39 Витрати майбутніх періодів  За видами витрат Усі види діяльності 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань 

40 Статутний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

41 Пайовий капітал  За видами капіталу Кооперативні ор-
ганізації, кредитні 
спілки 

42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід Усі види діяльності 

422 Інший вкладений капітал 

423 Дооцінка активів 

424 Безоплатно одержані необоротні активи 

425 Інший додатковий капітал 

43 Резервний капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

44 Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки) 

441 Прибуток нерозподілений Усі види діяльності 

442 Непокриті збитки 

443 Прибуток, використаний у звітному пері-
оді 

45 Вилучений капітал 451 Вилучені акції Усі види діяльності 

452 Вилучені вклади й паї 

453 Інший вилучений капітал 

46 Неоплачений капітал  За видами капіталу Усі види діяльності 

47 Забезпечення майбутніх ви-
трат і платежів 

471 Забезпечення виплат відпусток Усі види діяльності 

472 Додаткове пенсійне забезпечення 

473 Забезпечення гарантійних зобов’язань 

474 Забезпечення інших витрат і платежів 

475 Забезпечення призового фонду (резерв 
виплат) 

476 Резерв на виплату джек-поту, не забезпе-
ченого сплатою участі у лотереї 

48 Цільове фінансування і цільо-
ві надходження 

 За об’єктами фінансування Усі види діяльності 

49 Страхові резерви 491 Технічні резерви Страхова діяльність 

492 Резерви із страхування життя 

493 Частка перестраховиків у технічних 
резервах 

494 Частка перестраховиків у резервах 
із страхування життя 

495 Результат зміни технічних резервів 

496 Результат зміни резервів із страхування 
життя 

497 Результат зміни резервів незароблених 
премій 

498 Результат зміни резервів збитків 
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Клас 5. Довгострокові зобов’язання 

50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у націо-
нальній валюті 

Усі види діяльності 

502 Довгострокові кредити банків в іноземній 
валюті 

503 Відстрочені довгострокові кредити банків 
у національній валюті 

504 Відстрочені довгострокові кредити банків 
в іноземній валюті 

505 Інші довгострокові позики в національній 
валюті 

506 Інші довгострокові позики в іноземній 
валюті 

51 Довгострокові векселі видані 511 Довгострокові векселі, видані в націо-
нальній валюті 

Усі види діяльності 

512 Довгострокові векселі, видані в іноземній 
валюті 

52 Довгострокові зобов’язання 
за облігаціями 

521 Зобов’язання за облігаціями Усі види діяльності 

522 Премія за випущеними облігаціями 

523 Дисконт за випущеними облігаціями 

53 Довгострокові зобов’язання 
з оренди 

531 Зобов’язання з фінансової оренди Усі види діяльності 

532 Зобов’язання з оренди цілісних майнових 
комплексів 

54 Відстрочені податкові зобов’-
язання 

 За видами зобов’язань Усі види діяльності 

55 Інші довгострокові зобов’я-
зання 

 За видами зобов’язань Усі види діяльності 

56  ………………………………    

57  ………………………………    

58  ………………………………    

59  ………………………………    

Клас 6. Поточні зобов’язання 

60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у націо-
нальній валюті 

Усі види діяльності 

602 Короткострокові кредити банків в інозем-
ній валюті 

603 Відстрочені короткострокові кредити 
банків у національній валюті 

604 Відстрочені короткострокові кредити 
банків в іноземній валюті 

605 Прострочені позики в національній валюті 

606 Прострочені позики в іноземній валюті 

61 Поточна заборгованість за до-
вгостроковими зобов’язання-
ми 

611 Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в національній валюті 

Усі види діяльності 

612 Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в іноземній валюті 

62 Короткострокові векселі 
видані 

621 Короткострокові векселі, видані в націо-
нальній валюті 

Усі види діяльності

622 Короткострокові векселі, видані в інозем-
ній валюті 

63 Розрахунки з постачальника-
ми та підрядниками 

631 Розрахунки з вітчизняними постачальни-
ками 

Усі види діяльності 

632 Розрахунки з іноземними постачальни-
ками 

633 Розрахунки з учасниками ПФГ  

64 Розрахунки за податками 
й платежами 

641 Розрахунки за податками Усі види діяльності 

642 Розрахунки за обов’язковими платежами 

643 Податкові зобов’язання 
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644 Податковий кредит 

65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням Усі види діяльності 

652 За соціальним страхуванням 

653 За страхуванням на випадок безробіття 

654 За індивідуальним страхуванням 

655 За страхуванням майна 

66 Розрахунки за виплатами 
працівникам 

661 Розрахунки за заробітною платою Усі види діяльності 

662 Розрахунки з депонентами 

663 Розрахунки за іншими виплатами 

67 Розрахунки з учасниками 671 Розрахунки за нарахованими дивідендами Усі види діяльності 

672 Розрахунки за іншими виплатами 

68 Розрахунки за іншими опера-
ціями 

681 Розрахунки за авансами одержаними Усі види діяльності 

682 Внутрішні розрахунки 

683 Внутрішньогосподарські розрахунки 

684 Розрахунки за нарахованими відсотками 

685 Розрахунки з іншими кредиторами 

69 Доходи майбутніх періодів  За видами доходів Усі види діяльності 

Клас 7. Доходи і результати діяльності 
70 Доходи від реалізації 701 Дохід від реалізації готової продукції Усі види діяльності 

702 Дохід від реалізації товарів 

703 Дохід від реалізації робіт і послуг 

704 Вирахування з доходу 

705 Перестрахування 

71 Інший операційний дохід 710 Дохід від первісного визнання та від 
зміни вартості активів, які обліковуються 
за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711 Дохід від реалізації іноземної валюти  

712 Дохід від реалізації інших оборотних 
активів 

713 Дохід від операційної оренди активів 

714 Дохід від операційної курсової різниці 

715 Одержані штрафи, пені, неустойки 

716 Відшкодування раніше списаних активів 

717 Дохід від списання кредиторської забор-
гованості 

718 Дохід від безоплатно одержаних оборот-
них активів 

719 Інші доходи від операційної діяльності 

72 Дохід від участі в капіталі 721 Дохід від інвестицій в асоційовані підпри-
ємства 

Усі види діяльності 

722 Дохід від спільної діяльності 

723 Дохід від інвестицій в дочірні підприєм-
ства 

73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані Усі види діяльності 

732 Відсотки одержані 

733 Інші доходи від фінансових операцій 

74 Інші доходи 741 Дохід від реалізації фінансових інвестицій Усі види діяльності 

742 Дохід від реалізації необоротних активів 

743 Дохід від реалізації майнових комплексів 

744 Дохід від неопераційної курсової різниці 

745 Дохід від безоплатно одержаних активів 

746 Інші доходи від звичайної діяльності 

75 Надзвичайні доходи 751 Відшкодування збитків від надзвичайних 
подій 

Усі види діяльності 

752 Інші надзвичайні доходи 

76 Страхові платежі  За видами страхування Страхова діяльність 
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77  ………………………………    

78  ………………………………    

79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності Усі види діяльності 

792 Результат фінансових операцій 

793 Результат іншої звичайної діяльності 

794 Результат надзвичайних подій 

Клас 8. Витрати за елементами 

80 Матеріальні витрати 801 Витрати сировини й матеріалів Усі види діяльності 

802 Витрати купівельних напівфабрикатів 
та комплектуючих виробів 

803 Витрати палива й енергії 

804 Витрати тари й тарних матеріалів 

805 Витрати будівельних матеріалів 

806 Витрати запасних частин 

807 Витрати матеріалів сільськогосподарсько-
го призначення 

808 Витрати товарів 

809 Інші матеріальні витрати 

81 Витрати на оплату праці 811 Виплати за окладами й тарифами Усі види діяльності 

812 Премії та заохочення 

813 Компенсаційні виплати 

814 Оплата відпусток 

815 Оплата іншого невідпрацьованого часу 

816 Інші витрати на оплату праці 

82 Відрахування на соціальні 
заходи 

821 Відрахування на пенсійне забезпечення Усі види діяльності 

822 Відрахування на соціальне страхування 

823 Страхування на випадок безробіття 

824 Відрахування на індивідуальне страхування 

83 Амортизація 831 Амортизація основних засобів Усі види діяльності 

832 Амортизація інших необоротних матері-
альних активів 

833 Амортизація нематеріальних активів 

84 Інші операційні витрати  За видами витрат Усі види діяльності 

85 Інші затрати  За видами затрат Усі види діяльності 

86  ………………………………    

87  ………………………………    

88  ………………………………    

89  ………………………………    

Клас 9. Витрати діяльності 
90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продук-

ції 
Усі види діяльності 

902 Собівартість реалізованих товарів 

903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 

904 Страхові виплати  

91 Загальновиробничі витрати  За видами витрат Усі види діяльності 

92 Адміністративні витрати  За видами витрат Усі види діяльності 

93 Витрати на збут  За видами витрат Усі види діяльності 

94 Інші витрати операційної 
діяльності 

940 Витрати від первісного визнання та від 
зміни вартості активів, які обліковуються 
за справедливою вартістю

Усі види діяльності
 

941 Витрати на дослідження і розробки 

942 Собівартість реалізованої іноземної валюти 

943 Собівартість реалізованих виробничих 
запасів 

944 Сумнівні та безнадійні борги 

945 Втрати від операційної курсової різниці 
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946 Втрати від знецінення запасів 

947 Нестачі і втрати від псування цінностей 

948 Визнані штрафи, пені, неустойки 

949 Інші витрати операційної діяльності 

95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит Усі види діяльності 

952 Інші фінансові витрати 

96 Втрати від участі в капіталі 961 Втрати від інвестицій в асоційовані під-
приємства 

Усі види діяльності 

962 Втрати від спільної діяльності 

963 Втрати від інвестицій в дочірні підприєм-
ства 

97 Інші витрати 971 Собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій 

Усі види діяльності 

972 Собівартість реалізованих необоротних 
активів 

973 Собівартість реалізованих майнових 
комплексів 

974 Втрати від неопераційних курсових різ-
ниць 

975 Уцінка необоротних активів і фінансових 
інвестицій 

976 Списання необоротних активів 

977 Інші витрати звичайної діяльності 

978 Виключено 

979 Виключено 

98 Податок на прибуток 981 Податок на прибуток від звичайної діяль-
ності 

Усі види діяльності 

982 Податок на прибуток від надзвичайних 
подій 

99 Надзвичайні витрати 991 Втрати від стихійного лиха Усі види діяльності 

992 Втрати від техногенних катастроф і аварій 

993 Інші надзвичайні витрати 

Клас 0. Позабалансові рахунки 

01 Орендовані необоротні активи  За видами активів Усі види діяльності 

02 Активи на відповідальному 
зберіганні 

021 Устаткування, прийняте для монтажу Усі види діяльності 

022 Матеріали, прийняті для переробки 

023 Матеріальні цінності на відповідальному 
зберіганні 

024 Товари, прийняті на комісію 

025 Майно в довірчому управлінні 

03 Контрактні зобов’язання  За видами зобов’язань Усі види діяльності 

04 Непередбачені активи й зобо-
в’язання 

041 Непередбачені активи Усі види діяльності 

042 Непередбачені зобов’язання 

05 Гарантії та забезпечення на-
дані 

 За видами гарантій та забезпечень нада-
них 

Усі види діяльності 

06 Гарантії та забезпечення от-
римані 

 За видами гарантій та забезпечень отри-
маних 

Усі види діяльності 

07 Списані активи 071 Списана дебіторська заборгованість Усі види діяльності 

072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псу-
вання цінностей 

08 Бланки суворого обліку  За видами бланків Усі види діяльності 

09 Амортизаційні відрахування   Усі види діяльності 

(План рахунків із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 12.12.2003 р. № 671, від 24.09.2004 р. № 591, 

від 20.10.2005 р. № 717, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213)

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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I. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює призначення і по-

рядок ведення рахунків бухгалтерського обліку 
для узагальнення методом подвійного запису 
інформації про наявність і рух активів, капіталу, 
зобов’язань та факти фінансово-господарської 
діяльності підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб (крім банків і бюджетних уста-
нов) незалежно від форм власності, організацій-
но-правових форм і видів діяльності, а також 
виділених на окремий баланс філій, відділень 
та інших відособлених підрозділів юридичних 
осіб (далі — підприємства). Ведення позаба-
лансових рахунків здійснюється за простою 
системою (без застосування методу подвійного 
запису).

План рахунків бухгалтерського обліку є пере-
ліком рахунків і схем реєстрації та групування 
на них фактів фінансово-господарської діяльності 
(кореспонденція рахунків) у бухгалтерському об-
ліку. У ньому за десятковою системою наведені 
коди (номери) й найменування синтетичних ра-
хунків (рахунків першого порядку) й субрахунків 
(рахунків другого порядку). Першою цифрою 
коду визначено клас рахунків, другою — номер 
синтетичного рахунку, третьою — номер субра-
хунку. Контирування документів первинного 
обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку 
здійснюється із застосуванням, щонайменше, 
коду класу й коду синтетичного рахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть уводитися 
до Плану рахунків Міністерством фінансів Укра-
їни за відповідними клопотаннями щодо бухгал-
терського обліку специфічних операцій.

Субрахунки використовуються підприємства-
ми, виходячи з потреб управління, контролю, 
аналізу й звітності та можуть ними доповнюва-
тися введенням нових субрахунків (рахунків 
другого, третього порядків) із збереженням кодів 
(номерів) субрахунків цього Плану рахунків. 
Порядок ведення аналітичного обліку та коре-
спонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, 
встановлюється підприємством, виходячи з норм 
цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгал-
терського обліку, інших нормативно-правових 
актів з бухгалтерського обліку та управлінських 
потреб.

Інструкція із застосування Плану рахунків 
спрямована на забезпечення єдності відображен-
ня однорідних за змістом господарських операцій 
на відповідних синтетичних рахунках і субра-
хунках. В Інструкції наведена коротка харак-
теристика і призначення синтетичних рахунків 
і субрахунків, типова схема реєстрації та гру-
пування інформації про господарські операції 
(кореспонденція рахунків першого порядку).

Рахунки класів 0 — 7 є обов’язковими для всіх 
підприємств.

Рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть-
ся всіма підприємствами, крім суб’єктів малого 
підприємництва, а також інших організацій, 
діяльність яких не спрямована на ведення комер-
ційної діяльності, з відкриттям за власним рішен-
ням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Малі підприємства та інші організації, діяль-
ність яких не спрямована на ведення комерційної 
діяльності, можуть вести бухгалтерський облік 
витрат з використанням тільки рахунків класу 

інструкція Про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, каПіталу, зобов’язань 
і госПодарських оПерацій ПідПриєМств і організацій

 затверджено наказом Мінфіна україни від 30.11.1999 р. № 291

зареєстровано в Мінюсті україни 21.12.1999 р. за № 893/4186
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів 

України від 09.12.2002 р. № 1012, від 12.12.2003 р. № 671, від 24.09.2004 р. № 591, 
від 20.10.2005 р. № 717, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

(В Інструкції назви рахунків 13, 19, 98 викладено у відповідній редакції: «Знос (амор-
тизація) необоротних активів», «Гудвіл при придбанні», «Податок на прибуток» згід-

но з наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року № 1012)
(В Інструкції назву рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгова-

ність» замінено назвою «Довгострокові біологічні активи» згідно з нака-
зом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176)

(В Інструкції назву рахунку 18 «Інші необоротні активи» замінено назвою «До-
вгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» згідно з на-

казом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176)
(В Інструкції назву рахунку 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» замінено назвою «Поточні 

біологічні активи» згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176)
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8 «Витрати за елементами» або в порядку, який 
наведено в попередньому абзаці.

Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться 
в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити 
кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір 
тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів 
бухгалтерського обліку на відповідному синте-
тичному рахунку класу 1 «Необоротні активи», 
2 «Запаси» та 0 «Позабалансові рахунки». Під-
приємства роздрібної торгівлі, що застосовують 
метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть 
аналітичний облік товарів вести в сумовому ви-
раженні.

Клас 1. Необоротні активи
Рахунки цього класу призначені для узагаль-

нення інформації про наявність і рух основних 
засобів, інших необоротних матеріальних ак-
тивів, нематеріальних активів, довгострокових 
фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, 
довгострокової дебіторської заборгованості та ін-
ших необоротних активів, а також зносу необо-
ротних активів.

Державні (казенні) та комунальні підприєм-
ства на рахунках цього класу узагальнюють ін-
формацію про наявність і рух необоротних акти-
вів, отриманих на праві господарського відання 
чи праві оперативного управління. Господарські 
організації (крім державних (казенних) та ко-
мунальних підприємств) на окремих субрахун-
ках третього порядку відповідних субрахунків 
із зазначенням належності до державної та/або 
комунальної власності відображають контрольо-
вані ними (що перебувають у їх володінні та/або 
користуванні) необоротні активи, що є об’єктами 
права державної або комунальної власності, і які 
не увійшли до статутних капіталів господарсь-
ких товариств, створених у процесі приватизації 
(корпоратизації).

(клас 1 доповнено абзацом другим згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 19.12.2006 р. № 1213)

Рахунок 10 «Основні засоби»
Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для 

обліку й узагальнення інформації про наявність 
та рух власних або отриманих на умовах фінан-
сового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 
майнових комплексів, які віднесені до складу 
основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні ак-
тиви, які підприємство утримує з метою викори-
стання їх у процесі виробництва або постачання 
товарів і послуг, надання в оренду іншим особам 
або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корис-
ного використання (експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік).

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про основні засоби 
визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерсь-
кого обліку 7 «Основні засоби».

За дебетом рахунку 10 «Основні засоби» ві-
дображається надходження (придбаних, ство-
рених, безоплатно отриманих) основних засобів 
на баланс підприємства, які обліковуються 
за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана 
з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифі-
кація, добудова, дообладнання, реконструкція 
тощо), що призводить до збільшення майбутніх 
економічних вигод, первісно очікуваних від 
використання об’єкта; сума дооцінки вартості 
об’єкта основних засобів, за кредитом — вибуття 
основних засобів внаслідок продажу, безоплатної 
передачі або невідповідності критеріям визнан-
ня активом, а також у разі часткової ліквідації 
об’єкта основних засобів, сума уцінки основних 
засобів.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субра-
хунки:

101 «Земельні ділянки»
102 «Капітальні витрати на поліпшення зе-

мель»
103 «Будинки та споруди»
104 «Машини та обладнання»
105 «Транспортні засоби»
106 «Інструменти, прилади та інвентар»
107 «Тварини»

(субрахунок із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

108 «Багаторічні насадження»
109 «Інші основні засоби»
На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ве-

деться облік земельних ділянок, у тому числі 
отриманих державними (казенними) та кому-
нальними підприємствами на праві постійного 
користування.

(абзац шостий рахунку 10 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 19.12.2006 р. № 1213)

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на по-
ліпшення земель» ведеться облік капітальних 
вкладень у поліпшення земель (меліоративні, 
осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ве-
деться облік наявності та руху будинків, споруд, 
їх структурних компонентів та передавальних 
пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 «Машини та обладнання», 
105 «Транспортні засоби», 106 «Інструменти, 
прилади та інвентар» ведеться облік відповідно 
машин та обладнання, транспортних засобів, ін-
струментів, приладів та інвентарю. На субрахун-
ках 107 «Тварини» і 108 «Багаторічні насаджен-
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ня» ведеться облік довгострокових біологічних 
активів, у тому числі багаторічних насаджень, 
які не пов’язані із сільськогосподарською діяль-
ністю.

(абзац дев’ятий рахунку 10 у редак-
ції наказу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» ве-
деться облік основних засобів, які не включені 
до інших субрахунків рахунку 10 «Основні за-
соби».

Аналітичний облік основних засобів ведеться 
щодо кожного об’єкта окремо.

Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»   

15 «Капітальні інвестиції» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

16 Виключено 16 Виключено

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 Виключено 

41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 

42 «Додатковий капітал» 84 Виключено 

46 «Неоплачений капітал» 85 «Інші затрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 97 «Інші витрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

71 Виключено 99 «Надзвичайні витрати» 

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 10 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи»

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи» призначено для обліку та узагальнення 
інформації про наявність та рух інших необо-
ротних матеріальних активів, які не відображені 
у складі об’єктів обліку на рахунку 10 «Основні 
засоби».

За дебетом рахунку 11 «Інші необоротні ма-
теріальні активи» відображається надходження 
(придбаних, створених, безоплатно отриманих 
інших необоротних матеріальних активів на під-
приємство (за первісною вартістю); сума витрат, 
яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструк-
ція, модернізація), що приводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод, первісно очікува-
них від використання об’єкта; сума дооцінки вар-
тості об’єкта необоротних матеріальних активів. 
За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття 
інших необоротних матеріальних активів внаслі-
док продажу, безоплатної передачі або невідповід-
ності критеріям визнання активом, а також у разі 
часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні ак-
тиви» має такі субрахунки:

111 «Бібліотечні фонди»
112 «Малоцінні необоротні матеріальні ак-

тиви»
113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»

114 «Природні ресурси»
115 «Інвентарна тара»
116 «Предмети прокату»
117 «Інші необоротні матеріальні активи»
На субрахунку 111 «Бібліотечні фонди» ведеть-

ся облік наявності та руху бібліотечних фондів.
На субрахунку 112 «Малоцінні необоротні ма-

теріальні активи» відображається вартість пред-
метів, строк корисного використання яких більше 
одного року, зокрема спеціальні інструменти 
і спеціальні пристосування, вартість яких по-
гашається нарахуванням зносу за встановленою 
підприємством ставкою (нормою) з урахуванням 
очікуваного способу використання таких об’єктів 
та інші предмети, які за вартісними ознаками 
підприємством зараховано до складу малоцінних 
необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) 
споруди» ведеться облік експлуатаційних тим-
часових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеть-
ся облік наявності та руху придбаних природних 
ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу 
тощо).

На субрахунку 115 «Інвентарна тара» ведеться 
облік наявності та руху інвентарної тари.

На субрахунку 116 «Предмети прокату» ве-
деться облік наявності та руху активів, призна-
чених для видачі напрокат.
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На субрахунку 117 «Інші необоротні матері-
альні активи» ведеться облік наявності та руху 
інших необоротних матеріальних активів, які 
не знайшли відображення на інших субрахун-
ках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи». На цьому субрахунку, зокрема, відо-
бражається вартість сценічно-постановочних 
предметів, вартість завершених капітальних 
інвестицій в об’єкти операційної оренди (модер-
нізація, модифікація, добудова, дообладнання, 
реконструкція тощо).

Аналітичний облік необоротних матеріальних 
активів ведеться щодо кожного об’єкта цих акти-
вів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних 
фондів і малоцінних необоротних матеріальних 

активів нараховують у першому місяці викори-
стання зазначених об’єктів у розмірі 100 відсот-
ків їх вартості, аналітичний облік цих об’єктів 
можуть вести із забезпеченням інформації про 
загальну кількість об’єктів та їх загальну вартість 
у розрізі класифікаційних підгруп, що підпри-
ємство запроваджує самостійно. Вартість об’єкта 
таких підгруп при його вибутті визначається 
діленням вартості відповідної підгрупи, що облі-
ковується на субрахунках 111 і 112, на кількість 
об’єктів, що входять до складу відповідної підгру-
пи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 
і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні ак-
тиви» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»   

15 «Капітальні інвестиції» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

16 Виключено 16 Виключено

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

23 «Виробництво» 37 Виключено 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 

42 «Додатковий капітал» 84 Виключено 

46 «Неоплачений капітал» 85 «Інші затрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 97 «Інші витрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

71 Виключено 99 «Надзвичайні витрати» 

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 11 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»
Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначе-

ний для обліку та узагальнення інформації про 
наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немоне-
тарні активи, які не мають матеріальної форми, 
можуть бути ідентифіковані та утримуватися 
підприємством з метою використання протягом 
періоду більше одного року (або одного опера-
ційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для 
виробництва, торгівлі, адміністративних потреб 
чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про нематеріальні 
активи та розкриття інформації про них у фі-
нансовій звітності визначає Положення (стан-
дарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 
активи».

За дебетом рахунку 12 «Нематеріальні акти-

ви» відображається придбання або отримання 
в результаті розробки (від інших фізичних або 
юридичних осіб) нематеріальних активів, які 
обліковуються за первісною вартістю, та сума 
дооцінки таких активів, за кредитом — вибуття 
внаслідок продажу, безоплатної передачі або не-
можливості отримання підприємством надалі 
економічних вигод від його використання та сума 
уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі 
субрахунки:

121 «Права користування природними ресур-
сами»

122 «Права користування майном»
123 «Права на комерційні позначення»
124 «Права на об’єкти промислової власно-

сті»
125 «Авторське право та суміжні з ним пра-

ва»
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126 Позицію виключено
127 «Інші нематеріальні активи»
На субрахунку 121 «Права користування при-

родними ресурсами» ведеться облік наявності 
об’єктів права користування ресурсами природно-
го середовища. До них належать: права користу-
вання надрами, іншими ресурсами природного 
середовища, геологічною та іншою інформацією 
про природне середовище.

На субрахунку 122 «Права користування 
майном» ведеться облік наявності прав користу-
вання майном (право користування земельною 
ділянкою, право користування будівлею, право 
на оренду приміщень тощо).

На субрахунку 123 «Права на комерційні по-
значення» ведеться облік наявності прав на ко-
мерційні позначення (права на торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) 
найменування тощо).

На субрахунку 124 «Права на об’єкти про-
мислової власності» ведеться облік наявності 

прав на об’єкти промислової власності (право 
на винаходи, корисні моделі, промислові зраз-
ки, сорти рослин, породи тварин, компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).

На субрахунку 125 «Авторське право та су-
міжні з ним права» ведеться облік наявності 
авторського права та суміжних з ним прав 
(право на літературні, художні, музичні твори, 
комп’ютерні програми, компіляції даних (бази 
даних), виконання, фонограми, відеограми, 
передачі (програми) організацій мовлення 
тощо).

Абзац одинадцятий виключено
На субрахунку 127 «Інші нематеріальні акти-

ви» ведеться облік інших нематеріальних активів, 
якими володіє підприємство (права на здійснення 
діяльності, використання економічних та інших 
привілеїв тощо).

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»   

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

15 «Капітальні інвестиції» 16 Виключено

16 Виключено 42 «Додатковий капітал» 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 84 Виключено 

41 «Пайовий капітал» 85 «Інші затрати» 

42 «Додатковий капітал» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

46 «Неоплачений капітал» 97 «Інші витрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 99 «Надзвичайні витрати» 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»   

68 Виключено   

71 Виключено   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 12 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 20.10.2005 р. № 717, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів»

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів» призначено для узагальнення інформа-
ції про нараховану амортизацію та індексацію 
зносу (накопиченої амортизації) необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів, що під-
лягають амортизації.

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів» має такі субрахунки:

131 «Знос основних засобів»
132 «Знос інших необоротних матеріальних 

активів»
133 «Накопичена амортизація нематеріальних 

активів»
134 «Накопичена амортизація довгострокових 

біологічних активів»
(абзац другий рахунку 13 доповнено субра-

хунком 134 згідно з наказом Міністерства 
фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

За кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) 
необоротних активів» відображається нара-
хування амортизації та індексації зносу (на-
копиченої амортизації) необоротних активів, 
за дебетом — зменшення суми зносу (накопиченої 
амортизації).

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» 
узагальнюється інформація про суму зносу тих 
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необоротних активів, облік яких ведеться на ра-
хунку 10 «Основні засоби».

На субрахунку 132 «Знос інших необоротних 
матеріальних активів» узагальнюється інформа-
ція про суму зносу тих необоротних активів, облік 
яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи».

На субрахунку 133 «Накопичена амортиза-
ція нематеріальних активів» узагальнюється 
інформація про суму накопиченої амортизації 
нематеріальних активів.

Аналітичний облік зносу (накопиченої амор-
тизації) необоротних активів ведеться відповідно 
за видами основних засобів, інших матеріальних 

необоротних активів та нематеріальних активів. 
На субрахунку 134 «Накопичена амортизація до-
вгострокових біологічних активів» узагальнюється 
інформація про суму амортизації, нарахованої 
на довгострокові біологічні активи, облік яких 
ведеться на субрахунках 162 «Довгострокові біоло-
гічні активи рослинництва, які оцінені за первісною 
вартістю» та 164 «Довгострокові біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за первісною вартістю».

(абзац сьомий рахунку 13 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 13 «Знос (амортизація) необоротних 
активів» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

  10 «Основні засоби»

  11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

  12 «Нематеріальні активи»

10 «Основні засоби» 15 «Капітальні інвестиції» 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 23 «Виробництво» 

12 «Нематеріальні активи» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

16 «Довгострокові біологічні активи»   

42 «Додатковий капітал» 42 «Додатковий капітал» 

74  «Інші доходи» 83 «Амортизація» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 13 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інве-
стиції»

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції» призначений для узагальнення інформації 
про наявність та рух довгострокових інвестицій 
(вкладень) у цінні папери інших підприємств, об-
лігації державних та місцевих позик, статутний 
капітал інших підприємств, створених на тери-
торії країни та за кордоном, тощо.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції» має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за мето-
дом обліку участі в капіталі»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 «Інвестиції непов’язаним сторонам»
За дебетом рахунку 14 «Довгострокові фі-

нансові інвестиції» відображається вартість 
довгострокових інвестицій, за кредитом — їх ви-
буття (списання) чи зменшення вартості, а також 
одержання дивідендів від об’єкта інвестування, 
якщо облік інвестицій ведеться за методом участі 
в капіталі.

Аналітичний облік за рахунком 14 «Довго-
строкові фінансові інвестиції» ведеться за видами 
довгострокових фінансових вкладень та об’єктами 
інвестування. При цьому побудова аналітичного 
обліку повинна забезпечити можливість отри-
мання інформації про довгострокові фінансові 
вкладення в об’єкти як на території країни, так 
і за кордоном.

Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 12 «Нематеріальні активи» 

16 Виключено 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

  19 «Гудвіл при придбанні»
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18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

30 «Каса» 

19 «Гудвіл при придбанні» 31 «Рахунки в банках» 

30 «Каса» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

31 «Рахунки в банках» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 42 «Додатковий капітал» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 60 «Короткострокові позики» 

41 «Пайовий капітал» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

42 «Додатковий капітал» 85 «Інші затрати» 

46 «Неоплачений капітал» 96 «Втрати від участі в капіталі» 

50 «Довгострокові позики» 97 «Інші витрати» 

60 «Короткострокові позики» 99 «Надзвичайні витрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

70 Виключено   

71 Виключено   

72 «Дохід від участі в капіталі»   

73 «Інші фінансові доходи»   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 14 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції»
Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначе-

ний для обліку витрат на придбання або створен-
ня матеріальних і нематеріальних необоротних 
активів.

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» має такі 
субрахунки:

151 «Капітальне будівництво»
152 «Придбання (виготовлення) основних за-

собів»
153 «Придбання (виготовлення) інших необо-

ротних матеріальних активів»
154 «Придбання (створення) нематеріальних 

активів»
155 «Придбання (вирощування) довгостроко-

вих біологічних активів»
(субрахунок із змінами, внесеними згід-

но з наказом Міністерства фінансів 
України від 11.12.2006 р. № 1176)

За дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» 
відображається збільшення зазнаних витрат 
на придбання або створення матеріальних та не-
матеріальних необоротних активів, за креди-
том — їх зменшення (введення в дію, прийняття 
в експлуатацію придбаних або створених немате-
ріальних активів тощо).

На субрахунку 151 «Капітальне будівницт-
во» відображаються витрати на будівництво, 
що здійснюється як господарським, так і підряд-
ним способом для власних потреб підприємства.

На цьому субрахунку також ведеться облік 
устаткування, що підлягає монтажу в процесі бу-
дівництва, та авансові платежі для фінансування 
вказаного будівництва.

Субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) 
основних засобів» призначений для обліку витрат 
на придбання або виготовлення власними сила-
ми матеріальних активів, облік яких ведеться 
на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів 
будівництва та основного стада).

На субрахунку 153 «Придбання (виготовлен-
ня) інших необоротних матеріальних активів» 
відображаються витрати підприємства (органі-
зації, установи) на придбання або виготовлення 
власними силами матеріальних активів, облік 
яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні 
матеріальні активи».

На субрахунку 154 «Придбання (створення) 
нематеріальних активів» відображаються ви-
трати підприємства на придбання або створення 
власними силами активів, облік яких ведеться 
на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 155 «Придбання (вирощування) 
довгострокових біологічних активів» ведеться 
облік витрат на придбання або вирощування 
(створення) довгострокових біологічних активів, 
облік яких ведеться на рахунку 16 «Довгостроко-
ві біологічні активи», у тому числі на вирощуван-
ня незрілих довгострокових біологічних активів, 
та формування основного стада робочої і продук-
тивної худоби (крім тварин, які обліковуються 
на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»).

(абзац дев’ятий рахунку 15 у редак-
ції наказу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

Кошти, які забудовник отримав від пайовика 
для пайової участі в будівництві об’єкта, відобра-
жаються за дебетом рахунків обліку грошових 
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коштів, запасів і кредитом рахунку 48 «Цільове 
фінансування і цільові надходження» із вне-
сенням до аналітичного обліку відомостей про 
пайовика і об’єкт будівництва. Після оформлення 
документів про право власності пайовика на від-
повідну частку збудованого об’єкта й приймаль-
но-передавального акта забудовник на відповідну 
вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції 
з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової 
участі в будівництві об’єкта пайовик відображає 
за кредитом рахунків обліку грошових коштів, за-
пасів у кореспонденції з рахунком 37 «Розрахунки 
з різними дебіторами». Після одержання оформле-
них документів про право власності й приймаль-
но-передавального акта пайовика на відповідну 
частку збудованого об’єкта кредитується рахунок 

37 у кореспонденції з рахунком 15.
Зарахування на баланс власної частки збудова-

ного об’єкта відображається за дебетом рахунку 10 
«Основні засоби» та кредитом рахунку 15. Якщо 
власна частка збудованого об’єкта (квартири, не-
житлові приміщення) призначені пайовиком для 
продажу, то їх зарахування на баланс пайовика 
відображається за дебетом рахунку 28 «Товари» 
та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій 
ведеться відповідно за видами основних засо-
бів, інших матеріальних необоротних активів, 
нематеріальних активів, а також за окремими 
об’єктами капітальних вкладень (інвентарними 
об’єктами).

Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 10 «Основні засоби» 

20 «Виробничі запаси» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

21 «Поточні біологічні активи»

12 «Нематеріальні активи» 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані 28 «Товари» 

 предмети» 30 «Каса» 

23 «Виробництво» 31 «Рахунки в банках» 

28 «Товари» 37 Виключено 

30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 42 «Додатковий капітал» 

33 «Інші кошти» 48 «Цільове фінансування і цільові над-
ходження» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 50 «Довгострокові позики» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 60 «Короткострокові позики» 

41 «Пайовий капітал» 64 «Розрахунки за податками й платежа-
ми» 42 «Додатковий капітал» 

46 «Неоплачений капітал» 85 «Інші затрати» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 97 «Інші витрати» 

99 «Надзвичайні витрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»   

50 «Довгострокові позики»   

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»   

60 «Короткострокові позики»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 

  

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

71 Виключено   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

94 Виключено   

95 Виключено   

95 «Фінансові витрати»   

(рахунок 15 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)
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Рахунок 16 «Довгострокові біологічні акти-
ви»

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» 
призначено для обліку й узагальнення інформа-
ції про наявність та рух власних або отриманих 
на умовах фінансової оренди довгострокових 
біологічних активів.

До довгострокових біологічних активів нале-
жать біологічні активи, здатні давати сільського-
сподарську продукцію та/або додаткові біологічні 
активи або в інший спосіб приносити економічні 
вигоди протягом періоду, що перевищує 12 міся-
ців (або операційний цикл, якщо він більше 12 
місяців), та біологічні активи, що створюються 
протягом періоду, більшого ніж один рік, за ви-
нятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про довгострокові 
біологічні активи, про одержані від їх біологічних 
перетворень додаткові біологічні активи і сільсь-
когосподарську продукцію визначаються Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 
«Біологічні активи».

За дебетом рахунку 16 «Довгострокові біо-
логічні активи» відображається надходження 
довгострокових біологічних активів, за креди-
том — їх вибуття.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» 
має такі субрахунки:

161 «Довгострокові біологічні активи рослин-
ництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

162 «Довгострокові біологічні активи рослин-
ництва, які оцінені за первісною вартістю»;

163 «Довгострокові біологічні активи тварин-
ництва, які оцінені за справедливою вартістю»;

164 «Довгострокові біологічні активи тварин-
ництва, які оцінені за первісною вартістю»;

165 «Незрілі довгострокові біологічні активи, 
які оцінюються за справедливою вартістю»;

166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, 
які оцінюються за первісною вартістю».

На субрахунку 161 «Довгострокові біологічні 
активи рослинництва, які оцінені за справедли-
вою вартістю» ведеться облік наявності та руху 
довгострокових біологічних активів рослинницт-
ва, які оцінені за справедливою вартістю, змен-
шеною на очікувані витрати на місці продажу. 
Аналітичний облік ведеться за видами довгостро-
кових біологічних активів рослинництва.

На субрахунку 162 «Довгострокові біологічні 

активи рослинництва, які оцінені за первісною 
вартістю» ведеться облік наявності та руху до-
вгострокових біологічних активів рослинництва, 
справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення 
корисності активів». Аналітичний облік ведеться 
за видами таких довгострокових біологічних ак-
тивів рослинництва.

На субрахунку 163 «Довгострокові біологічні 
активи тваринництва, які оцінені за справедли-
вою вартістю» ведеться облік наявності та руху 
довгострокових біологічних активів тваринницт-
ва, які оцінені за справедливою вартістю, змен-
шеною на очікувані витрати на місці продажу. 
Аналітичний облік ведеться за видами довгостро-
кових біологічних активів тваринництва.

На субрахунку 164 «Довгострокові біологічні 
активи тваринництва, які оцінені за первісною 
вартістю» ведеться облік наявності та руху до-
вгострокових біологічних активів тваринництва, 
справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерсь-
кого обліку 7 «Основні засоби» та 28 «Зменшення 
корисності активів». Аналітичний облік ведеться 
за видами таких довгострокових біологічних ак-
тивів тваринництва.

На субрахунку 165 «Незрілі довгострокові ак-
тиви, які оцінюються за справедливою вартістю» 
ведеться облік наявності та рух незрілих довго-
строкових біологічних активів (крім тварин, які 
обліковуються на рахунку 21 «Поточні біологічні 
активи»), які оцінені за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці прода-
жу. Аналітичний облік ведеться за видами таких 
незрілих довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 166 «Незрілі довгострокові 
активи, які оцінюються за первісною вартістю» 
ведеться облік незрілих довгострокових біоло-
гічних активів (крім тварин, які обліковуються 
на рахунку 21 «Поточні біологічні активи»), 
справедливу вартість яких достовірно визначити 
неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, ви-
ходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощуван-
ня. Аналітичний облік ведеться за видами таких 
незрілих довгострокових біологічних активів.

Рахунок 16 «Довгострокові біологічні активи» 
кореспондує:

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»; 

15 «Капітальні інвестиції»; 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»; 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»; 

21 «Поточні біологічні активи»; 
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37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 42 «Додатковий капітал»; 

41 «Пайовий капітал»; 85 «Інші затрати»; 

42 «Додатковий капітал»; 94 «Інші витрати операційної діяльності»; 

46 «Неоплачений капітал»; 97 «Інші витрати»; 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»; 99 «Надзвичайні витрати». 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»;   

71 «Інший операційний дохід»;   

74 «Інші доходи».   

(рахунок 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2002 
р. № 1012, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи»
На рахунку 17 «Відстрочені податкові акти-

ви» ведеться облік суми податків на прибуток, 
що підлягає відшкодуванню в наступних звітних 
періодах внаслідок:

тимчасові різниці між балансовою вартістю 
активів або зобов’язань та оцінкою цих активів 
або зобов’язань, яка використовується з метою 
оподаткування;

перенесення податкових збитків, не вико-
ристаних для зменшення податку на прибуток 
у звітному періоді.

За дебетом рахунку 17 «Відстрочені податкові 
активи» відображається сума перевищення пода-
тку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному 

звітному періоді, над витратами, пов’язаними 
з нарахуванням податку на прибуток у поточному 
звітному періоді, за кредитом — зменшення від-
строчених податкових активів за рахунок витрат, 
пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток 
у поточному звітному періоді.

Сума відстроченого податкового активу визна-
чається згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 17 «Податок на прибуток». 
Аналітичний облік відстрочених податкових ак-
тивів ведеться за видами активів або зобов’язань, 
між оцінками яких для відображення в балансі 
та з метою оподаткування виникла різниця.

Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

98 «Податок на прибуток» 85 «Інші затрати» 

  98 «Податок на прибуток»

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 17 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська за-
боргованість та інші необоротні активи»

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська забор-
гованість та інші необоротні активи» призначено 
для обліку дебіторської заборгованості фізичних 
та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормаль-
ного операційного циклу та буде погашена після 
дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку ак-
тивів, використання яких, як очікується, немож-
ливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, 
а також для обліку інших необоротних активів, 
які не знайшли безпосереднього відображення 
на інших рахунках обліку необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська за-
боргованість та інші необоротні активи» має такі 
субрахунки:

181 «Заборгованість за майно, що передано 
у фінансову оренду»;

182 «Довгострокові векселі одержані»;

183 «Інша дебіторська заборгованість»;
184 «Інші необоротні активи».
За дебетом рахунку 18 «Довгострокова де-

біторська заборгованість та інші необоротні 
активи» відображається виникнення (збільшен-
ня) довгострокової дебіторської заборгованості 
та одержання інших необоротних активів, за кре-
дитом — погашення (списання) довгострокової 
дебіторської заборгованості та вибуття інших 
необоротних активів.

На субрахунку 181 «Заборгованість за майно, 
що передано у фінансову оренду» відображаються 
чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, 
визначені згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 14 «Оренда».

На субрахунку 182 «Довгострокові векселі 
одержані» ведеться облік векселів, одержаних 
на забезпечення довгострокової дебіторської за-
боргованості.
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Субрахунок 183 «Інша дебіторська заборгованість» 
призначений для обліку довгострокової дебіторської 
заборгованості, яка не відображається на інших су-
брахунках рахунку 18 «Довгострокова дебіторська 
заборгованість та інші необоротні активи», зокрема 
розрахунків з працівниками за виданими довгостро-
ковими позиками тощо, інші види розрахунків.

На субрахунку 184 «Інші необоротні активи» 
ведеться облік активів, використання яких, 
як очікується, неможливо протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу, зокрема грошових кош-

тів, а також інших активів, які безпосередньо 
не можуть бути відображені на інших рахунках 
обліку необоротних активів.

Аналітичний облік довгострокової дебіторсь-
кої заборгованості та інших необоротних активів 
ведеться за кожним дебітором, за видами забор-
гованості, термінами її виникнення й погашення, 
за видами інших необоротних активів.

Рахунок 18 «Довгострокова дебіторська за-
боргованість та інші необоротні активи» коре-
спондує:

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби»; 10 «Основні засоби»; 

11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 11 «Інші необоротні матеріальні активи»; 

12 «Нематеріальні активи»; 12 «Нематеріальні активи»; 

31 «Рахунки в банках»; 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»; 

33 «Інші кошти»; 30 «Каса»; 

35 «Поточні фінансові інвестиції»; 31 «Рахунки в банках»; 

37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 33 «Інші кошти»; 

69 «Доходи майбутніх періодів»; 35 «Поточні фінансові інвестиції»; 

70 «Доходи від реалізації»; 37 «Розрахунки з різними дебіторами»; 

73 «Інші фінансові доходи»; 85 «Інші затрати»; 

74 «Інші доходи». 97 «Інші витрати»; 

  99 «Надзвичайні витрати». 

(рахунок 18 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 19 Гудвіл
Рахунок 19 «Гудвіл» призначений для уза-

гальнення інформації про гудвіл і негативний 
гудвіл, що виникають при придбанні, відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського облі-
ку 19 «Об’єднання підприємств», та/або гудвіл, 
який виник у процесі приватизації (корпорати-
зації) підприємства, порядок обліку та списання 
якого визначається Положенням про порядок 
бухгалтерського обліку окремих активів та опе-
рацій підприємств державного, комунального 
секторів економіки та господарських організацій, 
які володіють та/або користуються об’єктами 
державної, комунальної власності, затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
19.12.2006 № 1213.

Рахунок 19 «Гудвіл» має такі субрахунки:
191 «Гудвіл при придбанні»
192 «Негативний гудвіл»
193 «Гудвіл при приватизації (корпоратизації)»
За дебетом субрахунку 191 «Гудвіл при прид-

банні» відображається вартість гудвілу, що вини-
кає при придбанні іншого підприємства, за кре-

дитом — сума нарахованої амортизації гудвілу 
і сума списаного гудвілу.

За кредитом субрахунку 192 «Негативний гуд-
віл» відображається вартість негативного гудвілу, 
що виникає при придбанні іншого підприємства, 
за дебетом — зменшення його вартості при виз-
нанні доходу.

За дебетом субрахунку 193 «Гудвіл при при-
ватизації» підприємства державного, комуналь-
ного секторів економіки відображають вартість 
гудвілу, який виник при приватизації (корпора-
тизації), за кредитом — суму списаного гудвілу 
в порядку, визначеному Положенням про порядок 
бухгалтерського обліку окремих активів та опе-
рацій підприємств державного, комунального 
секторів економіки і господарських організацій, 
які володіють та/або користуються об’єктами 
державної, комунальної власності, затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
19.12.2006 № 1213.

Аналітичний облік гудвілу і негативного гуд-
вілу ведеться за об’єктами придбання.

Рахунок 19 «Гудвіл» кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 45 «Вилучення капіталу» 

74 «Інші доходи» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 
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Клас 2. Запаси
Рахунки цього класу призначені для узагаль-

нення інформації про наявність і рух належних 
підприємству готової продукції, товарів, предме-
тів праці, що призначені для обробки, переробки, 
використання у виробництві і для господарських 
потреб, а також засобів праці, які підприємство 
включає до складу малоцінних та швидкозношу-
ваних предметів.

(абзац перший розділу із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 20.10.2005 р. № 717)

Матеріальні цінності, що прийняті підприєм-
ством на відповідальне зберігання, переробку (да-
вальницька сировина), комісію, обліковуються 
на рахунках класу 0 «Позабалансові рахунки».

Готова продукція, товари, виробничі запаси 
тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві 
ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності 
на них, відображаються на окремих субрахунках 
відповідних рахунків обліку запасів.

(розділ доповнено абзацом третім згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 20.10.2005 р. № 717)

Рахунок 20 «Виробничі запаси»
Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено 

для узагальнення інформації про наявність і рух 
належних підприємству запасів сировини і мате-
ріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в 
дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, 
запасних частин, матеріалів сільськогосподарсь-
кого призначення, палива, тари й тарних матері-
алів, відходів основного виробництва.

За дебетом рахунку 20 «Виробничі запаси» 
відображаються надходження запасів на підпри-
ємство, їх дооцінка, за кредитом — витрачання 
на виробництво (експлуатацію, будівництво), 
переробку, відпуск (передачу) на сторону, уцінка 
тощо.

Рахунок 20 має такі субрахунки:
201 «Сировина й матеріали»
202 «Купівельні напівфабрикати та комплек-

туючі вироби»
203 «Паливо»
204 «Тара й тарні матеріали»
205 «Будівельні матеріали»
206 «Матеріали, передані в переробку»
207 «Запасні частини»
208 «Матеріали сільськогосподарського при-

значення»
209 «Інші матеріали»

На субрахунку 201 «Сировина й матеріали» 
відображаються наявність та рух сировини 
та основних матеріалів, які входять до складу 
продукції, що виготовляється, або є необхідними 
компонентами при її виготовленні (забудовники 
облік будівельних матеріалів і конструкцій ве-
дуть на субрахунку 205 «Будівельні матеріали»). 
На цьому субрахунку ведеться облік основних 
матеріалів, що використовуються підрядними 
будівельними організаціями при здійсненні буді-
вельно-монтажних, ремонтних робіт. Допоміжні 
матеріали, які використовуються при виготов-
ленні продукції або для господарських потреб, 
технічних цілей та сприяння у виробничому 
процесі, також відображаються на субрахунку 
201. Підприємства, що заготовляють сільсько-
господарську продукцію для переробки, також 
відображають її вартість на цьому субрахунку.

На субрахунку 202 «Купівельні напівфабри-
кати та комплектуючі вироби» відображаються 
наявність та рух покупних напівфабрикатів, 
готових комплектуючих виробів (включаючи 
у підрядних будівельних організаціях будівельні 
конструкції та вироби — дерев’яні, залізобетонні, 
металеві, інші), що придбані для комплекту-
вання продукції, що випускається, які потре-
бують додаткових витрат праці з їх обробки або 
збирання. Вироби, придбані для комплектації 
готової продукції, вартість яких не включається 
до собівартості продукції цього підприємства, 
відображаються на рахунку 28 «Товари».

Науково-дослідні та конструкторські організа-
ції придбані необхідні їм як комплектуючі вироби 
для проведення наукових (експериментальних) 
робіт за визначеною науково-дослідною або кон-
структорською темою спеціальне обладнання 
і інструменти, пристрої та інші прилади обліко-
вують на субрахунку 202. Обладнання і прилади 
загального призначення на цьому субрахунку 
не обліковуються, а відображаються на рахунку 10 
«Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні 
активи» або на рахунку 22 «Малоцінні та швидкоз-
ношувані предмети» за видами предметів.

На субрахунку 203 «Паливо» (нафтопродукти, 
тверде паливо, мастильні матеріали) облікову-
ються наявність та рух палива, що придбається 
чи заготовляється для технологічних потреб ви-
робництва, експлуатації транспортних засобів, 
а також для вироблення енергії та опалення буді-
вель. Тут також обліковуються оплачені талони 
на нафтопродукти і газ.

 97 «Інші витрати» 

 99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 19 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2002 
р. № 1012, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213)
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Якщо деякі види палива використовують одно-
часно і як матеріали, і як паливо, то їх можна 
обліковувати на субрахунку 201 «Матеріали» 
і на субрахунку 203 «Паливо» — за ознакою пере-
важності використання на цьому підприємстві.

Якщо на підприємстві для технологічних 
та експлуатаційних потреб, для вироблення 
енергії та опалення будівель створюються за-
паси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться 
на субрахунку 203.

На субрахунку 204 «Тара й тарні матеріали» 
відображаються наявність і рух усіх видів тари, 
крім тари, яка використовується як господарсь-
кий інвентар, а також матеріали й деталі, які 
використовують для виготовлення тари і її ре-
монту (деталі для збирання ящиків, бочкова 
клепка тощо).

Матеріали, які використовуються для додат-
кового обладнання вагонів, барж, суден з метою 
забезпечення збереження відвантаженої про-
дукції, не відносяться до тари і обліковуються 
на субрахунку 201 «Сировина й матеріали».

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» 
підприємства-забудовники відображають рух бу-
дівельних матеріалів, конструкцій і деталей, об-
ладнання і комплектуючих виробів, які належать 
до монтажу, та інших матеріальних цінностей, 
необхідних для виконання будівельно-монтаж-
них робіт, виготовлення будівельних деталей 
і конструкцій.

На субрахунку 205 «Будівельні матеріали» 
не враховується обладнання, яке не потребує 
монтажу: транспортні засоби, вільно розміщені 
верстати, будівельні механізми, сільськогоспо-
дарські машини, виробничий інструмент, вимі-
рювальні та інші прилади, виробничий інвентар 
та інше. Витрати на придбання такого обладнан-
ня, що не потребує монтажу, відображаються без-
посередньо на рахунку 15 «Капітальні інвестиції» 
у міру надходження їх на склад чи інше місце 
зберігання, експлуатації.

Устаткування й будівельні матеріали, що пе-
редані підряднику для монтажу й виконання 
будівельних робіт, списується з субрахунку 205 
на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» після під-
твердження їх монтажу й використання.

На субрахунку 206 «Матеріали, передані 
в переробку» обліковуються матеріали, передані 
в переробку на сторону та які надалі включаються 
до складу собівартості отриманих з них виробів. 
Затрати на переробку матеріалів, які оплачують-
ся стороннім організаціям, відображаються без-
посередньо за дебетом рахунків, на яких ведеться 

облік виробів, що отримані з переробки. Аналі-
тичний облік матеріалів, що передані в перероб-
ку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію 
про підприємства-переробники і контроль за опе-
раціями з переробки і відповідними витратами. 
Передача матеріалів у переробку відображається 
тільки на субрахунках рахунку 20.

На субрахунку 207 «Запасні частини» ведеть-
ся облік придбаних чи виготовлених запасних 
частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які ви-
користовуються для проведення ремонтів, заміни 
зношених частин машин, обладнання, транспор-
тних засобів, інструменту, а також автомобільних 
шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку 
ведеться облік обмінного фонду повнокомплек-
тних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агре-
гатів, що створюються в ремонтних підрозділах 
підприємств, на ремонтних підприємствах.

За дебетом субрахунку відображаються зали-
шок і надходження, за кредитом — витрачання, 
реалізація та інше вибуття запасних частин.

Автомобільні шини, що є на колесах та в запа-
сі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля 
та включені в його інвентарну вартість, облікову-
ються у складі основних засобів.

Аналітичний облік запасних частин ведеться 
за місцями зберігання та однорідними групами 
(механічна група, електрична група тощо). Ана-
літичний облік машин, обладнання, двигунів, 
вузлів та агрегатів обмінного фонду ведеться 
за групами: придатні до експлуатації (нові та від-
новлені); що підлягають відновленню (на складі); 
що є в ремонті.

На субрахунку 208 «Матеріали сільськогоспо-
дарського призначення» обліковуються мінераль-
ні добрива, отрутохімікати для боротьби зі шкід-
никами й хворобами сільськогосподарських 
культур, біопрепарати, медикаменти, хімікати, 
що використовуються для боротьби з хворобами 
сільськогосподарських тварин. Тут також відо-
бражаються саджанці, насіння й корми (покупні 
й власного вирощування), що використовуються 
для висаджування, посіву та відгодівлі тварин 
безпосередньо в господарстві.

На субрахунку 209 «Інші матеріали» облікову-
ються бланки суворого обліку (за вартістю прид-
бання), відходи виробництва (обрубка, обрізка, 
стружка тощо), невиправний брак, матеріальні 
цінності, одержані від ліквідації основних засо-
бів, які не можуть бути використані як матеріали, 
паливо або запасні частини на цьому підприєм-
стві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

20 «Виробничі запаси» 15 «Капітальні інвестиції» 

23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси» 



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ�0

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

24 «Брак у виробництві» 23 «Виробництво» 

26 «Готова продукція» 24 «Брак у виробництві» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 28 «Товари» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 

28 «Товари» 42 «Додатковий капітал» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і плате-
жів» 41 «Пайовий капітал» 

42 «Додатковий капітал» 80 «Матеріальні витрати» 

46 «Неоплачений капітал» 84 «Інші операційні витрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 85 «Інші затрати» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 99 «Надзвичайні витрати» 

71 «Іншій операційний дохід»   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 20 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи»
Рахунок 21 «Поточні біологічні активи» при-

значено для обліку й узагальнення інформації 
про наявність та рух поточних біологічних ак-
тивів тваринництва, зокрема тварин, що пере-
бувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, 
звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, 
вибракуваної з основного стада й реалізованої 
без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих 
від населення для реалізації, та рослинницт-
ва, які оцінюються за справедливою вартістю, 
зокрема зернові, технічні, овочеві та інші куль-
тури тощо.

За дебетом рахунку 21 «Поточні біологічні 
активи» відображається надходження (оприбут-
кування зернових, технічних, овочевих та інших 
культур тощо, приплоду молодняку продуктивної 
й робочої худоби, вибракуваних з основного стада 
худоби для подальшої відгодівлі або реалізації без 
відгодівлі) поточних біологічних активів; приріст 
живої маси молодняку тварин, за кредитом — ви-
буття поточних біологічних активів унаслідок 
передачі на переробку, продаж, безоплатної пере-
дачі тощо».

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи» має 
такі субрахунки:

211 «Поточні біологічні активи рослинництва, 
які оцінені за справедливою вартістю»;

212 «Поточні біологічні активи тваринництва, 
які оцінені за справедливою вартістю»;

213 «Поточні біологічні активи тваринництва, 
які оцінені за первісною вартістю».

На субрахунку 211 «Поточні біологічні активи 
рослинництва, які оцінені за справедливою вар-
тістю» ведеться облік наявності та руху поточних 
біологічних активів рослинництва, які оцінені 
за справедливою вартістю, зменшеною на очі-
кувані витрати на місці продажу. Аналітичний 
облік ведеться за видами (культурами) поточних 
біологічних активів рослинництва (посіви зерно-
вих, технічних, овочевих тощо).

На субрахунку 212 «Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за справедливою варті-
стю» ведеться облік наявності та руху поточних 
біологічних активів тваринництва, які оцінені 
за справедливою вартістю, зменшеною на очі-
кувані витрати на місці продажу. Аналітичний 
облік ведеться за видами (групами) поточних 
активів тваринництва (молодняк тварин на ви-
рощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, 
кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, що вибраку-
вана з основного стада, тощо).

На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи 
тваринництва, які оцінені за первісною варті-
стю» ведеться облік наявності та руху поточних 
біологічних активів тваринництва, справедливу 
вартість яких достовірно визначити неможливо, 
унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси». Аналітичний облік ведеться за ви-
дами (групами) поточних біологічних активів 
тваринництва.

Рахунок 21 «Поточні біологічні активи» ко-
респондує
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Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети»

Цей рахунок призначено для обліку й узагаль-
нення інформації про наявність та рух малоцінних 
та швидкозношуваних предметів, що належать 
підприємству та знаходяться у складі запасів.

До малоцінних та швидкозношуваних пред-
метів належать предмети, що використовуються 
протягом не більше одного року або нормального 
операційного циклу, якщо він більше одного року, 
зокрема: інструменти, господарський інвентар, 
спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швид-
козношувані предмети» відображаються за пер-
вісною вартістю придбані (отримані) або виготов-
лені малоцінні та швидкозношувані предмети, 
за кредитом — за обліковою вартістю відпуск 
малоцінних та швидкозношуваних предметів 

в експлуатацію із списанням на рахунки обліку 
витрат, а також списання нестач і втрат від псу-
вання таких предметів.

З метою забезпечення збереження вказаних 
предметів в експлуатації підприємство повинно 
організувати належний контроль за їх рухом, зо-
крема оперативний облік у кількісному вираженні. 
При поверненні на склад з експлуатації таких пред-
метів, що придатні для подальшого використання, 
вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» та кре-
дитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».

Аналітичний облік малоцінних та швидкозно-
шуваних предметів ведеться за видами предметів 
по однорідних групах, установлених, виходячи 
з потреб підприємства.

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані 
предмети» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 Виключено 15 «Капітальні інвестиції» 

21 «Поточні біологічні активи» 21 «Поточні біологічні активи»

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

41 «Пайовий капітал» 80 «Матеріальні витрати» 

42 «Додатковий капітал» 84 «Інші операційні витрати» 

46 «Неоплачений капітал» 85 «Інші затрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 90 «Собівартість реалізації» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

68 «Розрахунки за іншими операціями» 99 «Надзвичайні витрати» 

71 «Інший операційний дохід»   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 21 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

23 «Виробництво» 15 «Капітальні інвестиції» 

24 «Брак у виробництві» 23 «Виробництво» 

26 «Готова продукція» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 

42 «Додатковий капітал» 80 «Матеріальні витрати» 

46 «Неоплачений капітал» 84 «Інші операційні витрати» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 85 «Інші затрати» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 99 «Надзвичайні витрати» 

71 «Інший операційний дохід»   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 22 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)
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Рахунок 23 «Виробництво»
Цей рахунок призначений для узагальнення 

інформації про витрати на виробництво продук-
ції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для 
обліку на окремих субрахунках витрат:

промислових і сільськогосподарських підпри-
ємств на виробництво продукції;

підрядних, геологічних та проектних органі-
зацій на виконання будівельно-монтажних, гео-
логорозвідувальних та проектно-вишукувальних 
робіт;

підприємств транспорту та зв’язку на надання 
послуг;

науково-дослідних підприємств на виконання 
науково-дослідних і конструкторських робіт;

підприємств громадського харчування на ви-
пуск власної продукції;

слова виключено
дорожніх господарств на утримання й ремонт 

автомобільних шляхів;
інших підприємств та організацій;

допоміжних (підсобних) виробництв.
слова виключено
За дебетом рахунку 23 «Виробництво» відо-

бражаються прямі матеріальні, трудові та інші 
прямі витрати, а також розподілені загально-
виробничі витрати і втрати від браку продукції 
(робіт, послуг) з технологічних причин, за кре-
дитом — вартість фактичної виробничої собівар-
тості завершеної виробництвом готової продукції 
(у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних 
робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість 
виготовлених у допоміжних (підсобних) вироб-
ництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, 
енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).

Аналітичний облік за рахунком 23 «Вироб-
ництво» ведеться за видами виробництв, за стат-
тями витрат і видами або групами продукції, 
що виробляється. На великих виробництвах 
аналітичний облік витрат може вестися за пі-
дрозділами підприємства та центрами витрат 
і відповідальності.

Рахунок 23 «Виробництво» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

20 «Виробничі запаси» 

21 «Поточні біологічні активи» 15 «Капітальні інвестиції» 

21 «Поточні біологічні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 20 «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

24 «Брак у виробництві» 24 «Брак у виробництві» 

25 «Напівфабрикати» 25 «Напівфабрикати» 

26 «Готова продукція» 26 «Готова продукція» 

27 «Продукція сільськогосподарського вироб-
ництва» 

27 «Продукція сільськогосподарського виробницт-
ва» 

28 «Товари» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

39 «Витрати майбутніх періодів» 79 «Фінансові результати» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 80 «Матеріальні витрати» 

84 «Інші операційні витрати» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

85 «Інші затрати» 

90 «Собівартість реалізації» 

  91 «Загальновиробничі витрати»

  92 «Адміністративні витрати»

  93 «Витрати на збут» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  97 «Інші витрати»

65 «Розрахунки за страхуванням» 99 «Надзвичайні витрати» 

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

71 «Інший операційний дохід»   

80 «Матеріальні витрати»   

81 «Витрати на оплату праці»   

82 «Відрахування на соціальні заходи»   
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83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

91 «Загальновиробничі витрати»   

95 «Фінансові витрати»   

(рахунок 23 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 24 «Брак у виробництві»
Цей рахунок призначено для обліку та уза-

гальнення інформації про втрати від браку 
у виробництві. Браком у виробництві вважаєть-
ся продукція, напівфабрикати, деталі, вузли 
й роботи, які не відповідають за своєю якістю 
встановленим стандартам або технічним умовам 
і не можуть бути використані за своїм прямим 
призначенням або можуть бути використані 
тільки після додаткових витрат на виправлен-
ня. Брак продукції поділяється на зовнішній, 
тобто виявлений споживачем і пред’явлений для 
відшкодування збитків, та внутрішній, який 
виявлений в процесі виробництва. У залежності 
від характеру відхилень від нормативів він може 
бути остаточним або виправним.

За дебетом рахунку 24 «Брак у виробництві» 
відображаються витрати через виявлений зовніш-

ній та внутрішній брак (вартість невиправного, 
остаточного браку та витрати на виправлення 
браку), витрати на гарантійний ремонт в обсязі, 
що перевищує норму, витрати на утримання 
гарантійних майстерень; за кредитом — суми, 
що відносяться на зменшення витрат на брак, 
та сума, що списується на витрати на виробницт-
во як втрати від браку, суми зменшення втрат від 
браку продукції: вартість відходів від бракованої 
продукції або реалізації її за зменшеною ціною; 
вартість утримання з винуватців браку; суми 
відшкодувань, одержаних від постачальників 
недоброякісних матеріалів та напівфабрикатів, 
які спричинили брак продукції.

Аналітичний облік за рахунком 24 «Брак у ви-
робництві» ведеться за видами виробництва.

Рахунок 24 «Брак у виробництві» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

20 «Виробничі запаси» 20 «Виробничі запаси» 

23 «Виробництво» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

25 «Напівфабрикати» 

31 Виключено 23 «Виробництво» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-
никами» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  80 «Матеріальні витрати» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 24 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 25 «Напівфабрикати»
Цей рахунок призначений для обліку та уза-

гальнення інформації про наявність та рух на-
півфабрикатів власного виробництва.

Облік напівфабрикатів власного виробницт-
ва на окремому рахунку ведуть підприємства, 
у яких напівфабрикати, крім використання 
у виробництві, реалізуються на сторону як го-
това продукція. До напівфабрикатів належить 

продукція, що не пройшла всіх установлених 
технологічним процесом стадій виробництва 
й потребує доопрацювання або укомплекту-
вання. Зокрема, на цьому рахунку можуть 
обліковуватися виготовлені підприємством на-
півфабрикати: чавун передільний у чорній мета-
лургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; 
сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті 
хімічної промисловості; солод у пивоварній про-
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мисловості; пряжа і сирова тканина в текстиль-
ній промисловості.

На підприємствах, на яких напівфабрикати 
власного виробництва використовуються тільки 
для власних виробничих потреб, їх рух і залишки 
облікуються на рахунку 23 «Виробництво».

За дебетом рахунку 25 «Напівфабрикати» 
відображається надходження (створених) напів-

фабрикатів, за кредитом — вибуття напівфабри-
катів унаслідок продажу, передачі в подальшу 
переробку, безоплатної передачі або невідповід-
ності критеріям визначення активу.

Аналітичний облік ведеться за видами на-
півфабрикатів, визначеними, виходячи з потреб 
підприємства.

Рахунок 25 «Напівфабрикати» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 24 «Брак у виробництві» 

26 «Готова продукція» 

42 «Додатковий капітал» 27 «Продукція сільськогосподарського виробницт-
ва» 71 «Інший операційний дохід» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

  80 «Матеріальні витрати» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

Рахунок 26 «Готова продукція»
Цей рахунок призначено для узагальнення 

інформації про наявність та рух готової продукції 
підприємства.

До готової продукції належить продукція, 
обробка якої закінчена та яка пройшла випро-
бування, приймання, укомплектування згідно 
з умовами договорів із замовниками і відповідає 
технічним умовам і стандартам.

За дебетом рахунку 26 «Готова продукція» 
відображається надходження готової продукції 
власного виробництва за фактичною виробничою 
собівартістю або за нормативною вартістю.

Собівартість реалізованої готової продукції виз-
начається за методами оцінки вибуття запасів.

Аналітичний облік готової продукції ведеться 
за видами готової продукції.

Рахунок 26 «Готова продукція» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси» 

25 «Напівфабрикати» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

42 «Додатковий капітал» 79 «Фінансові результати» 

71 «Інший операційний дохід» 80 «Матеріальні витрати» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  90 «Собівартість реалізації» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 26 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарсь-
кого виробництва»

Цей рахунок призначено для обліку й узагаль-

нення інформації про наявність та рух сільсько-
господарської продукції.

Сільськогосподарська продукція оприбутко-
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вується за справедливою вартістю, зменшеною 
на очікувані витрати на місці продажу.

(абзац другий рахунку 27 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

За дебетом рахунку 27 «Продукція сільського-
сподарського виробництва» відображається над-
ходження сільськогосподарської продукції, за кре-
дитом — вибуття сільськогосподарської продукції 
внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

На цьому рахунку обліковують продукцію, 
одержану від власних рослинницьких, тварин-
ницьких та промислових підрозділів підприєм-
ства, яка призначена для продажу на сторону 
та для іншого невиробничого споживання (видачі 
й продажу працівникам, передачі в невиробничу 

сферу, наприклад в дитячі садки, їдальні тощо); 
продукцію, яка призначена для споживання 
в тваринницьких підрозділах як корми або для 
виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, 
яка вирощена для годівлі худоби, наприклад 
зелену масу, корм, плоди тощо, а також побічну 
продукцію та відходи, одержані при доведенні 
товарної продукції та насіння до належних кон-
дицій; насіння та посадкового матеріалу, вклю-
чаючи саджанці, призначені для закладання 
та ремонту власних насаджень.

Аналітичний облік продукції сільського-
сподарського виробництва ведеться за видами 
продукції.

Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарсько-
го виробництва» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

23 «Виробництво» 20 «Виробничі запаси» 

25 «Напівфабрикати» 23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 28 «Товари» 

42 «Додатковий капітал» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

71 «Інший операційний дохід» 80 «Матеріальні витрати» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  90 «Собівартість реалізації» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

Рахунок 28 «Товари»
На рахунку 28 «Товари» ведеться облік руху 

товарно-матеріальних цінностей, що надійшли 
на підприємство з метою продажу. Цей рахунок 
використовують в основному збутові, торгові 
та заготівельні підприємства і організації, а та-
кож підприємства громадського харчування.

На промислових та інших виробничих підпри-
ємствах рахунок 28 «Товари» застосовується для 
обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, 
які спеціально придбані для продажу, або тоді, 
коли вартість матеріальних цінностей, що прид-
бані для комплектування на промислових підпри-
ємствах, не включається до собівартості готової 
продукції, що виробляється на цьому підпри-
ємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями 
окремо.

Постачальницькі, збутові, торгові підприєм-
ства та організації на рахунку 28 «Товари» ведуть 
облік також покупної тари і тари власного вироб-
ництва, крім інвентарної тари, що служить для 
виробничих чи господарських потреб і облік якої 
ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матері-
альні активи» чи 20 «Виробничі запаси».

Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки:

281 «Товари на складі»
282 «Товари в торгівлі»
283 «Товари на комісії»
284 «Тара під товарами»
285 «Торгова націнка»
На субрахунках 281 — 284 за дебетом відо-

бражається збільшення товарів та їх вартості, 
за кредитом — зменшення.

На субрахунку 281 «Товари на складі» ве-
деться облік руху та наявності товарних запа-
сів, що знаходяться на оптових та розподільчих 
базах, складах, овочесховищах, морозильниках 
тощо.

На субрахунку 282 «Товари в торгівлі» ведеть-
ся облік руху та наявності товарів, що знаходять-
ся на підприємствах роздрібної торгівлі (в мага-
зинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств 
громадського харчування тощо).

На субрахунку 283 «Товари на комісії» ве-
деться облік товарів, переданих на комісію за до-
говорами комісії та іншими цивільно-правовими 
договорами, які не передбачають перехід права 
власності на цей товар до їх продажу. Аналітич-
ний облік ведеться за видами товарів і підприєм-
ствами (особами)-комісіонерами.
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На субрахунку 284 «Тара під товарами» ведеть-
ся облік наявності й руху тари під товарами й по-
рожньої тари. Торговельні підприємства можуть 
вести облік тари за середніми обліковими цінами, 
які встановлюються керівництвом підприємства 
за видами (групами) тари і цінами на тару. Різни-
ця між цінами придбання і середніми обліковими 
цінами на тару відноситься на субрахунок 285 
«Торгова націнка».

На субрахунку 285 «Торгова націнка» під-
приємства роздрібної торгівлі при веденні обліку 
товарів за продажними цінами відображають 

торгові націнки на товари, тобто різницю між 
покупною та продажною (роздрібною) вартістю 
товарів. За кредитом субрахунку 285 відобра-
жається збільшення суми торгових націнок, 
за дебетом — зменшення (списання). Списання 
за розрахунками суми торгової націнки на ре-
алізовані товари відображається за дебетом 
субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або 
способом сторно зворотною кореспонденцією 
цих рахунків. У звітність включається згорнуте 
за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.

Рахунок 28 «Товари» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

20 «Виробничі запаси» 20 «Виробничі запаси» 

27 «Продукція сільськогосподарського вироб-
ництва» 

23 «Виробництво» 

28 «Товари» 28 «Товари» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 42 «Додатковий капітал» 

80 «Матеріальні витрати» 

41 «Пайовий капітал» 84 «Інші операційні витрати» 

42 «Додатковий капітал» 85 «Інші затрати» 

46 «Неоплачений капітал» 90 «Собівартість реалізації» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 99 «Надзвичайні витрати» 

71 «Інший операційний дохід»   

73 Виключено   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 28 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
Рахунки цього класу призначені для узагаль-

нення інформації про наявність і рух грошових 
коштів (у національній та іноземній валюті у ка-
сах, на розрахункових (поточних), валютних та ін-
ших рахунках у банках), грошових документів, ко-
роткострокових векселів одержаних і фінансових 
інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву 
сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції 
з ними та розрахунки іноземною валютою на ра-
хунках цього класу та класів 4 «Власний капітал 
та забезпечення зобов’язань», 5 «Довгострокові 
зобов’язання», 6 «Поточні зобов’язання» та на 
рахунках 14 «Довгострокові фінансові інвести-
ції» і 16 «Довгострокові біологічні активи» об-
ліковуються у гривнях у сумі, що визначається 
шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом 
Національного банку України. Одночасно грошові 
кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відо-

бражаються в тій валюті, в якій здійснюються 
розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими 
операціями відносяться на рахунки 71 «Інший 
операційний дохід», 74 «Інші доходи», 85 «Інші 
затрати», 94 «Інші витрати операційної діяльно-
сті», 97 «Інші витрати».

(абзац другий класу 3 із змінами, внесени-
ми згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 30 «Каса»
Рахунок 30 «Каса» призначений для узагаль-

нення інформації про наявність та рух грошових 
коштів в касі підприємства.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:
301 «Каса в національній валюті»
302 «Каса в іноземній валюті»
За дебетом рахунку 30 «Каса» відображається 

надходження грошових коштів у касу підприєм-
ства, за кредитом — виплата грошових коштів 
із каси підприємства.
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На підприємствах, де працюють операційні 
каси (продаж квитків, оплата послуг зв’язку, 
обмін валюти тощо) відкриваються субрахунки 

«Операційна каса в національній валюті» та «О-
пераційна каса в іноземній валюті».

Рахунок 30 «Каса» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

16 Виключено 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та ін-
ші необоротні активи»

  

30 «Каса» 33 «Інші кошти» 

31 «Рахунки в банках» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

41 «Пайовий капітал» 

41 «Пайовий капітал» 45 «Вилучений капітал» 

42 «Додатковий капітал» 46 «Неоплачений капітал» 

  47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

45 «Вилучений капітал» 48 «Цільове фінансування і цільові надходжен-
ня» 46 «Неоплачений капітал» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 50 «Довгострокові позики» 

51 «Довгострокові векселі видані» 

50 «Довгострокові позики» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 

60 «Короткострокові позики» 55 «Інші довгострокові зобов’язання» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 

60 «Короткострокові позики» 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 62 «Короткострокові векселі видані» 

69 «Доходи майбутніх періодів» 63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-
никами» 70 «Доходи від реалізації» 

71 «Інший операційний дохід» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

73 «Інші фінансові доходи» 66 «Розрахунки з оплати праці» 

74 «Інші доходи» 67 «Розрахунки з учасниками» 

75 «Надзвичайні доходи» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

76 «Страхові платежі» 

97 Виключено 69 «Доходи майбутніх періодів» 

  76 «Страхові платежі» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  90 «Собівартість реалізації»

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 30 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)
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Рахунок 31 «Рахунки в банках»
Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено 

для обліку наявності та руху грошових коштів, 
що знаходяться на рахунках в банку, які можуть 
бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі су-
брахунки:

311 «Поточні рахунки в національній валюті»
312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
313 «Інші рахунки в банку в національній 

валюті»

314 «Інші рахунки в банку в іноземній валю-
ті»

За дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» 
відображається надходження грошових коштів, 
за кредитом — їх використання.

Субрахунки 312 «Поточні рахунки в іноземній 
валюті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній 
валюті» призначені для узагальнення інформації 
про наявність та рух грошових коштів в іноземній 
валюті.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

16 Виключено 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

24 Виключено 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

30 «Каса» 

30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 

31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 

33 «Інші кошти» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 41 «Пайовий капітал» 

45 «Вилучений капітал» 

41 «Пайовий капітал» 46 «Неоплачений капітал» 

42 «Додатковий капітал» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

45 «Вилучений капітал» 

46 «Неоплачений капітал» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

50 «Довгострокові позики» 

50 «Довгострокові позики» 51 «Довгострокові векселі видані» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

60 «Короткострокові позики» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 

60 «Короткострокові позики» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 62 «Короткострокові векселі видані» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

69 «Доходи майбутніх періодів» 

70 «Доходи від реалізації» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

71 «Інший операційний дохід» 

73 «Інші фінансові доходи» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

74 «Інші доходи» 66 «Розрахунки з оплати праці» 

75 «Надзвичайні доходи» 67 «Розрахунки з учасниками» 

76 «Страхові платежі» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

97 Виключено 

  69 «Доходи майбутніх періодів» 
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  76 «Страхові платежі» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  90 «Собівартість реалізації»

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 31 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 33 «Інші кошти»
На рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагаль-

нення інформації про наявність та рух грошових 
документів (у національній та іноземній валюті), 
які знаходяться в касі підприємства (поштових 
марок, марок гербового збору, сплачених проїз-
них документів, сплачених путівок до санаторіїв, 
пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про 
кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси 
банків, ощадні каси або поштові відділення для 
подальшого їх зарахування на розрахункові або 
інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 «Інші кошти» має такі субрахун-
ки:

331 «Грошові документи в національній ва-

люті»
332 «Грошові документи в іноземній валюті»
333 «Грошові кошти в дорозі в національній 

валюті»
334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній ва-

люті»
За дебетом рахунку 33 «Інші кошти» відо-

бражається надходження грошових документів 
у касу підприємства та коштів в дорозі, за креди-
том — вибуття грошових документів та списання 
коштів у дорозі після їх зарахування на відповід-
ні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ве-
деться за їх видами.

Рахунок 33 «Інші кошти» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

16 Виключено 15 «Капітальні інвестиції» 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 

31 «Рахунки в банках» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 

50 «Довгострокові позики» 66 «Розрахунки з оплати праці» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

60 «Короткострокові позики» 84 «Інші операційні витрати» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 85 «Інші затрати» 

92 «Адміністративні витрати» 

70  «Доходи від реалізації»   

71 «Інший операційний дохід» 93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 33 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одер-
жані»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одер-
жані» ведеться облік заборгованості покупців, 

замовників та інших дебіторів за відвантажену 
продукцію (товари), виконані роботи, надані по-
слуги та за іншими операціями, яка забезпечена 
векселями.
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Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержа-
ні» має такі субрахунки:

341 «Короткострокові векселі, одержані в на-
ціональній валюті»

342 «Короткострокові векселі, одержані в іно-
земній валюті»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі 
одержані» за дебетом відображається отриман-
ня векселя за продані товари (роботи, послуги) 

та за іншими операціями, за кредитом — от-
римання коштів у погашення векселів, по-
гашення отриманим векселем кредиторської 
заборгованості, продаж векселя третій стороні 
тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одер-
жаним векселем.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержа-
ні» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 45 «Вилучений капітал» 

50 «Довгострокові позики» 

46 Виключено 60 «Короткострокові позики» 

70 «Доходи від реалізації» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 71 «Іншій операційний дохід» 

73 «Інші фінансові доходи» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

74 «Інші доходи» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 34 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції»
На рахунку 35 «Поточні фінансові інвести-

ції» ведеться облік наявності та руху поточних 
фінансових інвестицій та еквівалентів грошових 
коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» має 
такі субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»
352 «Інші поточні фінансові інвестиції»
За дебетом рахунку 35 «Поточні фінансові ін-

вестиції» відображається придбання (надходжен-
ня) еквівалентів грошових коштів та поточних фі-
нансових інвестицій, за кредитом — зменшення 
їх вартості та вибуття.

Аналітичний облік ведеться за видами фінан-
сових інвестицій із забезпеченням можливості 
отримання інформації про інвестиції як на тери-
торії країни, так і закордоном.

Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

16 Виключено 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

31 «Рахунки в банках» 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та ін-
ші необоротні активи»

42 «Додатковий капітал» 

30 «Каса» 85 «Інші затрати» 

31 «Рахунки в банках» 97 «Інші витрати» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 99 «Надзвичайні витрати» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

41 «Пайовий капітал»   

42 «Додатковий капітал»   

46 «Неоплачений капітал»   

50 «Довгострокові позики»   
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60 «Короткострокові позики»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

73 «Інші фінансові доходи»   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 35 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та за-
мовниками»

На рахунку 36 «Розрахунки з покупцями 
та замовниками» ведеться узагальнення інформа-
ції про розрахунки з покупцями та замовниками 
за відвантажену продукцію, товари, виконані 
роботи й послуги, крім заборгованості, яка за-
безпечена векселем, а також узагальнюється 
інформація про розрахунки з учасниками про-
мислово-фінансової групи.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та за-
мовниками» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
362 «Розрахунки з іноземними покупцями»
363 «Розрахунки з учасниками ПФГ»
За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з по-

купцями та замовниками» відображається про-
дажна вартість реалізованої продукції, товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі 

на виконання бартерних контрактів), яка вклю-
чає податок на додану вартість, акцизи та інші по-
датки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають 
перерахуванню до бюджетів та позабюджетних 
фондів та включені у вартість реалізації, за кре-
дитом — сума платежів, які надійшли на рахун-
ки підприємства в банківських установах, у касу, 
та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відо-
бражає заборгованість покупців та замовників 
за одержані продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 «Розрахунки з іноземними 
покупцями» аналітичний облік ведеться в грив-
нях та валюті, обумовленій договором.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями 
та замовниками ведеться за кожним покупцем 
та замовником за кожним пред’явленим до спла-
ти рахунком.

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та за-
мовниками» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

70 «Дохід від реалізації» 34 «Короткострокові векселі одержані» 

71 «Інший операційний дохід» 

76 «Страхові платежі» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  38 «Резерв сумнівних боргів» 

  50 «Довгострокові позики» 

  51 «Довгострокові векселі видані» 

  60 «Короткострокові позики» 

  62 «Короткострокові векселі видані» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

  64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  65 «Розрахунки за страхуванням» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  70 «Дохід від реалізації» 

  76 «Страхові платежі» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  90 «Собівартість реалізації»

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 36 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)
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Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебітора-
ми»

На рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіто-
рами» ведеться облік розрахунків за поточною де-
біторською заборгованістю з різними дебіторами 
за авансами виданими, нарахованими доходами, 
за претензіями, за відшкодуванням завданих 
збитків, за позиками членів кредитних спілок 
та за іншими операціями.

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебітора-
ми» має такі субрахунки:

371 «Розрахунки за виданими авансами»
372 «Розрахунки з підзвітними особами»
373 «Розрахунки за нарахованими дохода-

ми»
374 «Розрахунки за претензіями»
375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих 

збитків»
376 «Розрахунки за позиками членам кредит-

них спілок»
377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
За дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними 

дебіторами» відображається виникнення дебі-
торської заборгованості, за кредитом — її пога-
шення чи списання.

На субрахунку 371»Розрахунки за виданими 
авансами» ведеться облік авансів, наданих іншим 
підприємствам.

На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними 
особами» ведеться облік розрахунків з підзвіт-
ними особами. Сальдо субрахунку може бути 
як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники 
відображаються розгорнуто: дебетове сальдо — 
в складі оборотних активів, кредитове сальдо — 
в складі зобов’язань балансу підприємства.

На субрахунку 373 «Розрахунки за нарахова-
ними доходами» ведеться облік нарахованих ди-
відендів, відсотків, роялті тощо, які підлягають 
отриманню.

На субрахунку 374 «Розрахунки за претензія-
ми» ведеться облік розрахунків за претензіями, 
які пред’явлені постачальникам, підрядникам, 
транспортним та іншим організаціям, а також 
за пред’явленими їм та визнаними штрафами, 
пенею, неустойками.

На субрахунку 375 «Розрахунки за відшко-
дуванням завданих збитків» ведеться облік 
розрахунків за відшкодуванням підприємству 
завданих збитків у результаті нестач і втрат від 
псування цінностей, нестач та розкрадання гро-
шових коштів, якщо винуватця виявлено.

На субрахунку 376 «Розрахунки за позиками 
членам кредитних спілок» ведеться облік роз-
рахунків за позиками членам кредитних спілок 
у кредитних спілках.

На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими 
дебіторами» ведеться облік розрахунків за ін-
шими операціями, облік яких не відображається 
на інших субрахунках рахунку 37 «Розрахунки 
з різними дебіторами», зокрема розрахунки за о-
пераціями, пов’язаними із здійсненням спільної 
діяльності (без створення юридичної особи), усі 
види розрахунків з працівниками (крім розра-
хунків з оплати праці та з підзвітними особами), 
інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним де-
бітором, за видами заборгованості, термінами 
її виникнення й погашення.

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебітора-
ми» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 Виключено 10 «Основні засоби» 

11 Виключено 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 12 «Нематеріальні активи» 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 Виключено 15 «Капітальні інвестиції» 

16 Виключено 16 Виключено

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість 
та інші необоротні активи»

19 «Гудвіл при придбанні» 19 «Гудвіл при придбанні» 

20 «Виробничі запаси» 20 «Виробничі запаси» 

21 «Поточні біологічні активи» 21 «Поточні біологічні активи»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

24 «Брак у виробництві» 25 «Напівфабрикати» 

25 «Напівфабрикати» 26 «Готова продукція» 

26 «Готова продукція» 27 «Продукція сільськогосподарського вироб-
ництва» 27 «Продукція сільськогосподарського вироб-

ництва» 

28 «Товари» 
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28 «Товари» 30 «Каса» 

30 «Каса» 31 «Рахунки в банках» 

31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти» 

33 «Інші кошти» 34 «Короткострокові векселі одержані» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  39 «Витрати майбутніх періодів» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходжен-
ня» 

50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 50 «Довгострокові позики» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 51 «Довгострокові векселі видані» 

60 «Короткострокові позики» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 69 «Доходи майбутніх періодів» 

70 «Доходи від реалізації» 62 «Короткострокові векселі видані» 

71 «Іншій операційний дохід» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 73 «Інші фінансові доходи» 

74 «Інші доходи» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

75 «Надзвичайні доходи» 

  65 «Розрахунки за страхуванням» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  80 «Матеріальні витрати» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 37 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів»
На рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» ве-

деться облік резервів за сумнівною дебіторською 
заборгованістю, щодо якої є ризик неповернен-
ня.

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву 
сумнівних боргів викладені в Положенні (стан-
дарті) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 
заборгованість».

За кредитом рахунку 38 «Резерв сумнівних 

боргів» відображається створення резерву сумнів-
них боргів у кореспонденції з рахунками обліку 
витрат, за дебетом — списання сумнівної забор-
гованості в кореспонденції з рахунками обліку 
дебіторської заборгованості або зменшення на-
рахованих резервів у кореспонденції з рахунком 
обліку доходів.

Абзац четвертий виключено
Рахунок 38 «Резерв сумнівних боргів» коре-

спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 84 «Інші операційні витрати» 

93 Виключено

71 «Інший операційний дохід» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

(рахунок 38 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)
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Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів»
Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» при-

значено для узагальнення інформації щодо здійсне-
них витрат у звітному періоді, які підлягають відне-
сенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 
«Витрати майбутніх періодів», відносяться ви-
трати, пов’язані з підготовчими до виробництва 
роботами в сезонних галузях промисловості; 
з освоєнням нових виробництв та агрегатів; спла-
чені авансом орендні платежі; оплата страхового 
поліса, оплата торгового патенту; передплата 
на газети, журнали, періодичні та довідкові ви-

дання тощо.
(абзац другий рахунку 39 із змінами, вне-

сеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

За дебетом рахунку 39 «Витрати майбутніх 
періодів» відображається накопичення витрат 
майбутніх періодів, за кредитом — їх списання 
(розподіл) та включення до складу витрат звіт-
ного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів 
ведеться за їх видами.

Рахунок 39 «Витрати майбутніх періодів» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 15 «Капітальні інвестиції» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 23 «Виробництво» 

20 «Виробничі запаси» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 84 «Інші операційні витрати» 

30 «Каса» 85 «Інші затрати» 

31 «Рахунки в банках» 91 «Загальновиробничі витрати» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 92 «Адміністративні витрати» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 93 «Витрати на збут» 

63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 99 «Надзвичайні витрати» 

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

Клас 4. Власний капітал та забезпечення 
зобов’язань

Рахунки цього класу призначені для узагаль-
нення інформації про стан і рух коштів різновид-
ностей власного капіталу — статутного, пайового, 
додаткового, резервного, вилученого, неоплачено-
го, а також нерозподілених прибутків (непокритих 
збитків), цільових надходжень, забезпечень май-
бутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Порядок узагальнення інформації про стан 
і рух коштів окремих складових власного капіта-
лу підприємствами державного та комунального 
секторів економіки визначається Положенням 
про порядок бухгалтерського обліку окремих 
активів та операцій підприємств державного, ко-
мунального секторів економіки та господарських 
організацій, які володіють та/або користуються 
об’єктами державної, комунальної власності, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 

України від 19.12.2006 № 1213.
(клас 4 доповнено абзацом другим згід-

но з наказом Міністерства фінансів 
України від 19.12.2006 р. № 1213)

Рахунок 40 «Статутний капітал»
Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено 

для обліку та узагальнення інформації про стан 
та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» 
відображається збільшення статутного капіта-
лу, за дебетом — його зменшення (вилучення). 
Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати 
розміру статутного капіталу, який зафіксовано 
в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ве-
деться за видами капіталу за кожним засновни-
ком, учасником, акціонером тощо.

Рахунок 40 «Статутний капітал» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

41 «Пайовий капітал» 41 «Пайовий капітал» 

45 «Вилучений капітал» 42 «Додатковий капітал» 

46 «Неоплачений капітал» 43 «Резервний капітал» 

67 «Розрахунки з учасниками» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

  46 «Неоплачений капітал» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 
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Рахунок 41 «Пайовий капітал»
Рахунок 41 «Пайовий капітал» призначено 

для обліку й узагальнення інформації про суми 
пайових внесків членів споживчого товариства, 
колективного сільськогосподарського підприєм-
ства, житлово-будівельного кооперативу, кредит-
ної спілки та інших підприємств, що передбачені 
установчими документами.

Пайовий капітал — це сукупність коштів 
фізичних і юридичних осіб, добровільно розміще-
них у товаристві для здійснення його господарсь-

ко-фінансової діяльності.
Колективні сільськогосподарські підприєм-

ства (КСП) на рахунку 41 «Пайовий капітал» 
обліковують частину вартості майна, яка була 
розпайована між його членами, частину вартості 
майна, яка не була розпайована між його чле-
нами, а також зростання (зменшення) вартості 
майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий 
капітал» ведеться за видами капіталу.

Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 10 «Основні засоби» 

31 «Рахунки в банках» 11 «Інші необоротні матеріальні
активи» 40 «Статутний капітал» 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 12 «Нематеріальні активи» 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

67 «Розрахунки з учасниками» 

  15 «Капітальні інвестиції» 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

  20 «Виробничі запаси» 

  21 «Поточні біологічні активи»

  22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

  28 «Товари» 

  30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  40 «Статутний капітал» 

  42 «Додатковий капітал» 

  44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

  50 «Довгострокові позики» 

  60 «Короткострокові позики» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

(рахунок 41 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 42 «Додатковий капітал»
Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено 

для узагальнення інформації про суми, на які 
вартість реалізації випущених акцій перевищує 
їхню номінальну вартість, а також про суми 
дооцінки необоротних активів і фінансових ін-
струментів та вартість необоротних активів, без-
коштовно отриманих підприємством від інших 
осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 «Додатковий капітал» 
відображається збільшення додаткового капіта-
лу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі 
субрахунки:

421 «Емісійний дохід»
422 «Інший вкладений капітал»
423 «Дооцінка активів»
424 «Безоплатно одержані необоротні акти-

ви»
425 «Інший додатковий капітал»
На субрахунку 421 «Емісійний дохід» відобра-

жається прибуток (збиток) від продажу, випуску 
або анулювання інструментів власного капіталу. 
Сума перевищення збитку від зазначених опе-
рацій над залишком емісійного доходу відобра-
жається за дебетом рахунку 44 «Нерозподілені 
прибутки (непокриті збитки).

На субрахунку 422 «Інший вкладений капі-
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тал» обліковують інший вкладений засновни-
ками підприємств (крім акціонерних товариств) 
капітал, що перевищує статутний капітал, інші 
внески тощо без рішень про зміни розміру статут-
ного капіталу.

На субрахунку 423 «Дооцінка активів» відо-
бражається сума дооцінки (уцінки) необоротних 
активів і фінансових інструментів, яку здійсню-
ють у випадках, передбачених законодавством 
та положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку. Залишок додаткового капіталу на цьому 
субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття 
зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 «Безоплатно одержані 

необоротні активи» відображається вартість 
необоротних активів, безоплатно одержаних 
підприємством від інших осіб. Залишок додат-
кового капіталу на цьому субрахунку зменшу-
ється на суму визнаного доходу протягом строку 
корисного використання безоплатно одержаних 
об’єктів необоротних активів (окрім землі) і при 
вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 «Інший додатковий капі-
тал» обліковують інші види додаткового капіталу, 
які не можуть бути включені до наведених вище 
субрахунків.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

12 «Нематеріальні активи» 12 «Нематеріальні активи» 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

16 «Довгострокові біологічні активи» 16 «Довгострокові біологічні активи»

20 «Виробничі запаси» 20 «Виробничі запаси» 

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 21 «Поточні біологічні активи»

28 «Товари» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

35 «Поточні фінансові інвестиції»  

40 «Статутний капітал» 25 «Напівфабрикати» 

41 «Пайовий капітал» 26 «Готова продукція» 

43 «Резервний капітал» 27 «Продукція сільськогосподарського виробницт-
ва» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

45 «Вилучений капітал» 28 «Товари» 

46 «Неоплачений капітал» 30 «Каса» 

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»   

64  «Розрахунки за податками й платежами»   

74 «Інші доходи» 31 «Рахунки в банках» 

  35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

  46 «Неоплачений капітал» 

  48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

(рахунок 42 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 43 «Резервний капітал»
Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено 

для узагальнення інформації про стан та рух ре-
зервного капіталу підприємства, створеного відпо-
відно до чинного законодавства та установчих до-
кументів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» 
відображається створення резервів, за дебе-

том — їх використання. Сальдо цього рахунку 
відображає залишок резервного капіталу на кі-
нець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ве-
деться за його видами та напрямками викори-
стання.

Рахунок 43 «Резервний капітал» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

40 «Статутний капітал» 42 «Додатковий капітал» 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 
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Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)»

На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (не-
покриті збитки)» ведеться облік нерозподілених 
прибутків чи непокритих збитків поточного 
та минулих років, а також використаного в по-
точному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збіль-
шення прибутку від усіх видів діяльності, за де-
бетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»
442 «Непокриті збитки»
443 «Прибуток, використаний у звітному пе-

ріоді»
На субрахунку 441 «Прибуток нерозподіле-

ний» відображаються наявність та рух нерозпо-
діленого прибутку.

На субрахунку 442 «Непокриті збитки» ві-
дображаються непокриті збитки. Їх списання 

здійснюють за рахунок нерозподіленого прибут-
ку, резервного, пайового чи додаткового капіталу 
тощо.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді» відображаються розподіл при-
бутку між власниками (нарахування дивідендів), 
відрахування в резервний капітал та інше вико-
ристання прибутку в поточному періоді. Сальдо 
на цьому субрахунку у кінці року закривається 
у кореспонденції із субрахунками 441 та/або 442 
з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

Виправлення помилок за минулий рік, 
що виявлені в поточному році, відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 
«Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах» відображається кореспонденцією рахунку 
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 
з рахунками бухгалтерського обліку відповідних 
об’єктів класів 1 — 6.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

40 «Статутний капітал» 41 «Пайовий капітал» 

41 «Пайовий капітал» 42 «Додатковий капітал» 

42 «Додатковий капітал»   

43 «Резервний капітал» 43 «Резервний капітал» 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

45 «Вилучений капітал» 45 «Вилучений капітал» 

52 Виключено 79 «Фінансові результати» 

67 «Розрахунки з учасниками»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

79 «Фінансові результати»   

(рахунок 44 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 45 «Вилучений капітал»
На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться 

облік вилученого капіталу, у разі викупу власних 
акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепрода-
жу, анулювання (зменшення статутного капіталу) 
тощо.

За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» 
відображається фактична собівартість акцій 
власної емісії або часток, викуплених госпо-
дарським товариством у його учасників, за кре-

дитом — вартість анульованих або перепроданих 
акцій (часток).

Рахунок 45 «Вилучений капітал» має такі 
субрахунки:

451 «Вилучені акції»
452 «Вилучені вклади й паї»
453 «Інший вилучений капітал»
Аналітичний облік вилученого капіталу ве-

деться за видами акцій (вкладів, паїв).
Рахунок 45 «Вилучений капітал» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 40 «Статутний капітал» 

42 «Додатковий капітал» 

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збит-
ки)» 
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Рахунок 46 «Неоплачений капітал»
Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначе-

но для узагальнення інформації про зміни у скла-
ді неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається забор-
гованість засновників (учасників) господарсь-
кого товариства за внесками до статутного 
капіталу підприємства, за кредитом — пога-

шення заборгованості за внесками до статут-
ного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу 
ведеться за видами розміщених неоплачених 
акцій (для акціонерних товариств) та за кожним 
засновником (учасником) підприємства.

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» кореспон-
дує

50 «Довгострокові позики» 46 «Неоплачений капітал» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»   

60 «Короткострокові позики»   

62 «Короткострокові векселі видані»   

(рахунок 45 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 10 «Основні засоби» 

31 «Рахунки в банках» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

40 «Статутний капітал» 

42 «Додатковий капітал» 12 «Нематеріальні активи» 

45 «Вилучений капітал» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

74 «Інші доходи» 15 «Капітальні інвестиції» 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

  20 «Виробничі запаси» 

  21 «Поточні біологічні активи»

  22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

  28 «Товари» 

  30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  34 Виключено 

  35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  40 «Статутний капітал» 

  42 «Додатковий капітал» 

  50 «Довгострокові позики» 

  51 «Довгострокові векселі видані» 

  52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

  60 «Короткострокові позики» 

  62 «Короткострокові векселі видані» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

  64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  97 «Інші витрати» 

(рахунок 46 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат 
і платежів»

На рахунку 47 «Забезпечення майбутніх ви-
трат і платежів» ведеться узагальнення інформа-
ції про рух коштів, які за рішенням підприємства 
резервуються для забезпечення майбутніх витрат 

і платежів і включення їх до витрат поточного 
періоду.

За кредитом рахунку відображається нара-
хування забезпечень, за дебетом — їх викори-
стання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат 
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і платежів» має такі субрахунки:
471 «Забезпечення виплат відпусток»
472 «Додаткове пенсійне забезпечення»
473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»
474 «Забезпечення інших витрат і платежів»
475 «Забезпечення призового фонду (резерв 

виплат)»
476 «Резерв на виплату джек-поту, не забез-

печеного сплатою участі у лотереї»
На субрахунку 471 «Забезпечення виплат від-

пусток» ведеться облік руху та залишків коштів 
на оплату чергових відпусток працівникам. Сума 
забезпечення визначається щомісячно як добуток 
фактично нарахованої заробітної плати праців-
никам і відсотку, обчисленого як відношення 
річної планової суми на оплату відпусток до за-
гального планового фонду оплати праці. На цьому 
субрахунку також узагальнюється інформація 
про забезпечення обов’язкових відрахувань (збо-
рів) від забезпечення виплат відпусток на збори 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
на обов’язкове соціальне страхування, на обо-
в’язкове соціальне страхування на випадок без-
робіття тощо.

На субрахунку 472 «Додаткове пенсійне забез-
печення» ведеться облік коштів для реалізації 
програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 «Забезпечення гарантійних 
зобов’язань» ведеться облік руху та залишків 
коштів, зарезервованих для забезпечення майбут-
ніх витрат на проведення гарантійних ремонтів 
проданої продукції, на проведення ремонту пред-
метів прокату тощо.

На субрахунку 474 «Забезпечення інших 

витрат і платежів» ведеться облік забезпечення 
інших наступних витрат, що не знайшли відобра-
ження на інших субрахунках рахунку 47 «Забез-
печення майбутніх витрат і платежів».

На субрахунку 475 «Забезпечення призово-
го фонду (резерв виплат)» підприємства, які 
здійснюють діяльність з випуску та проведення 
лотерей на території України, узагальнюють 
інформацію про призовий фонд — суму, що під-
лягає виплаті переможцям лотереї відповідно 
до оприлюднених умов її випуску та проведення, 
зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого 
сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 «Резерв на виплату джек-
поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї» 
підприємства, які здійснюють діяльність з випу-
ску та проведення лотерей на території України, 
узагальнюють інформацію про резерв на виплату 
джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у ло-
тереї.

За кредитом субрахунків 475 «Забезпечення 
призового фонду (резерв виплат)» і 476 «Резерв 
на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою 
участі у лотереї» і дебетом рахунку 90 «Собі-
вартість реалізації» відображається відповідно 
створення (формування) призового фонду й резер-
ву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену 
сплатою участі у лотереї, за дебетом — виплата 
(видача) виграшів гравцям.

Аналітичний облік забезпечення наступних 
витрат і платежів ведеться за їх видами, напрям-
ками формування й використання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат 
і платежів» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

20 «Виробничі запаси» 15 «Капітальні інвестиції» 

23 «Виробництво» 23 «Виробництво» 

24 «Брак у виробництві» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

25 «Напівфабрикати» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках» 81 «Витрати на оплату праці» 

63 «Розрахунки з постачальниками і підрядника-
ми» 

82 «Відрахування на соціальні заходи» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 84 «Інші операційні витрати» 

  90 «Собівартість реалізації» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 91 «Загальновиробничі витрати» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

71 «Інший операційний дохід» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  

(рахунок 47 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)
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Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження»

На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільо-
ві надходження» ведеться облік та узагальнення 
інформації про наявність та рух коштів фінан-
сування заходів цільового призначення (в тому 
числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових 
надходжень можуть надходити як субсидії, асиг-
нування з бюджету та позабюджетних фондів, ці-
льові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку 48 «Цільове фінансу-

вання і цільові надходження» відображаються 
кошти цільового призначення для фінансуван-
ня певних заходів, за дебетом — використані 
суми за певними напрямками, визнання їх до-
ходом, а також повернення невикористаних 
сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінан-
сування і цільових надходжень та їх витрачання 
провадиться за їх призначенням та джерелами 
надходжень.

Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

15 «Капітальні інвестиції» 10 «Основні засоби» 

30 «Каса» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

31 «Рахунки в банках» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 12 «Нематеріальні активи» 

15 «Капітальні інвестиції» 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

42 «Додатковий капітал» 20 «Виробничі запаси» 

50 «Довгострокові позики»   

60 «Короткострокові позики» 21 «Поточні біологічні активи»

64 «Розрахунки за податками й платежами» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

69 «Доходи майбутніх періодів» 30 «Каса» 

71 «Інший операційний дохід» 31 «Рахунки в банках» 

  36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  50 «Довгострокові позики» 

74 «Інші доходи» 60 «Короткострокові позики» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

  64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

(рахунок 48 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 49 «Страхові резерви»
Рахунок 49 «Страхові резерви» призначено 

для узагальнення інформації про рух коштів 
страхових резервів. Рахунок 49 використовується 
підприємствами, які є страховиками відповідно 
до Закону України «Про страхування» і в перед-
баченому порядку формують страхові резерви.

Рахунок 49 «Страхові резерви» має такі су-
брахунки:

491 «Технічні резерви»
492 «Резерви із страхування життя»
493 «Частка перестраховиків у технічних 

резервах»
494 «Частка перестраховиків у резервах 

із страхування життя»
495 «Результат зміни технічних резервів»
496 «Результат зміни резервів із страхування 

життя»

На субрахунках 491 «Технічні резерви», 493 
«Частка перестраховиків у технічних резервах», 
495 «Результат зміни технічних резервів» уза-
гальнюється інформація про стан і рух коштів 
резервів незароблених премій та інших технічних 
резервів.

На субрахунках 492 «Резерви із страхування 
життя», 494 «Частка перестраховиків у резервах 
із страхування життя», 496 «Результат зміни 
резервів із страхування життя» узагальнюється 
інформація про стан і рух коштів резервів довго-
строкових зобов’язань (математичних резервів) 
і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік резервів здійснюється за їх 
видами.

Обчислена на звітну дату сума страхових ре-
зервів відображається за кредитом субрахунків 
обліку страхових резервів і дебетом субрахунків 
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обліку результатів змін цих страхових резервів.
За дебетом субрахунків обліку страхових ре-

зервів відображається сума страхових резервів 
на минулу звітну дату в кореспонденції з відпо-
відними субрахунками обліку результатів змін 
страхових резервів.

Обчислена на звітну дату сума часток пере-
страховиків у страхових резервах відображається 
за дебетом субрахунків обліку часток перестрахо-
виків у страхових резервах і кредитом субрахунків 
обліку результатів змін цих страхових резервів.

За кредитом субрахунків обліку часток пере-
страховиків у страхових резервах відобража-
ється сума часток перестраховиків у страхових 

резервах на минулу звітну дату в кореспонденції 
з відповідними субрахунками обліку результатів 
змін цих страхових резервів.

Щомісяця сальдо субрахунків обліку ре-
зультатів змін страхових резервів списується 
у порядку закриття в кореспонденції з кредитом 
субрахунку 719 «Інші доходи від операційної 
діяльності» або дебетом субрахунку 949 «Інші 
витрати операційної діяльності», за винятком 
результату зміни резервів незароблених премій, 
сальдо якого щомісяця списується у порядку за-
криття на субрахунок 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг».

Рахунок 49 «Страхові резерви» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

49 «Страхові резерви» 49 «Страхові резерви» 

70 «Доходи від реалізації» 70 «Доходи від реалізації» 

71 «Інший операційний дохід»   

79 Виключено 79 Виключено 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

(рахунок 49 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Клас 5. Довгострокові зобов’язання
Рахунки цього класу призначені для обліку 

даних та узагальнення інформації про: заборго-
ваність підприємства банкам за отриманими від 
них кредитами, яка не є поточним зобов’язан-
ням (заборгованість, яка не підлягає погашенню 
протягом операційного циклу підприємства або 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу); 
заборгованість підприємства щодо зобов’язань 
із залученням позикових коштів (крім кредитів 
банків), на які нараховуються відсотки; суму по-
датку на прибуток, що підлягають сплаті в май-
бутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між 
обліковою та податковою базами оцінки; заборго-
ваність за виданими довгостроковими векселями 
й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов’язання відображають-
ся на рахунках бухгалтерського обліку, якщо 
їх оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у май-
бутньому внаслідок їх погашення.

Рахунок 50 «Довгострокові позики»
На рахунку 50 «Довгострокові позики» ве-

деться облік розрахунків за довгостроковими 
позиками банків та іншими залученими пози-
ковими коштами у інших осіб, які не є поточним 
зобов’язанням.

За кредитом рахунку 50 «Довгострокові 
позики» відображаються суми одержаних до-
вгострокових позик, а також переведення ко-
роткострокових (відстрочених), за дебетом — по-

гашення заборгованості за ними та переведення 
до поточної заборгованості за довгостроковими 
зобов’язаннями.

Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі 
субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків у націо-
нальній валюті»

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній 
валюті»

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків 
у національній валюті»

504 «Відстрочені довгострокові кредити банків 
в іноземній валюті»

505 «Інші довгострокові позики в національ-
ній валюті»

506 «Інші довгострокові позики в іноземній 
валюті»

На субрахунках 501, 502 відображаються суми 
довгострокової заборгованості банкам за наданий 
кредит відповідно в національній та іноземній 
валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми 
відстроченої заборгованості банкам за кредит, 
термін погашення якого відстрочено, відповідно 
в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми 
довгострокової заборгованості щодо зобов’язання 
із залучення позикових коштів (крім кредитів 
банків), відповідно в національній та іноземній 
валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавця-
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ми (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) 
окремо та строками погашення кредиту (позик).

Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 Виключено 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

33 «Інші кошти» 33 «Інші кошти» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

45 «Вилучений капітал» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

41 «Пайовий капітал» 50 «Довгострокові позики» 

46 «Неоплачений капітал» 51 «Довгострокові векселі видані» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

50 «Довгострокові позики» 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 60 «Короткострокові позики» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 60 «Короткострокові позики» 

62 «Короткострокові векселі видані» 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

71 «Інший операційний дохід» 

73 «Інші фінансові доходи» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

74 «Інші доходи» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

75 «Надзвичайні доходи» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 50 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»
На рахунку 51 «Довгострокові векселі видані» 

ведеться облік розрахунків з постачальниками, 
підрядниками та іншими кредиторами за мате-
ріальні цінності, виконані роботи, отримані по-
слуги та за іншими операціями, заборгованість 
за якими забезпечена виданими векселями та не 
є поточним зобов’язанням.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» має 
такі субрахунки:

511 «Довгострокові векселі, видані в націо-
нальній валюті»

512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній 
валюті»

На рахунку 51 «Довгострокові векселі вида-
ні» за кредитом відображається видача векселя 
в забезпечення за одержані матеріальні цінності, 
послуги, виконані роботи та за іншими опера-
ціями, за дебетом — погашення заборгованості, 
забезпеченої виданим векселем.

Аналітичний облік ведеться за кожним вида-
ним векселем.

Рахунок 51 «Довгострокові векселі видані» 
кореспондує



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ �3

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання 
за облігаціями»

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за об-
лігаціями» призначено для обліку розрахунків 
з іншими особами за випущеними та сплаченими 
власними облігаціями строком погашення більше 
дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за об-
лігаціями» має такі субрахунки:

521 «Зобов’язання за облігаціями»
522 «Премія за випущеними облігаціями»
523 «Дисконт за випущеними облігаціями»
За кредитом субрахунку 521 «Зобов’язання 

за облігаціями» ведеться облік боргових зобов’-
язань за номінальною вартістю облігацій, за де-
бетом — погашення заборгованості за розрахун-
ками з власниками облігацій.

За кредитом субрахунку 522 «Премія за випу-
щеними облігаціями» ведеться облік одержаних 
премій (перевищення вартості продажу облігації 
над її номінальною вартістю) за випущеними 
облігаціями, за дебетом — амортизація премії 
з визнанням фінансових доходів.

За дебетом субрахунку 523 «Дисконт за випу-
щеними облігаціями» ведеться облік наданого 
дисконту (перевищення номінальної вартості об-
лігації над вартістю її продажу) за випущеними 
облігаціями, за кредитом — амортизація дис-
конту з визнанням фінансових витрат.

Аналітичний облік довгострокових зобов’я-
зань за облігаціями ведеться за їх видами та тер-
мінами погашення.

Рахунок 52 «Довгострокові зобов’язання за об-
лігаціями» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 31 «Рахунки в банках» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

46 «Неоплачений капітал» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

50 «Довгострокові позики» 84 «Інші операційні витрати» 

60 «Короткострокові позики» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

95 «Фінансові витрати» 

74 «Інші доходи»   

(рахунок 51 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

46 «Неоплачений капітал» 44 Виключено 

50 «Довгострокові позики» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 45 «Вилучений капітал» 

50 «Довгострокові позики» 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

73 «Інші фінансові доходи» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 

74 «Інші доходи» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  95 «Фінансові витрати» 

(рахунок 52 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання 
з оренди»

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання 
з оренди» призначений для узагальнення ін-
формації про стан розрахунків з орендодавцями 
за необоротні активи, передані на умовах довго-

строкової оренди.
Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання 

з оренди» має такі субрахунки:
531 «Зобов’язання з фінансової оренди»
532 «Зобов’язання з оренди цілісних майнових 

комплексів»
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За кредитом рахунку 53 «Довгострокові зобо-
в’язання з оренди» відображається нарахування 
заборгованості перед орендодавцем за одержані 
об’єкти довгострокової оренди, за дебетом — її по-
гашення, переведення до короткострокових зобо-
в’язань, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним орен-
додавцем та об’єктом орендованих необоротних 
активів.

Рахунок 53 «Довгострокові зобов’язання 
з оренди» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 10 «Основні засоби» 

31 «Рахунки в банках» 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 12 «Нематеріальні активи» 

  15 «Капітальні інвестиції»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

16 «Довгострокові біологічні активи»

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

95 «Фінансові витрати» 

74 «Інші доходи»   

(рахунок 53 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’я-
зання»

На рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’-
язання» ведеться облік суми податків на прибу-
ток, які сплачуватимуться в наступних періодах 
внаслідок виникнення тимчасової різниці між 
балансовою вартістю активів або зобов’язань 
та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка ви-
користовується з метою оподаткування.

За кредитом рахунку 54 «Відстрочені пода-
ткові зобов’язання» відображається сума податку 
на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх пері-
одах відповідно до оподатковуваних тимчасових 

різниць, за дебетом — зменшення відстрочених 
податкових зобов’язань за рахунок нарахування 
поточних податкових зобов’язань.

Визначення суми відстроченого податкового 
зобов’язання здійснюється згідно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок 
на прибуток». Аналітичний облік відстрочених 
податкових зобов’язань ведеться за видами ак-
тивів або зобов’язань, між оцінками яких для 
відображення в балансі та цілей оподаткування 
виникла різниця.

Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’язан-
ня» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

17 «Відстрочені податкові активи» 17 «Відстрочені податкові активи» 

  42 «Додатковий капітал» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

98 «Податок на прибуток» 85 «Інші затрати» 

  98 «Податок на прибуток»

(рахунок 54 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язан-
ня»

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язан-
ня» призначено для узагальнення інформації 
про розрахунки з іншими кредиторами та за 
іншими операціями, заборгованість за якими 
не є поточним зобов’язанням та облік яких 
не відображається на решті рахунках класу 5 
«Довгострокові зобов’язання». Зокрема, на цьому 
рахунку відображається відстрочена відповідно 
до законодавства заборгованість з податків, збо-

рів (обов’язкових платежів), фінансова допомога 
на зворотній основі тощо.

За кредитом рахунку 55 «Інші довгострокові 
зобов’язання» відображається збільшення довго-
строкових зобов’язань, за дебетом — їх погашен-
ня, переведення до короткострокових, списання 
тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним кре-
дитором та видами залучених коштів.

Рахунок 55 «Інші довгострокові зобов’язання» 
кореспондує



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ ��

Клас 6. Поточні зобов’язання
Рахунки цього класу призначені для обліку 

даних та узагальнення інформації про зобов’я-
зання, які будуть погашені у звичайному ході 
операційного циклу підприємства або повинні 
бути погашені протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу.

На рахунках цього класу ведеться облік корот-
кострокових позик, довгострокових зобов’язань, 
що стали поточною заборгованістю із строком 
погашення на дату балансу не більше дванадцяти 
місяців, короткострокових векселів виданих, роз-
рахунків з постачальниками та підрядниками, 
розрахунків з податків і платежів, розрахунків 
за страхуванням, розрахунків з оплати праці, 
розрахунків з учасниками, а також інших розра-
хунків та операцій, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахун-
ків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може 
бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі 
показники не згортаються, а сальдо синтетично-
го рахунку визначається розгорнуто за дебетом 
і кредитом як сума відповідного сальдо на су-
брахунках.

Рахунок 60 «Короткострокові позики»
На рахунку 60 «Короткострокові позики» 

ведеться облік розрахунків у національній і іно-

земній валютах за кредитами банків, строк по-
вернення яких не перевищує дванадцяти місяців 
з дати балансу, та за позиками, термін погашення 
яких минув.

За кредитом рахунку відображаються суми 
одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума 
їх погашення та переведення до довгострокових 
зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має 
такі субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків у на-
ціональній валюті»

602 «Короткострокові кредити банків в іно-
земній валюті»

603 «Відстрочені короткострокові кредити 
банків у національній валюті»

604 «Відстрочені короткострокові кредити 
банків в іноземній валюті»

605 «Прострочені позики в національній ва-
люті»

606 «Прострочені позики в іноземній валю-
ті»

Аналітичний облік ведеться за позикодавця-
ми (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) 
окремо та строками їх погашення.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

74 «Інші доходи» 

  64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  65 «Розрахунки за страхуванням» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

33 «Інші кошти» 33 «Інші кошти» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 45 «Вилучений капітал» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

41 «Пайовий капітал» 50 «Довгострокові позики» 

46 «Неоплачений капітал» 51 «Довгострокові векселі видані» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

50 «Довгострокові позики» 60 «Короткострокові позики» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 60 «Короткострокові позики» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 
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62 «Короткострокові векселі видані» 

71 «Інший операційний дохід» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 73 «Інші фінансові доходи» 

75 «Надзвичайні доходи» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  

  65 «Розрахунки за страхуванням» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за до-
вгостроковими зобов’язаннями»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями» призначено для уза-
гальнення інформації про стан розрахунків за по-
точними зобов’язаннями, переведеними зі складу 
довгострокових, при настанні строку погашення 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за до-
вгостроковими зобов’язаннями» має такі субра-
хунки:

611 «Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в національній валюті»

612 «Поточна заборгованість за довгострокови-
ми зобов’язаннями в іноземній валюті»

За кредитом рахунку 61 «Поточна заборго-
ваність за довгостроковими зобов’язаннями» 
відображається та частина довгострокових зобо-

в’язань, яка підлягає погашенню протягом два-
надцяти місяців з дати балансу, за дебетом — по-
гашення поточної заборгованості, її списання 
тощо.

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями в націо-
нальній валюті» ведеться облік частини довго-
строкових зобов’язань, заборгованість за якими 
виражена в національній валюті.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній 
валюті» ведеться облік частини довгострокових 
зобов’язань, заборгованість за якими виражена 
в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кредиторами 
та видами заборгованості.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 50 «Довгострокові позики» 

31 «Рахунки в банках» 51 «Довгострокові векселі видані» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

50 «Довгострокові позики» 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

60 «Короткострокові позики» 

62 «Короткострокові векселі видані» 55 «Інші довгострокові зобов’язання 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

71 «Інший операційний дохід»   

Рахунок 62 «Короткострокові векселі вида-
ні»

На рахунку 62 «Короткострокові векселі вида-
ні» ведеться облік розрахунків за заборгованістю 
постачальникам, підрядникам та іншим креди-
торам за одержані сировину, матеріали, товари, 
послуги, роботи та за іншими операціями, на яку 
підприємством видані векселі.

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» 
має такі субрахунки:

621 «Короткострокові векселі, видані в наці-

ональній валюті»
622 «Короткострокові векселі, видані в іно-

земній валюті»
За кредитом рахунку 62 «Короткострокові век-

селі видані» відображається видача векселів в за-
безпечення поставок (робіт, послуг) постачальни-
ків та інших кредиторів та в забезпечення інших 
операцій, за дебетом — погашення заборгованості 
за виданими векселями, її списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним вида-
ним векселем та за строками їх погашення.
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Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками»

На рахунку 63 «Розрахунки з постачальника-
ми та підрядниками» ведеться облік розрахунків 
з постачальниками та підрядниками за одержані 
товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи 
і надані послуги. На цьому рахунку учасник про-
мислово-фінансової групи веде облік розрахунків 
за одержані від учасників ПФГ товарно-матері-
альні цінності (роботи, послуги).

За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з поста-
чальниками та підрядниками» відображається 
заборгованість за одержані від постачальників 
та підрядників товарно-матеріальні цінності, 
прийняті роботи, послуги, за дебетом — її пога-
шення, списання тощо.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками» має такі субрахунки;

631 «Розрахунки з вітчизняними постачаль-

никами»
632 «Розрахунки з іноземними постачальни-

ками»
633 «Розрахунки з учасниками ПФГ»
На субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизня-

ними постачальниками» ведеться облік розра-
хунків за одержані товарно-матеріальні цінності, 
виконані роботи, надані послуги з вітчизняними 
постачальниками та підрядниками.

На субрахунку 632 «Розрахунки з іноземними 
постачальниками» ведеться облік розрахунків 
з іноземними постачальниками та підрядниками 
за одержані товарно-матеріальні цінності, вико-
нані роботи, надані послуги.

Аналітичний облік ведеться окремо за кож-
ним постачальником та підрядником в розрізі 
кожного документа (рахунку) на сплату.

Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками 
та підрядниками» кореспондує

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» кореспондує:

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 45 «Вилучений капітал» 

31 «Рахунки в банках» 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’-
язаннями» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

46 «Неоплачений капітал» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

71 «Інший операційний дохід» 84 «Інші операційні витрати» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

24 «Брак у виробництві» 15 «Капітальні інвестиції» 

30 «Каса» 20 «Виробничі запаси» 

31 «Рахунки в банках» 21 «Поточні біологічні активи»

34 «Короткострокові векселі одержані» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 24 «Брак у виробництві» 

28 «Товари» 

41 «Пайовий капітал» 30 «Каса» 

46 «Неоплачений капітал» 31 «Рахунки в банках» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

50 «Довгострокові позики» 

51 «Довгострокові векселі видані» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 70 «Доходи від реалізації» 

80 «Матеріальні витрати» 

60 «Короткострокові позики» 84 «Інші операційні витрати» 

62 «Короткострокові векселі видані» 85 «Інші затрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 90 «Собівартість реалізації» 
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68 «Розрахунки за іншими операціями» 91 «Загальновиробничі витрати» 

92 «Адміністративні витрати» 

70 «Доходи від реалізації» 93 «Витрати на збут» 

71 «Інший операційний дохід» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

74 «Інші доходи» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 63 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й пла-
тежами»

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й пла-
тежами» призначено для узагальнення інформа-
ції про розрахунки підприємства за усіма видами 
платежів до бюджету, включаючи податки з пра-
цівників підприємства, та за фінансовими санкці-
ями, що справляються в дохід бюджету. На цьому 
рахунку також узагальнюється інформація про 
інші розрахунки з бюджетом, зокрема за субсиді-
ями, дотаціями та іншими асигнуваннями.

Порядок справляння таких платежів регулю-
ється чинним законодавством.

За кредитом рахунку 64 «Розрахунки за по-
датками й платежами» відображаються нарахо-
вані платежі до бюджету, за дебетом — належні 
до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, 
списання тощо.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й пла-
тежами» має такі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками»
642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»
643 «Податкові зобов’язання»
644 «Податковий кредит»
На субрахунку 641 «Розрахунки за податка-

ми» ведеться облік податків, які нараховуються 
та сплачуються відповідно до чинного законо-
давства (податок на прибуток, податок на додану 
вартість інші податки).

На субрахунку 642 «Розрахунки за обов’яз-
ковими платежами» ведеться облік розрахунків 
за зборами (обов’язковими платежами), які справ-
ляються відповідно до чинного законодавства 
та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Розра-
хунки з страхування».

На субрахунку 643 «Податкові зобов’язання» 
ведеться облік суми податку на додану вартість, 
визначену, виходячи із суми одержаних авансів 
(попередньої оплати) за готову продукцію, това-
ри, інші матеріальні цінності та нематеріальні 
активи, роботи, послуги, що підлягають відван-
таженню (виконанню).

На субрахунку 644 «Податковий кредит» ве-
деться облік суми податку на додану вартість, 
на яку підприємство набуло право зменшити по-
даткове зобов’язання.

Аналітичний облік розрахунків за податками 
й платежами ведеться за їх видами.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й пла-
тежами» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

  10 «Основні засоби» 

  11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

  14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

15 «Капітальні інвестиції» 15 «Капітальні інвестиції» 

17 «Відстрочені податкові активи» 17 «Відстрочені податкові активи» 

31 «Рахунки в банках» 20 «Виробничі запаси» 

34 «Короткострокові векселі одержані» 21 «Поточні біологічні активи»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 23 «Виробництво» 

28 «Товари» 

46 «Неоплачений капітал»   

48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 31 «Рахунки в банках» 

35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

50 «Довгострокові позики» 37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

51 «Довгострокові векселі видані» 

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»   

54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 42 «Додатковий капітал» 
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  48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

60 «Короткострокові позики» 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 

62 «Короткострокові векселі видані» 

  61 «Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 

62 «Короткострокові векселі видані» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

74 «Інші доходи» 67 «Розрахунки з учасниками» 

98 «Податок на прибуток» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

99 «Надзвичайні витрати» 

  70 «Доходи від реалізації» 

  71 «Інший операційний дохід» 

  74 «Інші доходи» 

  84 «Інші операційні витрати» 

  85 «Інші затрати» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  97 «Інші витрати» 

  98 «Податок на прибуток»

(рахунок 64 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням»
На рахунку 65 ведеться облік розрахунків 

за зборами на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, на обов’язкове соціальне страху-
вання, на обов’язкове соціальне страхування 
на випадок безробіття тощо, за індивідуальним 
страхуванням персоналу підприємства, стра-
хуванням майна та за іншими розрахунками 
за страхуванням.

За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за стра-
хуванням» відображаються нараховані зобов’-
язання за страхуванням, а також одержані від 
органів страхування кошти, за дебетом — по-
гашення заборгованості та витрачання коштів 
страхування на підприємстві.

Порядок справляння та використання зборів 
на обов’язкове державне пенсійне страхування, 
на обов’язкове соціальне страхування, на обо-
в’язкове соціальне страхування на випадок без-
робіття та на інші види страхування регулюється 
чинним законодавством.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» 
має такі субрахунки:

651 «За пенсійним забезпеченням»
652 «За соціальним страхуванням»

653 «За страхуванням на випадок безробіт-
тя»

654 «За індивідуальним страхуванням»
655 «За страхуванням майна»
На субрахунку 651 «За пенсійним забезпечен-

ням» ведеться облік розрахунків з Пенсійним 
фондом України за збором на обов’язкове держав-
не пенсійне страхування.

На субрахунку 652 «За соціальним страху-
ванням» ведеться облік розрахунків з Фондом 
соціального страхування України за збором 
на обов’язкове соціальне страхування.

На субрахунку 653 «За страхуванням на ви-
падок безробіття» ведеться облік розрахунків 
з Державним бюджетом України за збором 
на обов’язкове соціальне страхування на випадок 
безробіття.

На субрахунку 654 «За індивідуальним стра-
хуванням» ведеться облік розрахунків зі страхо-
вими організаціями по індивідуальному страху-
ванню персоналу підприємства, за їх письмовими 
дорученнями, у разі добровільного страхування, 
з нарахованої їм заробітної плати страхових вне-
сків за договорами та по обов’язковому страхуван-
ню, що встановлюється законодавством.
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На субрахунку 655 «За страхуванням майна» 
ведеться облік розрахунків за страхуванням 
майна підприємства та майна працівників під-
приємства. Такі страхові платежі підлягають 
перерахуванню страховим організаціям.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом 
зборів і відрахувань, по страхувальниках та окре-
мих договорах страхування.

Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 15 «Капітальні інвестиції» 

31 «Рахунки в банках» 23 «Виробництво» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 24 «Брак у виробництві» 

31 «Рахунки в банках» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 39 «Витрати майбутніх періодів» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

50 «Довгострокові позики» 

51 «Довгострокові векселі видані» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 66 «Розрахунки з оплати праці» 

62 «Короткострокові векселі видані» 68 «Розрахунки за іншими операціями» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 82 «Відрахування на соціальні заходи» 

60 «Короткострокові позики» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 84 «Інші операційні витрати» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 85 «Інші затрати» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

74 «Інші доходи» 92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 65 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами пра-
цівникам»

На рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам» ведеться узагальнення інформації 
про розрахунки за виплатами працівникам, які 
належать як до облікового, так і до необлікового 
складу підприємства, — з оплати праці (за всіма 
видами заробітної плати, премій, допомог тощо), 
за не одержані в установлений строк з каси під-
приємства суми з виплат працівникам, за іншими 
поточними виплатами.

Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами праців-
никам» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»;
662 «Розрахунки з депонентами»;
663 «Розрахунки за іншими виплатами».
За кредитом рахунку 66 «Розрахунки за випла-

тами працівникам» відображаються нарахована 
працівникам підприємства основна та додаткова 
заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій 
непрацездатності, інші належні до нарахування 
працівникам виплати, за дебетом — виплата 
основної та додаткової заробітної плати, премій, 
допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо; 

вартість одержаних матеріалів, продукції та то-
варів у рахунок заробітної плати (погашення 
заборгованості перед працівниками за іншими 
виплатами); утримання податку з доходів фізич-
них осіб, збору на обов’язкове державне пенсійне 
страхування, внесків на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, платежів 
за виконавчими документами та інші утримання 
з виплат працівникам.

Заборгованість підприємства з виплат праців-
никам у разі одержання підприємством готівки 
для виплати через касу підприємства та неотри-
мання її працівниками в установлений строк ві-
дображається за дебетом субрахунків 661 «Розра-
хунки за заробітною платою» і 663 «Розрахунки 
за іншими виплатами» та кредитом субрахунку 
662 «Розрахунки з депонентами».

На субрахунку 663 «Розрахунки за іншими 
виплатами» ведеться облік розрахунків за ви-
платами, що не належать до фонду оплати праці, 
зокрема допомога по частковому безробіттю, до-
помога по тимчасовій непрацездатності.

Аналітичний облік розрахунків ведеться за кож-
ним працівником, видами виплат та утримань.
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Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

24 «Брак у виробництві» 15 «Капітальні інвестиції» 

30 «Каса» 23 «Виробництво» 

31 «Рахунки в банках» 24 «Брак у виробництві» 

33 «Інші кошти» 30 «Каса» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 31 «Рахунки в банках» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 

41 «Пайовий капітал» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

46 «Неоплачений капітал» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 65 «Розрахунки за страхуванням» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 66 «Розрахунки з оплати праці» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 81 «Витрати на оплату праці» 

85 «Інші затрати» 

70 «Доходи від реалізації» 91 «Загальновиробничі витрати» 

71 «Інший операційний дохід» 92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 66 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 20.10.2005 р. № 717)

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»
Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» при-

значено для узагальнення інформації про розра-
хунки з учасниками та засновниками підприєм-
ства, що пов’язані з розподілом власного капіталу 
(дивіденди, повернення часток тощо).

За кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасни-
ками» відображається збільшення заборгованості 
підприємства перед засновниками та учасниками 
товариства, за дебетом — її зменшення (погашен-
ня), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має 
такі субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
672 «Розрахунки за іншими виплатами»
На субрахунку 671 «Розрахунки за нарахова-

ними дивідендами» обліковують дивіденди, на-
раховані власникам простих та привілейованих 
акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок 
прибутку або інших, передбачених установчими 
документами, джерел.

На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими 
виплатами» підприємства ведуть облік інших 
виплат, нарахованих засновникам та учасникам 
за користування майном, зокрема земельним 
і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одер-
жанням належної вибулому учаснику (засновни-
ку) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним за-
сновником та учасником та за видами виплат.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» ко-
респондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 40 «Статутний капітал» 

31 «Рахунки в банках» 41 «Пайовий капітал» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

40 «Статутний капітал» 

41 «Пайовий капітал»   

46 «Неоплачений капітал»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

70 «Доходи від реалізації»   

71 «Інший операційний дохід»   

73 «Інші фінансові доходи»   

74 «Інші доходи»   

(рахунок 67 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)
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Рахунок 68 «Розрахунки за іншими опера-
ціями»

На рахунку 68 «Розрахунки за іншими опера-
ціями» ведеться облік розрахунків за операція-
ми, що не можуть бути відображені на рахунках 
63 — 67.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операці-
ями» має такі субрахунки:

681 «Розрахунки за авансами одержаними»
682 «Внутрішні розрахунки»
683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
684 «Розрахунки за нарахованими відсотка-

ми»
685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
На субрахунку 681 «Розрахунки за авансами 

одержаними» ведеться облік одержаних авансів 
під поставку матеріальних цінностей або під ви-
конання робіт, а також суми попередньої оплати 
покупцями і замовниками рахунків постачаль-
ника за продукцію і виконані роботи.

На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» 
ведеться облік всіх видів поточних розрахунків 
з дочірніми і асоційованими підприємствами.

На субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські 
розрахунки» ведеться облік внутрішньогоспо-
дарських розрахунків з виробничими одиницями 
і господарствами, виділеними на окремий баланс, 
за взаємним відпуском матеріальних цінностей; 
реалізацією продукції, робіт, послуг; передачею 
витрат загальноуправлінської діяльності; ви-

платою заробітної плати працівникам цих госпо-
дарств; за іншими видами розрахунків. Передача 
активів (основних засобів, готової продукції, то-
варів тощо) від одного підрозділу (філії) іншому, 
виділеному на окремий баланс, відображається 
за кредитом рахунків обліку відповідних активів 
і дебетом субрахунку 683 «Внутрішньогоспо-
дарські розрахунки», а їх одержання — зворот-
ною кореспонденцією цих рахунків.

На субрахунку 684 «Розрахунки за нарахова-
ними відсотками» ведеться облік нарахованих 
відсотків за:

використання коштів або товарів (робіт, по-
слуг), отриманих у кредит;

використання майна, отриманого в користу-
вання (орендні, лізингові операції тощо);

іншими операціями.
На субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кре-

диторами» ведеться облік операцій, які не перед-
бачені для обліку на інших субрахунках рахунку 
68 «Розрахунки за іншими операціями», а саме: 
з різними організаціями за операціями некомер-
ційного характеру (учбовими та науково-дослід-
ними закладами тощо); за іншими операціями.

Аналітичний облік розрахунків з іншими 
кредиторами ведеться окремо за підприємствами, 
організаціями, установами та фізичними особа-
ми, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 68 «Розрахунки за іншими операці-
ями» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 12 Виключено 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

19 «Гудвіл при придбанні»

30 «Каса» 15 «Капітальні інвестиції» 

  19 «Гудвіл при придбанні»

31 «Рахунки в банках» 20 «Виробничі запаси» 

33 «Інші кошти» 21 «Поточні біологічні активи»

34 «Короткострокові векселі одержані» 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 23 «Виробництво» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 24 «Брак у виробництві» 

28 «Товари» 

41 «Пайовий капітал» 30 «Каса» 

46 «Неоплачений капітал» 31 «Рахунки в банках» 

  33 «Інші кошти»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 35 «Поточні фінансові інвестиції» 

48 «Цільове фінансування і цільові надходжен-
ня» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

39 «Витрати майбутніх періодів» 

  44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

50 «Довгострокові позики» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

51 «Довгострокові векселі видані» 

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 50 «Довгострокові позики» 

60 «Короткострокові позики» 

55 «Інші довгострокові зобов’язання» 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 
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60 «Короткострокові позики» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

62 «Короткострокові векселі видані» 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядни-
ками» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

  70 «Доходи від реалізації» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 80 «Матеріальні витрати» 

84 «Інші операційні витрати» 

65 «Розрахунки за страхуванням» 85 «Інші затрати» 

70 «Доходи від реалізації» 91 «Загальновиробничі витрати» 

71 «Інший операційний дохід» 92 «Адміністративні витрати» 

73 «Інші фінансові доходи» 93 «Витрати на збут» 

74 «Інші доходи» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

  95 «Фінансові витрати» 

  97 «Інші витрати» 

  99 «Надзвичайні витрати» 

(рахунок 68 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 20.10.2005 р. № 717)

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»
Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призна-

чено для узагальнення інформації щодо одержаних 
доходів у звітному періоді, які підлягають включен-
ню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, 
зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових 
платежів за здані в оренду основні засоби та інші 
необоротні активи (авансові орендні платежі), 
передплата на газети, журнали, періодичні та до-
відкові видання, виручка від продажу квитків 
транспортних і театрально-видовищних підпри-

ємств, абонентна плата за користування засобами 
зв’язку тощо.

За кредитом рахунку 69 «Доходи майбутніх 
періодів» відображається сума одержаних дохо-
дів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання 
на відповідні рахунки обліку доходів та включен-
ня до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів 
ведеться за їх видами, датами їх утворення і виз-
нання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» ко-
респондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 16 Виключено

31 «Рахунки в банках» 

  18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та ін-
ші необоротні активи»

70 «Доходи від реалізації» 30 «Каса» 

74 «Інші доходи» 31 «Рахунки в банках» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

(рахунок 69 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 20.10.2005 р. № 717, від 11.12.2006 р. № 1176)

Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльно-

сті» призначені для узагальнення інформації про 
доходи від операційної, інвестиційної і фінансової 
діяльності підприємства, а також від надзвичай-
них подій. Склад доходів та порядок їх визнання 
визначаються відповідними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку.

На рахунках цього класу, крім рахунку 76 
«Страхові платежі», протягом звітного року 
за кредитом відображається сума загального до-

ходу разом із сумою непрямих податків, зборів 
(обов’язкових платежів), що включені до ціни 
продажу, за дебетом — щомісячне відображен-
ня належної суми непрямих податків, зборів 
(обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне 
віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 
«Фінансові результати».

На рахунку 76 «Страхові платежі» узагаль-
нюється інформація про надходження страхових 
платежів та їх повернення страхувальникам, 
із щомісячним віднесенням всієї різниці на су-
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брахунок 703 «Дохід від реалізації робіт і по-
слуг».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації»
Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено 

для узагальнення інформації про доходи від реа-
лізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, 
доходів від страхової діяльності, про доходи від 
грального бізнесу, від проведення лотерей, а та-
кож про суму знижок, наданих покупцям, та про 
інші вирахування з доходу.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі 
субрахунки:

701 «Дохід від реалізації готової продукції»
702 «Дохід від реалізації товарів»
703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»
704 «Вирахування з доходу»
705 «Перестрахування»
За кредитом субрахунків 701 — 703 відо-

бражається збільшення (одержання) доходу, 
за дебетом — належна сума непрямих податків 
(акцизного збору, податку на додану вартість 
та інших, передбачених законодавством); резуль-
тат операцій перестрахування (у кореспонденції 
з субрахунком 705 «Перестрахування»); результат 
зміни резервів незароблених премій (у страхових 
організаціях); та списання у порядку закриття 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 701 «Дохід від реалізації гото-
вої продукції» узагальнюється інформація про 
доходи від реалізації готової продукції.

На субрахунку 702 «Дохід від реалізації то-
варів» підприємства торгівлі та інші організації 
узагальнюють інформацію про доходи від реалі-
зації товарів.

На субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт 
і послуг» підприємства і організації, що вико-

нують роботи і надають послуги, узагальнюють 
інформацію про доходи від реалізації робіт і по-
слуг, про результати зміни резервів незароблених 
премій.

Аналітичний облік доходів від реалізації ве-
деться за видами (групами) продукції, товарів, 
робіт, послуг, регіонами збуту та/або іншими на-
прямками, визначеними підприємством.

На субрахунку 704 «Вирахування з доходу» 
за дебетом відображаються суми надходжень 
за договорами комісії, агентськими та іншими 
аналогічними договорами на користь комітентів, 
принципалів; сума наданих після дати реалізації 
знижок покупцям, вартість повернених покупцем 
продукції та товарів та інші суми, що підлягають 
вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 
704 відображається списання дебетових оборотів 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 705 «Перестрахування» під-
приємства, які є страховиками відповідно до За-
кону України «Про страхування», узагальнюють 
інформацію про частки страхових платежів (стра-
хових внесків, страхових премій) за договорами 
перестрахування. За дебетом субрахунку 705 
відображаються суми часток страхових платежів 
(страхових внесків, страхових премій), що на-
лежать перестраховикам за договорами пере-
страхування, за кредитом — частки страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій), 
що повертаються перестраховиками у разі до-
строкового припинення договору перестрахуван-
ня. Щомісяця сальдо субрахунку 705 списується 
(закривається) у кореспонденції із субрахунком 
703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 14 Виключено 

49 «Страхові резерви» 16 Виключено

63 «Розрахунки з постачальниками та підряд-
никами» 

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

  

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

30 «Каса» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 31 «Рахунки в банках» 

  33 «Інші кошти» 

70 «Доходи від реалізації» 34 «Короткострокові векселі одержані» 

76 «Страхові платежі» 

79 «Фінансові результати» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

97 Виключено 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  49 «Страхові резерви» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 
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  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  69 «Доходи майбутніх періодів» 

  70 «Доходи від реалізації» 

  76 «Страхові платежі» 

  79 «Фінансові результати» 

  97 Виключено 

(рахунок 70 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»
На рахунку 71 «Інший операційний дохід» ве-

деться узагальнення інформації про інші доходи 
від операційної діяльності підприємства у звітно-
му періоді, крім доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг).

До інших операційних доходів відносяться: 
доходи від реалізації іноземної валюти; доходи 
від реалізації інших оборотних активів (крім 
фінансових інвестицій); доходи від операційної 
оренди активів; доходи від операційної курсової 
різниці за операціями в іноземній валюті; суми 
штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за по-
рушення господарських договорів, які визнані 
боржником або щодо яких одержані рішення 
суду, господарського суду про їх стягнення; до-
ходи від списання кредиторської заборгованості, 
щодо якої минув строк позовної давності; відшко-
дування раніше списаних активів (надходження 
боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних 
безоплатно оборотних активів та субсидій; інші 
доходи від операційної діяльності.

За кредитом рахунку 71 «Інший операційний 
дохід» відображається збільшення (одержання) 
доходу, за дебетом — суми непрямих податків (по-
датку на додану вартість, акцизного збору та ін-
ших зборів (обов’язкових платежів)) та списання 
в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 
результати».

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» має 
такі субрахунки:

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»
712 «Дохід від реалізації інших оборотних 

активів»
713 «Дохід від операційної оренди активів»
714 «Дохід від операційної курсової різниці»
715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»
716 «Відшкодування раніше списаних акти-

вів»
717 «Дохід від списання кредиторської забор-

гованості»
718 «Дохід від безоплатно одержаних оборот-

них активів»
719 «Інші доходи від операційної діяльності»
На субрахунку 710 «Дохід від первісного 

визнання та від зміни вартості активів, які об-
ліковуються за справедливою вартістю» узагаль-

нюється інформація про доходи від первісного 
визнання та зміни вартості активів, які обліко-
вуються за справедливою вартістю, зокрема дохід 
від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції і біологічних активів, та від зміни 
справедливої вартості біологічних активів, який 
визначено відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

(рахунок 71 доповнено новим абзацом п’я-
тим згідно з наказом Міністерства фінан-
сів України від 11.12.2006 р. № 1176, у зв’яз-

ку з цим абзаци п’ятий — тринадцятий 
вважати шостим — чотирнадцятим)

На субрахунку 711 «Дохід від реалізації іно-
земної валюти» узагальнюється інформація про 
доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 «Дохід від реалізації інших 
оборотних активів» узагальнюється інформація 
про доходи від реалізації оборотних активів (ви-
робничих запасів, малоцінних та швидкозношу-
ваних предметів тощо).

На субрахунку 713 «Дохід від операційної 
оренди активів» узагальнюється інформація про 
доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо 
ця діяльність не є предметом (метою) створення 
підприємства.

На субрахунку 714 «Дохід від операційної 
курсової різниці» узагальнюється інформація 
про доходи від курсових різниць за активами 
й зобов’язаннями підприємства — пов’язаними 
з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 «Одержані штрафи, пені, 
неустойки» узагальнюється інформація про 
штрафи, пені, неустойки та інші санкції за по-
рушення господарських договорів, які визнані 
боржником або щодо яких одержані рішення 
суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також 
про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 «Відшкодування раніше 
списаних активів» узагальнюється інформація 
про суми відшкодування підприємству вартості 
раніше списаних оборотних активів.

На субрахунку 717 «Дохід від списання кре-
диторської заборгованості» узагальнюється ін-
формація про доходи від списання кредиторської 
заборгованості, що виникла в ході операційного 
циклу, по закінченні строку позовної давності.
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На субрахунку 718 «Дохід від безоплатно 
одержаних оборотних активів» узагальнюється 
інформація про доходи від безоплатно одержаних 
оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) 
і доходи від цільового фінансування, пов’язаного 
з операційною діяльністю.

На субрахунку 719 «Інші доходи від операційної 
діяльності» узагальнюється інформація про інші 
доходи від операційної діяльності, які не знайшли 
свого відображення на інших субрахунках рахун-
ку 71 «Інший операційний дохід», зокрема про 
доходи від операцій з тарою, від інвентаризації 
від діяльності житлово-комунальних і обслугову-
ючих господарств, дитячих дошкільних закладів, 

будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів 
оздоровчого та культурного призначення підпри-
ємства тощо. Підприємства, які є страховиками 
відповідно до Закону України «Про страхування», 
на цьому субрахунку узагальнюють інформацію 
про інші доходи від страхової діяльності, зокрема 
комісійні винагороди за перестрахування, частки 
від страхових сум та страхових відшкодувань, 
належні до сплати перестраховиками, повернуті 
суми із централізованих страхових резервних 
фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, 
ніж резерв незароблених премій.

Рахунок 71 «Інший операційний дохід» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 10 Виключено 

11 Виключено 

79 «Фінансові результати» 

  12 Виключено 

  14 Виключено 

  15 Виключено 

  16 Виключено 

  16 «Довгострокові біологічні активи»

  20 «Виробничі запаси» 

  21 «Поточні біологічні активи»

  22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

  23 «Виробництво» 

  25 «Напівфабрикати» 

  26 «Готова продукція» 

  27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 

  28 «Товари» 

  30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  33 «Інші кошти» 

  34 «Короткострокові векселі одержані» 

  36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  38 «Резерв сумнівних боргів» 

  47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

  48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

  49 «Страхові резерви» 

  50 «Довгострокові позики» 

  60 «Короткострокові позики» 

  61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-
в’язаннями» 

  62 «Короткострокові векселі видані» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника-
ми» 

  66 «Розрахунки з оплати праці» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

(рахунок 71 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)
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Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі»
Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» при-

значено для узагальнення інформації про до-
ходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, 
дочірні або спільні підприємства та облік яких 
ведеться за методом участі в капіталі.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» має 
такі субрахунки:

721 «Дохід від інвестицій в асоційовані під-
приємства»

722 «Дохід від спільної діяльності»
723 «Дохід від інвестицій в дочірні підприєм-

ства»
За кредитом рахунку відображається збіль-

шення (одержання) доходу, за дебетом — списан-
ня в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 
результати».

На субрахунку 721 «Дохід від інвестицій в асо-
ційовані підприємства» узагальнюється інформа-
ція про доходи, пов’язані зі збільшенням частки 

інвестора в чистих активах об’єкта інвестування 
внаслідок одержаної асоційованими підприєм-
ствами прибутків.

На субрахунку 722 «Дохід від спільної діяль-
ності» узагальнюється інформація про доходи, по-
в’язані зі збільшенням частки інвестора в чистих 
активах об’єкта інвестування внаслідок одержан-
ня спільними підприємствами прибутків.

На субрахунку 723 «Дохід від інвестицій в до-
чірні підприємства» узагальнюється інформація 
про доходи, пов’язані зі збільшенням частки ін-
вестора в чистих активах об’єкта інвестування 
внаслідок одержання дочірніми підприємствами 
прибутків.

Аналітичний облік доходів від участі в капі-
талі ведеться за кожним об’єктом інвестування 
та іншими ознаками, визначеними підприєм-
ством.

Рахунок 72 «Дохід від участі в капіталі» ко-
респондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

79 «Фінансові результати» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

(рахунок 72 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»
Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» призна-

чено для обліку доходів, які виникають у ході 
фінансової діяльності підприємства, зокрема 
дивідендів, відсотків та інших доходів від фінан-
сової діяльності, які не обліковуються на рахунку 
72 «Дохід від участі в капіталі».

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» має такі 
субрахунки:

731 «Дивіденди одержані»
732 «Відсотки одержані»
733 «Інші доходи від фінансових операцій»
За кредитом рахунку відображається визнана 

сума доходу, за дебетом — списання кредитового 
обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 731 «Дивіденди одержані» уза-
гальнюється інформація про належні дивіденди 
від інших підприємств, що не є асоційованими, 

дочірніми та спільними.
На субрахунку 732 «Відсотки одержані» уза-

гальнюється інформація про відсотки за обліга-
ціями чи іншими цінними паперами, за якими 
не ведеться облік на субрахунку 731 «Дивіденди 
одержані», зокрема винагороди за здані в фінан-
сову оренду необоротні активи тощо.

На субрахунку 733 «Інші доходи від фінансо-
вих операцій» узагальнюється інформація про 
інші доходи від фінансової діяльності, що не 
знайшли відображення на інших субрахунках 
рахунку 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про 
доходи від амортизації премії за випущеними 
облігаціями.

Аналітичний облік фінансових доходів ведеть-
ся за об’єктами інвестування.

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

79 «Фінансові результати» 10 Виключено 

  11 Виключено 

  12 Виключено 

  14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

  15 Виключено 

  16 Виключено

  18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»
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  20 Виключено 

  21 Виключено 

  22 Виключено 

  28 Виключено 

  30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  34 «Короткострокові векселі одержані» 

  35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  50 «Довгострокові позики» 

  52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

  60 «Короткострокові позики» 

  63 Виключено 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

(рахунок 73 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 74 «Інші доходи»
Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для об-

ліку доходів, які виникають в процесі звичайної 
діяльності, але не пов’язані з операційною та фі-
нансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 «Інші доходи» ві-
дображається збільшення (одержання) доходу, 
за дебетом — належна сума непрямих податків 
(податку на додану вартість, акцизного збору 
та інших зборів (обов’язкових платежів)) та спи-
сання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінан-
сові результати».

Рахунок 74 «Інші доходи» має такі субрахун-
ки:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвести-
цій»

742 «Дохід від реалізації необоротних акти-
вів»

743 «Дохід від реалізації майнових комплек-
сів»

744 «Дохід від неопераційної курсової різни-
ці»

745 «Дохід від безоплатно одержаних акти-
вів»

746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
На субрахунку 741 «Дохід від реалізації фінан-

сових інвестицій» узагальнюється інформація 
про доходи від реалізації фінансових інвести-
цій.

На субрахунку 742 «Дохід від реалізації необо-
ротних активів» узагальнюється інформація про 
доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку 743 «Дохід від реалізації май-
нових комплексів» узагальнюється інформація 
про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку 744 «Дохід від неопераційної 
курсової різниці» узагальнюється інформація про 
курсові різниці за активами та зобов’язаннями 
в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою 
та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одер-
жаних активів» узагальнюється інформація про 
доходи від безоплатно одержаних необоротних 
активів, фінансових інвестицій та цільового фі-
нансування капітальних інвестицій. Дохід від 
цільового фінансування капітальних інвестицій 
та безоплатно одержаних необоротних активів, 
що підлягають амортизації, визначається у су-
мі, пропорційній сумі амортизації відповідних 
активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від 
безоплатно одержаних земельних ділянок і фі-
нансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної 
діяльності» узагальнюється інформація про інші 
доходи від звичайної діяльності, які не відобра-
жені на інших субрахунках рахунку 74 «Інші 
доходи», зокрема від списання кредиторської за-
боргованості, що не виникла в ході операційного 
циклу, по закінченні строку позовної давності, 
від вартості негативного гудвілу, яка визнається 
доходом, сума дооцінки об’єктів необоротних 
активів у випадках, передбачених положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку.

Рахунок 74 «Інші доходи» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 10 «Основні засоби» 

11 «Інші необоротні матеріальні 

79 «Фінансові результати»  активи» 

  12 «Нематеріальні активи» 
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  13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 

  14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 

  15 «Капітальні інвестиції» 

  16 «Довгострокові біологічні активи» 

  18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

  19 «Гудвіл при придбанні»

  20 «Виробничі запаси» 

  21 «Поточні біологічні активи»

  22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

  28 «Товари» 

  30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  34 «Короткострокові векселі одержані» 

  35 «Поточні фінансові інвестиції» 

  37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

  42 «Додатковий капітал» 

  46 «Неоплачений капітал» 

  48 «Цільове фінансування і цільові надходження» 

  50 «Довгострокові позики» 

  51 «Довгострокові векселі видані» 

  52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями» 

  53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 

  55 «Інші довгострокові зобов’язання» 

  63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

  64 «Розрахунки за податками й платежами» 

  65 «Розрахунки за страхуванням» 

  67 «Розрахунки з учасниками» 

  68 «Розрахунки за іншими операціями» 

  69 «Доходи майбутніх періодів» 

(рахунок 74 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»
Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» застосо-

вується для відображення доходів, які виникли 
внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі 
субрахунки:

751 «Відшкодування збитків від надзвичайних 
подій»

752 «Інші надзвичайні доходи»
За кредитом рахунку відображається визнана 

сума відшкодування, зокрема від страхових ор-
ганізацій, втрат від надзвичайних подій, за дебе-
том — списання в порядку закриття на рахунок 

79 «Фінансові результати».
На субрахунку 751 «Відшкодування збит-

ків від надзвичайних подій» відображається 
сума відшкодування втрат від надзвичайних 
подій, включаючи відшкодування витрат 
на попередження втрат від надзвичайних 
подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» 
відображається дохід від інших подій чи опера-
цій, які відповідають визначенню надзвичайних 
подій.

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

79 «Фінансові результати» 30 «Каса» 

  31 «Рахунки в банках» 

  37 «Розрахунки з іншими дебіторами» 

  50 «Довгострокові позики» 

  60 «Короткострокові позики» 
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Рахунок 76 «Страхові платежі»
Рахунок 76 «Страхові платежі» призначено 

для обліку страховиками надходжень страхових 
платежів (страхових внесків, страхових премій) 
за договорами страхування.

За кредитом рахунку 76 «Страхові платежі» 
відображається збільшення у страховика страхо-

вих платежів, за дебетом — повернення страху-
вальнику страхових платежів у разі дострокового 
припинення дії договору страхування.

Щомісяця рахунок 76 закривається кореспон-
денцією з субрахунком 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг».

Рахунок 76 «Страхові платежі» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

30 «Каса» 30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 31 «Рахунки в банках» 

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 

70 «Доходи від реалізації» 70 «Доходи від реалізації» 

  97 Виключено 

(рахунок 76 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 79 «Фінансові результати»
Рахунок 79 «Фінансові результати» призна-

чено для обліку й узагальнення інформації про 
фінансові результати підприємства від звичайної 
діяльності та надзвичайних подій.

За кредитом рахунку 79 «Фінансові резуль-
тати» відображаються суми в порядку закриття 
рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в по-
рядку закриття рахунків обліку витрат, також на-
лежна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується 
на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непо-
криті збитки)».

Рахунок 79 «Фінансові результати» має такі 
субрахунки:

791 «Результат операційної діяльності»
792 «Результат фінансових операцій»
793 «Результат іншої звичайної діяльності»
794 «Результат надзвичайних подій»
На субрахунку 791 «Результат операційної 

діяльності» визначається прибуток (збиток) від 
операційної діяльності підприємства. За кре-
дитом субрахунку відображається в порядку 
закриття рахунків сума доходів від реалізації го-
тової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої 
операційної діяльності (рахунки 70 «Доходи від 
реалізації», 71 «Іншій операційний дохід»), за де-
бетом — сума в порядку закриття рахунків об-
ліку собівартості реалізованої готової продукції, 
товарів, робіт і послуг; адміністративних витрат, 
витрат на збут, інших операційних витрат (90 
«Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні 
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 
операційної діяльності»).

На субрахунку 792 «Результат фінансових опера-
цій» визначається прибуток (збиток) від фінансових 
операцій підприємства. За кредитом субрахунку 
відображається списання суми в порядку закриття 
рахунків обліку доходів від участі в капіталі та ін-
ших фінансових доходів, за дебетом — списання 
фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витра-
ти» та 96 «Втрати від участі в капіталі».

На субрахунку 793 «Результат від іншої зви-
чайної діяльності» визначається прибуток (зби-
ток) від іншої звичайної діяльності підприємства. 
За кредитом рахунку відображається списання 
суми в порядку закриття рахунків обліку доходів 
від інвестиційної та іншої звичайної діяльності 
підприємства, за дебетом — списання витрат 
з рахунку 97 «Інші витрати».

На субрахунку 794 «Результат надзвичай-
них подій» визначається прибуток (збиток) від 
надзвичайних подій. За кредитом субрахунку 
відображається списання доходів, одержаних від 
надзвичайних подій, за дебетом — списання ви-
трат від надзвичайних подій, що обліковуються 
на рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Підприємства, які для узагальнення інфор-
мації про витрати застосовують тільки рахунки 
класу 8 «Витрати за елементами», субрахунки 
рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кре-
дитом рахунків 23 «Виробництво», 26 «Готова 
продукція», 27 «Продукція сільськогосподарсь-
кого виробництва» і з кредитом рахунків класу 
8 «Витрати за елементами» у порядку закриття 
цих рахунків.

Рахунок 79 «Фінансові результати» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

23 «Виробництво» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 

26 «Готова продукція» 
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44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 49 Виключено 

70 «Доходи від реалізації» 

49 Виключено 71 «Іншій операційний дохід» 

70 «Доходи від реалізації» 72 «Дохід від участі в капіталі» 

80 «Матеріальні витрати» 73 «Інші фінансові доходи» 

81 «Витрати на оплату праці» 74 «Інші доходи» 

82 «Відрахування на соціальні заходи» 75 «Надзвичайні доходи» 

98 «Податок на прибуток»

83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

85 «Інші затрати»   

90 «Собівартість реалізації»   

92 «Адміністративні витрати»   

93 «Витрати на збут»   

94 «Інші витрати операційної діяльності»   

95 «Фінансові витрати»   

96 «Втрати від участі в капіталі»   

97 «Інші витрати»   

98 «Податок на прибуток»   

99 «Надзвичайні витрати»   

(рахунок 79 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Клас 8. Витрати за елементами
Рахунки цього класу призначені для уза-

гальнення інформації про витрати підприємства 
протягом звітного періоду.

Витрати відображаються на рахунках бух-
галтерського обліку, якщо їх оцінка може бути 
достовірно визначена в момент вибуття активу 
або збільшення зобов’язання, які призводять 
до зменшення власного капіталу підприємства 
(крім зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілу власниками).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки 
витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгал-
терського обліку 16 «Витрати».

На рахунках цього класу, крім рахунку 85 
«Інші затрати», ведеться облік витрат операцій-
ної діяльності за такими елементами витрат: 
матеріальні витрати, витрати на оплату праці, 
відрахування на соціальні заходи, амортизація 
та інші операційні витрати. Рахунок 85 засто-
совується для узагальнення інформації про ви-
трати, пов’язані з інвестиційною та фінансовою 
діяльністю, а також про витрати, пов’язані із за-
побіганням надзвичайним подіям та ліквідацією 
їх наслідків.

Суб’єкти малого підприємництва, а також 
інші організації, діяльність яких не спрямована 
на ведення комерційної діяльності, для обліку 
витрат можуть використовувати тільки рахун-
ки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 
«Виробництво» щомісячно сум в частині прямих 
і виробничих накладних витрат (загальновироб-

ничих витрат) та до дебету рахунку 79 «Фінансові 
результати» в кінці року або щомісяця сум в ча-
стині адміністративних витрат, витрат на збут, 
інших операційних витрат.

Інші підприємства рахунки цього класу мо-
жуть використовувати для узагальнення інфор-
мації про витрати за елементами з щомісячним 
списанням сальдо рахунків у кореспонденції 
з рахунком 23 «Виробництво» і рахунками класу 
9 «Витрати діяльності».

Рахунок 85 ведеться тільки тими підприєм-
ствами й організаціями, які не застосовують 
рахунки класу 9 «Витрати діяльності», та сальдо 
на ньому закривається в кінці року або щомісяця 
в кореспонденції з дебетом рахунку 79 «Фінансові 
результати».

Рахунок 80 «Матеріальні витрати»
Рахунок 80 «Матеріальні витрати» призначено 

для узагальнення інформації про матеріальні 
витрати за звітний період.

За дебетом рахунку 80 «Матеріальні витрати» 
відображаються суми визнаних матеріальних 
витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 
«Виробництво» прямих матеріальних витрат, 
що включаються до виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг), до затрат допоміж-
них (підсобних) виробництв, на рахунки класу 
9 — матеріальних витрат, що відносяться до ви-
робничих накладних витрат, адміністративних 
і збутових витрат, або на рахунок 79 «Фінансові 
результати», якщо підприємство не застосовує 
рахунки класу 9.
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Рахунок 80 «Матеріальні витрати» має такі 
субрахунки:

801 «Витрати сировини й матеріалів»
802 «Витрати купівельних напівфабрикатів 

та комплектуючих виробів»
803 «Витрати палива й енергії»
804 «Витрати тари й тарних матеріалів»
805 «Витрати будівельних матеріалів»
806 «Витрати запасних частин»
807 «Витрати матеріалів сільськогосподарсь-

кого призначення»
808 «Витрати товарів»
809 «Інші матеріальні витрати»
На субрахунку 801 «Витрати сировини й ма-

теріалів» узагальнюється інформація про ви-
трати сировини й матеріалів, які використані 
як основні й допоміжні матеріали в операційній 
діяльності підприємства.

На субрахунку 802 «Витрати купівельних 
напівфабрикатів та комплектуючих виробів» уза-
гальнюється інформація про витрати купівель-
них напівфабрикатів та комплектуючих виробів 
в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 803 «Витрати палива й енергії» 
узагальнюється інформація про витрати придба-
них палива й енергії всіх видів, які використані 
на технологічні та інші операційні цілі, в тому 
числі на вироблення з палива тепло- та електро-
енергії, що спожиті в операційної діяльності.

На субрахунку 804 «Витрати тари й тарних 
матеріалів» узагальнюється інформація про ви-
трати тари й тарних матеріалів, що використані 

в операційній діяльності.
На субрахунку 805 «Витрати будівельних 

матеріалів» узагальнюється інформація про ви-
трати будівельних матеріалів, які використані 
як основні та допоміжні матеріали в операційній 
діяльності підприємства.

На субрахунку 806 «Витрати запасних частин» 
узагальнюється інформація про витрати запасних 
частин, які використані для ремонту основних за-
собів, інших необоротних матеріальних активів 
та малоцінних та швидкозношуваних предметів 
підприємства.

На субрахунку 807 «Витрати матеріалів 
сільськогосподарського призначення» узагальню-
ється інформація про витрати матеріалів сільсь-
когосподарського призначення, які використані 
в операційній діяльності підприємства.

На субрахунку 808 «Витрати товарів» ведеться 
облік витрат товарів, використаних для вироб-
ничо-господарських потреб, тобто без продажу 
іншим особам.

На субрахунку 809 «Інші матеріальні витрати» 
відображається вартість виконаних для підпри-
ємства робіт і послуг виробничого та невиробни-
чого характеру (здійснення окремих операцій 
з виробництва продукції, обробки сировини й ма-
теріалів; проведення іспитів з випробування си-
ровини й матеріалів, які використовуються у ви-
робництві; транспортні послуги, які є складовою 
технологічного процесу виробництва, тощо).

Рахунок 80 «Матеріальні витрати» кореспон-
дує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

20 «Виробничі запаси» 23 «Виробництво» 

21 «Поточні біологічні активи» 79 «Фінансові результати» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 92 «Адміністративні витрати» 

93 «Витрати на збут» 

23 «Виробництво» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

24 «Брак у виробництві» 

25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці»
Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» при-

значено для узагальнення інформації про витрати 
на оплату праці за звітний період.

За дебетом рахунку 81 «Витрати на оплату 
праці» відображається сума визнаних витрат 
на оплату праці, за кредитом — списання на ра-

хунок 23 «Виробництво» витрат, які прямо 
включаються до виробничої собівартості про-
дукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних 
(підсобних) виробництв, на рахунки класу 
9 — витрат, що відносяться до виробничих на-
кладних витрат, адміністративних і збутових 
витрат, або на рахунок 79 «Фінансові результа-
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ти», якщо підприємство не застосовує рахунки 
класу 9.

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» має 
такі субрахунки:

811 «Виплати за окладами й тарифами»
812 «Премії та заохочення»
813 «Компенсаційні виплати»
814 «Оплата відпусток»
815 «Оплата іншого невідпрацьованого часу»
816 «Інші витрати на оплату праці»
На субрахунку 811 «Виплати за окладами й та-

рифами» узагальнюється інформація про витрати 
на виплату основної заробітної плати персоналу 
відповідно до системи оплати праці, прийнятої 
на підприємстві.

На субрахунку 812 «Премії та заохочення» уза-
гальнюється інформація про витрати на виплату 
додаткової заробітної плати (премії, заохочення 
тощо) персоналу відповідно до системи оплати 
праці, прийнятої на підприємстві.

На субрахунку 813 «Компенсаційні виплати» 

узагальнюється інформація про витрати на га-
рантійні та компенсаційні виплати персоналу, 
пов’язані з індексацією заробітної плати тощо, 
в порядку і розмірах, передбачених законодав-
ством.

На субрахунку 814 «Оплата відпусток» уза-
гальнюється інформація про витрати на оплату 
щорічних відпусток персоналу підприємства або 
щомісячні відрахування на створення забезпе-
чення майбутніх виплат відпусток.

На субрахунку 815 «Оплата іншого невідпра-
цьованого часу» узагальнюється інформація 
про витрати на виплати персоналу підприємства 
за невідпрацьований час, що передбачені зако-
нодавством.

На субрахунку 816 «Інші витрати на оплату 
праці» узагальнюється інформація про інші 
витрати на оплату праці, які визнаються елемен-
тами витрат на оплату праці.

Рахунок 81 «Витрати на оплату праці» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 23 «Виробництво» 

79 «Фінансові результати» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні за-
ходи»

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні захо-
ди» призначено для узагальнення інформації про 
витрати та відрахування на соціальні заходи.

За дебетом рахунку 82 «Відрахування на со-
ціальні заходи» відображається належна сума 
відрахувань на соціальні заходи, за креди-
том — списання на рахунок 23 «Виробництво» 
суми відрахувань, які прямо включаються до ви-
робничої собівартості продукції (робіт, послуг), 
до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, 
на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що від-
носяться до виробничих накладних витрат, адмі-
ністративних і збутових витрат, або на рахунок 
79 «Фінансові результати», якщо підприємство 
не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні за-
ходи» має такі субрахунки:

821 «Відрахування на пенсійне забезпечення»

822 «Відрахування на соціальне страхування»
823 «Страхування на випадок безробіття»
824 «Відрахування на індивідуальне страху-

вання»
На субрахунку 821 «Відрахування на пенсійне 

забезпечення» ведеться облік відрахувань на обо-
в’язкове державне пенсійне страхування.

На субрахунку 822 «Відрахування на соці-
альне страхування» ведеться облік відрахувань 
на обов’язкове соціальне страхування.

На субрахунку 823 «Страхування на випадок 
безробіття» ведеться облік відрахувань на обо-
в’язкове соціальне страхування на випадок без-
робіття.

На субрахунку 824 «Відрахування на індиві-
дуальне страхування» ведеться облік відрахувань 
на індивідуальне страхування працівників за ра-
хунок підприємства.

Рахунок 82 «Відрахування на соціальні за-
ходи» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 
47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» 23 «Виробництво» 

79 «Фінансові результати» 
65 «Розрахунки за страхуванням» 91 «Загальновиробничі витрати» 
  92 «Адміністративні витрати» 
  93 «Витрати на збут» 
  94 «Інші витрати операційної діяльності» 
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Рахунок 83 «Амортизація»
Рахунок 83 «Амортизація» призначено для 

узагальнення інформації про суму нарахованої 
амортизації основних засобів, інших необорот-
них матеріальних активів та нематеріальних 
активів.

За дебетом рахунку 83 «Амортизація» відо-
бражається сума нарахованих амортизаційних 
відрахувань, за кредитом — списання на рахунок 
23 «Виробництво» суми амортизаційних відра-
хувань, які прямо включаються до виробничої 
собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат 
допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки 
класу 9 — суми амортизаційних відрахувань, 
що відносяться до виробничих накладних витрат, 
адміністративних і збутових витрат, або на раху-
нок 79 «Фінансові результати», якщо підприєм-
ство не застосовує рахунки класу 9).

Рахунок 83 «Амортизація» має такі субра-
хунки:

831 «Амортизація основних засобів»
832 «Амортизація інших необоротних матері-

альних активів»
833 «Амортизація нематеріальних активів»
На субрахунку 831 «Амортизація основних 

засобів» узагальнюється інформація про нараху-
вання амортизації основних засобів.

На субрахунку 832 «Амортизація інших необо-
ротних матеріальних активів» узагальнюється 
інформація про нарахування амортизації інших 
необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 833 «Амортизація нематері-
альних активів» узагальнюється інформація 
про нарахування амортизації нематеріальних 
активів.

Рахунок 83 «Амортизація» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос необоротних активів» 23 «Виробництво» 

  79 «Фінансові результати» 

  91 «Загальновиробничі витрати» 

  92 «Адміністративні витрати» 

  93 «Витрати на збут» 

  94 «Інші витрати операційної діяльності» 

Рахунок 84 «Інші операційні витрати»
Рахунок 84 «Інші операційні витрати» при-

значено для обліку операційних витрат, що не 
відображаються на інших рахунках класу 8. 
Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо 
не входять до складу виробничої собівартості 
продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших 
операційних витрат включається вартість робіт, 
послуг сторонніх підприємств, сума податків, 
зборів (обов’язкових платежів), крім податків 
на прибуток, втрати від курсових різниць, зне-
цінення запасів, псування цінностей, списання 
та уцінки активів, сума фінансових санкцій 
тощо.

Підприємства, які для узагальнення інформа-
ції про витрати застосовують тільки рахунки кла-

су 8 «Витрати за елементами», на цьому рахунку 
також відображають собівартість реалізованих 
оборотних активів (окрім готової продукції і фі-
нансових інвестицій).

За дебетом рахунку 84 «Інші операційні витра-
ти» відображається сума визнаних витрат, за кре-
дитом — списання на рахунок 23 «Виробництво» 
витрат, які прямо включаються до виробничої 
собівартості продукції (робіт. послуг), до затрат 
допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки 
класу 9 — виробничих накладних витрат, адмі-
ністративних і збутових витрат, або на рахунок 
79 «Фінансові результати», якщо підприємство 
не застосовує рахунки класу 9.

Рахунок 84 «Інші операційні витрати» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 Виключено 23 «Виробництво» 

11 Виключено 79 «Фінансові результати» 

91 «Загальновиробничі витрати» 

12 Виключено 92 «Адміністративні витрати» 

15 Виключено 93 «Витрати на збут» 

16 Виключено 94 «Інші витрати операційної діяльності» 

20 «Виробничі запаси»   

21 «Поточні біологічні активи»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

24 «Брак у виробництві»   
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25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   

34 «Короткострокові векселі одержані»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

38 «Резерв сумнівних боргів»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

50 «Довгострокові позики»   

51 «Довгострокові векселі видані»   

60 «Короткострокові позики»   

62 «Короткострокові векселі видані»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

(рахунок 84 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 85 «Інші затрати»
Рахунок 85 «Інші затрати» призначено для 

обліку витрат на інвестиційну та фінансову 
діяльність підприємства, а також витрат від 
надзвичайних подій. На цьому рахунку також 
узагальнюється інформація про суму податків 
на прибуток.

Такі витрати періоду не можуть збільшувати 
вартість активів підприємства.

За дебетом рахунку 85 «Інші затрати» ві-
дображається сума визнаних витрат, за кре-
дитом — списання на рахунок 79 «Фінансові 
результати».

Рахунок 85 «Інші затрати» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби» 79 «Фінансові результати» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи»   

12 «Нематеріальні активи»   

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»   

15 «Капітальні інвестиції»   

16 «Довгострокові біологічні активи»   

17 «Відстрочені податкові активи»   

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

  

20 «Виробничі запаси»   

21 «Поточні біологічні активи»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

24 «Брак у виробництві»   

25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   
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34 «Короткострокові векселі одержані»   

35 «Поточні фінансові інвестиції»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

50 «Довгострокові позики»   

54 «Відстрочені податкові зобов’язання»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

(рахунок 85 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)

Клас 9. Витрати діяльності
Рахунки класу «Витрати діяльності» застосо-

вуються для узагальнення інформації про витра-
ти операційної, інвестиційної, фінансової діяль-
ності та витрати на запобігання надзвичайним 
подіям і ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги 
до визнання, складу та оцінки витрат викладені 
в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати».

За дебетом рахунків цього класу відобража-
ються суми витрат, за кредитом — списання 
суми витрат у кінці звітного року або щомісяця 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації»
Рахунок 90 «Собівартість реалізації» при-

значено для узагальнення інформації про собі-
вартість реалізованої готової продукції, товарів, 
виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 «Собівартість реаліза-
ції» відображається виробнича собівартість реалі-
зованої готової продукції, робіт, послуг; фактична 
собівартість реалізованих товарів (без торгових 
націнок), страхові виплати відповідно до до-
говорів страхування, за кредитом — списання 
в порядку закриття дебетових оборотів на раху-
нок 79 «Фінансові результати». За дебетом цього 
рахунку підприємства, які здійснюють діяльність 
з випуску та проведення лотерей на території 
України, відображають створення (формування) 
забезпечення призового фонду (резерву виплат) 
і резерву, що покриває суму джек-поту, не забез-
печену сплатою участі у лотереї.

Адміністративні витрати, витрати на збут 

та інші операційні витрати не включаються 
до складу виробничої собівартості готової та реа-
лізованої продукції, а тому інформація про такі 
витрати узагальнюється на рахунках обліку 
витрат звітного періоду — 92 «Адміністративні 
витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати 
операційної діяльності».

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» має такі 
субрахунки:

901 «Собівартість реалізованої готової про-
дукції»

902 «Собівартість реалізованих товарів»
903 «Собівартість реалізованих робіт і по-

слуг»
904 «Страхові виплати»
На субрахунку 901 «Собівартість реалізованої 

готової продукції» ведеться облік виробничої со-
бівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 «Собівартість реалізованих 
товарів» відображається собівартість реалізова-
них товарів, яка визначається Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

На субрахунку 903 «Собівартість реалізованих 
робіт і послуг» ведеться облік собівартості реалі-
зованих за звітний період робіт і послуг.

На субрахунку 904 «Страхові виплати» під-
приємства, які є страховиками відповідно до За-
кону України «Про страхування», узагальнюють 
інформацію про страхові суми і страхові відшко-
дування за умовами договору страхування (пере-
страхування) при настанні страхового випадку.

Рахунок 90 «Собівартість реалізації» коре-
спондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

21 «Поточні біологічні активи» 79 «Фінансові результати» 

23 «Виробництво»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   
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31 «Рахунки в банках»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

91 «Загальновиробничі витрати»   

(рахунок 90 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»
На рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» 

ведеться облік виробничих накладних витрат 
на організацію виробництва та управління це-
хами, дільницями, відділеннями, бригадами 
та іншими підрозділами основного й допоміжно-
го виробництва, а також витрати на утримання 
та експлуатацію машин і устаткування. Цей раху-
нок не застосовується підприємствами торгівлі.

За дебетом рахунку 91 «Загальновиробничі 
витрати» відображається сума визнаних витрат, 
за кредитом — щомісячне, за відповідним розпо-
ділом, списання на рахунки 23 «Виробництво» 
та 90 «Собівартість реалізації»’.

Аналітичний облік ведеться за місцями виник-
нення, центрами і статтями (видами) витрат.

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 23 «Виробництво» 

20 «Виробничі запаси» 90 «Собівартість реалізації» 

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

50 «Довгострокові позики»   

60 «Короткострокові позики»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

80 «Матеріальні витрати»   

81 «Витрати на оплату праці»   

82 «Відрахування на соціальні заходи»   

83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

(рахунок 91 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 92 «Адміністративні витрати»
На рахунку 92 «Адміністративні витрати» 

відображаються загальногосподарські витрати, 
пов’язані з управлінням та обслуговуванням 
підприємства.

За дебетом рахунку 92 «Адміністративні 
витрати» відображається сума визнаних адмі-
ністративних витрат, за кредитом — списання 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

До загальногосподарських витрат, зокрема, 
належать витрати на утримання адміністра-

тивно-управлінського персоналу, витрати на їх 
службові відрядження, витрати на утримання 
основних засобів, інших матеріальних необорот-
них активів загальногосподарського призначення 
(оренда, амортизація, ремонт, комунальні послу-
ги), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні 
послуги, поштово-телеграфні, канцелярські 
витрати, сума податків, зборів (обов’язкових 
платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями ви-
трат.
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Рахунок 92 «Адміністративні витрати» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 79 «Фінансові результати» 

20 «Виробничі запаси»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

50 «Довгострокові позики»   

60 «Короткострокові позики»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

80 «Матеріальні витрати»   

81 «Витрати на оплату праці»   

82 «Відрахування на соціальні заходи»   

83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

(рахунок 92 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 93 «Витрати на збут»
На рахунку 93 «Витрати на збут» ведеться 

облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, 
продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума виз-
наних витрат на збут, за кредитом — списання 
на рахунок 79 «Фінансові результати».

До витрат на збут, зокрема, належать витра-
ти пакувальних матеріалів, транспортування 

продукції, товарів за умовами договору, витрати 
на маркетинг та рекламу, витрати на оплату 
праці й комісійні продавцям, торговим агентам, 
працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт 
та утримання основних засобів, інших матеріаль-
них необоротних активів, що використовуються 
для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт 
і послуг.

Рахунок 93 «Витрати на збут» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 79 «Фінансові результати» 

20 «Виробничі запаси»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

38 Виключено   
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39 «Витрати майбутніх періодів»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

50 «Довгострокові позики»   

60 «Короткострокові позики»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

80 «Матеріальні витрати»   

81 «Витрати на оплату праці»   

82 «Відрахування на соціальні заходи»   

83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

(рахунок 93 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяль-
ності»

На рахунку 94 «Інші витрати операційної 
діяльності» ведеться облік витрат операційної 
діяльності підприємства, крім витрат, які відо-
бражаються на рахунках 90 «Собівартість реалі-
зації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Ад-
міністративні витрати», 93 «Витрати на збут».

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяль-
ності» має такі субрахунки:

941 «Витрати на дослідження і розробки»
942 «Собівартість реалізованої іноземної ва-

люти»
943 «Собівартість реалізованих виробничих 

запасів»
944 «Сумнівні та безнадійні борги»
945 «Втрати від операційної курсової різниці»
946 «Втрати від знецінення запасів»
947 «Нестачі і втрати від псування цінно-

стей»
948 «Визнані штрафи, пені, неустойки»
949 «Інші витрати операційної діяльності»
За дебетом рахунку відображається сума виз-

наних витрат, за кредитом — списання на раху-
нок 79 «Фінансові результати».

На субрахунку 940 «Витрати від первісного виз-
нання та від зміни вартості активів, які облікову-
ються за справедливою вартістю» узагальнюється 
інформація про витрати від первісного визнання 
та від зміни вартості активів, які обліковуються 
за справедливою вартістю, зокрема витрати від 
первісного визнання сільськогосподарської про-
дукції і біологічних активів та від зміни справед-
ливої вартості біологічних активів, які визначені 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 30 «Біологічні активи».

(рахунок 94 доповнено новим абзацом чет-
вертим згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176, 
у зв’язку з цим абзаци чотири — дванад-

цять вважати п’ятим — тринадцятим)

На субрахунку 941 «Витрати на дослідження 
і розробки» ведеться облік витрат, пов’язаних 
з дослідженнями та розробками, що здійснює 
підприємство, якщо такі дослідження та розроб-
ки відповідають Положенню (стандарту) бухгал-
терського обліку 8 «Нематеріальні активи».

На субрахунку 942 «Собівартість реалізованої 
іноземної валюти» відображається балансова 
вартість реалізованої іноземної валюти на дату 
її реалізації.

На субрахунку 943 «Собівартість реалізованих 
виробничих запасів» ведеться облік собівартості 
реалізованих виробничих запасів (сировини, 
матеріалів, відходів тощо).

На субрахунку 944 «Сумнівні та безнадійні 
борги» узагальнюється інформація про нараху-
вання резерву сумнівних боргів на заборгова-
ність, яка є фінансовим активом (крім придбаної 
заборгованості та заборгованості, призначеної для 
продажу), про суму списаної безнадійної заборго-
ваності в разі недостатності суми нарахованого 
резерву сумнівних боргів та про суму списаної 
безнадійної заборгованості, щодо якої створення 
резерву сумнівних боргів не передбачено.

На субрахунку 945 «Витрати від операційної 
курсової різниці» ведеться облік втрат за активами 
й зобов’язаннями операційної діяльності підприєм-
ства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 946 «Втрати від знецінення 
запасів» ведеться облік втрат, пов’язаних із зне-
ціненням (уцінкою) запасів, відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 
«Запаси».

На субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псу-
вання цінностей» ведеться облік нестач грошових 
коштів та інших цінностей і втрат від псування 
цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, 
переробки, збереження, та реалізації. Одночасно 
із списанням цінностей, винних у нестачі яких 
не встановлено, на витрати, балансова вартість 
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списаного активу зараховується на позабалансо-
вий рахунок 07 «Списані активи».

На субрахунку 948 «Визнані штрафи, пені, 
неустойки» ведеться облік визнаних економічних 
санкцій за невиконання підприємством законо-
давства та умов договорів.

На субрахунку 949 «Інші витрати операційної 
діяльності» узагальнюється інформація про такі 
витрати операційної діяльності, які не знайшли 
відображення на інших субрахунках рахунку 94 
«Інші витрати операційної діяльності», зокрема 
витрати житлово-комунальних і обслуговуючих 
господарств, дитячих дошкільних закладів, 
будинків відпочинку, санаторіїв та інших за-

кладів оздоровчого та культурного призначення 
тощо. Підприємства, які є страховиками відпо-
відно до Закону України «Про страхування», 
на цьому субрахунку узагальнюють інформацію 
про витрати страховика, зокрема відрахуван-
ня у централізовані страхові резервні фонди, 
які утворюються для забезпечення виконання 
зобов’язань щодо окремих видів обов’язкового 
страхування, відрахування в страхові резер-
ви, інші, ніж резерв незароблених премій, які 
формуються у випадках, передбачених чинним 
законодавством.

Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяль-
ності» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби» 79 «Фінансові результати» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи»   

12 «Нематеріальні активи»   

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»   

16 «Довгострокові біологічні активи»   

20 виробничі запаси»   

21 «Поточні біологічні активи»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

24 «Брак у виробництві»   

25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   

34 «Короткострокові векселі одержані»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

38 «Резерв сумнівних боргів»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»   

49 «Страхові резерви»   

50 «Довгострокові позики»   

51 «Довгострокові векселі видані»   

60 «Короткострокові позики»   

62 «Короткострокові векселі видані»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

80 «Матеріальні витрати»   

81 «Витрати на оплату праці»   

82 «Відрахування на соціальні заходи»   

83 «Амортизація»   

84 «Інші операційні витрати»   

(рахунок 94 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)
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Рахунок 95 «Фінансові витрати»
На рахунку 95 «Фінансові витрати» ведеться 

облік витрат на проценти та інших витрат підпри-
ємства, пов’язаних із запозиченнями.

(абзац перший рахунку 95 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 95 «Фінансові витрати» має такі су-
брахунки:

951 «Відсотки за кредит»
952 «Інші фінансові витрати»
За дебетом рахунку відображається сума виз-

наних витрат, за кредитом — списання на раху-
нок 79 «Фінансові результати», а також на рахун-
ки обліку витрат з придбання, будівництва, ство-
рення, виготовлення, виробництва, вирощування 
і доведення кваліфікаційного активу до стану, 
у якому він придатний для використання із за-

планованою метою або продажу, відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 
«Фінансові витрати».

(абзац третій рахунку 95 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

На субрахунку 951 «Відсотки за кредит» ве-
деться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням 
та сплатою відсотків, процентів тощо за користу-
вання кредитами банків.

На субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» 
ведеться облік витрат, пов’язаних із залученням 
позикового капіталу, зокрема витрат, пов’язаних 
з випуском, утриманням та обігом власних цін-
них паперів; нарахуванням відсотків за догово-
рами кредитування (крім банківських кредитів), 
фінансового лізингу тощо.

Рахунок 95 «Фінансові витрати» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

  15 «Капітальні інвестиції»

  23 «Виробництво»

30 «Каса» 79 «Фінансові результати» 

31 «Рахунки в банках»   

50 «Довгострокові позики»   

51 «Довгострокові векселі видані»   

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»   

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»   

60 «Короткострокові позики»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

(рахунок 95 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176)

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі»
На рахунку 96 «Втрати від участі в капіталі» 

ведеться облік втрат від зменшення вартості ін-
вестицій, облік яких ведеться за методом участі 
в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної 
діяльності підприємства. Основні вимоги до облі-
ку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) 
бухгалтерського обліку 12 «Інвестиції».

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» має 
такі субрахунки:

961 «Втрати від інвестицій в асоційовані під-
приємства»

962 «Втрати від спільної діяльності»
963 «Втрати від інвестицій в дочірні підпри-

ємства»
За дебетом рахунку відображається сума виз-

наних втрат, за кредитом — списання на рахунок 
79 «Фінансові результати».

На субрахунку 961 «Втрати від інвестицій 
в асоційовані підприємства» ведеться облік втрат, 
пов’язаних зі зменшенням частки інвестора 
в чистих активах об’єкта інвестування внаслі-
док одержання асоційованими підприємствами 
збитків.

На субрахунку 962 «Втрати від спільної 
діяльності» ведеться облік витрат, пов’язаних 
зі зменшенням частки інвестора в чистих акти-
вах об’єкта інвестування внаслідок одержання 
спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 «Втрати від інвестицій 
в дочірні підприємства» ведеться облік витрат, 
пов’язаних зі зменшенням частки інвестора 
в чистих активах об’єкта інвестування внаслідок 
одержання дочірніми підприємствами збитків.

Рахунок 96 «Втрати від участі в капіталі» 
кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 79 «Фінансові результати» 

(рахунок 96 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)
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Рахунок 97 «Інші витрати»
На рахунку 97 «Інші витрати» ведеться об-

лік витрат, що виникають в процесі звичайної 
діяльності (крім фінансових витрат), але не по-
в’язані з виробництвом або реалізацією основної 
продукції (товарів) та послуг.

За дебетом субрахунків 971 — 977 відобража-
ється сума визнаних витрат, за кредитом — спи-
сання на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 97 «Інші витрати» має такі субра-
хунки:

971 «Собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій»

972 «Собівартість реалізованих необоротних 
активів»

973 «Собівартість реалізованих майнових 
комплексів»

974 «Втрати від неопераційних курсових різ-
ниць»

975 «Уцінка необоротних активів і фінансових 
інвестицій»

976 «Списання необоротних активів»
977 «Інші витрати звичайної діяльності»
978 Позицію виключено
979 Позицію виключено
На субрахунку 971 «Собівартість реалізованих 

фінансових інвестицій» відображається балансо-
ва вартість реалізованих фінансових інвестицій 
(на дату їх реалізації) та інші витрати, пов’язані 
з їх реалізацією.

На субрахунку 972 «Собівартість реалізованих 

необоротних активів» відображається балансова 
(залишкова) вартість реалізованих необоротних 
активів (на дату їх реалізації) та інші витрати, 
пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 973 «Собівартість реалізованих 
майнових комплексів» відображається балансова 
(залишкова) вартість реалізованих майнових ком-
плексів (на дату їх реалізації) та інші витрати, 
пов’язані з їх реалізацією.

На субрахунку 974 «Втрати від неоперацій-
них курсових різниць» відображаються втрати 
за активами й зобов’язаннями неопераційної 
діяльності підприємства від зміни курсу гривні 
до іноземної валюти.

На субрахунку 975 «Уцінка необоротних ак-
тивів і фінансових інвестицій» відображається 
сума знецінення (уцінки) необоротних активів 
і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 «Списання необоротних 
активів» відображається залишкова вартість спи-
саних необоротних активів та витрати, пов’язані 
з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 «Інші витрати звичайної ді-
яльності» відображаються інші витрати звичайної 
діяльності, які не знайшли відображення на ін-
ших субрахунках рахунку 97 «Інші витрати».

Абзац одинадцятий виключено
Абзац дванадцятий виключено
Абзац тринадцятий виключено
Абзац чотирнадцятий виключено
Рахунок 97 «Інші витрати» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби» 30 Виключено 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 31 Виключено 

70 Виключено 

12 «Нематеріальні активи» 79 «Фінансові результати» 

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»   

15 «Капітальні інвестиції»   

16 «Довгострокові біологічні активи»   

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

  

19 «Гудвіл при придбанні»   

23 «Виробництво»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

34 «Короткострокові векселі одержані»   

35 «Поточні фінансові інвестиції»   

46 «Неоплачений капітал»   

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

70 Виключено   

76 Виключено   

(рахунок 97 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)
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Рахунок 98 «Податок на прибуток»
На рахунку 98 «Податок на прибуток» ве-

деться облік суми витрат з податку на прибуток, 
яка складається з поточного податку на при-
буток з урахуванням відстроченого податко-
вого зобов’язання і відстроченого податкового 
активу і визначається відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок 
на прибуток».

За дебетом рахунку відображається нарахо-
вана сума податку на прибуток, за кредитом — 
включення до фінансових результатів на рахунку 
79.

Рахунок 98 «Податок на прибуток» має такі 
субрахунки:

981 «Податок на прибуток від звичайної ді-
яльності»

982 «Податок на прибуток від надзвичайних 
подій»

На субрахунку 981 «Податок на прибуток від 
звичайної діяльності» ведеться облік суми витрат 
з податку на прибуток від звичайної діяльності. 
На цьому субрахунку також ведеться облік ві-
драхувань до Державного бюджету України від 
доходів за державними грошовими лотереями 
і податку на доходи від страхової діяльності.

Сума податку на прибуток від звичайної ді-
яльності визначається й відображається на цьому 
субрахунку без зменшення на суму зменшення по-
датку на прибуток, внаслідок обчислення податку 
на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від 
звичайної діяльності та збитку від надзвичайних 
подій (згорнутий результат).

На субрахунку 982 «Податок на прибуток від 
надзвичайних подій» ведеться облік нарахованої 
суми витрат з податку на прибуток від надзви-
чайних подій.

Рахунок 98 «Податок на прибуток» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

  17 «Відстрочені податкові активи» 

  54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 

17 «Відстрочені податкові активи» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

54 «Відстрочені податкові зобов’язання» 

79 «Фінансові результати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»   

79 «Фінансові результати»   

(рахунок 98 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінан-
сів України від 09.12.2002 р. № 1012, від 24.09.2004 р. № 591)

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати»
На рахунку 99 «Надзвичайні витрати» ведеть-

ся облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або 
операціями, які відрізняються від звичайної ді-
яльності підприємства, та не очікується, що вони 
повторюватимуться періодично або в кожному 
звітному періоді.

За дебетом рахунку відображається сума виз-
наних витрат, за кредитом — списання на раху-
нок 79 «Фінансові результати».

До витрат від надзвичайних подій відносять-
ся як прямі втрати за наслідками цих подій, 
так і витрати на здійснення заходів, пов’язаних 
із запобіганням та ліквідацією таких наслідків 
(відшкодування, сплата стороннім організаціям, 
заробітна плата працівників, зайнятих на від-
новлюваних роботах, вартість використаних 
сировини та матеріалів тощо).

Рахунок 99 «Надзвичайні витрати» має такі 
субрахунки:

991 «Втрати від стихійного лиха»
992 «Втрати від техногенних катастроф і ава-

рій»
993 «Інші надзвичайні витрати»
На субрахунку 991 «Втрати від стихійного 

лиха» ведеться облік втрат від стихійного лиха 
(повінь, землетрус, град тощо).

На субрахунку 992 «Втрати від техногенних 
катастроф і аварій» ведеться облік втрат, поне-
сених підприємством у результаті техногенних 
катастроф і аварій, що сталися на самому підпри-
ємстві чи іншому підприємстві.

На субрахунку 993 «Інші надзвичайні витра-
ти» ведеться облік втрат від інших надзвичайних 
подій.

Рахунок 99 «Надзвичайні виграти» кореспондує

 за дебетом з кредитом рахунків:  за кредитом з дебетом рахунків: 

10 «Основні засоби» 64 «Розрахунки за податками й платежами» 

11 «Інші необоротні матеріальні активи» 

79 «Фінансові результати» 

12 «Нематеріальні активи»   

13 «Знос (амортизація) необоротних активів»   
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14 «Довгострокові фінансові інвестиції»   

15 «Капітальні інвестиції»   

16 «Довгострокові біологічні активи»   

17 «Відстрочені податкові активи»   

18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи»

  

19 «Гудвіл при придбанні»   

20 «Виробничі запаси»   

21 «Поточні біологічні активи»   

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»   

23 «Виробництво»   

24 «Брак у виробництві»   

25 «Напівфабрикати»   

26 «Готова продукція»   

27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»   

28 «Товари»   

30 «Каса»   

31 «Рахунки в банках»   

33 «Інші кошти»   

34 «Короткострокові векселі одержані»   

35 «Поточні фінансові інвестиції»   

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»   

37 «Розрахунки з різними дебіторами»   

39 «Витрати майбутніх періодів»   

50 «Довгострокові позики»   

60 «Короткострокові позики»   

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»   

65 «Розрахунки за страхуванням»   

66 «Розрахунки з оплати праці»   

68 «Розрахунки за іншими операціями»   

(рахунок 99 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012)

Клас 0. Позабалансові рахунки
Позабалансові рахунки призначені для уза-

гальнення інформації про наявність і рух:
цінностей, що не належать підприємству, але 

тимчасово перебувають у його користуванні, роз-
порядженні або на зберіганні (об’єкти оперативної 
(операційної) оренди основних засобів, матеріаль-
ні цінності на відповідальному зберіганні, пере-
робці, комісії, монтажі);

умовних прав і зобов’язань підприємства (за-
стави, гарантії, зобов’язання тощо);

бланків суворого обліку;
списаних активів (нестачі цінностей, де-

біторська заборгованість) для спостереження 
за можливістю їх відшкодування винними осо-
бами (боржниками);

амортизаційних відрахувань.
(клас 0 доповнено новим абзацом шостим 

згідно з наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 12.12.2003 р. № 671, у зв’язку з цим 

абзаци шостий — восьмий вважати відпо-
відно абзацами сьомим — дев’ятим)

Бухгалтерський облік указаних цінностей, 
амортизаційних відрахувань, умовних прав і зо-
бов’язань ведеться за простою системою, за якою 
записи про надходження, вибуття, використання, 
продаж матеріальних цінностей, бланків суворо-
го обліку, утворення умовних прав і зобов’язань, 
списання з балансу майна внаслідок нестачі, псу-
вання та дебіторської заборгованості, нарахуван-
ня і використання амортизаційних відрахувань 
проводяться тільки на одному позабалансовому 
рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартіс-
них показників операції.

(абзац сьомий класу 0 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 12.12.2003 р. № 671)

Товарно-матеріальні цінності відображаються 
за договірною вартістю або за вартістю, що вказа-
на у приймально-передавальних актах. Орендо-
вані основні засоби відображаються за вартістю, 
що вказана в договорах оперативної (операційної) 
оренди. Бланки суворого обліку відображаються 
за умовною вартістю в установленому порядку. 
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Умовні права й зобов’язання відображаються 
за вартістю, вказаною в документах про гарантії 
й зобов’язання.

Товарно-матеріальні цінності та основні засо-
би, вартість яких відображена на позабалансових 
рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, 
що діє для цінностей, відображених на балансо-
вих рахунках відповідного класу.

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи»
На цьому рахунку обліковуються активи 

у вигляді основних засобів, нематеріальних ак-
тивів та інших необоротних активів, що отримані 
підприємством на підставі договорів операційної 
оренди (лізингу) та обліковуються на балансі 
орендодавця.

Облік отриманих в оренду активів здійснюєть-
ся за видами активів.

Прийняті в оперативну оренду основні засоби 
і нематеріальні активи зараховуються на поза-
балансовий рахунок 01 «Орендовані необоротні 
активи» за балансовою (залишковою) і первісною 
вартістю орендодавця, що зазначається в договорі 
операційної оренди.

Збільшення залишку рахунку 01 «Орендовані 
необоротні активи» відбувається при прийнятті 
на облік основних засобів, нематеріальних акти-
вів, та інших необоротних активів, що отримані 
в оперативну оренду, зменшення — при їх по-
верненні орендодавцю та у випадках перенесення 
заборгованості перед орендодавцем за орендовані 
необоротні активи на баланс.

Аналітичний облік орендованих необоротних 
активів ведеться за видами активів.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному 
зберіганні»

Рахунок 02 «Активи на відповідальному збе-
ріганні» призначено для обліку цінностей, які 
тимчасово знаходяться на підприємстві та не 
є його власністю, прийняті на комісію, у пере-
робку, до монтажу, в довірче управління. Облік 
цих цінностей ведеться за цінами, що передбачені 
в договорах, приймально-передавальних актах 
тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що облі-
ковуються на цьому рахунку, інвентаризуються 
в порядку і строки, передбачені для власних 
цінностей.

Позабалансовий рахунок 02 «Активи на відпо-
відальному зберіганні» має такі субрахунки:

021 «Устаткування, прийняте для монтажу»
022 «Матеріали, прийняті для переробки»
023 «Матеріальні цінності на відповідальному 

зберіганні»
024 «Товари, прийняті на комісію»
025 «Майно в довірчому управлінні»
На позабалансовому субрахунку 021 «Устат-

кування, прийняте для монтажу» обліковуються 
підрядною організацією обладнання, устаткуван-

ня та інші товарно-матеріальні цінності, які над-
ійшли від замовника та прийняті для монтажу. 
Аналітичний облік обладнання, устаткування 
та інших товарно-матеріальних цінностей, при-
йнятих для монтажу, ведеться за замовниками, 
за видами товарно-матеріальних цінностей, 
окремими об’єктами й агрегатами та місцями 
їх розташування. Облік затрат на монтаж цих 
цінностей здійснюється на рахунках обліку ви-
трат виробництва (за винятком вартості самих 
цінностей, прийнятих для монтажу).

На позабалансовому субрахунку 022 «Матеріа-
ли, прийняті для переробки» ведеться облік руху 
надходження сировини та матеріалів від замов-
ника, які прийняті для переробки (давальницька 
сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх 
вибуття (в тому числі в іншому матеріальному 
вигляді). Аналітичний облік давальницької сиро-
вини ведеться за замовниками, видами сировини 
й матеріалів та за місцями їх зберігання чи пере-
робки. Облік затрат з переробки чи доробки да-
вальницької сировини здійснюється на рахунках 
обліку витрат виробництва (за винятком вартості 
давальницької сировини замовника).

На позабалансовому субрахунку 023 «Мате-
ріальні цінності на відповідальному зберіганні» 
ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних 
цінностей на відповідальне зберігання з приводу 
відмови від акцепту розрахункових документів 
постачальників; одержаних від постачальників, 
але несплачених товарно-матеріальних цінностей 
(ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; 
одержаних ТМЦ надміру, чим в видаткових до-
кументах постачальників; сплачених покупцями 
товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, 
як виняток, залишати на відповідальному збері-
ганні, оформлених охоронними розписками, та не 
вивезених з причин, не залежних від підприєм-
ства, тощо. Аналітичний облік товарно-матері-
альних цінностей, прийнятих на відповідальне 
зберігання, ведеться по підприємствах-власни-
ках, за видами, сортами та місцями зберігання. 
Цінності, що залишені на відповідальне зберіган-
ня, мають зберігатися окремо від власних.

На позабалансовому субрахунку 024 «Товари, 
прийняті на комісію» обліковуються одержані 
товари у межах договорів комісії (консигнації), 
поруки та інших цивільно-правових договорів, 
що уповноважують підприємство здійснювати 
продаж товарів від імені та за дорученням іншої 
особи без передачі права власності на такі товари. 
Аналітичний облік товарів, прийнятих на комі-
сію (консигнацію), ведеться за видами товарів 
та комітентами.

На позабалансовому субрахунку 025 «Майно 
в довірчому управлінні» обліковується майно, 
що надійшло в довірче управління, а також 



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ10�

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

товарно-матеріальні цінності, які надійшли по-
віреному при виконанні доручення довірителя 
на підставі договору доручення від третіх осіб. 
Аналітичний облік ведеться за об’єктами, ТМЦ, 
місцезнаходженнями та власниками.

Рахунок 03 «Контрактні зобов’язання»
Цей рахунок призначений для узагальнення 

інформації про наявність та рух зобов’язань 
по укладених контрактах, а також контролю за їх 
виконанням.

На рахунку 03 «Контрактні зобов’язання» 
ведеться облік по деривативах (форвардних і ф’ю-
черсних контрактах, опціонах) та інших контра-
ктах, розкриття інформації щодо яких передбаче-
но відповідними положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку. Дериватив — стандартний 
документ, що засвідчує право або зобов’язання 
придбати або продати цінні папери, матеріальні 
або нематеріальні активи, а також кошти на виз-
начених ним умовах у майбутньому. Відповідно 
до виду цінностей деривативи розподіляються 
на фондові, валютні, товарні.

Облік зобов’язань здійснюється в оцінці, 
передбаченій контрактами.

Списуються контрактні зобов’язання з ра-
хунку у разі виконання, ліквідації, відмови від 
виконання, передачі або продажу зобов’язання 
за контрактом іншим особам.

Аналітичний облік ведеться за видами зобо-
в’язань.

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’-
язання»

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобо-
в’язання» використовується для накопичення 
інформації про наявність непередбачених (по-
тенційних) активів та непередбачених (потен-
ційних) зобов’язань. Ці активи або зобов’язання 
виникли при узгодженні минулих господарських 
операцій та стануть реальними, якщо відбудеться 
або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька 
невизначених подій. Це визначення включає три 
основних характеристики непередбачених акти-
вів та зобов’язань: 1) наявна обставина; 2) невиз-
наченість кінцевого результату цієї обставини; 
3) вирішення невизначеності на основі однієї або 
кількох майбутніх подій.

Інформація про існування таких активів та зо-
бов’язань необхідна для розкриття її в примітках 
до фінансових звітів. Загальні методологічні 
принципи обліку, подання та розкриття потен-
ційних активів та зобов’язань підприємства ви-
кладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського 
обліку 11 «Зобов’язання».

Рахунок 04 «Непередбачені активи й зобов’я-
зання» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи»
042 «Непередбачені зобов’язання»

На субрахунку 041 «Непередбачені активи» 
ведеться накопичення інформації про наявність 
непередбачених активів, щодо яких існує ймо-
вірність надходження економічних вигод у сумі 
очікуваного відшкодування збитків. Списуються 
непередбачені активи в міру того, як вони визна-
ються чи не визнаються при вирішенні невизна-
чених подій.

На субрахунку 042 «Непередбачені зобов’я-
зання» ведеться накопичення інформації про 
наявність непередбаченого зобов’язання, яке 
може вимагати витрачання ресурсів (але повної 
впевненості щодо цього зобов’язання немає) в сумі 
очікуваних збитків.

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення на-
дані»

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення надані» 
передбачено для узагальнення інформації про на-
явність та рух виданих підприємством гарантій 
та забезпечень виконання як власних зобов’язань 
та платежів, так і зобов’язань та платежів інших 
підприємств (за договорами поруки).

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, 
вказаною в документах про гарантії та забез-
печення. Зокрема, на цьому рахунку облікову-
ється:

вартість активів підприємства, які оформлено 
договорами застави (та за сумами, визначеними 
в них), при цьому з балансу вартість цих активів 
не списується;

вартість прийнятих на себе зобов’язань за до-
говорами поруки;

вартість інших гарантій та забезпечень.
Аналітичний облік гарантій та забезпечень 

ведеться за кожною наданою гарантією та забез-
печенням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії 
та забезпечення надані» відбувається при вида-
чі гарантій та забезпечень, зменшення — при 
погашенні заборгованості, на яку були вони 
надані, та при перенесенні зобов’язань за ними 
на баланс.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення от-
римані»

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отрима-
ні» передбачено для узагальнення інформації про 
наявність та рух отриманих гарантій та забезпе-
чень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення провадиться за вартістю, 
вказаною в документах про гарантії та забез-
печення. Зокрема, на цьому рахунку облікову-
ються:

гарантії, отримані підприємством за третіх 
осіб;

вартість товарно-матеріальних цінностей, 
основних засобів та цінних паперів (які зна-
ходяться як на підприємстві, так і в депозиті 
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нотаріальної контори чи банку), що становлять 
предмет застави;

вартість інших гарантій та забезпечень.
Аналітичний облік гарантій та забезпечень 

ведеться за кожною отриманою гарантією та за-
безпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 06 «Гарантії 
та забезпечення отримані» відбувається при одер-
жанні гарантій та забезпечень, зменшення — при 
їх списанні внаслідок погашення заборгованості, 
на яку були вони надані, та при перенесені забор-
гованості за ними на баланс.

Рахунок 07 «Списані активи»
Рахунок 07 «Списані активи» призначено для 

узагальнення інформації про стан дебіторської 
заборгованості, списаної з балансу внаслідок 
неплатоспроможності боржників, та про суми 
невідшкодованих нестач і втрат від псування 
цінностей.

Зарахування на позабалансовий рахунок 07 
суми здійснюється одночасно зі списанням суми 
нестач і втрат від псування цінностей та дебіторсь-
кої заборгованості на витрати підприємства.

Рахунок 07 «Списані активи» має такі субра-
хунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»
072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псу-

вання цінностей»
Сума списаної дебіторської заборгованості об-

ліковується на позабалансовому субрахунку 071 
«Списана дебіторська заборгованість» протягом 
не менше трьох років з дати списання для спосте-
реження за можливістю її стягнення у випадках 
зміни майнового становища боржника.

Дебіторська заборгованість остаточно спису-
ється з субрахунку 071 «Списана дебіторська за-
боргованість» після надходження суми в порядку 
відшкодування з одночасними записами за дебе-
том рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 
чи інших рахунків обліку активів і кредитом 
субрахунку 716 «Відшкодування раніше списа-
них активів» або у зв’язку з закінченням строку 
обліку такої заборгованості.

Зменшення суми невідшкодованих нестач 
і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 
«Невідшкодовані нестачі і втрати від псування 
цінностей» відображається після вирішення пи-
тання про винуватців з одночасними записами 
за дебетом субрахунку 375 «Розрахунки за від-
шкодуванням завданих збитків» і кредитом су-
брахунку 716 «Відшкодування раніше списаних 
активів» в сумі, що належить до відшкодування 
винуватцями.

Аналітичний облік за позабалансовим рахун-
ком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками 
та випадками встановлення нестач і втрат від 
псування цінностей.

(рахунок 07 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 09.12.2002 р. № 1012)

Рахунок 08 «Бланки суворого обліку»
На цьому рахунку ведеться облік наявності 

та руху бланків суворого обліку та суворої звіт-
ності, зокрема документів, що засвідчують особу, 
подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (сві-
доцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи 
про освіту та інші); проїзних документів (квит-
ки на проїзд, абонементні талони, документи 
на перевезення вантажів та інші); довіреностей 
на одержання цінностей та інших.

Перелік документів, які відносяться до блан-
ків суворого обліку та суворої звітності, порядок 
їх зберігання й використання встановлюються 
відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки 
суворого обліку» відбувається при надходженні 
(прийнятті на облік) бланків суворого обліку, 
зменшення — після використання або списання 
як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним блан-
ком та місцями їх зберігання.

Рахунок 09 «Амортизаційні відрахування»
На цьому рахунку ведеться облік нарахування 

та використання амортизаційних відрахувань.
Збільшення залишку на рахунку 09 «Аморти-

заційні відрахування» (надходження) відбуваєть-
ся на суму нарахованої амортизації необоротних 
активів.

Зменшення залишку на рахунку 09 відобража-
ється на суму використаної амортизації на капі-
тальні інвестиції, на погашення отриманих на ка-
пітальні інвестиції позик тощо. При визначенні 
суми використаних амортизаційних відрахувань 
не враховуються капітальні інвестиції, здійснені 
за рахунок бюджетних інвестиційних асигну-
вань, цільових коштів, внесків до статутного 
(пайового) фонду (капіталу) підприємства тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за таки-
ми напрямками використання амортизації на:

будівництво об’єктів;
придбання (виготовлення) основних засобів;
поліпшення (модернізація, модифікація, 

добудова, дообладнання, реконструкція тощо) 
основних засобів;

придбання (створення) нематеріальних акти-
вів;

інші капітальні роботи;
погашення отриманих на капітальні інвести-

ції позик.
(клас 0 доповнено рахунком 09 згід-

но з наказом Міністерства фінансів 
України від 12.12.2003 р. № 671)

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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Відповідно до Положення про Міністерство 
фінансів України, затвердженого Указом Прези-
дента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99, 
НАКАЗУЮ:

1. Установити, що підприємства, організації 
та інші юридичні особи усіх форм власності (крім 
банків і бюджетних установ) у формах фінансової 
звітності показники за аналогічний період 1999 
року можуть не подавати.

2. У другому реченні пункту 19 Положен-
ня (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт 

про фінансові результати», затвердженого на-
казом Міністерства фінансів України від 31 
березня 1999 року № 87 (зареєстровано в Міні-
стерстві юстиції України 21 червня 1999 року 
за № 391/3684), слова «Положенням (стандар-
том)» замінити словами «положеннями (стан-
дартами)» та доповнити це речення текстом «16 
«Витрати».

3. Затвердити Перелік видів діяльності, щодо 
яких складається зведена фінансова звітність 
(додається).

Заступник Міністра А. В. Литвин

Питання складання фінансової звітності

наказ Мінфіна україни від 24.02.2000 р. № 37

зареєстровано в Мінюсті україни 15.03.2000 р. за № 162/4383

Перелік видів діяльності, щодо яких 
складається зведена фінансова звітність

затверджено наказом Мінфіна україни від 24.02.2000 р. № 37

зареєстровано в Мінюсті україни 15.03.2000 р. за № 162/4383

1. Основна діяльність підприємств промисло-
вості.

2. Основна діяльність будівельних, монтаж-
них, ремонтно-будівельних і бурових організа-
цій.

3. Основна діяльність проектних, пошукових 
та геологічних організацій і топографо-геодезич-
них підприємств (експедицій).

4. Капітальне будівництво.
5. Основна діяльність наукових організацій.
6. Основна діяльність постачальницько-збуто-

вих організацій.
7. Основна діяльність підприємств і організа-

цій торгівлі та громадського харчування.

8. Основна діяльність підприємств з вироб-
ництва сільськогосподарської продукції.

9. Основна діяльність підприємств побутового 
обслуговування.

10. Основна діяльність підприємств транс-
порту.

11. Основна діяльність підприємств зв’язку.
12. Основна діяльність організацій з ремонту 

і утримання автомобільних шляхів.
13. Основна діяльність підприємств житлово-

комунального господарства.
14. Основна діяльність правлінь громадських 

організацій та їх підрозділів.
15. Інші види діяльності.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною ра-
дою з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України такі Положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку (додаються):

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
2 «Баланс».
3 «Звіт про фінансові результати».
4 «Звіт про рух грошових коштів».
5 «Звіт про власний капітал».

2. Встановити, що вказані Положення (стан-
дарти) 1 — 5 застосовуються для складання 
бухгалтерської звітності за операціями, що відбу-
ваються з 2000 року. Пункти 39 — 45 Положення 
(стандарту) 3 «Звіт про фінансові результати» 
застосовуються для заповнення відповідного 
розділу показників за період, в якому набуває 
чинності Положення (стандарт) 24 «Прибуток 
на акцію».

3. Передбачити, що інші нормативні акти 
Міністерства фінансів України з бухгалтерсь-
кого обліку діють у частині, що не суперечить 
вищенаведеним положенням (стандартам) бух-
галтерського обліку.

Заступник Міністра А. В. Литвин

Про затвердження Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 391/3684
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28.01.2000 

р. № 15, від 24.02.2000 р. № 37, від 14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304, від 18.12.2001 р. 
№ 583, від 25.11.2002 р. № 989, від 23.05.2003 р. № 363, від 22.11.2004 р. № 731, від 16.03.2005 

р. № 235, від 14.12.2005 р. № 868, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«загальні виМоги до фінансової звітності»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 391/3684

Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначають-

ся мета, склад і принципи підготовки фінансової 
звітності та вимоги до визнання і розкриття 
її елементів.

2. Норми цього Положення (стандарту) слід за-
стосовувати до фінансової звітності підприємств, 
організацій та інших юридичних осіб (далі — під-
приємства) усіх форм власності (крім бюджетних 
установ) і консолідованої фінансової звітності.

(пункт 2 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

3. Терміни, що використовуються у цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Активи — ресурси, контрольовані підприєм-
ством в результаті минулих подій, використання 
яких, як очікується, призведе до отримання еко-
номічних вигод у майбутньому.

Баланс — звіт про фінансовий стан підприєм-
ства, який відображає на певну дату його активи, 
зобов’язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність  — звітність, 
що складається на підставі даних бухгалтерсь-
кого обліку для задоволення потреб певних ко-
ристувачів.

Витрати — зменшення економічних вигод 
у вигляді вибуття активів або збільшення зобо-
в’язань, які призводять до зменшення власного 
капіталу (за винятком зменшення капіталу 
за рахунок його вилучення або розподілення 
власниками).

Власний капітал — частина в активах під-
приємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань.

Доходи — збільшення економічних вигод 
у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання влас-



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ110

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

ного капіталу (за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків власників).

Звіт про власний капітал — звіт, який відо-
бражає зміни у складі власного капіталу підпри-
ємства протягом звітного періоду.

Звіт про фінансові результати — звіт про 
доходи, витрати і фінансові результати діяльності 
підприємства.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який 
відображає надходження і видаток грошових 
коштів у результаті діяльності підприємства 
у звітному періоді.

Зобов’язання — заборгованість підприємства, 
яка виникла внаслідок минулих подій і погашен-
ня якої в майбутньому, як очікується, призведе 
до зменшення ресурсів підприємства, що втілю-
ють у собі економічні вигоди.

Консолідована фінансова звітність — звіт-
ність, яка відображає фінансовий стан, результа-
ти діяльності та рух грошових коштів юридичної 
особи та її дочірніх підприємств як єдиної еконо-
мічної одиниці.

(абзац дванадцятий пункту 3 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Користувачі звітності — фізичні та юридич-
ні особи, що потребують інформації про діяль-
ність підприємства для прийняття рішень.

Облікова політика — сукупність принципів, 
методів і процедур, які використовуються під-
приємством для складання та подання фінансової 
звітності.

Примітки до фінансових звітів — сукуп-
ність показників і пояснень, яка забезпечує де-
талізацію і обґрунтованість статей фінансових 
звітів, а також інша інформація, розкриття якої 
передбачено відповідними положеннями (стан-
дартами).

Принцип бухгалтерського обліку — правило, 
яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці 
та реєстрації господарських операцій і при відо-
браженні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття — надання інформації, яка є сут-
тєвою для користувачів фінансової звітності.

Стаття — елемент фінансового звіту, який 
відповідає критеріям, установленим цим Поло-
женням (стандартом).

Суттєва інформація — інформація, відсут-
ність якої може вплинути на рішення користу-
вачів фінансової звітності. Суттєвість інформації 
визначається відповідними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку та керівництвом 
підприємства.

Фінансова звітність — бухгалтерська звіт-
ність, що містить інформацію про фінансовий 
стан, результати діяльності та рух грошових 
коштів підприємства за звітний період.

Мета фінансової звітності
4. Метою складання фінансової звітності 

є надання користувачам для прийняття рішень 
повної, правдивої та неупередженої інформації 
про фінансовий стан, результати діяльності та рух 
коштів підприємства.

5. Порядок надання фінансової звітності 
користувачам визначається чинним законодав-
ством.

6. Фінансова звітність забезпечує інформацій-
ні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними 
паперами;

участі в капіталі підприємства;
оцінки якості управління;
оцінки здатності підприємства своєчасно ви-

конувати свої зобов’язання;
забезпеченості зобов’язань підприємства;
визначення суми дивідендів, що підлягають 

розподілу;
регулювання діяльності підприємства;
інших рішень.
7. Фінансова звітність повинна задовольняти 

потреби тих користувачів, які не можуть вимага-
ти звітів, складених з урахуванням їх конкрет-
них інформаційних потреб.

Склад та елементи фінансової звітності
8. Фінансова звітність складається з: балансу, 

звіту про фінансові результати, звіту про рух гро-
шових коштів, звіту про власний капітал і при-
міток до звітів.

9. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст 
яких визначаються відповідними положеннями 
(стандартами).

10. Стаття наводиться у фінансовій звітності, 
якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття 
майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією 
статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначе-
на.

11. До фінансової звітності включаються 
показники діяльності філій, представництв, 
відділень та інших відособлених підрозділів 
підприємства.

У рядках форм фінансової звітності, які не ма-
ють показників, ставиться прочерк.

(пункт 11 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Звітний період
12. Звітним періодом для складання фінансо-

вої звітності є календарний рік. Баланс підпри-
ємства складається на кінець останнього дня 
звітного періоду.
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Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка 
охоплює певний період, складається наростаючим 
підсумком з початку звітного року.

13. Перший звітний період новоствореного 
підприємства може бути меншим за 12 місяців, 
але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним 
періодом підприємства, що ліквідується, є період 
з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності
14. Інформація, яка надається у фінансових 

звітах, повинна бути дохідлива і розрахована 
на однозначне тлумачення її користувачами 
за умови, що вони мають достатні знання та за-
цікавлені у сприйнятті цієї інформації.

15. Фінансова звітність повинна містити лише 
доречну інформацію, яка впливає на прийняття 
рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити 
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити 
та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минуло-
му.

16. Фінансова звітність повинна бути достовір-
ною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, 
є достовірною, якщо вона не містить помилок 
та перекручень, які здатні вплинути на рішення 
користувачів звітності.

17. Фінансова звітність повинна надавати мож-
ливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періо-
ди;

фінансові звіти різних підприємств.
Передумовою зіставності є наведення відповід-

ної інформації попереднього періоду та розкриття 
інформації про облікову політику і її зміни. Уста-
новлення і зміни облікової політики підприємства 
здійснюються за рішенням власника (власників) 
або уповноваженого органу (посадової особи). 
Облікова політика підприємств державного, 
комунального секторів економіки визначається 
у розпорядчому документі, який приймається 
підприємством відповідно до Положення про 
порядок бухгалтерського обліку окремих акти-
вів та операцій підприємств державного, кому-
нального секторів економіки та господарських 
організацій, які володіють та/або користуються 
об’єктами державної, комунальної власності, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 19.12.2006 № 1213.

(абзац четвертий пункту 17 із змінами, внесени-
ми згідно з наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 14.12.2005 р. № 868, від 19.12.2006 р. № 1213)

Принципи підготовки фінансової звітності
18. Фінансова звітність підприємства форму-

ється з дотриманням таких принципів:
автономності підприємства, за яким кожне 

підприємство розглядається як юридична особа, 
що відокремлена від власників. Тому особисте 

майно і зобов’язання власників не повинні відо-
бражатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає 
оцінку активів і зобов’язань підприємства, ви-
ходячи з припущення, що його діяльність три-
ватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяль-
ності підприємства на певні періоди часу з метою 
складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, 
що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи 
з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів 
і витрат, за яким для визначення фінансового 
результату звітного періоду слід зіставити доходи 
звітного періоду з витратами, які були здійснені 
для отримання цих доходів. При цьому доходи 
і витрати відображаються в обліку і звітності 
у момент їх виникнення, незалежно від часу над-
ходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінан-
сова звітність повинна містити всю інформацію 
про фактичні та потенційні наслідки операцій 
та подій, яка може вплинути на рішення, що при-
ймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне 
(із року в рік) застосування підприємством обра-
ної облікової політики. Зміна облікової політики 
повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансо-
вій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, 
що застосовуються в бухгалтерському обліку, по-
винні запобігати заниженню оцінки зобов’язань 
та витрат і завищенню оцінки активів і доходів 
підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким 
операції повинні обліковуватись відповідно 
до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 
форми;

єдиного грошового вимірника, який передба-
чає вимірювання та узагальнення всіх операцій 
підприємства у його фінансовій звітності в єдиній 
грошовій одиниці.

Розкриття інформації у фінансовій звітності
19. Для того, щоб фінансова звітність була 

зрозумілою користувачам, вона повинна містити 
дані про:

підприємство;
дату звітності та звітний період;
валюту звітності та одиницю її виміру;
відповідну інформацію за звітний період і ана-

логічний період попереднього року;
(абзац п’ятий пункту 19 в редакції наказу Міні-

стерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

облікову політику підприємства та її зміни;
консолідацію фінансових звітів;
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припинення (ліквідацію) окремих видів ді-
яльності;

обмеження щодо володіння активами;
участь у спільних підприємствах;
виявлені помилки минулих років та пов’язані 

з ними коригування;
переоцінку статей фінансових звітів;
іншу інформацію, розкриття якої передбачено 

відповідними положеннями (стандартами).
20. Інформація про підприємство, яка підлягає 

розкриттю у фінансовій звітності, включає:
назву, організаційно-правову форму та місцез-

находження підприємства (країну, де зареєстро-
ване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприєм-
ства;

назву органу управління, у віданні якого пере-
буває підприємство, або назву його материнської 
(холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства 
протягом звітного періоду.

21. Кожний фінансовий звіт повинен містити 
дату, станом на яку наведені його показники, або 
період, який він охоплює. Якщо період, за який 
складено фінансовий звіт, відрізняється від звіт-
ного періоду, передбаченого цим Положенням 
(стандартом), то причини і наслідки цього по-

винні бути розкриті у примітках до фінансової 
звітності.

22. У фінансовій звітності повинна бути вказа-
на валюта, в якій відображені елементи звітності, 
та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валю-
ти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то під-
приємство повинно розкривати причини цього 
та методи, що були використані для переведення 
фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

23. Підприємство повинно висвітлювати об-
рану облікову політику шляхом опису:

23.1. Принципів оцінки статей звітності.
23.2. Методів обліку щодо окремих статей 

звітності.
24. Інформація, що підлягає розкриттю, на-

водиться безпосередньо у фінансових звітах або 
у примітках до них.

25. У примітках до фінансових звітів слід 
розкривати:

25.1. Облікову політику підприємства.
25.2. Інформацію, яка не наведена безпосе-

редньо у фінансових звітах, але є обов’язковою 
за відповідними положеннями (стандартами).

25.3. Інформацію, що містить додатковий ана-
ліз статей звітності, потрібний для забезпечення 
її зрозумілості та доречності.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «баланс»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 396/3689
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 
14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 23.05.2003 р. 

№ 363, від 22.11.2004 р. № 731, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визнача-

ються зміст і форма балансу та загальні вимоги 
до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосо-
вуються до балансів підприємств, організацій та ін-
ших юридичних осіб (далі — підприємства) усіх 
форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого 
балансу визначаються окремим положенням 
(стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Активи — ресурси, контрольовані підприєм-
ством в результаті минулих подій, використання 

яких, як очікується, приведе до надходження 
економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал — частина в активах під-
приємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань.

Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язан-
ня, які не є поточними зобов’язаннями.

Пов’язані сторони — особи, стосунки між 
якими обумовлюють можливість однієї сторони 
контролювати іншу або здійснювати суттєвий 
вплив на прийняття фінансових і оперативних 
рішень іншою стороною.

(абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)
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Зобов’язання — заборгованість підприємства, 
яка виникла внаслідок минулих подій і погашен-
ня якої, як очікується, призведе до зменшення 
ресурсів підприємства, що втілюють в собі еко-
номічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів — коротко-
строкові високоліквідні фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються у певні суми грошових 
коштів і які характеризуються незначним ризи-
ком зміни вартості.

Фінансові інвестиції — активи, які утриму-
ються підприємством з метою збільшення прибут-
ку (відсотків, дивідендів тощо), зростання варто-
сті капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які 
будуть погашені протягом операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашені протягом 
дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи — всі активи, що не є обо-
ротними.

Оборотні активи — грошові кошти та їх екві-
валенти, що не обмежені у використанні, а також 
інші активи, призначені для реалізації чи спожи-
вання протягом операційного циклу чи протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл — проміжок часу між 
придбанням запасів для здійснення діяльності 
та отриманням коштів (еквівалентів грошових 
коштів) від реалізації виробленої з них продукції 
або товарів і послуг.

(абзац дванадцятий пункту 4 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

5. Метою складання балансу є надання ко-
ристувачам повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан підприємства 
на звітну дату.

6. У балансі відображаються активи, зобов’я-
зання та власний капітал підприємства.

7. Згортання статей активів та зобов’язань 
є неприпустимим, крім випадків, передбачених 
відповідними положеннями (стандартами).

8. Підсумок активів балансу повинен дорівню-
вати сумі зобов’язань та власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Поло-
ження (стандарту). Для малих підприємств може 
передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу
10. Актив відображається в балансі за умови, 

що оцінка його може бути достовірно визначена 
і очікується отримання в майбутньому економіч-
них вигод, пов’язаних з його використанням.

11. Витрати на придбання та створення активу, 
які, відповідно до пункту 10 цього Положення 
(стандарту), не можуть бути відображені в балан-
сі, включаються до складу витрат звітного періоду 
у звіті про фінансові результати.

12. Зобов’язання відображається у балансі, 
якщо його оцінка може бути достовірно визначена 
та існує ймовірність зменшення економічних ви-
год у майбутньому внаслідок його погашення.

13. Власний капітал відображається в балансі 
одночасно з відображенням активів або зобов’я-
зань, які призводять до його зміни.

Зміст статей балансу
14. У статті «Нематеріальні активи» відобра-

жається вартість об’єктів, які віднесені до складу 
нематеріальних активів згідно з відповідними 
положеннями (стандартами). У цій статті наво-
дяться окремо первісна та залишкова вартість 
нематеріальних активів, а також нарахована 
у встановленому порядку сума накопиченої 
амортизації. Залишкова вартість визначається 
як різниця між первісною вартістю і сумою нако-
пиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

15. У статті «Незавершене будівництво» відо-
бражається вартість незавершених капітальних 
інвестицій у будівництво, створення, виготов-
лення, реконструкцію, модернізацію, придбання 
необоротних активів (включаючи необоротні ма-
теріальні активи, призначені для заміни діючих, 
і устаткування для монтажу), що здійснюються 
підприємством, а також авансові платежі для 
фінансування капітального будівництва.

(пункт 15 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

16. У статті «Основні засоби» наводиться 
вартість власних та отриманих на умовах фінан-
сового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 
майнових комплексів, які віднесені до складу 
основних засобів згідно з відповідними положен-
нями, державні (казенні) та комунальні підпри-
ємства — вартість майна, отриманого на праві 
господарського відання чи праві оперативного 
управління, у тому числі вартість земельних 
ділянок, отриманих на праві постійного кори-
стування. У цій статті також наводиться вартість 
інших необоротних матеріальних активів.

(абзац перший пункту 16 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 19.12.2006 р. № 1213)

У цій статті наводяться окремо первісна (пере-
оцінена) вартість, сума зносу основних засобів 
(у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку 
балансу включається залишкова вартість, яка 
визначається як різниця між первісною (переоці-
неною) вартістю основних засобів і сумою їх зносу 
на дату балансу.

(абзац другий пункту 16 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)
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16.1. У статті «Довгострокові біологічні ак-
тиви» відображається вартість довгострокових 
біологічних активів, облік яких ведеться за По-
ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
30 «Біологічні активи». У цій статті наводяться 
справедлива (первісна, переоцінена) вартість, 
сума накопиченої амортизації (у дужках) і за-
лишкова вартість довгострокових біологічних 
активів. До підсумку балансу включається спра-
ведлива або залишкова вартість, яка дорівнює 
різниці між первісною (переоціненою) вартістю 
і сумою накопиченої амортизації.

(пункт 16 доповнено підпунктом 16.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 11.12.2006 р. № 1176)

17. У статті «Довгострокові фінансові інвести-
ції» відображаються фінансові інвестиції на пері-
од більше одного року, а також усі інвестиції, які 
не можуть бути вільно реалізовані в будь-який 
момент. У цій статті виділяються фінансові ін-
вестиції, які згідно з відповідними положеннями 
(стандартами) обліковуються методом участі 
в капіталі.

18. У статті «Довгострокова дебіторська забор-
гованість» показується заборгованість фізичних 
та юридичних осіб, яка не виникає в ході нор-
мального операційного циклу та буде погашена 
після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті «Відстрочені податкові активи» 
відображається сума податку на прибуток, 
що підлягає відшкодуванню в наступних періо-
дах унаслідок тимчасової різниці між обліковою 
та податковою базами оцінки.

20. У статті «Інші необоротні активи» наво-
дяться суми необоротних активів, які не можуть 
бути включені до наведених вище статей розділу 
«Необоротні активи», крім гудвілу і гудвілу не-
гативного, що виникають при придбанні.

(пункт 20 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

21. У статті «Виробничі запаси» показується 
вартість запасів малоцінних та швидкозношува-
них предметів, сировини, основних і допоміжних 
матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів 
і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, 
будівельних матеріалів та інших матеріалів, при-
значених для споживання в ході нормального 
операційного циклу.

(пункт 21 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

22. У статті «Поточні біологічні активи» відо-
бражається вартість поточних біологічних акти-
вів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі 
і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, 
вибракувані з основного стада для реалізації, 

молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) 
в оцінці за справедливою або первісною вартістю, 
а також рослинництва (зернові, технічні, ово-
чеві та інші культури) в оцінці за справедливою 
вартістю, облік яких ведеться за Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біоло-
гічні активи».

(пункт 22 у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

23. У статті «Незавершене виробництво» по-
казуються витрати на незавершене виробництво 
і незавершені роботи (послуги), а також вартість 
напівфабрикатів власного виробництва і вало-
ва заборгованість замовників за будівельними 
контрактами.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

24. У статті «Готова продукція» показуються 
запаси виробів на складі, обробка яких закінче-
на та які пройшли випробування, приймання, 
укомплектовані згідно з умовами договорів 
із замовниками і відповідають технічним умо-
вам і стандартам. Продукція, яка не відповідає 
наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які 
не прийняті замовником, показуються у складі 
незавершеного виробництва.

25. У статті «Товари» показується без суми 
торгових націнок вартість товарів, які придбані 
підприємствами для наступного продажу.

(пункт 25 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

26. У статті «Векселі одержані» показується 
заборгованість покупців, замовників та інших 
дебіторів за відвантажену продукцію (товари), 
інші активи, виконані роботи та надані послуги, 
яка забезпечена векселями.

(пункт 26 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

27. У статті «Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги» відображається за-
боргованість покупців або замовників за надані 
їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім 
заборгованості, яка забезпечена векселем). У під-
сумок балансу включається чиста реалізаційна 
вартість, яка визначається шляхом вирахування 
з дебіторської заборгованості резерву сумнівних 
боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться 
у дужках.

(пункт 27 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

28. У статті «Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом» показується дебі-
торська заборгованість фінансових і податкових 
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органів, а також переплата за податками, зборами 
та іншими платежами до бюджету.

29. У статті «Дебіторська заборгованість за ви-
даними авансами» показується сума авансів, 
наданих іншим підприємствам у рахунок на-
ступних платежів.

30. У статті «Дебіторська заборгованість 
з нарахованих доходів» показується сума на-
рахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, 
що підлягають надходженню.

31. У статті «Дебіторська заборгованість із вну-
трішніх розрахунків» показується заборгованість 
пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість 
із внутрішньовідомчих розрахунків.

32. У статті «Інша поточна дебіторська забор-
гованість» показується заборгованість дебіторів, 
яка не може бути включена до інших статей де-
біторської заборгованості та яка відображається 
у складі оборотних активів.

32.1. Показники дебіторської заборгованості 
(крім дебіторської заборгованості за товари, ро-
боти, послуги) у разі створення щодо неї резерву 
сумнівних боргів наводяться у балансі за чистою 
реалізаційною вартістю, яка визначається у по-
рядку, наведеному в пункті 27 цього Положення 
(стандарту).

(Положення доповнено пунктом 32.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

33. У статті «Поточні фінансові інвестиції» 
відображають фінансові інвестиції на строк, 
що не перевищує один рік, які можуть бути вільно 
реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, 
які є еквівалентами грошових коштів).

34. У статті «Грошові кошти та їх еквівален-
ти» відображаються кошти в касі, на поточних 
та інших рахунках у банках, які можуть бути 
використані для поточних операцій, а також ек-
віваленти грошових коштів. У цій статті окремо 
наводяться кошти в національній та іноземній 
валютах. Кошти, які не можна використати 
для операцій протягом одного року, починаючи 
з дати балансу або протягом операційного циклу 
внаслідок обмежень, слід виключати зі складу 
оборотних активів та відображати як необоротні 
активи.

35. У статті «Інші оборотні активи» відобра-
жаються суми оборотних активів, які не можуть 
бути включені до наведених вище статей розділу 
«Оборотні активи». У цій статті наводиться, 
зокрема, сальдо субрахунків 331 «Грошові до-
кументи в національній валюті», 332 «Грошові 
документи в іноземній валюті» і 643 «Податкові 
зобов’язання».

(пункт 35 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

36. У складі витрат майбутніх періодів відо-
бражаються витрати, що мали місце протягом 
поточного або попередніх звітних періодів, але 
належать до наступних звітних періодів.

37. У статті «Статутний капітал» наводиться 
зафіксована в установчих документах загальна 
вартість активів, які є внеском власників (учасни-
ків) до капіталу підприємства. Підприємства, для 
яких не передбачена фіксована сума статутного 
капіталу, відображають у цій статті суму фак-
тичного внеску власників до статутного капіталу 
підприємства.

(пункт 37 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

38. У статті «Пайовий капітал» наводиться 
сума пайових внесків членів спілок та інших 
підприємств, що передбачена установчими до-
кументами.

39. У статті «Додатковий вкладений капітал» 
акціонерні товариства показують суму, на яку вар-
тість реалізації випущених акцій перевищує їхню 
номінальну вартість. Інші підприємства відобра-
жають у цій статті суму капіталу, який вкладено 
засновниками понад статутний капітал.

(пункт 39 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

40. У статті «Інший додатковий капітал» відо-
бражаються сума дооцінки необоротних активів, 
вартість необоротних активів, безкоштовно от-
риманих підприємством від інших юридичних 
або фізичних осіб, та інші види додаткового 
капіталу.

(пункт 40 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.06.2000 р. № 131)

41. У статті «Резервний капітал» наводиться 
сума резервів, створених, відповідно до чинного 
законодавства або установчих документів, за ра-
хунок нерозподіленого прибутку підприємства.

42. У статті «Нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток)» відображається або сума не-
розподіленого прибутку, або сума непокритого 
збитку. Сума непокритого збитку наводиться 
в дужках та вираховується при визначенні під-
сумку власного капіталу.

(пункт 42 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

43. У статті «Неоплачений капітал» відобража-
ється сума заборгованості власників (учасників) 
за внесками до статутного капіталу. Ця сума 
наводиться в дужках і вираховується при визна-
ченні підсумку власного капіталу.

44. У статті «Вилучений капітал» господарські 
товариства відображають фактичну собівартість 
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акцій власної емісії або часток, викуплених то-
вариством у його учасників, державні (казенні) 
та комунальні підприємства — передачу майна 
відповідно до Положення про порядок бухгал-
терського обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального секторів 
економіки і господарських організацій, які воло-
діють та/або користуються об’єктами державної, 
комунальної власності, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 
№ 1213. Сума вилученого капіталу наводиться 
в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні 
підсумку власного капіталу.

(пункт 44 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 19.12.2006 р. № 1213)

45. У складі забезпечень наступних витрат 
і платежів відображаються нараховані у звітно-
му періоді майбутні витрати та платежі (витрати 
на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’-
язання тощо), величина яких на дату складання 
балансу може бути визначена тільки шляхом 
попередніх (прогнозних) оцінок, а також залиш-
ки коштів цільового фінансування і цільових 
надходжень, які отримані з бюджету та інших 
джерел.

45.1. Підприємства, які відповідно до законо-
давства є страховиками, у вписуваному рядку 
415 наводять суму страхових резервів, у вписува-
ному рядку 416 наводять у дужках суму часток 
перестраховиків у страхових резервах, різниця 
між якими включається до підсумку розділу 
балансу.

(пункт 45 доповнено підпунктом 45.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)

45.2. Підприємства, які здійснюють діяльність 
з випуску та проведення лотерей на території 
України, у вписуваному рядку 417 наводять за-
лишок сформованого призового фонду, що під-
лягає виплаті переможцям лотереї відповідно 
до оприлюднених умов її випуску та проведення, 
у вписуваному рядку 418 наводять залишок сфор-
мованого резерву на виплату джек-поту, не забез-
печеного сплатою участі у лотереї.

(пункт 45 доповнено підпунктом 45.2 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 22.11.2004 р. № 731)

46. У статті «Довгострокові кредити банків» 
показується сума заборгованості підприємства 
банкам за отриманими від них позиками, яка 
не є поточним зобов’язанням.

47. У статті «Інші довгострокові фінансові 
зобов’язання» наводиться сума довгострокової 
заборгованості підприємства щодо зобов’язання 
із залучення позикових коштів (крім кредитів 
банків), на які нараховуються відсотки.

48. У статті «Відстрочені податкові зобов’я-
зання» показується сума податків на прибуток, 
що підлягають сплаті в майбутніх періодах внас-
лідок тимчасової різниці між обліковою та пода-
тковою базами оцінки.

49. У статті «Інші довгострокові зобов’язання» 
показується сума довгострокових зобов’язань, які 
не можуть бути включені до інших статей розділу 
«Довгострокові зобов’язання».

50. У статті «Короткострокові кредити бан-
ків» відображається сума поточних зобов’язань 
підприємства перед банками за отриманими від 
них позиками.

51. У статті «Поточна заборгованість за до-
вгостроковими зобов’язаннями» показується 
сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу.

52. У статті «Векселі видані» показується 
сума заборгованості, на яку підприємство ви-
дало векселі на забезпечення поставок (робіт, 
послуг) постачальників, підрядчиків та інших 
кредиторів.

53. У статті «Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги» показується сума 
заборгованості постачальникам і підрядчикам 
за матеріальні цінності, виконані роботи та от-
римані послуги (крім заборгованості, забезпеченої 
векселями).

54. У статті «Поточні зобов’язання за одержа-
ними авансами» відображається сума авансів, 
одержаних від інших осіб у рахунок наступних 
поставок продукції, виконання робіт (послуг).

55. У статті «Поточні зобов’язання із роз-
рахунків з бюджетом» показується заборгова-
ність підприємства за усіма видами платежів 
до бюджету, включаючи податки з працівників 
підприємства.

56. У статті «Поточні зобов’язання з позабюд-
жетних платежів» показується заборгованість 
за внесками до позабюджетних фондів, передба-
чених чинним законодавством.

57. У статті «Поточні зобов’язання зі страху-
вання» відображається сума заборгованості за ві-
драхуваннями до пенсійного фонду, на соціальне 
страхування, страхування майна підприємства 
та індивідуальне страхування його працівників. 
57.1. У статті «Поточні зобов’язання за розрахун-
ками з оплати праці» відображається заборгова-
ність підприємства з оплати праці, включаючи 
депоновану заробітну плату.

(пункт 57 доповнено підпунктом 57.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)

58. У статті «Поточні зобов’язання за розра-
хунками з учасниками» відображається заборго-
ваність підприємства його учасникам (засновни-
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кам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди 
тощо) і формуванням статутного капіталу.

59. У статті «Поточні зобов’язання із внутріш-
ніх розрахунків» відображається заборгованість 
підприємства пов’язаним сторонам та креди-
торська заборгованість з внутрішньовідомчих 
розрахунків.

60. У статті «Інші поточні зобов’язання» відо-
бражаються суми зобов’язань, які не можуть бути 
включеними до інших статей, наведених у розділі 
«Поточні зобов’язання». У цій статті наводиться, 
зокрема, сальдо субрахунку 644 «Податковий 
кредит» і сума валової заборгованості замовникам 

за будівельними контрактами.
(пункт 60 із змінами, внесеними згід-

но з наказом Міністерства фінансів 
України від 25.11.2002 р. № 989)

61. До складу доходів майбутніх періодів вклю-
чаються доходи, отримані протягом поточного 
або попередніх звітних періодів, які належать 
до наступних звітних періодів.

Оцінка та розкриття статей балансу
62. Оцінка та подальше розкриття окремих 

статей балансу в примітках до звітності здійс-
нюються згідно з відповідними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)  

бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)   01

Підприємство  за ЄДРПОУ  

Територія  за КОАТУУ  

Форма власності  за КФВ  

Орган державного управління  за СПОДУ  

Галузь  за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності  за КВЕД  

Одиниця виміру: тис. грн.  Контрольна сума  

Адреса  

Баланс 
на ____________________ 20__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка
На початок звітного 

періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010   

первісна вартість 011   

накопичена амортизація 012   

Незавершене будівництво 020   

Основні засоби:    

залишкова вартість 030   

первісна вартість 031   

знос 032   

Довгострокові біологічні активи:    

справедлива (залишкова) вартість 035   
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первісна вартість 036   

накопичена амортизація 037   

Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040   

інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100   

Поточні біологічні активи 110   

Незавершене виробництво 120   

Готова продукція 130   

Товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

чиста реалізаційна вартість 160   

первісна вартість 161   

резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом 170   

за виданими авансами 180   

з нарахованих доходів 190   

із внутрішніх розрахунків 200   

Інша поточна дебіторська заборгованість 210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230   

в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270   
Баланс 280   

Пасив
Код 

рядка
На початок звітного 

періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал    
Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додатковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   

Неоплачений капітал 360 ( ) ( )

Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Усього за розділом I 380   
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   
Усього за розділом II 430   
III. Довгострокові зобов’язання    
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Довгострокові кредити банків 440   

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470   
Усього за розділом III 480   
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530   

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів 540   

з бюджетом 550   

з позабюджетних платежів 560   

зі страхування 570   

з оплати праці 580   

з учасниками 590   

із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610   
Усього за розділом IV 620   
V. Доходи майбутніх періодів 630   
Баланс 640   

Керівник
Головний бухгалтер

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 
р. № 989, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3  
«звіт Про фінансові результати»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 397/3690
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 24.02.2000 р. 

№ 37, від 14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304, від 18.12.2001 р. № 583, від 25.11.2002 р. № 989, 
від 23.05.2003 р. № 363, від 22.11.2004 р. № 731, від 16.03.2005 р. № 235, від 11.12.2006 р. № 1176

Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визнача-

ються зміст і форма Звіту про фінансові резуль-
тати, а також загальні вимоги до розкриття його 
статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) сто-
суються звітів про фінансові результати під-
приємств, організацій та інших юридичних осіб 
(далі — підприємства) усіх форм власності (крім 
банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого 
звіту про фінансові результати визначаються 
окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Витрати — зменшення економічних вигод у ви-
гляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які 
призводять до зменшення власного капіталу (за ви-
нятком зменшення капіталу за рахунок його вилучен-
ня або розподілу власниками) за звітний період.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 22.11.2004 р. № 731)

Власний капітал — частина в активах під-
приємства, що залишається після вирахування 
його зобов’язань.
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Доходи — збільшення економічних вигод 
у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань, які призводять до зростання власно-
го капіталу (крім зростання капіталу за рахунок 
внесків власників) за звітний період.

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 22.11.2004 р. № 731)

Збиток — перевищення суми витрат над су-
мою доходу, для отримання якого були здійснені 
ці витрати.

Звичайна діяльність — будь-яка основна 
діяльність підприємства, а також операції, що її 
забезпечують або виникають внаслідок її про-
ведення.

Метод участі в капіталі — метод обліку 
інвестицій, згідно з яким балансова вартість інве-
стицій відповідно збільшується або зменшується 
на суму збільшення або зменшення частки інве-
стора у власному капіталі об’єкта інвестування.

Надзвичайна подія — подія або операція, 
яка відрізняється від звичайної діяльності під-
приємства, та не очікується, що вона повторюва-
тиметься періодично або в кожному наступному 
звітному періоді.

Операційна діяльність — основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які 
не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність — операції, пов’язані 
з виробництвом або реалізацією продукції (това-
рів, робіт, послуг), що є головною метою створен-
ня підприємства і забезпечують основну частку 
його доходу.

Прибуток — сума, на яку доходи перевищу-
ють пов’язані з ними витрати.

Асоційоване підприємство — підприємство, 
на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є до-
чірнім або спільним підприємством інвестора.

(абзац дванадцятий пункту 4 в ре-
дакції наказу Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

5. Метою складання звіту про фінансові ре-
зультати є надання користувачам повної, прав-
дивої та неупередженої інформації про доходи, 
витрати, прибутки і збитки від діяльності під-
приємства за звітний період.

6. Форма Звіту про фінансові результати є до-
датком до цього Положення (стандарту).

Для малих підприємств може передбачатися 
скорочена форма звіту про фінансові результа-
ти.

Визнання доходів і витрат
7. За умови, що оцінка доходу може бути до-

стовірно визначена, доход у Звіті про фінансові 
результати відображається в момент надход-
ження активу або погашення зобов’язання, які 

призводять до збільшення власного капіталу під-
приємства (крім зростання капіталу за рахунок 
внесків учасників).

8. За умови, що оцінка витрат може бути досто-
вірно визначена, витрати відображаються у Звіті 
про фінансові результати в момент вибуття акти-
ву або збільшення зобов’язання, які призводять 
до зменшення власного капіталу підприємства 
(крім зменшення капіталу за рахунок його вилу-
чення або розподілу власниками).

9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди 
протягом кількох звітних періодів, то витрати 
відображаються у Звіті про фінансові результа-
ти на основі систематичного та раціонального 
їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) 
протягом тих звітних періодів, коли надходять 
відповідні економічні вигоди.

10. Витрати слід негайно відображати у звіті 
про фінансові результати, якщо економічні ви-
годи не відповідають або перестають відповідати 
такому стану, за якого вони визнаються активами 
підприємства.

11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, 
крім випадків, передбачених відповідними поло-
женнями (стандартами). Показники про непрямі 
податки, вирахування з доходу, собівартість, 
витрати і збитки наводяться у дужках.

(пункт 11 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

Визначення прибутку (збитку) за звітний період
12. Доходи і витрати, які відповідають кри-

теріям, викладеним вище, наводять у Звіті про 
фінансові результати з метою визначення чистого 
прибутку або збитку звітного періоду (крім ви-
падків, коли відповідні положення (стандарти) 
передбачають винятки з цього правила).

13. У статті «Доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається 
загальний доход (виручка) від реалізації про-
дукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вира-
хування наданих знижок, повернення проданих 
товарів та непрямих податків (податку на додану 
вартість, акцизного збору тощо). Організації, 
основною діяльністю яких є торгівля цінними 
паперами, у цій статті відображають вартість, 
за якою реалізовано цінні папери, та суму вина-
городи за виконання інших операцій, пов’язаних 
з розміщенням, купівлею і продажем цінних 
паперів.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304)

14. У статті «Податок на додану вартість» відо-
бражається сума податку на додану вартість, яка 
включена до складу доходу (виручки) від реаліза-
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ції продукції (товарів, робіт, послуг).
15. У статті «Акцизний збір» підприємства — 

платники акцизного збору відображають суму, 
яка врахована у складі доходу (виручки) від реа-
лізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Підприємства, які сплачують інші збори 
або податки з обороту, показують їх суму у віль-
ному рядку звіту про фінансові результати. Зо-
крема, у цьому рядку відображаються належні 
до сплати безпосередньо Пенсійному фонду 
України збори на обов’язкове державне пенсійне 
страхування з торгівлі ювелірними виробами 
із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного 
каміння, надання послуг стільникового рухомого 
зв’язку. У цьому рядку підприємства — платники 
відповідного податку, збору (обов’язкового пла-
тежу) наводять належні до сплати суми податку 
з реклами, збору на розвиток виноградарства, са-
дівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, 
природний газ і газовий конденсат тощо.

(пункт 16 із змінами, внесеними згідно 
з наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 30.11.2000 р. № 304, від 22.11.2004 

р. № 731, від 16.03.2005 р. № 235)

17. У статті «Інші вирахування з доходу» відо-
бражаються надані знижки, повернення товарів 
та інші суми, що підлягають вирахуванню з дохо-
ду (виручки) від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій 
статті відображають одержані підприємством від 
інших осіб суми доходів, що за договорами нале-
жать комітентам, принципалам тощо.

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно 
з наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 

р. № 304, від 18.12.2001 р. № 583)

18. Чистий доход (виручка) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) визначається шля-
хом вирахування з доходу (виручки) від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних 
податків, зборів, знижок тощо.

19. У статті «Собівартість реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг)» показується вироб-
нича собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, ро-
біт, послуг) визначається згідно з положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запа-
си», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». У цій 
статті організації, основною діяльністю яких 
є торгівля цінними паперами, відображають 
балансову вартість реалізованих цінних паперів. 
Підприємства, які відповідно до законодавства 
є страховиками, у цій статті наводять виплати 
страхових сум та страхових відшкодувань. Під-
приємства, які здійснюють діяльність з випуску 
та проведення лотерей, у цій статті наводять 

відрахування на створення (формування) за звіт-
ний період призового фонду, а також резерву, 
що покриває величину джек-поту, не забезпечену 
сплатою участі у лотереї.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно 
з наказами Міністерства фінансів Украї-
ни від 24.02.2000 р. № 37, від 30.11.2000 р. 

№ 304, від 22.11.2004 р. № 731, від 16.03.2005 
р. № 235, від 11.12.2006 р. № 1176)

20. Валовий прибуток (збиток) розраховується 
як різниця між чистим доходом від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

21. У статті «Інші операційні доходи» відо-
бражаються суми інших доходів від операційної 
діяльності підприємства, крім доходу (виручки) 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 
доход від операційної оренди активів; доход від 
операційних курсових різниць; відшкодування 
раніше списаних активів; доход від реалізації 
оборотних активів (крім фінансових інвестицій) 
тощо. До цієї статті також уключаються дохід 
від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції та дохід від 
зміни вартості біологічних активів з виділенням 
у вписуваному рядку 061 доходу від первісного 
визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних унаслідок сільсь-
когосподарської діяльності.

(пункт 21 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

22. У статті «Адміністративні витрати» ві-
дображаються загальногосподарські витрати, 
пов’язані з управлінням та обслуговуванням 
підприємства.

23. У статті «Витрати на збут» відображаються 
витрати підприємства, пов’язані з реалізацією 
продукції (товарів) — витрати на утримання 
підрозділів, що займаються збутом продукції 
(товарів), рекламу, доставку продукції спожива-
чам тощо.

24. У статті «Інші операційні витрати» відо-
бражаються собівартість реалізованих виробни-
чих запасів; відрахування на створення резерву 
сумнівних боргів і суми списаної безнадійної 
дебіторської заборгованості відповідно до пун-
кту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України 
від 8 жовтня 1999 року № 237 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 
року за № 725/4018, втрати від знецінення за-
пасів; втрати від операційних курсових різниць; 
визнані економічні санкції; відрахування для 
забезпечення наступних операційних витрат, 
а також усі інші витрати, що виникають в процесі 
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операційної діяльності підприємства (крім ви-
трат, що включаються до собівартості продукції, 
товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться та-
кож витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, від 
зміни вартості біологічних активів з виділенням 
у рядку 091 витрат від первісного визнання біо-
логічних активів сільськогосподарської продук-
ції, одержаних унаслідок сільськогосподарської 
діяльності.

(пункт 24 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 

25.11.2002 р. № 989, від 11.12.2006 р. № 1176)

25. Прибуток (збиток) від операційної діяль-
ності визначається як алгебраїчна сума валового 
прибутку (збитку), іншого операційного доходу, 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших 
операційних витрат.

26. У статті «Доход від участі в капіталі» ві-
дображається доход, отриманий від інвестицій 
в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 
облік яких ведеться методом участі в капіталі.

27. У статті «Інші фінансові доходи» показу-
ються дивіденди, відсотки та інші доходи, отри-
мані від фінансових інвестицій (крім доходів, які 
обліковуються за методом участі в капіталі).

28. У статті «Інші доходи» показується доход 
від реалізації фінансових інвестицій, необорот-
них активів і майнових комплексів; доход від 
неопераційних курсових різниць та інші доходи, 
які виникають у процесі звичайної діяльності, 
але не пов’язані з операційною діяльністю під-
приємства.

29. У статті «Фінансові витрати» показуються 
витрати на проценти та інші витрати підприєм-
ства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансо-
вих витрат, які включаються до собівартості ква-
ліфікаційних активів відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 
витрати»).

(пункт 29 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

30. У статті «Втрати від участі в капіталі» ві-
дображається збиток, спричинений інвестиціями 
в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 
облік яких провадиться методом участі в капі-
талі.

31. У статті «Інші витрати» відображаються 
собівартість реалізації фінансових інвестицій, не-
оборотних активів, майнових комплексів; втрати 
від неопераційних курсових різниць; втрати від 
уцінки фінансових інвестицій та необоротних 
активів; інші витрати, які виникають у процесі 
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), 
але не пов’язані з операційною діяльністю під-
приємства.

32. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування визначається як алгебраїчна 
сума прибутку (збитку) від операційної діяль-
ності, фінансових та інших доходів (прибутків), 
фінансових та інших витрат (збитків).

(пункт 32 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.06.2000 р. № 131)

33. У статті «Податки на прибуток» показу-
ється сума податків на прибуток від звичайної 
діяльності, визначена згідно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок 
на прибуток».

34. Прибуток від звичайної діяльності визна-
чається як різниця між прибутком від звичайної 
діяльності до оподаткування та сумою податків 
з прибутку. Збиток від звичайної діяльності до-
рівнює збитку від звичайної діяльності до опо-
даткування та сумі податків на прибуток.

35. У статтях «Надзвичайні доходи» і «Над-
звичайні витрати» відображаються відповідно: 
невідшкодовані втрати від надзвичайних подій 
(стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій 
тощо), включаючи затрати на запобігання виник-
ненню втрат від стихійного лиха та техногенних 
аварій, які визначені за вирахуванням суми стра-
хового відшкодування та покриття втрат від над-
звичайних ситуацій за рахунок інших джерел; 
доходи і втрати від інших подій та операцій, які 
відповідають визначенню надзвичайних подій, 
наведеному у цьому Положенні (стандарті). Втра-
ти від надзвичайних подій відображаються за ви-
рахуванням суми, на яку зменшується податок 
на прибуток від звичайної діяльності внаслідок 
цих втрат. Зміст і вартісна оцінка доходів або 
витрат від кожної надзвичайної події слід окремо 
розкривати в примітках до фінансових звітів.

(пункт 35 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.06.2000 р. № 131)

36. У статті «Податки з надзвичайного прибут-
ку» відображається сума податків, що підлягає 
сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

37. Чистий прибуток (збиток) розраховується 
як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від зви-
чайної діяльності та надзвичайного прибутку, 
надзвичайного збитку та податків з надзвичай-
ного прибутку.

Елементи операційних витрат
38. У розділі II Звіту про фінансові результа-

ти наводяться відповідні елементи операційних 
витрат (на виробництво і збут, управління та інші 
операційні витрати), яких зазнало підприємство 
в процесі своєї діяльності протягом звітного періо-
ду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто 
за вирахуванням тих витрат, які становлять со-
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бівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена 
і спожита самим підприємством. Собівартість 
реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти 
у цьому розділі не наводиться.

(пункт 38 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 року № 989)

Розрахунок показників прибутковості акцій
39. Розділ III Звіту про фінансові результати 

заповнюють акціонерні товариства, прості ак-
ції або потенційні прості акції яких відкрито 
продаються та купуються на фондових біржах, 
включаючи товариства, які перебувають у проце-
сі випуску таких акцій. У проміжній (кварталь-
ній) фінансовій звітності наводяться показники, 
передбачені пунктами 42 і 43 цього Положення 
(стандарту).

(пункт 39 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

40. У статті «Середньорічна кількість простих 
акцій» наводиться середньозважена кількість 
простих акцій, які перебували в обігу протягом 
звітного періоду.

41. У статті «Скоригована середньорічна кіль-
кість простих акцій» наводиться середньорічна 
кількість простих акцій в обігу, скоригована 
на середньорічну кількість потенційних простих 
акцій.

(пункт 41 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

42. У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію» наводиться показник, що розра-
ховується діленням різниці між сумою чистого 
прибутку (збитку) і сумою дивідендів на приві-
лейовані акції на середньорічну кількість про-
стих акцій в обігу.

(пункт 42 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

43. У статті «Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію» відображається 
показник, що розраховується діленням скориго-
ваного чистого прибутку (збитку) на скориговану 
середньорічну кількість простих акцій в обігу.

(пункт 43 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

44. Розрахунок середньорічної кількості ак-
цій, чистого прибутку (збитку) на одну просту 
акцію та їх коригування здійснюється згідно 
з Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 24 «Прибуток на акцію».

(пункт 44 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

45. У статті «Дивіденди на одну просту акцію» 
відображається показник, який розраховується 
шляхом ділення суми оголошених дивідендів 
на кількість простих акцій, за якими сплачують-
ся дивіденди.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 р. № 87 
і зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України
21 червня 1999 р. за № 397/3690

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство ____________________________________________ за ЄДРПОУ

Територія _______________________________________________ за КОАТУУ

Орган державного управління ______________________________ за СПОДУ

Галузь __________________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ________________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

Звіт про фінансові результати 
за __________________ 20__ р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
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I. ФІНАНСОВІ РЕЗУльТАТИ

Стаття 
Код

рядка 
За звітний

період 
За попередній

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 

Податок на додану вартість 015 ( ) ( )

Акцизний збір 020 ( ) ( )

 025 ( ) ( )

Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( ) ( )

Валовий:  

 прибуток 050 

 збиток 055 ( ) ( )

Інші операційні доходи 060 ( ) ( )

Адміністративні витрати 070 ( ) ( )

Витрати на збут 080 ( ) ( )

Інші операційні витрати 090 ( ) ( )

Фінансові результати від операційної діяльності:  

 прибуток 100 

 збиток 105 ( ) ( )

Доход від участі в капіталі 110 

Інші фінансові доходи 120 

Інші доходи 130 

Фінансові витрати 140 ( ) ( )

Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )

Інші витрати 160 ( ) ( )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  

 прибуток 170 

 збиток 175 ( ) ( )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( )

Фінансові результати від звичайної діяльності:  

 прибуток 190 

 збиток 195 ( ) ( )

Надзвичайні:  

 доходи 200 

 витрати 205 ( ) ( )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )

Чистий:  

 прибуток 220 

 збиток 225 ( ) ( )

II. ЕлЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИх ВИТРАТ

Найменування показника 
Код

рядка 
За звітний

період 
За попередній

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 

Витрати на оплату праці 240 

Відрахування на соціальні заходи 250 

Амортизація 260 

Інші операційні витрати 270 

Разом 280 
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III. РОЗРАхУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті 
Код

рядка 
За звітний

період 
За попередній

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

Керівник ___________________________________________________
Головний бухгалтер _________________________________________

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4  
«звіт Про рух грошових коштів»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 398/3691
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 

28.01.2000 р. № 15, від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731

Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визнача-

ються зміст і форма звіту про рух грошових 
коштів та загальні вимоги до розкриття його 
статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) сто-
суються звітів про рух грошових коштів під-
приємств, організацій та інших юридичних осіб 
(далі — підприємства) усіх форм власності (крім 
банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого 
звіту про рух грошових коштів визначаються 
окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Грошові кошти — готівка, кошти на рахун-
ках у банках та депозити до запитання.

Група — материнське (холдингове) підприєм-
ство та його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів — коротко-
строкові високоліквідні фінансові інвестиції, 
які вільно конвертуються у певні суми грошових 
коштів і які характеризуються незначним ризи-
ком зміни їх вартості.

Негрошові операції — операції, які не по-
требують використання грошових коштів та їх 
еквівалентів.

Інвестиційна діяльність — придбання 
та реалізація тих необоротних активів, а також 

тих фінансових інвестицій, які не є складовою 
частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність — основна діяльність 
підприємства, а також інші види діяльності, які 
не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів — надходження і ви-
буття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність — діяльність, яка при-
зводить до змін розміру і складу власного та по-
зикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових 
коштів є надання користувачам фінансової звіт-
ності повної, правдивої та неупередженої інфор-
мації про зміни, що відбулися у грошових коштах 
підприємства та їх еквівалентах (далі — грошові 
кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться 
дані про рух грошових коштів протягом звітного 
періоду в результаті операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті 
однієї операції включає суми, які належать до різ-
них видів діяльності, то ці суми слід наводити 
окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів 
до звіту про рух грошових коштів не включають-
ся.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми 
надходжень та видатків, що виникають в резуль-
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таті операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шля-
хом фінансової оренди; бартерні операції; придбан-
ня активів шляхом емісії акцій тощо) не включа-
ються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається 
за формою, наведеною в додатку до цього Поло-
ження (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті 
операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті опера-
ційної діяльності визначається шляхом коригу-
вання прибутку (збитку) від звичайної діяльності 
до оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської 
заборгованості, пов’язаної з операційною діяль-
ністю, протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;
наведені в статтях, які пов’язані з рухом гро-

шових коштів у результаті інвестиційної та фі-
нансової діяльностей.

13. У статті «Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування» відображається 
прибуток або збиток від звичайної діяльності 
до оподаткування за звітний період, наведений 
у звіті про фінансові результати.

14. У статті «Амортизація необоротних акти-
вів» відображаються амортизаційні відрахуван-
ня з матеріальних і нематеріальних необоротних 
активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті «Збільшення (зменшення) забезпе-
чень» відображається зміна (у графі «Надходжен-
ня» — збільшення, у графі «Видаток» — змен-
шення) у складі забезпечень наступних витрат 
і платежів, які не пов’язані з інвестиційною 
та фінансовою діяльністю.

16. У статті «Збиток (прибуток) від нереалі-
зованих курсових різниць» у графі «Надход-
ження» відображаються збитки, у графі «Вида-
ток» — прибутки від курсових різниць внаслідок 
перерахунку статті балансу «Грошові кошти та їх 
еквіваленти в іноземній валюті».

(пункт 16 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

17. У статті «Збиток (прибуток) від неопе-
раційної діяльності» у графі «Надходження» 
відображається збиток, у графі «Видаток» — при-
буток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) 
та реалізації фінансових інвестицій, а також від 
продажу основних засобів, нематеріальних ак-
тивів, інших довгострокових активів, від обміну 
оборотних активів на необоротні активи і фі-
нансові інвестиції, від неопераційних курсових 
різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної 

та фінансової діяльності (без урахування витрат 
на сплату відсотків).

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

18. У статті «Витрати на сплату відсотків» ві-
дображаються витрати, наведені в статті «Фінан-
сові витрати» Звіту про фінансові результати.

(пункт 18 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

19. У статті «Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності до зміни в чистих оборотних активах» 
відображається різниця між сумами грошових 
надходжень та сумами грошових видатків, ві-
дображених відповідно до п. 13 — 18 цього По-
ложення (стандарту).

20. У статті «Зменшення (збільшення) обо-
ротних активів» у графі «Надходження» відобра-
жається зменшення, у графі «Видаток» — збіль-
шення статей оборотних активів (крім статей 
«Грошові кошти та їх еквіваленти», «Поточні 
фінансові інвестиції» та інших статей неоперацій-
них оборотних активів), що відбулись протягом 
звітного періоду. При цьому не враховуються 
зміни в складі оборотних активів, які є наслідком 
негрошових операцій інвестиційної діяльності 
(обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції 
тощо) та фінансової діяльності (виплата дивіден-
дів або погашення зобов’язань з фінансової оренди 
виробничими запасами, продукцією, товарами 
тощо, негрошові внески до статутного капіталу 
тощо) або виправлення помилок минулих років. 
Окрім того, не враховується зміна дебіторської 
заборгованості поточного податку на прибуток 
і зменшення дебіторської заборгованості за ін-
шими платежами до бюджету внаслідок зараху-
вання кредиторської заборгованості за поточним 
податком на прибуток, а також не враховуються 
зміни в складі дебіторської заборгованості за роз-
рахунками з податку на додану вартість, які є на-
слідком інвестиційної діяльності.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно 
з наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 

р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731)

21. У статті «Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів» у графі «Надходження» ві-
дображається зменшення, у графі «Видаток» — 
збільшення у складі витрат майбутніх періодів, 
що відбулись протягом звітного періоду.

22. У статті «Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань» у графі «Надходження» відобража-
ється збільшення, у графі «Видаток» — зменшення 
у статтях розділу балансу «Поточні зобов’язання» 
(крім статей «Короткострокові кредити банків», 
«Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-
в’язаннями», «Поточні зобов’язання за розрахун-
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ками з учасниками», сум зобов’язань за відсотками 
та інших зобов’язань, не пов’язаних з операційною 
діяльністю). При цьому не враховуються зміни 
в складі поточних зобов’язань, які є наслідком 
негрошових операцій інвестиційної діяльності 
та фінансової діяльності (погашення поточного 
зобов’язання шляхом передачі необоротних ак-
тивів і фінансових інвестицій, зарахування вне-
сків до капіталу тощо) або виправлення помилок 
минулих років. При визначенні суми збільшення 
(зменшення) поточних зобов’язань не враховується 
зменшення суми зобов’язань: з поточного податку 
на прибуток унаслідок його сплати та враховується 
зменшення суми зобов’язання з поточного податку 
на прибуток унаслідок його списання і визнання 
доходу; з податку на додану вартість, що виникає 
внаслідок інвестиційної діяльності.

(пункт 22 в редакції наказу Міністерства фі-
нансів України від 28.01.2000 р. № 15, із зміна-

ми, внесеними згідно з наказами Міністерства 
фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, від 
25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731)

23. У статті «Збільшення (зменшення) дохо-
дів майбутніх періодів» у графі «Надходження» 
відображається збільшення, у графі «Вида-
ток» — зменшення у складі доходів майбутніх 
періодів протягом звітного періоду. При цьому 
не враховується зміна доходів майбутніх періодів 
унаслідок їх утворення від операцій з коштами 
цільового фінансування, наступного їх визнання 
доходами поточного періоду, повернення коштів 
цільового фінансування тощо.

(пункт 23 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

24. У статті «Грошові кошти від операційної 
діяльності» відображається різниця між сумами 
надходжень та видатків, відображених відповід-
но до п. 19 — 23 цього Положення (стандарту).

25. У статті «Сплачені відсотки» відобража-
ються суми грошових коштів, використаних 
на сплату відсотків за користування позиковим 
капіталом.

(пункт 25 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

26. У статті «Сплачені податки на прибуток» 
показується використання грошових коштів для 
сплати податків на прибуток за умови, що вони 
конкретно не ототожнюються з фінансовою або 
інвестиційною діяльністю.

27. У статті «Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій» показується надходження або 
видаток коштів, відображених у статті «Грошові 
кошти від операційної діяльності», з урахуван-
ням видатку коштів, відображених відповідно до 
п. 25 — 26 цього Положення (стандарту).

28. У статті «Рух коштів від надзвичайних 
подій» відображаються, відповідно, надходження 
або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними 
подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті «Чистий рух коштів від операцій-
ної діяльності» відображається результат руху 
коштів від операційної діяльності з урахуванням 
руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті 
інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвести-
ційної діяльності визначається на основі аналізу 
змін у статтях розділу балансу «Необоротні акти-
ви» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

31. У статті «Реалізація фінансових інвести-
цій» відображають суми грошових надходжень 
від продажу акцій або боргових зобов’язань інших 
підприємств, а також часток у капіталі інших 
підприємств (інші, ніж надходження за такими 
інструментами, що визнаються як еквіваленти 
грошових коштів, або за такими, що утримують-
ся для дилерських або торговельних цілей).

32. У статті «Реалізація необоротних активів» 
відображається надходження грошових коштів 
від продажу основних засобів, нематеріальних 
активів, а також інших довгострокових необо-
ротних активів (крім фінансових інвестицій).

33. У статті «Реалізація майнових комплексів» 
показується надходження грошових коштів від 
продажу дочірніх підприємств та інших госпо-
дарських одиниць (за вирахуванням грошових 
коштів, які були реалізовані у складі майнового 
комплексу).

34. У статті «Отримані відсотки» відобража-
ються надходження грошових коштів у вигляді 
відсотків за позики, надані іншим сторонам 
(інші, ніж позики, здійснені фінансовою устано-
вою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні 
папери, за використання переданих у фінансову 
оренду необоротних активів тощо.

(пункт 34 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

35. У статті «Отримані дивіденди» відобра-
жаються суми грошових надходжень у вигляді 
дивідендів як результат придбання акцій або 
часток у капіталі інших підприємств (крім ви-
плат за такими інструментами, які визнаються 
як еквіваленти грошових коштів, або за такими, 
що утримаються для дилерських або торговель-
них цілей).

(пункт 35 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

36. У статті «Інші надходження» показуються 
надходження грошових коштів від повернення 
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авансів (крім авансів, пов’язаних з операційною 
діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам 
(інші надходження, ніж аванси та позики фінан-
сової установи), надходження грошових коштів 
від ф’ючерсних контрактів, форвардних контра-
ктів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, 
які укладаються для основної діяльності підпри-
ємства, або коли надходження класифікуються 
як фінансова діяльність), та інші надходження, 
які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті «Придбання фінансових інвести-
цій» відображаються виплати грошових коштів 
для придбання акцій або боргових зобов’язань ін-
ших підприємств, а також часток участі у спіль-
них підприємствах (інші, ніж виплати за такими 
інструментами, що визнаються як еквіваленти 
грошових коштів, або за такими, що утримують-
ся для дилерських або торговельних цілей).

38. У статті «Придбання необоротних активів» 
показуються виплати грошових коштів для прид-
бання основних засобів, нематеріальних активів 
та інших необоротних активів (крім фінансових 
інвестицій).

39. У статті «Придбання майнових комплек-
сів» відображаються грошові кошти, сплачені 
за придбані дочірні підприємства та інші госпо-
дарські одиниці (за вирахуванням грошових кош-
тів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті «Інші платежі» показуються аван-
си (крім пов’язаних з операційною діяльністю) 
і позики грошовими коштами, надані іншим 
сторонам (крім авансів і позик фінансових уста-
нов); виплати грошових коштів за ф’ючерсними 
контрактами, форвардними контрактами, опціо-
нами тощо (за виключенням випадків, коли такі 
контракти укладаються для операційної діяль-
ності підприємства або виплати класифікуються 
як фінансова діяльність); інші платежі, що не 
передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті «Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій» показується різниця між сумами 
грошових надходжень та видатків, відображе-
них відповідно до пп. 31 — 40 цього Положення 
(стандарту).

42. У статті «Рух коштів від надзвичайних 
подій» відображаються, відповідно, надходження 
або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними 
подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті «Чистий рух коштів від інвести-
ційної діяльності» відображається результат руху 
коштів від інвестиційної діяльності з урахуван-
ням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті 
фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фі-
нансової діяльності визначається на основі змін 

у статтях балансу за розділом «Власний капітал» 
та статтях, пов’язаних з фінансовою діяльністю, 
у розділах балансу: «Забезпечення наступних 
витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язан-
ня» і «Поточні зобов’язання» («Короткострокові 
кредити банків» і «Поточна заборгованість за до-
вгостроковими зобов’язаннями», «Поточні зобов’-
язання за розрахунками з учасниками» тощо).

45. У статті «Надходження власного капіталу» 
відображаються надходження грошових коштів 
від розміщення акцій та інших операцій, що при-
зводять до збільшення власного капіталу.

46. У статті «Отримані позики» відображають-
ся надходження грошових коштів у результаті 
утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, 
облігацій, а також інших видів короткостроко-
вих і довгострокових зобов’язань, не пов’язаних 
з операційною діяльністю).

47. У статті «Інші надходження» показуються 
інші надходження грошових коштів, пов’язані 
з фінансовою діяльністю.

48. У статті «Погашення позик» відобража-
ються виплати грошових коштів для погашення 
отриманих позик.

49. У статті «Сплачені дивіденди» показуються 
суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті «Інші платежі» показується ви-
користання грошових коштів для викуплення 
раніше випущених акцій підприємства, виплати 
грошових коштів орендодавцю для погашення 
заборгованості за фінансовою орендою та за ін-
шими платежами, пов’язаними з фінансовою 
діяльністю.

51. У статті «Чистий рух коштів до надзви-
чайних подій» показується різниця між сумою 
грошових надходжень та видатків, відображе-
них відповідно до пп. 45 — 50 цього Положення 
(стандарту).

52. У статті «Рух коштів від надзвичайних 
подій» відображаються, відповідно, надходження 
або видаток коштів, пов’язані з надзвичайними 
подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті «Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності» відображається результат руху кош-
тів від фінансової діяльності з урахуванням руху 
коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових 
коштів за звітний період

54. У статті «Чистий рух коштів за звітний пе-
ріод» показується різниця між сумою грошових 
надходжень та видатків, відображених у статтях: 
«Чистий рух коштів від операційної діяльності», 
«Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності» 
та «Чистий рух коштів від фінансової діяльності».

55. У статті «Залишок коштів на початок року» 
показується залишок грошових коштів на поча-
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ток року, наведений у балансі.
56. У статті «Вплив зміни валютних курсів 

на залишок коштів» у графі «Надходження» 
відображається збільшення, у графі «Вида-
ток» — зменшення залишку грошових коштів 
в іноземній валюті внаслідок коливань валютного 
курсу протягом звітного періоду.

(пункт 56 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

57. У статті «Залишок коштів на кінець року» 
наводиться різниця між сумою грошових надход-
жень та видатків, відображених у статтях «Зали-
шок коштів на початок року», «Чистий рух кош-
тів за звітний період» та «Вплив зміни валютних 
курсів на залишок коштів». Розрахований таким 
чином показник повинен дорівнювати наведеному 
в балансі залишку грошових коштів та грошових 
еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про 
рух грошових коштів

58. У примітках до фінансової звітності наво-
диться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;
б) склад статей «Інші надходження», «Інші 

платежі» та інших статей, які об’єднують декіль-
ка видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінан-
сової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, 
які є в наявності у підприємства і які недоступні 
для використання групою, до якої належить під-
приємство.

59. У випадку придбання або продажу майно-
вих комплексів протягом звітного періоду наво-
диться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації 
майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового ком-
плексу, яка, відповідно, була сплачена або отри-
мана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів 
майнових комплексів, що були придбані чи ре-
алізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобо-
в’язань придбаного або реалізованого майнового 
комплексу в розрізі окремих статей.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4,
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 р. № 87 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. за № 398/3691

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство за ЄДРПОУ 

Територія за КОАТУУ 

Орган державного управління за СПОДУ 

Галузь за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУх ГРОШОВИх КОШТІВ 
за __________________ 20__ р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код
За звітний період За попередній період

Надход-
ження

Видаток
Надход-
ження

Видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до опода-
ткування 

010

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 020 X X
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1 2 3 4 5 6

 збільшення (зменшення) забезпечень 030

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різ-
ниць 

040

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050

Витрати на сплату відсотків 060 X X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни 
в чистих оборотних активах 

070

Зменшення (збільшення): 

 оборотних активів 080

 витрат майбутніх періодів 090

Збільшення (зменшення): 

 поточних зобов’язань 100

 доходів майбутніх періодів 110

Грошові кошти від операційної діяльності 120

Сплачені: 

 відсотки 130 X X

 податки на прибуток 140 X X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150

Рух коштів від надзвичайних подій 160

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

 фінансових інвестицій 180 X X

 необоротних активів 190 X X

 майнових комплексів 200

Отримані: 

 відсотки 210 X X

 дивіденди 220 X X

Інші надходження 230 X X

Придбання: 

 фінансових інвестицій 240 X X

 необоротних активів 250 X X

 майнових комплексів 260 X X

Інші платежі 270 X X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280

Рух коштів від надзвичайних подій 290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 X X

Отримані позики 320 X X

Інші надходження 330 X X

Погашення позик 340 X X

Сплачені дивіденди 350 X X

Інші платежі 360 X X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370

Рух коштів від надзвичайних подій 380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390

Чистий рух коштів за звітний період 400

Залишок коштів на початок року 410 X X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420

Залишок коштів на кінець року 430 X X

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________________________
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Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визнача-

ються зміст і форма звіту про власний капітал 
і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) сто-
суються підприємств, організацій та інших 
юридичних осіб (далі — підприємства) усіх форм 
власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого 
звіту про власний капітал визначаються окремим 
положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал 
є розкриття інформації про зміни у складі влас-
ного капіталу підприємства протягом звітного 
періоду.

5. Звіт про власний капітал складається 
за формою, наведеною в додатку до цього Поло-
ження (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу 
інформації підприємства повинні додавати до річ-
ного звіту звіт про власний капітал за попередній 
рік.

Зміст статей звіту про власний капітал
7. У статтях «Залишок на початок року» 

та «Залишок на кінець року» показують суми 
власного капіталу на початок (нескоригований 
залишок) і кінець року.

(пункт 7 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

8. У статтях «Зміна облікової політики», 
«Виправлення помилок» та «Інші зміни» відо-
бражаються суми коригувань, передбачених По-
ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах».

9. У статті «Скоригований залишок» пока-
зується залишок власного капіталу на початок 
звітного року після внесення відповідних кори-
гувань.

10. У статтях розділу «Переоцінка активів» 
наводяться дані, які відображають збільшення 
або зменшення власного капіталу в результаті 
переоцінки основних засобів та інших активів 
у порядку, передбаченому відповідними положен-
нями (стандартами).

11. У статті «Чистий прибуток (збиток) за звіт-
ний період» показується сума чистого прибутку 
(збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу «Розподіл прибутку» 
наводяться сума нарахованих дивідендів, дані 
про інший розподіл прибутку між учасниками 
(власниками) підприємства або спрямування 
прибутку до статутного капіталу, резервного 
капіталу тощо.

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

13. У статтях розділу «Внески учасників» 
наводяться дані про збільшення статутного 
капіталу підприємства та зміни неоплаченого 
капіталу в результаті збільшення або зменшення 
дебіторської заборгованості учасників за внеска-
ми до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу «Вилучення капіталу» 
наводяться дані про зменшення власного капі-
талу підприємства внаслідок виходу учасника, 
викупу чи анулювання викуплених акцій акці-
онерним товариством, зменшення номінальної 
вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» 
наводяться дані про всі інші зміни у власному 
капіталі підприємства, що не були включені 
до вищезазначених статей, зокрема, списання 
невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані 
активи та інші зміни.

16. У статті «Разом змін в капіталі» наво-
диться підсумок змін у складі власного капіталу 
за звітний період, що визначається як сума всіх 
змін, відображених у рядках 060 — 280. Залишок 
власного капіталу на кінець року визначається, 
виходячи з його скоригованого залишку на по-
чаток року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі 
(рядок 290).

(пункт 16 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

17. Дані в графах 3 — 11 наводяться у дужках, 
якщо такі показники призводять до зменшення 
залишку відповідного елементу власного капі-
талу.

(пункт 17 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5  
«звіт Про власний каПітал»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.03.1999 р. № 87

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 399/3692
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 30.112000 р. № 304, від 23.05.2003 р. № 363
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Розкриття інформації в примітках 
до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках 
до фінансових звітів призначення та умови вико-
ристання кожного елемента власного капіталу 
(крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у приміт-
ках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вар-
тість акцій, на які передбачається здійснити 
передплату.

19.2. Загальну кількість та номінальну вар-
тість акцій, на які здійснена передплата, у по-
рівнянні із передбаченими величинами.

19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході 
передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата 
за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного 
як плата за акції, із зазначенням кількості ак-
цій.

19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, вне-
сеної як плата за акції, із зазначенням кількості 
акцій та курсу, за яким валюту зараховано в об-
ліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу 
за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазна-
ченням неоплаченої частини статутного капіта-
лу.

19.4.2. Номінальна вартість акції.
19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кіль-

кості акцій, що перебувають в обігу.
19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’-

язані з акціями, в тому числі обмеження щодо 
розподілу дивідендів та повернення капіталу.

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, 
його дочірнім і асоційованим підприємствам.

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, 
якими вони володіють.

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають 
у власності членів виконавчого органу, та пере-
лік осіб, частки яких у статутному фонді пере-
вищують 5 %.

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно 
з опціонами та іншими контрактами, з указан-
ням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплаче-
них за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) 
до складу зобов’язань, коли дивіденди були перед-
бачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у приміт-
ках до фінансових звітів інформацію про:

20.1. Розподіл часток статутного капіталу між 
власниками.

20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих 
часток.

20.3. Зміни у складі часток власників у ста-
тутному капіталі.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5,
затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31 березня 1999 р. 
№ 87 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України
21 червня 1999 р. за № 399/3692

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 01

Підприємство за ЄДРПОУ 

Територія за КОАТУУ 

Орган державного управління за СПОДУ 

Галузь за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ 
про власний капітал 

за _________________ 20___ р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
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Стаття Код 
Статут-

ний
капітал 

Пайо-
вий

капі-
тал 

Додат-
ковий

вкладе-
ний

капітал 

Інший
додат-
ковий

капітал 

Резерв-
ний

капі-
тал 

Нероз-
поді-

лений
прибу-

ток 

Неоп-
лаче-
ний

капі-
тал 

Вилу-
чений
капі-
тал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок
на початок року 

010          

Коригування:           
Зміна облікової політики 020          
Виправлення помилок 030          
Інші зміни 040          
Скоригований залишок 
на початок року 

050          

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060          
Уцінка основних засобів 070          
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080          

Уцінка незавершеного будів-
ництва 

090          

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100          

Уцінка нематеріальних 
активів 

110          

 120          
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130          

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (диві-
денди) 

140          

Спрямування прибутку 
до статутного капіталу 

150          

Відрахування до 
Резервного капіталу 

160          

 170          
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180          
Погашення заборгованості 
з капіталу 

190          

 200          
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210          
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220          

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

230          

Вилучення частки в капіталі 240          
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250          

Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих 
збитків 

260          

Безкоштовно отримані 
активи 

270          

 280          
Разом змін в капіталі 290          
Залишок на кінець року 300

Керівник
Головний бухгалтер
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На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
р. № 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 6 «Виправлення помилок 
і зміни у фінансових звітах» (далі — Положення 
(стандарт) 6), схвалене Методологічною радою 

з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України, що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 6 застосовується до бухгалтерської звітності 
щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 6.

Заступник Міністра А. В. литвин

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 28.05.1999 р. № 137

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 392/3685
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіна України від 25.11.2002 р. № 989

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 
«виПравлення ПоМилок і зМіни у фінансових звітах»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.05.1999 р. № 137

зареєстровано в Мінюсті україни 21.06.1999 р. за № 392/3685

Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визнача-

ється порядок виправлення помилок, внесення 
та розкриття інших змін у фінансовій звітно-
сті.

2. Норми цього Положення (стандарту) засто-
совуються у фінансовій звітності підприємств, 
організацій та інших юридичних осіб (далі — під-
приємства) усіх форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Дата балансу — дата, на яку складений баланс 
підприємства. Звичайно датою балансу є кінець 
останнього дня звітного періоду.

Облікова оцінка — попередня оцінка, яка 
використовується підприємством з метою розпо-
ділу витрат і доходів між відповідними звітними 
періодами.

Подія після дати балансу — подія, яка відбу-
вається між датою балансу і датою затвердження 
керівництвом фінансової звітності, підготовленої 
до оприлюднення, яка вплинула або може впли-
нути на фінансовий стан, результати діяльності 
та рух коштів підприємства.

Виправлення помилок і зміни 
в облікових оцінках

4. Виправлення помилок, допущених при 
складанні фінансових звітів у попередніх ро-
ках, здійснюється шляхом коригування сальдо 
нерозподіленого прибутку на початок звітного 
року, якщо такі помилки впливають на величину 
нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

(пункт 4 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

5. Виправлення помилок, які відносяться 
до попередніх періодів, вимагає повторного відо-
браження відповідної порівняльної інформації 
у фінансовій звітності.

6. Облікова оцінка може переглядатися, якщо 
змінюються обставини, на яких базувалася 
ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

7. Наслідки зміни в облікових оцінках слід 
включати до тієї ж самої статті звіту про фінан-
сові результати, яка раніше застосовувалась для 
відображення доходів або витрат, пов’язаних 
з об’єктом такої оцінки.

8. Наслідки зміни облікових оцінок слід 
включати до звіту про фінансові результати в то-
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му періоді, в якому відбулася зміна, а також і в 
наступних періодах, якщо зміна впливає на ці 
періоди.

Зміни в обліковій політиці
9. Облікова політика може змінюватися тіль-

ки, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги 
органу, який затверджує положення (стандарти) 
бухгалтерського обліку, або, якщо зміни забезпе-
чать достовірне відображення подій або операцій 
у фінансовій звітності підприємства.

10. Не вважається зміною облікової політики 
встановлення облікової політики для:

10.1. Подій або операцій, які відрізняються 
за змістом від попередніх подій або операцій.

10.2. Подій або операцій, які не відбувалися 
раніше.

11. Облікова політика застосовується щодо 
подій та операцій з моменту їх виникнення, 
за винятком випадків, передбачених п. 13 цього 
Положення (стандарту).

12. Вплив зміни облікової політики на події 
та операції минулих періодів відображається 
у звітності шляхом:

12.1. Коригування сальдо нерозподіленого 
прибутку на початок звітного року.

12.2. Повторного надання порівняльної інфор-
мації щодо попередніх звітних періодів.

13. Якщо суму коригування нерозподіленого 
прибутку на початок звітного року неможливо 
визначити достовірно, то облікова політика по-
ширюється лише на події та операції, які відбу-
ваються після дати зміни облікової політики.

14. Якщо неможливо розрізнити зміну облі-
кової політики та зміну облікових оцінок, то це 
розглядається і відображається як зміна обліко-
вих оцінок.

Події після дати балансу
15. Події після дати балансу можуть вимагати 

коригування певних статей або розкриття ін-
формації про ці події у примітках до фінансових 
звітів.

16. Події після дати балансу, які надають 
додаткову інформацію про визначення сум, 
пов’язаних з умовами, що існували на дату 
балансу, вимагають коригування відповідних 
активів і зобов’язань. Коригування активів 
і зобов’язань здійснюється шляхом сторнуван-
ня та (або) додаткових записів в обліку звітного 
періоду, які відображають уточнення оцінки 

відповідних статей внаслідок подій після дати 
балансу.

17. Події, що відбуваються після дати балансу 
і вказують на умови, що виникли після цієї дати, 
не потребують коригування статей фінансових 
звітів. Такі події слід розкривати в примітках 
до фінансових звітів, якщо відсутність інфор-
мації про них вплине на здатність користувачів 
звітності робити відповідні оцінки та приймати 
рішення.

Дивіденди за звітний період, які оголошені 
після дати балансу, слід розкривати в примітках 
до фінансових звітів.

18. Якщо події після дати балансу свідчать про 
наміри підприємства припинити діяльність або 
про неможливість її продовження, то фінансова 
звітність складається без застосування принципу 
безперервності діяльності.

19. Орієнтовний перелік подій після дати ба-
лансу додається.

Розкриття інформації у примітках 
до фінансових звітів

20. У примітках до фінансових звітів слід 
розкривати таку інформацію щодо виправлення 
помилок, які мали місце в попередніх періодах:

20.1. Зміст і суму помилки.
20.2. Статті фінансової звітності минулих пері-

одів, які були переобраховані з метою повторного 
подання порівняльної інформації.

20.3. Факт повторного оприлюднення ви-
правлених фінансових звітів або недоцільність 
повторного оприлюднення.

21. Підприємству слід розкривати зміст і суму 
змін в облікових оцінках, які мають суттєвий 
вплив на поточний період або, як очікується, сут-
тєво будуть впливати на майбутні періоди.

22. У разі зміни в обліковій політиці підпри-
ємству слід розкривати:

22.1. Причини та суть зміни.
22.2. Суму коригування нерозподіленого при-

бутку на початок звітного року або обґрунтування 
неможливості її достовірного визначення.

22.3. Факт повторного подання порівнянної 
інформації у фінансових звітах або недоцільність 
її переобрахунку.

23. У разі потреби розкриття події, що відбула-
ся після дати балансу, слід надавати інформацію 
про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий 
результат або обґрунтування щодо неможливості 
зробити таку оцінку.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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1. Події, які надають додаткову інформацію 
про обставини, що існували на дату балансу

1.1. Оголошення банкротом дебітора підприєм-
ства, заборгованість якого раніше була визнана 
сумнівною.

1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка 
свідчить про стійке зниження їхньої вартості, 
визначеної на дату балансу.

1.3. Отримання інформації про фінансовий 
стан і результати діяльності дочірніх і асоційова-
них підприємств, яка свідчить про стійке знижен-
ня вартості їхніх акцій на фондових біржах.

1.4. Продаж запасів, який свідчить про необґ-
рунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації 
на дату балансу.

1.5. Отримання від страхової організації 
матеріалів про уточнення розміру страхового 
відшкодування, переговори щодо якого велись 
на звітну дату.

1.6. Виявлення помилок або порушень зако-
нодавства, що призвели до перекручення даних 
фінансової звітності.

2. Події, які вказують на обставини, що виник-
ли після дати балансу

2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації 
підприємства.

2.2. Придбання цілісного майнового комплек-
су.

2.3. Рішення про припинення операцій, які 
становлять значну частину основної діяльності 
підприємства.

2.4. Знищення (втрата) активів підприємства 
внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або 
іншої надзвичайної події.

2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних 
паперів.

2.6. Непрогнозовані зміни індексів цін і ва-
лютних курсів.

2.7. Укладення контрактів щодо значних ка-
пітальних і фінансових інвестицій.

2.8. Прийняття законодавчих актів, які впли-
вають на діяльність підприємства.

2.9. Дивіденди за звітний період оголошені 
підприємством після дати балансу.

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6

Орієнтовний перелік подій після дати балансу

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «основні засоби»

наказ Мінфіна україни від 27.04.2000 р. № 92

зареєстровано в Мінюсті україни 18.05.2000 р. за № 288/4509
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. 

№ 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731, від 16.03.2005 р. № 235, від 11.12.2006 р. № 1176

Додатково див. лист Міністерства фінансів України від 27.10.2005 р. № 31-34000-20-27/22884

На виконання Програми реформування си-
стеми бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 
р. № 1706, та рішення Урядового комітету еко-
номічного розвитку від 3.03.2000 р. № 2/3 НА-
КАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 7 «Основні засоби» (далі — По-
ложення (стандарт) 7), схвалене Методологічною 
радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України, що додається.

2. Установити, що:

2.1. Положення (стандарт) 7 набуває чинності 
з 1.07.2000 року.

2.2. Інші нормативні акти Міністерства фі-
нансів України з бухгалтерського обліку діють 
у частині, що не суперечить Положенню (стан-
дарту) 7.

3. Визнати таким, що з 1.07.2000 р. втрачає 
чинність, наказ Міністерства фінансів Украї-
ни від 24.07.1997 р. № 159 «Про затвердження 
Інструкції з бухгалтерського обліку балансової 
вартості груп основних фондів», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 14.08.1997 р. 
за № 310/2114, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 7 «Основні засоби» (далі — Положення 
(стандарт) 7) визначає методологічні засади фор-
мування в бухгалтерському обліку інформації 
про основні засоби, інші необоротні матеріальні 
активи та незавершені капітальні інвестиції 
в необоротні матеріальні активи (далі — основні 
засоби), а також розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

2. Норми Положення (стандарту) 7 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) усіх 
форм власності (крім бюджетних установ).

3. Положення (стандарт) 7 не поширюється 
на операції з біологічними активами, які по-
в’язані із сільськогосподарською діяльністю 
та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною 
на очікувані витрати на місці продажу, та на не-
відтворювані природні ресурси, особливості об-
ліку яких визначаються іншими положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 25.11.2002 

р. № 989, у редакції наказу Міністерства фі-
нансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

4. Терміни, що наведені в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Амортизація — систематичний розподіл 
вартості, яка амортизується, необоротних акти-
вів протягом строку їх корисного використання 
(експлуатації).

Вартість, яка амортизується, — первісна 
або переоцінена вартість необоротних активів 
за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Група основних засобів — сукупність одно-
типних за технічними характеристиками, при-
значенням та умовами використання необорот-
них матеріальних активів.

Зменшення корисності — втрата економічної 
вигоди в сумі перевищення залишкової вартості 
активу над сумою очікуваного відшкодування.

Знос основних засобів — сума амортизації 
об’єкта основних засобів з початку його корисного 
використання.

(абзац шостий пункту 4 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Ліквідаційна вартість — сума коштів або 
вартість інших активів, яку підприємство 
очікує отримати від реалізації (ліквідації) 
необоротних активів після закінчення строку 
їх корисного використання (експлуатації), 
за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем 
(ліквідацією).

Основні засоби — матеріальні активи, які 
підприємство утримує з метою використання 
їх у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам 
або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корис-
ного використання (експлуатації) яких більше 
одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік).

Об’єкт основних засобів — це: закінчений 
пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям 
до нього; конструктивно відокремлений предмет, 
призначений для виконання певних самостійних 
функцій; відокремлений комплекс конструктив-
но з’єднаних предметів однакового або різного 
призначення, що мають для їх обслуговування 
загальні пристосування, приладдя, керування 
та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен 
предмет може виконувати свої функції, а ком-
плекс — певну роботу тільки в складі комплек-
су, а не самостійно; інший актив, що відповідає 
визначенню основних засобів, або частина такого 
активу, що контролюється підприємством.

(абзац дев’ятий пункту 4 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Якщо один об’єкт основних засобів складаєть-
ся з частин, які мають різний строк корисного 
використання (експлуатації), то кожна з цих ча-
стин може визнаватися в бухгалтерському обліку 
як окремий об’єкт основних засобів.

Подібні об’єкти — об’єкти, які мають одна-
кове функціональне призначення та однакову 
справедливу вартість.

Первісна вартість —  історична (фактична) 
собівартість необоротних активів у сумі грошових 
коштів або справедливої вартості інших активів, 
сплачених (переданих), витрачених для придбан-
ня (створення) необоротних активів.

Переоцінена вартість — вартість необорот-
них активів після їх переоцінки.

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 7 «основні засоби»

затверджено наказом Мінфіна україни від 27.04.2000 р. № 92

зареєстровано в Мінюсті україни 18.05.2000 р. за № 288/4509
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Строк корисного використання (експлуата-
ції) — очікуваний період часу, протягом якого 
необоротні активи будуть використовуватися 
підприємством або з їх використанням буде ви-
готовлено (виконано) очікуваний підприємством 
обсяг продукції (робіт, послуг).

Сума очікуваного відшкодування необорот-
ного активу — найбільша з двох оцінок: чиста 
вартість реалізації або теперішня вартість май-
бутніх чистих грошових надходжень від вико-
ристання необоротного активу, включаючи його 
ліквідаційну вартість.

(абзац п’ятнадцятий пункту 4 в ре-
дакції наказу Міністерства фінан-
сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Незавершені капітальні інвестиції в не-
оборотні матеріальні активи — капітальні 
інвестиції у будівництво, виготовлення, рекон-
струкцію, модернізацію, придбання об’єктів 
необоротних матеріальних активів, уведення 
яких в експлуатацію на дату балансу не відбуло-
ся, а також авансові платежі для фінансування 
будівництва.

(пункт 4 доповнено абзацом шістнадця-
тим згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Чиста вартість реалізації необоротного 
активу — справедлива вартість необоротного ак-
тиву за вирахуванням очікуваних витрат на його 
реалізацію.

(пункт 4 доповнено абзацом сімнадця-
тим згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Визнання та оцінка основних засобів
5. Для цілей бухгалтерського обліку основні 

засоби класифікуються за такими групами:
5.1. Основні засоби
5.1.1. Земельні ділянки.
5.1.2. Капітальні витрати на поліпшення зе-

мель.
5.1.3. Будинки, споруди та передавальні при-

строї.
5.1.4. Машини та обладнання.
5.1.5. Транспортні засоби.
5.1.6. Інструменти, прилади, інвентар (ме-

блі).
5.1.7. Тварини.

(підпункт 5.1.7 підпункту 5.1 пункту 5 
у редакції наказу Міністерства фінан-

сів України від 11.12.2006 р. № 1176)

5.1.8. Багаторічні насадження.
5.1.9. Інші основні засоби.
5.2. Інші необоротні матеріальні активи
5.2.1. Бібліотечні фонди.
5.2.2. Малоцінні необоротні матеріальні ак-

тиви.

5.2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
5.2.4. Природні ресурси.
5.2.5. Інвентарна тара.
5.2.6. Предмети прокату.
5.2.7. Інші необоротні матеріальні активи.
Підприємства можуть установлювати вартісні 

ознаки предметів, що входять до складу малоцін-
них необоротних матеріальних активів.

5.3. Незавершені капітальні інвестиції
(пункт 5 доповнено підпунктом 5.3 

згідно з наказом Міністерства фінан-
сів України від 25.11.2002 р. № 989)

6. Об’єкт основних засобів визнається активом, 
якщо існує імовірність того, що підприємство 
отримає в майбутньому економічні вигоди від 
його використання та вартість його може бути 
достовірно визначена.

7. Придбані (створені) основні засоби зарахову-
ються на баланс підприємства за первісною вар-
тістю. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт 
основних засобів.

8. Первісна вартість об’єкта основних засобів 
складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам активів 
та підрядникам за виконання будівельно-мон-
тажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та анало-
гічні платежі, що здійснюються в зв’язку з прид-
банням (отриманням) прав на об’єкт основних 
засобів;

суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв’язку з придбан-

ням (створенням) основних засобів (якщо вони 
не відшкодовуються підприємству);

витрати зі страхування ризиків доставки 
основних засобів;

витрати на транспортування, установку, мон-
таж, налагодження основних засобів;

(абзац сьомий пункту 8 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

інші витрати, безпосередньо пов’язані з дове-
денням основних засобів до стану, у якому вони 
придатні для використання із запланованою 
метою.

Фінансові витрати не включаються до первіс-
ної вартості основних засобів, придбаних (створе-
них) повністю або частково за рахунок запозичень 
(за винятком фінансових витрат, які включають-
ся до собівартості кваліфікаційних активів відпо-
відно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 31 «Фінансові витрати»).

(абзац дев’ятий пункту 8 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

9. Первісна вартість об’єктів основних засобів, 
зобов’язання за які визначені загальною сумою, 
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визначається розподілом цієї суми пропорційно 
до справедливої вартості окремого об’єкта основ-
них засобів.

10. Первісна вартість безоплатно отриманих 
основних засобів дорівнює їх справедливій вар-
тості на дату отримання з урахуванням витрат, 
передбачених пунктом 8 Положення (стандар-
ту) 7.

(абзац перший пункту 10 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Первісною вартістю основних засобів, що вне-
сені до статутного капіталу підприємства, виз-
нається погоджена засновниками (учасниками) 
підприємства їх справедлива вартість з урахуван-
ням витрат, передбачених пунктом 8 Положення 
(стандарту) 7.

(абзац другий пункту 10 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

11. Первісна вартість об’єктів, переведених 
до основних засобів з оборотних активів, товарів, 
готової продукції тощо дорівнює її собівартості, 
яка визначається згідно з положеннями (стандар-
тами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та 16 
«Витрати».

12. Первісна вартість об’єкта основних засо-
бів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, до-
рівнює залишковій вартості переданого об’єкта 
основних засобів. Якщо залишкова вартість 
переданого об’єкта перевищує його справедливу 
вартість, то первісною вартістю об’єкта основ-
них засобів, отриманого в обмін на подібний 
об’єкт, є справедлива вартість переданого об’-
єкта з включенням різниці до витрат звітного 
періоду.

13. Первісна вартість об’єкта основних засобів, 
придбаного в обмін (або частковий обмін) на не-
подібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості 
переданого об’єкта основних засобів, збільшеній 
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх ек-
вівалентів, що була передана (отримана) під час 
обміну.

14. Первісна вартість основних засобів збільшу-
ється на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 
об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, 
дообладнання, реконструкція тощо), що при-
зводить до збільшення майбутніх економічних 
вигод, первісно очікуваних від використання 
об’єкта. Залишкова вартість основних засобів 
зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією 
об’єкта основних засобів.

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

15. Витрати, що здійснюються для підтриман-
ня об’єкта в робочому стані та одержання первісно 

визначеної суми майбутніх економічних вигод 
від його використання, включаються до складу 
витрат.

Переоцінка основних засобів
16. Підприємство може переоцінювати об’єкт 

основних засобів, якщо залишкова вартість цього 
об’єкта суттєво відрізняється від його справедли-
вої вартості на дату балансу. У разі переоцінки 
об’єкта основних засобів на ту саму дату здійс-
нюється переоцінка всіх об’єктів групи основних 
засобів, до якої належить цей об’єкт.

(абзац перший пункту 16 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти 
якої вже зазнали переоцінки, надалі має прово-
дитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова 
вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася 
від справедливої вартості.

(пункт 16 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Не підлягають переоцінці малоцінні необорот-
ні матеріальні активи і бібліотечні фонди, якщо 
амортизація їх вартості здійснюється за метода-
ми, викладеними в другому реченні пункту 27 
Положення (стандарту) 7.

(пункт 16 доповнено абзацом третім 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

17. Переоцінена первісна вартість та сума зносу 
об’єкта основних засобів визначається множен-
ням відповідно первісної вартості і суми зносу 
об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. 
Індекс переоцінки визначається діленням спра-
ведливої вартості об’єкта, який переоцінюється, 
на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об’єкта основних 
засобів дорівнює нулю, то його переоцінена за-
лишкова вартість визначається додаванням 
справедливої вартості цього об’єкта до його 
первісної (переоціненої) вартості без зміни суми 
зносу об’єкта. При цьому для таких об’єктів, 
що продовжують використовуватися, обов’язково 
визначається ліквідаційна вартість.

(пункт 17 доповнено абзацом другим згідно 
з наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, абзац другий пункту 17 
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-

ства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

18. Відомості про зміни первісної вартості 
та суми зносу основних засобів заносяться до ре-
гістрів їх аналітичного обліку.

19. Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта 
основних засобів включається до складу додатко-
вого капіталу, а сума уцінки — до складу витрат, 
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крім випадків, що наведені в пункті 20 Положен-
ня (стандарту) 7.

20. У разі наявності (на дату проведення чер-
гової (останньої) дооцінки об’єкта основних засо-
бів) перевищення суми попередніх уцінок об’єкта 
і втрат від зменшення його корисності над сумою 
попередніх дооцінок залишкової вартості цього 
об’єкта і вигід від відновлення його корисності 
сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше 
зазначеного перевищення, включається до складу 
доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума 
чергової (останньої) дооцінки більше зазначено-
го перевищення) спрямовується на збільшення 
іншого додаткового капіталу.

(абзац перший пункту 20 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 16.03.2005 р. № 235)

У разі наявності (на дату проведення черго-
вої (останньої) уцінки об’єкта основних засобів) 
перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта 
і вигід від відновлення його корисності над сумою 
попередніх уцінок залишкової вартості цього 
об’єкта і втрат від зменшення його корисності 
сума чергової (останньої) уцінки, але не більше за-
значеного перевищення, спрямовується на змен-
шення іншого додаткового капіталу, а різниця 
(якщо сума чергової (останньої) уцінки більше 
зазначеного перевищення) включається до витрат 
звітного періоду.

(абзац другий пункту 20 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 16.03.2005 р. № 235)
(пункт 20 в редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

21. При вибутті об’єктів основних засобів, які 
раніше були переоцінені, перевищення сум попе-
редніх дооцінок над сумою попередніх уцінок за-
лишкової вартості цього об’єкта основних засобів 
включається до складу нерозподіленого прибутку 
з одночасним зменшенням додаткового капіталу. 
Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта 
основних засобів над сумою попередніх уцінок 
залишкової вартості цього об’єкта основних за-
собів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) 
у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, 
включатися до складу нерозподіленого прибутку 
з одночасним зменшенням додаткового капіталу. 
При цьому до складу нерозподіленого прибутку 
при вибутті цього об’єкта включається залишок 
перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 
попередніх уцінок такого об’єкта, що відобра-
жений у складі додаткового капіталу. Відомості 
про суму перевищення попередніх дооцінок над 
сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені 
до складу нерозподіленого прибутку, заносяться 
до регістрів аналітичного обліку основних засо-
бів.

(пункт 21 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

Амортизація основних засобів
22. Об’єктом амортизації є вартість основних 

засобів (окрім вартості землі і незавершених ка-
пітальних інвестицій).

(пункт 22 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

23. Нарахування амортизації здійснюється 
протягом строку корисного використання (ек-
сплуатації) об’єкта, який встановлюється під-
приємством при визнанні цього об’єкта активом 
(при зарахуванні на баланс), і призупиняється 
на період його реконструкції, модернізації, до-
будови, дообладнання та консервації.

24. При визначенні строку корисного викори-
стання (експлуатації) слід ураховувати:

очікуване використання об’єкта підприєм-
ством з урахуванням його потужності або про-
дуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбача-
ється;

правові або інші обмеження щодо строків ви-
користання об’єкта та інші фактори.

25. Строк корисного використання (експлу-
атації) об’єкта основних засобів переглядається 
в разі зміни очікуваних економічних вигод від 
його використання.

Амортизація об’єкта основних засобів нара-
ховується, виходячи з нового строку корисного 
використання, починаючи з місяця, наступного 
за місяцем зміни строку корисного використан-
ня.

26. Амортизація основних засобів (крім інших 
необоротних матеріальних активів) нараховуєть-
ся із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного, за яким річна сума амор-
тизації визначається діленням вартості, яка 
амортизується, на строк корисного використання 
об’єкта основних засобів;

(підпункт 1 пункту 26 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

2) зменшення залишкової вартості, за яким 
річна сума амортизації визначається як добуток 
залишкової вартості об’єкта на початок звітного 
року або первісної вартості на дату початку нара-
хування амортизації та річної норми амортизації. 
Річна норма амортизації (у відсотках) обчис-
люється як різниця між одиницею та результа-
том кореня ступеня кількості років корисного 
використання об’єкта з результату від ділення 
ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну 
вартість;

3) прискореного зменшення залишкової варто-
сті, за яким річна сума амортизації визначається 
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як добуток залишкової вартості об’єкта на початок 
звітного року або первісної вартості на дату почат-
ку нарахування амортизації та річної норми амор-
тизації, яка обчислюється, виходячи із строку 
корисного використання об’єкта, і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амор-
тизації визначається як добуток вартості, яка 
амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. 
Кумулятивний коефіцієнт розраховується ділен-
ням кількості років, що залишаються до кінця 
строку корисного використання об’єкта основ-
них засобів, на суму числа років його корисного 
використання;

(підпункт 4 пункту 26 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

5) виробничого, за яким місячна сума амор-
тизації визначається як добуток фактичного 
місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви-
робничої ставки амортизації. Виробнича ставка 
амортизації обчислюється діленням вартості, 
яка амортизується, на загальний обсяг продукції 
(робіт, послуг), який підприємство очікує вироби-
ти (виконати) з використанням об’єкта основних 
засобів.

Підприємство може застосовувати норми і ме-
тоди нарахування амортизації основних засобів, 
передбачені податковим законодавством.

27. Амортизація об’єктів, зазначених у підпун-
кті 5.2 пункту 5 Положення (стандарту) 7, нарахо-
вується за методами, що наведені в підпунктах 1 
і 5 пункту 26 Положення (стандарту) 7. Аморти-
зація малоцінних необоротних матеріальних ак-
тивів і бібліотечних фондів може нараховуватися 
у першому місяці використання об’єкта в розмірі 
50 відсотків його вартості, яка амортизується, 
та решта 50 відсотків вартості, яка амортизу-
ється, у місяці їх вилучення з активів (списання 
з балансу) внаслідок невідповідності критеріям 
визнання активом або в першому місяці викори-
стання об’єкта 100 відсотків його вартості.

(пункт 27 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

28. Метод амортизації обирається підприєм-
ством самостійно з урахуванням очікуваного 
способу отримання економічних вигод від його 
використання.

Метод амортизації об’єкта основних засо-
бів переглядається у разі зміни очікуваного 
способу отримання економічних вигод від його 
використання. Нарахування амортизації за но-
вим методом починається з місяця, наступного 
за місяцем прийняття рішення про зміну методу 
амортизації.

29. Нарахування амортизації проводиться 
щомісячно.

(абзац перший пункту 29 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Місячна сума амортизації при застосуванні 
прямолінійного методу визначається діленням 
річної суми амортизації на 12. Місячна сума 
амортизації при застосуванні методів зменшення 
залишкової вартості, прискореного зменшення 
залишкової вартості та кумулятивного визнача-
ється діленням суми амортизації за повний рік 
корисного використання на 12.

(абзац другий пункту 29 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Нарахування амортизації починається з мі-
сяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт 
основних засобів став придатним для корисного 
використання.

Нарахування амортизації припиняється, 
починаючи з місяця, наступного за місяцем 
вибуття об’єкта основних засобів, переведення 
його на реконструкцію, модернізацію, добудову, 
дообладнання, консервацію.

(абзац четвертий пункту 29 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

30. Суму нарахованої амортизації всі підпри-
ємства відображають збільшенням суми витрат 
підприємства і зносу основних засобів.

(абзац перший пункту 30 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Одночасно на суму нарахованої амортизації 
об’єктів зовнішнього благоустрою та житлових 
будинків, що перебувають на балансах житлово-
комунальних організацій, які належать до сфери 
управління органів місцевого самоврядування 
та місцевих органів виконавчої влади, а також 
автомобільних доріг загального користування 
збільшуються доходи цих підприємств і органі-
зацій із зменшенням додаткового капіталу, а при 
його недостатності — статутного капіталу.

Організації, звичайна діяльність яких не спря-
мована на відновлення житлових будинків та ін-
ших будівель, можуть також застосовувати норму 
частини другої цього пункту.

Зменшення корисності основних засобів
31. Втрати від зменшення корисності об’єктів 

основних засобів включаються до складу витрат 
звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу 
основних засобів, а щодо об’єктів основних засобів, 
відображених в обліку за переоціненою вартістю, — 
відображаються у порядку, передбаченому абзацом 
другим пункту 20 Положення (стандарту) 7.

32. Сума вигід від відновлення корисності об’-
єкта основних засобів, визнана відповідно до По-
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ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 
«Зменшення корисності активів», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 24 
грудня 2004 року № 817 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 13 січня 2005 року 
за № 35/10315, відображається визнанням доходу 
з одночасним зменшенням суми зносу об’єкта 
основних засобів. Вигоди від відновлення корис-
ності об’єктів основних засобів, відображених 
в обліку за переоціненою вартістю, відобража-
ються у порядку, передбаченому абзацом першим 
пункту 20 Положення (стандарту) 7.

(пункт 32 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 16.03.2005 р. № 235)

Вибуття основних засобів
33. Об’єкт основних засобів вилучається з ак-

тивів (списується з балансу) у разі його вибуття 
внаслідок продажу, безоплатної передачі або не-
відповідності критеріям визнання активом.

34. Фінансовий результат від вибуття об’єктів 
основних засобів визначається вирахуванням 
з доходу від вибуття основних засобів їх залиш-
кової вартості, непрямих податків і витрат, по-
в’язаних з вибуттям основних засобів.

Регістри аналітичного обліку основних засо-
бів, що вибули, додаються до документів, якими 
оформлені факти вибуття основних засобів.

35. У разі часткової ліквідації об’єкта основ-
них засобів його первісна (переоцінена) вартість 
та знос зменшуються відповідно на суму первіс-
ної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої 
частини об’єкта.

Розкриття інформації про основні засоби 
у примітках до фінансової звітності

36. У примітках до фінансової звітності щодо 
кожної групи основних засобів наводиться така 
інформація:

36.1. Вартість (первісна або переоцінена), 
за якою основні засоби відображені в балансі.

36.2. Методи амортизації, що застосовуються 
підприємством, та діапазон строків корисного 
використання (експлуатації).

36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість та сума 

зносу на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартість основних засобів, які 

визнані активом, з виділенням вартості основ-
них засобів, отриманих в результаті об’єднання 
підприємств.

36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) 
вартості та зносу основних засобів у результаті 
переоцінки.

36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума 
зносу основних засобів, які вибули.

36.3.5. Сума нарахованої амортизації.

36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності 
і сума вигід від відновлення корисності, відобра-
жені в звіті про фінансові результати в звітному 
періоді.

(підпункт 36.3.6 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 16.03.2005 р. № 235)

36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) 
вартості та сума зносу основних засобів.

36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума 
зносу на кінець звітного року.

37. У примітках до фінансової звітності також 
наводиться така інформація:

37.1. Первісну (переоцінену) вартість і суму 
зносу основних засобів, щодо яких існують перед-
бачені чинним законодавством обмеження воло-
діння, користування та розпорядження.

(підпункт 37.1 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

37.2. Первісну (переоцінену) вартість і суму 
зносу переданих у заставу основних засобів.

(підпункт 37.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

37.3. Сума капітальних інвестицій в основні 
засоби за звітний рік.

(підпункт 37.3 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

37.4. Сума укладених угод на придбання 
у майбутньому основних засобів.

37.5. Залишкова вартість основних засобів, 
що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо).

37.6. Первісна (переоцінена) вартість повністю 
амортизованих основних засобів, які продовжу-
ють використовуватись.

37.7. Залишкова вартість основних засобів, 
вилучених з експлуатації для продажу.

37.8. Первісна вартість, залишкова вартість 
та метод оцінки основних засобів, отриманих 
за рахунок цільового фінансування.

38. У примітках до фінансової звітності наво-
диться інформація про зміну розміру додатко-
вого капіталу в результаті переоцінки основних 
засобів та обмеження щодо його розподілу між 
власниками (учасниками).

39. У примітках до консолідованої фінансової 
звітності щодо кожної групи основних засобів на-
водиться сума курсових різниць у зв’язку з пере-
рахунком вартості основних засобів, наведеної 
у фінансовій звітності дочірніх підприємств.

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко
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На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» 
(далі — Положення (стандарт) 8), схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського об-

ліку при Міністерстві фінансів України, що до-
дається.

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 8 застосовується щодо обліку операцій, які 
відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 8.

Заступник Міністра А. В. литвин

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 18.10.1999 р. № 242

зареєстровано в Мінюсті україни 02.11.1999 р. за № 750/4043
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів Укра-
їни від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731, від 

16.03.2005 р. № 235, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 8 «неМатеріальні активи»

затверджено наказом Мінфіна україни від 18.10.1999 р. № 242

зареєстровано в Мінюсті україни 02.11.1999 р. за № 750/4043

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про нематеріальні активи і не-
завершені капітальні інвестиції в нематеріальні 
активи (далі — нематеріальні активи) та розкрит-
тя інформації про них у фінансовій звітності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-
приємства) усіх форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Це Положення (стандарт) не поширюється 
на гудвіл та операції з нематеріальними актива-
ми, особливості обліку яких визначаються інши-
ми положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку.

(пункт 3 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Активний ринок — ринок, якому притаманні 
такі умови:

предмети, що продаються та купуються 
на цьому ринку, є однорідними;

у будь-який час можна знайти зацікавлених 
продавців і покупців;

інформація про ринкові ціни є загальнодо-
ступною.

Група нематеріальних активів — сукуп-
ність однотипних за призначенням та умовами 
використання нематеріальних активів.

Дослідження — заплановані підприємством 
дослідження, які проводяться ним уперше 
з метою отримання і розуміння нових наукових 
та технічних знань.

Нематеріальний актив — немонетарний ак-
тив, який не має матеріальної форми, може бути 
ідентифікований та утримується підприємством 
з метою використання протягом періоду більше 
одного року (або одного операційного циклу, 
якщо він перевищує один рік) для виробництва, 
торгівлі, в адміністративних цілях чи надання 
в оренду іншим особам.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)
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Розробка — застосування підприємством 
результатів досліджень та інших знань для 
планування і проектування нових або значно 
вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, 
процесів, систем або послуг до початку їхнього 
серійного виробництва чи використання.

Незавершені капітальні інвестиції в не-
матеріальні активи — капітальні інвестиції 
у придбання, створення і модернізацію немате-
ріальних активів, використання яких за призна-
ченням на дату балансу не відбулося.

(пункт 4 доповнено абзацом десятим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Накопичена амортизація нематеріальних 
активів — сума амортизації об’єкта нематері-
альних активів з початку його корисного вико-
ристання.

(пункт 4 доповнено абзацом одинадця-
тим згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

5. Бухгалтерський облік нематеріальних ак-
тивів ведеться щодо кожного об’єкта за такими 
групами:

права користування природними ресурсами 
(право користування надрами, іншими ресурсами 
природного середовища, геологічною та іншою 
інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користу-
вання земельною ділянкою, крім права постійно-
го користування земельною ділянкою, відповідно 
до земельного законодавства, право користування 
будівлею, право на оренду приміщень тощо);

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 19.12.2006 р. № 1213)

права на комерційні позначення (права на тор-
говельні марки (знаки для товарів і послуг), ко-
мерційні (фірмові) найменування тощо);
(абзац четвертий пункту 5 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 16.03.2005 р. № 235)

права на об’єкти промислової власності (право 
на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 
сорти рослин, породи тварин, компонування (то-
пографії) інтегральних мікросхем, комерційні 
таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недо-
бросовісної конкуренції тощо);

(абзац п’ятий пункту 5 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 16.03.2005 р. № 235)

авторське право та суміжні з ним права (право 
на літературні, художні, музичні твори, комп’-
ютерні програми, програми для електронно-об-
числювальних машин, компіляції даних (бази 
даних), виконання, фонограми, відеограми, пере-
дачі (програми) організацій мовлення тощо);

(абзац шостий пункту 5 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 16.03.2005 р. № 235)

незавершені капітальні інвестиції в немате-
ріальні активи;

(абзац сьомий пункту 5 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

інші нематеріальні активи (право на провад-
ження діяльності, використання економічних 
та інших привілеїв тощо).

Визнання і оцінка нематеріальних активів
6. Придбаний або отриманий нематеріальний 

актив відображається в балансі, якщо існує 
імовірність одержання майбутніх економічних 
вигод, пов’язаних з його використанням, та його 
вартість може бути достовірно визначена.

7. Нематеріальний актив, отриманий в резуль-
таті розробки, слід відображати в балансі за умов, 
якщо підприємство має:

намір, технічну можливість та ресурси для до-
ведення нематеріального активу до стану, у якому 
він придатний для реалізації або використання;

можливість отримання майбутніх економіч-
них вигод від реалізації або використання нема-
теріального активу;

інформацію для достовірного визначення 
витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального 
активу.

8. Якщо нематеріальний актив не відповідає 
вказаним критеріям визнання, то витрати, по-
в’язані з його придбанням чи створенням, визна-
ються витратами того звітного періоду, протягом 
якого вони були здійснені, без визнання таких ви-
трат у майбутньому нематеріальним активом.

9. Не визнаються активом, а підлягають відо-
браженню у складі витрат того звітного періоду, 
в якому вони були здійснені:

витрати на дослідження;
витрати на підготовку і перепідготовку ка-

дрів;
витрати на рекламу та просування продукції 

на ринку;
витрати на створення, реорганізацію та пере-

міщення підприємства або його частини;
витрати на підвищення ділової репутації під-

приємства, вартість видань і витрати на створен-
ня торгових марок (товарних знаків).

(абзац шостий пункту 9 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

10. Придбані (створені) нематеріальні активи 
зараховуються на баланс підприємства за первіс-
ною вартістю.

11. Первісна вартість придбаного нематеріаль-
ного активу складається з ціни (вартості) прид-
бання (крім отриманих торговельних знижок), 
мита, непрямих податків, що не підлягають 
відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з його придбанням та доведенням 
до стану, у якому він придатний для використан-
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ня за призначенням.
Фінансові витрати не включаються до первіс-

ної вартості нематеріальних активів, придбаних 
(створених) повністю або частково за рахунок 
запозичень (за винятком фінансових витрат, які 
включаються до собівартості кваліфікаційних 
активів відповідно до Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 31 «Фінансові витрати»).

(абзац другий пункту 11 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

12. Первісна вартість нематеріального активу, 
придбаного в результаті обміну на подібний об’-
єкт, дорівнює залишковій вартості переданого не-
матеріального активу. Якщо залишкова вартість 
переданого об’єкта перевищує його справедливу 
вартість, то первісною вартістю нематеріального 
активу, отриманого в обмін на подібний об’єкт, 
є його справедлива вартість із включенням різ-
ниці до фінансових результатів (витрат) звітного 
періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, 
придбаного в обмін (або частковий обмін) на не-
подібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості 
переданого нематеріального активу, збільшеній 
(зменшеній) на суму грошових коштів чи їх ек-
вівалентів, що була передана (отримана) під час 
обміну.

13. Первісною вартістю безоплатно отриманих 
нематеріальних активів є їх справедлива вар-
тість на дату отримання з урахуванням витрат, 
передбачених пунктом 11 цього Положення 
(стандарту).

(пункт 13 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

14. Первісною вартістю нематеріальних акти-
вів, що внесені до статутного капіталу підприєм-
ства, визнається погоджена засновниками (учас-
никами) підприємства їх справедлива вартість 
з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 
цього Положення (стандарту).

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

15. Нематеріальні активи, отримані внаслідок 
об’єднання підприємств, оцінюються за їх спра-
ведливою вартістю.

16. Первісна вартість окремого об’єкта немате-
ріальних активів, сплачених загальною сумою, 
визначається шляхом розподілу сплаченої суми 
пропорційно до справедливої вартості кожного 
з придбаних об’єктів.

17. Первісна вартість нематеріального активу, 
створеного підприємством, включає прямі витра-
ти на оплату праці, прямі матеріальні витрати, 
інші витрати, безпосередньо пов’язані із створен-

ням цього нематеріального активу та приведен-
ням його до стану придатності для використання 
за призначенням (оплата реєстрації юридичного 
права, амортизація патентів, ліцензій тощо).

18. Первісна вартість нематеріальних акти-
вів збільшується на суму витрат, пов’язаних 
із удосконаленням цих нематеріальних активів 
і підвищенням їх можливостей та строку вико-
ристання, які сприятимуть збільшенню первісно 
очікуваних майбутніх економічних вигод.

Витрати, що здійснюються для підтримання 
об’єкта в придатному для використання стані 
та одержання первісно визначеного розміру май-
бутніх економічних вигод від його використання, 
включаються до складу витрат звітного періоду.

Переоцінка нематеріальних активів
19. Підприємство може здійснювати переоцін-

ку за справедливою вартістю на дату балансу тих 
нематеріальних активів, щодо яких існує актив-
ний ринок. У разі переоцінки окремого об’єкта 
нематеріального активу слід переоцінювати всі 
інші активи групи, до якої належить цей нема-
теріальний актив (крім тих, щодо яких не існує 
активного ринку).

20. Якщо підприємством проведена переоцінка 
об’єктів групи нематеріальних активів, то надалі 
вони підлягають щорічній переоцінці.

21. Переоцінена первісна вартість та накопи-
чена амортизація об’єкта нематеріального активу 
визначаються як добуток відповідно первісної 
вартості або накопиченої амортизації та індексу 
переоцінки. Індекс переоцінки визначається ді-
ленням справедливої вартості об’єкта, який пере-
оцінюється, на його залишкову вартість.

(абзац перший пункту 21 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Якщо залишкова вартість об’єкта нематеріаль-
них активів дорівнює нулю, то його переоцінена 
залишкова вартість визначається додаванням 
справедливої вартості цього об’єкта до його пер-
вісної (переоціненої) вартості без зміни суми на-
копиченої амортизації об’єкта.

(пункт 21 доповнено абзацом другим згідно 
з наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, абзац другий пункту 21 
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-

ства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Відомості про зміни первісної вартості та суми 
накопиченої амортизації нематеріальних активів 
заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

(пункт 21 доповнено абзацом третім згідно 
з наказом Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, абзац третій пункту 21 
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністер-

ства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

22. Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта 
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нематеріальних активів відображається у складі 
додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі 
витрат звітного періоду, крім випадків, що наве-
дені у п. 23 цього Положення (стандарту).

23. У разі наявності (на дату проведення черго-
вої (останньої) дооцінки об’єкта нематеріальних 
активів) перевищення суми попередніх уцінок 
об’єкта і втрат від зменшення його корисності 
над сумою попередніх дооцінок залишкової вар-
тості цього об’єкта і вигід від відновлення його 
корисності сума чергової (останньої) дооцінки, 
але не більше зазначеного перевищення, вклю-
чається до складу доходів звітного періоду, а різ-
ниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки 
більше зазначеного перевищення) спрямовується 
на збільшення іншого додаткового капіталу.

(абзац перший пункту 23 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 16.03.2005 р. № 235)

У разі наявності (на дату проведення чергової 
(останньої) уцінки об’єкта нематеріальних ак-
тивів) перевищення суми попередніх дооцінок 
об’єкта і вигід від відновлення його корисності 
над сумою попередніх уцінок залишкової вар-
тості цього об’єкта і втрат від зменшення його 
корисності сума чергової (останньої) уцінки, але 
не більше зазначеного перевищення, спрямову-
ється на зменшення іншого додаткового капіталу, 
а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки 
більше зазначеного перевищення) включається 
до витрат звітного періоду.

(абзац другий пункту 23 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 16.03.2005 р. № 235)
(пункт 23 в редакції наказу Міністерства 

фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

24. При вибутті об’єктів нематеріальних акти-
вів, які раніше були переоцінені, перевищення 
сум попередніх дооцінок над сумою попередніх 
уцінок залишкової вартості цього об’єкта не-
матеріальних активів включається до складу 
нерозподіленого прибутку з одночасним змен-
шенням додаткового капіталу. Перевищення 
сум попередніх дооцінок об’єкта нематеріальних 
активів над сумою попередніх уцінок залишкової 
вартості цього об’єкта нематеріальних активів 
може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, 
пропорційній нарахуванню амортизації, вклю-
чатися до складу нерозподіленого прибутку 
з одночасним зменшенням додаткового капіталу. 
При цьому до складу нерозподіленого прибутку 
при вибутті цього об’єкта включається залишок 
перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 
попередніх уцінок такого об’єкта, що відобра-
жений у складі додаткового капіталу. Відомості 
про суму перевищення попередніх дооцінок над 
сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені 

до складу нерозподіленого прибутку, заносяться 
до регістрів аналітичного обліку нематеріальних 
активів.

(пункт 24 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

Амортизація нематеріальних активів
25. Нарахування амортизації нематеріальних 

активів здійснюється протягом строку їх корис-
ного використання, який встановлюється підпри-
ємством при визнанні цього об’єкта активом (при 
зарахуванні на баланс), але не більше 20 років.

26. При визначенні строку корисного вико-
ристання об’єкта нематеріальних активів слід 
ураховувати:

строки корисного використання подібних 
активів;

моральний знос, що передбачається;
правові або інші подібні обмеження щодо стро-

ків його використання та інші фактори.
27. Метод амортизації нематеріального активу 

обирається підприємством самостійно, виходячи 
з умов отримання майбутніх економічних вигод. 
Якщо такі умови визначити неможливо, то амор-
тизація нараховується із застосуванням прямо-
лінійного методу. Розрахунок амортизації при 
застосуванні відповідних методів нарахування 
здійснюється згідно з Положенням (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

28. Під час розрахунку вартості, яка аморти-
зується, ліквідаційна вартість нематеріальних 
активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

коли існує невідмовне зобов’язання іншої 
особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці 
строку його корисного використання;

коли ліквідаційна вартість може бути визна-
чена на підставі інформації існуючого активного 
ринку і очікується, що такий ринок існуватиме 
наприкінці строку корисного використання цього 
об’єкта.

29. Нарахування амортизації починається 
з місяця, наступного за місяцем, у якому немате-
ріальний актив став придатним для використан-
ня. Суму нарахованої амортизації підприємства 
відображають збільшенням суми витрат підпри-
ємства і накопиченої амортизації нематеріальних 
активів.

(пункт 29 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

30. Нарахування амортизації припиняється, 
починаючи з місяця, наступного за місяцем ви-
буття нематеріального активу.

31. Термін корисного використання нематері-
ального активу та метод його амортизації пере-
глядаються в кінці звітного року, якщо в наступ-



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ 1��

ному періоді очікуються зміни строку корисного 
використання активу або зміни умов отримання 
майбутніх економічних вигод.

Амортизація нематеріального активу нарахо-
вується, виходячи з нового методу нарахування 
амортизації і строку використання, починаючи 
з місяця, наступного за місяцем змін.

Зменшення корисності нематеріальних активів
32. Втрати від зменшення корисності об’єкта 

нематеріальних активів включаються до складу 
витрат звітного періоду із збільшенням суми на-
копиченої амортизації об’єкта нематеріальних 
активів, а щодо об’єкта нематеріальних активів, 
відображеного в обліку за переоціненою варті-
стю, — відображаються в порядку, передбачено-
му абзацом другим пункту 23 цього Положення 
(стандарту).

(пункт 32 в редакції наказу Міністерства фі-
нансів України від 30.11.2000 р. № 304, із зміна-

ми, внесеними згідно з наказом Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

33. Сума вигід від відновлення корисності об’-
єкта нематеріальних активів, визнана відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
28 «Зменшення корисності активів», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
24 грудня 2004 року № 817 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 
року за № 35/10315, відображається визнанням 
доходу з одночасним зменшенням суми накопиче-
ної амортизації об’єкта нематеріальних активів. 
Відновлення корисності об’єкта нематеріальних 
активів, відображеного в обліку за переоціненою 
вартістю, відображається в порядку, передбачено-
му абзацом першим пункту 23 цього Положення 
(стандарту).

(пункт 33 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 30.11.2000 р. № 304, 

із змінами, внесеними згідно з наказами Мі-
ністерства фінансів України від 25.11.2002 

р. № 989, від 16.03.2005 р. № 235)

Вибуття нематеріальних активів
34. Нематеріальний актив списується з балан-

су в разі його вибуття або внаслідок продажу, без-
оплатної передачі або неможливості отримання 
підприємством надалі економічних вигод від його 
використання.

35. Фінансовий результат від вибуття об’єктів 
нематеріальних активів визначається як різниця 
між доходом від вибуття (за вирахуванням не-
прямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям) 
та їх залишковою вартістю. Регістри аналітично-
го обліку нематеріальних активів, що вибули, до-
даються до документів, якими оформлені факти 
вибуття цих об’єктів.

(пункт 35 із змінами, внесеними згід-

но з наказом Міністерства фінансів 
України від 30.11.2000 р. № 304)

Розкриття інформації щодо нематеріальних 
активів у примітках до фінансових звітів
36. У примітках до фінансової звітності щодо 

кожної групи нематеріальних активів з виділен-
ням інформації щодо створених підприємством 
нематеріальних активів наводиться така інфор-
мація:

36.1. Вартість (первісна або переоцінена), 
за якою нематеріальні активи відображені в ба-
лансі.

36.2. Методи амортизації та діапазон строків 
корисного використання нематеріальних акти-
вів.

36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість нема-

теріальних активів та сума накопиченої аморти-
зації на початок звітного року.

(підпункт 36.3.1 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

36.3.2. Первісна вартість нематеріальних ак-
тивів, які визнані активом, з виділенням вартості 
нематеріальних активів, отриманих у результаті 
об’єднання підприємств.

36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) 
вартості та накопиченої амортизації нематеріаль-
них активів у результаті переоцінки.

(підпункт 36.3.3 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума 
накопиченої амортизації нематеріальних акти-
вів, які вибули.

(підпункт 36.3.4 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності 

і сума вигід від відновлення корисності, відобра-
жені в звіті про фінансові результати в звітному 
періоді.

(підпункт 36.3.6 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 16.03.2005 р. № 235)

36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) 
вартості та сума накопиченої амортизації нема-
теріальних активів.

(підпункт 36.3.7 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума 
накопиченої амортизації на кінець звітного року.

(підпункт 36.3.8 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)
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37. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація:

37.1. Первісну (переоцінену) вартість та на-
копичену амортизацію нематеріальних активів, 
щодо яких існує обмеження права власності.

(підпункт 37.1 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

37.2. Первісну (переоцінену) вартість та на-
копичену амортизацію переданих у заставу не-
матеріальних активів.

(підпункт 37.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

37.3. Сума угод на придбання у майбутньому 
нематеріальних активів.

37.4. Загальна сума витрат на дослідження 
та розробки, включена до складу витрат звітного 
періоду.

37.5. Первісна вартість, залишкова вартість 
та метод оцінки нематеріальних активів, отри-
маних за рахунок цільових асигнувань.

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 20.10.1999 р. № 246

зареєстровано в Мінюсті україни 02.11.1999 р. за № 751/4044
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів Украї-

ни від 28.01.2000 р. № 15, від 14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 
р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731, від 14.12.2005 р. № 868, від 11.12.2006 р. № 1176

На виконання Програми реформування бухгал-
терського обліку із застосуванням міжнародних стан-
дартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.1998 р. № 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 9 «Запаси» (далі — Положення 
(стандарт) 9), схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-

сів України, що додається.
2. Установити, що вказане Положення (стан-

дарт) 9 застосовується щодо обліку операцій, які 
відбуватимуться з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 9.

Заступник Міністра А. В. литвин

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «заПаси»

затверджено наказом Мінфіна україни від 20.10.1999 р. № 246

зареєстровано в Мінюсті україни 02.11.1999 р. за № 751/4044

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про запаси і розкриття її у фі-
нансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-
приємства) незалежно від форм власності (крім 
бюджетних установ).

3. Норми цього Положення (стандарту) не роз-
повсюджуються на:

3.1. Незавершені роботи за будівельними 
контрактами, включаючи контракти з надання 
послуг, що безпосередньо пов’язані з ними.

3.2. Фінансові активи.
3.3. Поточні біологічні активи, якщо вони 

оцінюються за справедливою вартістю відповід-
но до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 30 «Біологічні активи», затвердженого 
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наказом Міністерства фінансів України від 18 
листопада 2005 року № 790 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 
року за № 1456/11736, корисні копалини, якщо 
вони оцінюються за чистою вартістю реалізації 
відповідно до інших положень (стандартів) бух-
галтерського обліку.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

4. Терміни, що наведені в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Запаси — активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов 

звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою 

подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час вироб-

ництва продукції, виконання робіт та надання 
послуг, а також управління підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів — очіку-
вана ціна реалізації запасів в умовах звичайної 
діяльності за вирахуванням очікуваних витрат 
на завершення їх виробництва та реалізацію.

Визнання та первісна оцінка запасів
5. Запаси визнаються активом, якщо існує 

імовірність того, що підприємство отримає в май-
бутньому економічні вигоди, пов’язані з їх вико-
ристанням, та їх вартість може бути достовірно 
визначена.

6. Для цілей бухгалтерського обліку запаси 
включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, ком-
плектуючі вироби та інші матеріальні цінності, 
що призначені для виробництва продукції, ви-
конання робіт, надання послуг, обслуговування 
виробництва й адміністративних потреб;

незавершене виробництво у вигляді не закін-
чених обробкою і складанням деталей, вузлів, 
виробів та незакінчених технологічних процесів. 
Незавершене виробництво на підприємствах, 
що виконують роботи та надають послуги, скла-
дається з витрат на виконання незакінчених 
робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не 
визнано доходу;

готову продукцію, що виготовлена на під-
приємстві, призначена для продажу і відповідає 
технічним та якісним характеристикам, передба-
ченим договором або іншим нормативно-правовим 
актом;

товари у вигляді матеріальних цінностей, 
що придбані (отримані) та утримуються підпри-
ємством з метою подальшого продажу;

малоцінні та швидкозношувані предмети, 
що використовуються протягом не більше одного 

року або нормального операційного циклу, якщо 
він більше одного року;

поточні біологічні активи, якщо вони оціню-
ються за цим Положенням (стандартом), а також 
сільськогосподарська продукція і продукція лісо-
вого господарства після її первісного визнання.

(абзац сьомий пункту 6 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 14.12.2005 р. № 868)

7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів 
є їх найменування або однорідна група (вид).

8. Придбані (отримані) або вироблені запаси 
зараховуються на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю.

9. Первісною вартістю запасів, що придбані 
за плату, є собівартість запасів, яка складається 
з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються згідно з договором 
постачальнику (продавцю), за вирахуванням не-
прямих податків;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 14.06.2000 р. № 131)

абзац третій пункту 9 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 14.06.2000 р. № 131)

суми ввізного мита;
суми непрямих податків у зв’язку з придбан-

ням запасів, які не відшкодовуються підприєм-
ству;

транспортно-заготівельні витрати (затрати 
на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) 
за вантажно-розвантажувальні роботи і транс-
портування запасів усіма видами транспорту 
до місця їх використання, включаючи витрати 
зі страхування ризиків транспортування запасів). 
Сума транспортно-заготівельних витрат, що уза-
гальнюється на окремому субрахунку рахунків 
обліку запасів, щомісячно розподіляється між 
сумою залишку запасів на кінець звітного місяця 
і сумою запасів, що вибули (використані, реалізо-
вані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. 
Сума транспортно-заготівельних витрат, яка 
відноситься до запасів, що вибули, визначається 
як добуток середнього відсотка транспортно-за-
готівельних витрат і вартості запасів, що вибули, 
з відображенням її на тих самих рахунках обліку, 
у кореспонденції з якими відображено вибуття 
цих запасів. Середній відсоток транспортно-за-
готівельних витрат визначається діленням суми 
залишків транспортно-заготівельних витрат 
на початок звітного місяця і транспортно-за-
готівельних витрат за звітний місяць на суму 
залишку запасів на початок місяця і запасів, 
що надійшли за звітний місяць. Приклади розпо-
ділу транспортно-заготівельних витрат наведені 
в додатку до Положення (стандарту) 9;

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними 
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інші витрати, які безпосередньо пов’язані 
з придбанням запасів і доведенням їх до стану, 
в якому вони придатні для використання у за-
планованих цілях. До таких витрат, зокрема, 
належать прямі матеріальні витрати, прямі 
витрати на оплату праці, інші прямі витрати 
підприємства на доопрацювання і підвищення 
якісно технічних характеристик запасів.

У разі, якщо на момент оприбуткування запа-
сів неможливо достовірно визначити їх первісну 
вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відо-
бражатися за справедливою вартістю з наступним 
коригуванням до первісної вартості.

(пункт 9 доповнено абзацом восьмий 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 14.12.2005 р. № 868)

10. Первісною вартістю запасів, що виготовля-
ються власними силами підприємства, визнаєть-
ся їхня виробнича собівартість, яка визначається 
за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати».

(пункт 10 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

11. Первісною вартістю запасів, що внесені 
до статутного капіталу підприємства, визнається 
погоджена засновниками (учасниками) підпри-
ємства їх справедлива вартість з урахуванням 
витрат, передбачених пунктом 9 цього Положення 
(стандарту).

(пункт 11 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

12. Первісною вартістю запасів, одержаних 
підприємством безоплатно, визнається їх спра-
ведлива вартість з урахуванням витрат, передба-
чених пунктом 9 цього Положення (стандарту).

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

13. Первісна вартість одиниці запасів, придба-
них у результаті обміну на подібні запаси, дорів-
нює балансовій вартості переданих запасів. Якщо 
балансова вартість переданих запасів перевищує 
їх справедливу вартість, то первісною вартістю 
отриманих запасів є їх справедлива вартість. 
Різниця між балансовою і справедливою вартістю 
переданих запасів включається до складу витрат 
звітного періоду.

Первісною вартістю запасів, що придбані в об-
мін на неподібні запаси, визнається справедлива 
вартість отриманих запасів.

(абзац другий пункту 13 в редакції наказу Міні-

стерства фінансів України від 28.01.2000 р. № 15)

14. Не включаються до первісної вартості за-
пасів, а належать до витрат того періоду, в якому 
вони були здійснені (встановлені):

понаднормові втрати і нестачі запасів;
фінансові витрати (за винятком фінансових 

витрат, які включаються до собівартості квалі-
фікаційних активів відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 
витрати»);

(абзац третій пункту 14 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

витрати на збут;
загальногосподарські та інші подібні витра-

ти, які безпосередньо не пов’язані з придбанням 
і доставкою запасів та приведенням їх до стану, 
в якому вони придатні для використання у за-
планованих цілях.

15. Первісна вартість запасів у бухгалтерсько-
му обліку не змінюється, крім випадків, передба-
чених цим Положенням (стандартом).

Оцінка вибуття запасів
16. При відпуску запасів у виробництво, з ви-

робництва, продаж та іншому вибутті оцінка 
їх здійснюється за одним з таких методів:

(абзац перший пункту 16 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 14.12.2005 р. № 868)

ідентифікованої собівартості відповідної оди-
ниці запасів;

середньозваженої собівартості;
собівартості перших за часом надходження 

запасів (ФІФО);
абзац пункту 16 виключено

(згідно з наказом Міністерства фінан-
сів України від 22.11.2004 р. № 731)

нормативних затрат;
ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запа-

сів, що мають однакове призначення та однакові 
умови використання, застосовується тільки один 
із наведених методів.

17. Запаси, які відпускаються, та послуги, 
що виконуються для спеціальних замовлень 
і проектів, а також запаси, які не замінюють 
одне одного, оцінюються за ідентифікованою со-
бівартістю.

18. Оцінка за середньозваженою собівартістю 
проводиться щодо кожної одиниці запасів ділен-
ням сумарної вартості залишку таких запасів 
на початок звітного місяця і вартості одержаних 
у звітному місяці запасів на сумарну кількість 
запасів на початок звітного місяця і одержаних 
у звітному місяці запасів.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 
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19. Оцінка кожної операції з вибуття запасів 
може здійснюватись за середньозваженою со-
бівартістю діленням сумарної вартості таких 
запасів на дату операції на сумарну кількість 
запасів на дату операції.

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 

14.06.2000 р. № 131, в редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

20. Оцінка запасів за методом ФІФО базуєть-
ся на припущенні, що запаси використовують-
ся у тій послідовності, у якій вони надходили 
на підприємство (відображені у бухгалтерському 
обліку), тобто запаси, які першими відпуска-
ються у виробництво (продаж та інше вибуття), 
оцінюються за собівартістю перших за часом 
надходження запасів.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 

14.06.2000 р. № 131, в редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

21. Оцінка за нормативними затратами полягає 
у застосуванні норм витрат на одиницю продукції 
(робіт, послуг), які встановлені підприємством 
з урахуванням нормальних рівнів використання 
запасів, праці, виробничих потужностей і діючих 
цін. Для забезпечення максимального набли-
ження нормативних затрат до фактичних норми 
затрат і ціни повинні регулярно у нормативній 
базі перевірятися і переглядатися. Оцінка про-
дукції за нормативними затратами коригується 
до фактичної виробничої собівартості.

(пункт 21 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

22. Оцінка за цінами продажу заснована на за-
стосуванні підприємствами роздрібної торгівлі 
середнього проценту торговельної націнки това-
рів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші 
методи оцінки вибуття запасів не виправдані) 
підприємства, що мають значну і змінну номен-
клатуру товарів з приблизно однаковим рівнем 
торговельної націнки. Собівартість реалізованих 
товарів визначається як різниця між продаж-
ною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів 
і сумою торговельної націнки на ці товари. Сума 
торговельної націнки на реалізовані товари визна-
чається як добуток продажної (роздрібної) вартості 
реалізованих товарів і середнього відсотку торго-
вельної націнки. Середній відсоток торговельної 
націнки визначається діленням суми залишку 
торговельних націнок на початок звітного місяця 
і торговельних націнок у продажній вартості одер-
жаних у звітному місяці товарів на суму продажної 
(роздрібної) вартості залишку товарів на початок 

звітного місяця та продажної (роздрібної) вартості 
одержаних у звітному місяці товарів.

(пункт 22 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
28.01.2000 р. № 15, від 30.11.2000 р. № 304)

23. Вартість малоцінних та швидкозношу-
ваних предметів, що передані в експлуатацію, 
виключається зі складу активів (списується з ба-
лансу) з подальшою організацією оперативного 
кількісного обліку таких предметів за місцями 
експлуатації і відповідними особами протягом 
строку їх фактичного використання.

Оцінка запасів на дату балансу
24. Запаси відображаються в бухгалтерському 

обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: 
первісною вартістю або чистою вартістю реалі-
зації.

25. Запаси відображаються за чистою вартістю 
реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизи-
лась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим 
чином втратили первісно очікувану економічну 
вигоду.

26. Чиста вартість реалізації визначається 
по кожній одиниці запасів вирахуванням з очі-
куваної ціни продажу очікуваних витрат на за-
вершення виробництва і збут.

27. Сума, на яку первісна вартість запасів пере-
вищує чисту вартість їх реалізації, та вартість 
повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не 
вистачає) запасів списуються на витрати звітного 
періоду. Суми нестач і втрат від псування цін-
ностей до прийняття рішення про конкретних 
винуватців відображаються на позабалансових 
рахунках. Після встановлення осіб, які мають 
відшкодувати втрати, належна до відшкодування 
сума зараховується до складу дебіторської забор-
гованості (або інших активів) і доходу звітного 
періоду.

(пункт 27 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінан-
сів України від 28.01.2000 р. № 15)

28. Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, 
що раніше були уцінені та є активами на дату 
балансу, надалі збільшується, то на суму збіль-
шення чистої вартості реалізації, але не більше 
суми попереднього зменшення, визнається інший 
операційний дохід із збільшенням вартості цих 
запасів.

(пункт 28 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

Розкриття інформації про запаси 
в примітках до фінансової звітності

29. У примітках до фінансової звітності наво-
диться інформація про:
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методи оцінки запасів;
балансову (облікову) вартість запасів у розрізі 

окремих класифікаційних груп;
балансову (облікову) вартість запасів, які відо-

бражені за чистою вартістю реалізації;
балансову (облікову) вартість запасів, переда-

них у переробку, на комісію, в заставу;

суму збільшення чистої вартості реалізації, 
за якою проведена оцінка запасів відповідно 
до пункту 28 цього Положення (стандарту).

Абзац сьомий пункту 29 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 22.11.2004 р. № 731)

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

Приклади розПоділу трансПортно-заготівельних витрат

Приклад 1. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах, що застосовують 
окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат.

Зміст 
Вартість запасів, тис. 

грн. (рахунки 20, 22, 28) 

Транспортно-заготі-
вельні витрати, тис. грн. 

(окремий субрахунок) 
1 2 3 

1. Залишок на початок місяця 150 25 

2. Надійшло за місяць 300 50 

3. Вибуло за місяць (витрачено, реалізовано та інше 
вибуття — природний убуток, нестачі, псування, уцінка, 
безоплатна передача тощо) 

400 67* 

4. Залишок на кінець місяця (ряд. 1 + ряд. 2 — ряд. 3) 50 8 

____________
*Сума транспортно-заготівельних витрат, що за розподілом припадає на запаси, які вибули у звітному 
місяці, становить:

25 + 50   
----------- х 400 = 67.
150 + 300   

Приклад 2. Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах роздрібної торгівлі, 
що застосовують оцінку товарів за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-
заготівельних витрат.

Зміст Субрахунок 282 
«Товари в тор-
гівлі», тис. грн. 

Субрахунок 289 
«Транспортно-за-
готівельні витра-

ти», тис. грн. 

Субрахунок 285 
«Торгова націн-

ка», тис. грн. 

Продажна 
вартість (гр. 

2 + гр. 3), 
тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1. Залишок на початок мі-
сяця 

227 25 77 252 

2. Надійшло за місяць 460 50 160 510 

3. Вибуло за місяць (витраче-
но, реалізовано та інше ви-
буття — природний убуток, 
нестачі, псування, уцінка, 
безоплатна передача тощо) 

487** 53 168 540 

4. Залишок на кінець місяця 
(ряд. 1 + ряд. 2 — ряд. 3)

200 22 69 222 

____________
** Зменшення залишку на субрахунку 282 «Товари в торгівлі» відбулося на суму 487 тис. грн. (168 + 319) 
унаслідок списання торгової націнки в кореспонденції з субрахунком 285 «Торгова націнка» на суму 168 тис. 
грн. і купівельної вартості товарів у кореспонденції з субрахунком 902 «Собівартість реалізованих товарів» 
на суму 319 тис. грн.
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Сума торгової націнки, що відноситься до реа-
лізованих товарів (дебет субрахунку 282 «Товари 
в торгівлі», кредит субрахунку 285 «Торгова на-
цінка» сторно), становить:

77 + 160   

------------ х 540 = 168.

252 + 510   

Сума транспортно-заготівельних витрат, 
що відноситься до реалізованих товарів (відобра-
жається за дебетом субрахунку 902 «Собівартість 
реалізованих товарів» і кредитом субрахунку 
289 «Транспортно-заготівельні витрати»), ста-
новить:

25 + 50   

----------- х 540 = 53. 

252 + 510   

Собівартість реалізованих товарів (дебет су-
брахунку 902 «Собівартість реалізованих това-
рів», кредит субрахунку 282 «Товари в торгівлі») 
становить:

540 — 168 — 53 = 319.
(положення доповнено додатком згідно з на-

казом Міністерства фінансів України від 
14.06.2000 р. № 131, додаток із змінами, вне-

сеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 08.10.1999 р. № 237

зареєстровано в Мінюсті україни 25.10.1999 р. за № 725/4018
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 

р. № 304, від 23.05.2003 р. № 363, від 22.11.2004 р. № 731, від 19.12.2006 р. № 1213

На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 10 «Дебіторська заборго-
ваність» (далі — Положення (стандарт) 10), 
схвалене Методологічною радою з бухгалтерсь-

кого обліку при Міністерстві фінансів України, 
що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 10 застосовується щодо обліку операцій, які 
відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 10.

Заступник Міністра А. В. литвин

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 10 «дебіторська заборгованість»

затверджено наказом Мінфіна україни від 08.10.1999 р. № 237

зареєстровано в Мінюсті україни 25.10.1999 р. за № 725/4018

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про дебіторську заборгованість 
та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-

приємства) незалежно від форм власності (крім 
бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) застосовується 
з урахуванням особливостей оцінки та розкрит-
тя інформації щодо дебіторської заборгованості, 
встановлених іншими положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку.

4. Терміни, що використовуються у положен-
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нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Безнадійна дебіторська заборгованість — 
поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 
існує впевненість про її неповернення боржником 
або за якою минув строк позовної давності.

Дебітори — юридичні та фізичні особи, які 
внаслідок минулих подій заборгували підприєм-
ству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів 
або інших активів.

Дебіторська заборгованість — сума заборго-
ваності дебіторів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгова-
ність — сума дебіторської заборгованості, яка 
не виникає в ході нормального операційного ци-
клу та буде погашена після дванадцяти місяців 
з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість — 
сума дебіторської заборгованості, яка виникає 
в ході нормального операційного циклу або буде 
погашена протягом дванадцяти місяців з дати 
балансу.

Сумнівний борг — поточна дебіторська за-
боргованість, щодо якої існує невпевненість її по-
гашення боржником.

(абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Чиста реалізаційна вартість дебіторської 
заборгованості — сума поточної дебіторської за-
боргованості за вирахуванням резерву сумнівних 
боргів.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Визнання та оцінка дебіторської 
заборгованості

5. Дебіторська заборгованість визнається акти-
вом, якщо існує ймовірність отримання підпри-
ємством майбутніх економічних вигод та може 
бути достовірно визначена її сума.

6. Поточна дебіторська заборгованість за про-
дукцію, товари, роботи, послуги визнається акти-
вом одночасно з визнанням доходу від реалізації 
продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється 
за первісною вартістю. У разі відстрочення пла-
тежу за продукцію, товари, роботи, послуги 
з утворенням від цього різниці між справедливою 
вартістю дебіторської заборгованості та номіналь-
ною сумою грошових коштів та/або їх еквівален-
тів, що підлягають отриманню за продукцію, 
товари, роботи, послуги, така різниця визнається 
дебіторською заборгованістю за нарахованими до-
ходами (процентами) у періоді її нарахування.

(пункт 6 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

7. Поточна дебіторська заборгованість, яка 
є фінансовим активом (крім придбаної заборго-
ваності та заборгованості, призначеної для прода-
жу), включається до підсумку балансу за чистою 
реалізаційною вартістю. Для визначення чистої 
реалізаційної вартості на дату балансу обчислю-
ється величина резерву сумнівних боргів.

(пункт 7 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

8. Величина резерву сумнівних боргів визна-
чається за одним із методів:

застосування абсолютної суми сумнівної за-
боргованості;

застосування коефіцієнта сумнівності.
За методом застосування абсолютної суми 

сумнівної заборгованості величина резерву виз-
начається на підставі аналізу платоспроможності 
окремих дебіторів.

За методом застосування коефіцієнта сумнів-
ності величина резерву розраховується множен-
ням суми залишку дебіторської заборгованості 
на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися 
такими способами:

визначення питомої ваги безнадійних боргів 
у чистому доході;

класифікації дебіторської заборгованості 
за строками непогашення;

визначення середньої питомої ваги списаної 
протягом періоду дебіторської заборгованості 
у сумі дебіторської заборгованості на початок 
відповідного періоду за попередні 3 — 5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської 
заборгованості величина сумнівних боргів на дату 
балансу становить залишок резерву сумнівних 
боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату 
балансу не може бути більшим, ніж сума дебі-
торської заборгованості на ту саму дату.

(пункт 8 в редакції наказів Міністер-
ства фінансів України від 23.05.2003 р. 

№ 363, від 19.12.2006 р. № 1213)

9. Класифікація дебіторської заборгованості 
здійснюється групуванням дебіторської забор-
гованості за строками її непогашення із вста-
новленням коефіцієнта сумнівності для кожної 
групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється 
підприємством, виходячи з фактичної суми без-
надійної дебіторської заборгованості за попередні 
звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як прави-
ло, зростає зі збільшенням строків непогашення 
дебіторської заборгованості. Величина резерву 
сумнівних боргів визначається як сума добутків 
поточної дебіторської заборгованості відповідної 
групи та коефіцієнта сумнівності відповідної 
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групи (приклад визначення величини резерву 
сумнівних боргів наведено в додатку до цього 
Положення (стандарту).

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 22.11.2004 р. № 731)

10. Нарахування суми резерву сумнівних 
боргів за звітний період відображається у звіті 
про фінансові результати у складі інших опера-
ційних витрат.

11. Виключення безнадійної дебіторської за-
боргованості з активів здійснюється з одночасним 
зменшенням величини резерву сумнівних боргів. 
У разі недостатності суми нарахованого резерву 
сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборго-
ваність списується з активів на інші операційні 
витрати. Сума відшкодування раніше списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості включа-
ється до складу інших операційних доходів.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, від 23.05.2003 р. № 363)

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої 
створення резерву сумнівних боргів не передба-
чено, у разі визнання її безнадійною списується 
з балансу з відображенням у складі інших опе-
раційних витрат.

(пункт 11 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

12. Частина довгострокової дебіторської за-
боргованості, яка підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців з дати балансу, відображаєть-
ся на ту саму дату в складі поточної дебіторської 
заборгованості.

(абзац перший пункту 12 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Довгострокова дебіторська заборгованість, 
на яку нараховуються проценти, відображається 
в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Виз-
начення теперішньої вартості залежить від виду 
заборгованості та умов її погашення.

(пункт 12 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)

Розкриття інформації про дебіторську 
заборгованість у примітках 

до фінансової звітності
13. У примітках до фінансової звітності наво-

диться така інформація:
13.1. Перелік дебіторів і суми довгострокової 

дебіторської заборгованості.
13.2. Перелік дебіторів і суми дебіторської 

заборгованості пов’язаних сторін, з виділенням 
внутрішньогрупового сальдо дебіторської забор-
гованості.

13.3. Склад і суми статті балансу «Інша дебі-
торська заборгованість».

13.4. Метод визначення величини резерву 
сумнівних боргів.

13.5. Сума поточної дебіторської заборговано-
сті за продукцію, товари, роботи, послуги в розрі-
зі її класифікації за строками непогашення.

13.6. Залишок резерву сумнівних боргів 
за кожною статтею поточної дебіторської за-
боргованості, його утворення та використання 
у звітному році.

(пункт 13 доповнено підпунктом 13.6 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»

Приклад 1

Приклад визначення величини резерву сумнівних боргів 
на основі класифікації дебіторської заборгованості

(приклад вважати прикладом 1 згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2000 року підприємство для спостереження 
обрало період за останні півроку (липень — грудень 2000 року).

Місяць 
Фактично списано безнадійної дебі-

торської заборгованості* (грн.) 

Сальдо дебіторської заборговано-
сті відповідної групи на кінець по-

переднього місяця* (грн.) 
1 група 2 група 3 група 1 група 2 група 3 група 

1 2 3 4 5 6 7 

Липень 600 800 950 20000 18000 17000 

Серпень - 400 700 22000 12000 14000 

Вересень 750 500 - 15000 13000 14500 
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1 2 3 4 5 6 7 

Жовтень 300 - 770 16000 12000 11000 

Листопад - 650 - 18000 11500 13000 

Грудень 550 850 1400 17000 14000 16000 

РАЗОМ 2200 3200 3820 Х Х Х 

(таблиця прикладу 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фі-
нансів України від 23.05.2003 р. № 363, від 22.11.2004 р. № 731)

___________
* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості може визначатися 
за такою формулою:

Кс = (Σ Бзн : Дзн) : i,
де Бзн — фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи за н-ний 

місяць обраного для спостереження періоду;
(абзац прикладу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-

стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

Дзн — дебіторська заборгованість відповідної групи на кінець н-ного місяця обраного для спосте-
реження періоду;

(абзац прикладу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-
стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

i — кількість місяців в обраному для спостереження періоді.
Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:
першої — (600 : 20000 + 750 : 15000 + 300 : 16000 + 550 : 17000) : 6 = 0,022 (2,2 %);
другої — (800 : 18000 + 400 : 12000 + 500 : 13000 + 650 : 11500 + 850 : 14000) : 6 = 0,039 (3,9 %);
третьої — (950 : 17000 + 700 : 14000 + 770 : 11000 + 1400 : 16000) : 6 = 0,044 (4,4 %).
Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року має становити:
17000 • 0,022 + 14000 • 0,039 + 16000 • 0,044 = 1624.

(Положення доповнено додатком згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Приклад 2
Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборго-

ваності.
Дебіторська заборгованість на 31 грудня 2003 року становить 966000 грн., з наступним розподілом 

за строками її непогашення:
(абзац прикладу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-

стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

1-ша група — 700000;
2-га група — 240000;
3-тя група — 26000.
Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 3020 грн.
Для визначення коефіцієнта сумнівності на основі класифікації дебіторської заборгованості на 31 

грудня 2003 року підприємство для спостереження обрало період за попередні три роки.

Дата балансу 
Сальдо дебіторської заборговано-

сті відповідної групи* (грн.) 

Заборгованість, що визнана безнадійною 
в наступному році, у складі сальдо дебі-
торської заборгованості відповідної гру-

пи на кінець попереднього року 
Група 1 Група 2 Група 3 Група 1 Група 2 Група 3 

1 2 3 4 5 6 7 

31.12.2000 2000000 50000 5000 1000 800 1000 

31.12.2001 4000000 70000 3000 2000 200 590 

31.12.2002 6000000 100000 7000 3000 1000 1410 

Разом 12000000 220000 15000 6000 2000 3000 

(таблиця прикладу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-
стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

____________
* Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості 
та періоди спостереження.
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Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості визначається за такою 
формулою:

Кс = (Σ Бзн : Σ	Дзн),
де Бзн — безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в складі дебіторської заборго-

ваності цієї групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;
(абзац прикладу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-

стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

Дзн — дебіторська заборгованість відповідної групи на дату балансу в обраному для спостереження 
періоді.

(абзац прикладу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міні-
стерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 731)

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:
групи 1 — 6000 : 1200000 = 0,005;
групи 2 — 2000 : 220000 = 0,009;
групи 3 — 3000 : 15000 = 0,2.
Величина резерву сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року має становити:
700000 х 0,005 + 240000 х 0,009 + 26000 х 0,2 = 10860.
З урахуванням залишку резерву сумнівних боргів слід донарахувати ще 7840 грн. (10860 — 3020) 

з уключенням до витрат грудня 2003 року.
(додаток доповнено прикладом 2 згідно з наказом Міністер-

ства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Приклад 3
Підприємство визначає величину сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів 

у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати.
За 2003 рік чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної 

оплати становить 18000000 грн.
Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31 грудня 2003 року становить 1000 

грн.
Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство для спостереження обрало період за по-

передні три роки.

Рік 
Чистий дохід від реалізації продукції, това-

рів, робіт, послуг на умовах наступної оплати 

Сума дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, роботи, по-

слуги, що визнана безнадійною 
1 2 3 

2000 8000000 5000 

2001 10000000 7000 

2002 15000000 9000 

Разом 33000000 21000 

Коефіцієнт сумнівності дебіторської заборгованості становить 0,0006 (21000 : 33000000).
Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 2003 рік становить 10800 (18000000 

х 0,0006).
Разом із залишком резерв сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року становить 11800 (10800 + 

1000).
(додаток доповнено прикладом 3 згідно з наказом Міністер-

ства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Приклад 4
Підприємство визначає величину сумнівних боргів на основі платоспроможності окремих дебі-

торів.
На 31 грудня 2003 року в складі статті «Векселі одержані» відображено вексель, виданий век-

селедавцем 5 березня 2003 року, на суму 10000 грн. за реалізовані основні засоби. Підприємству 
стала відома інформація про порушення судом справи про банкрутство векселедавця. На підставі 
цієї інформації погашення векселя є сумнівним. Величина сумнівних боргів на 31 грудня 2003 року 
за статтею «Векселі одержані» має бути визнана в сумі 10000 грн., на таку саму суму створюється 
резерв з уключенням до витрат грудня 2003 року.

(додаток доповнено прикладом 4 згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)
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На виконання Програми реформування си-
стеми бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 11 «Зобов’язання» (далі — По-
ложення (стандарт) 11), схвалене Методологічною 

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 11 «зобов’язання» 

наказ Мінфіна україни від 31.01.2000 р. № 20  
зареєстровано в Мінюсті україни 11.02.2000 р. за № 85/4306

Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів 
України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989

радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України, що додається. 

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 11 набуває чинності з 1.07.2000 року. 

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 11. 

Заступник Міністра А. В. литвин 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11  
«зобов’язання» 

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.01.2000 р. № 20 
зареєстровано в Мінюсті україни 11.02.2000 р. за № 85/4306 

Загальні положення 
1. Це положення (стандарт) визначає методоло-

гічні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про зобов’язання та її розкриття у фінан-
совій звітності. 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосо-
вуються підприємствами, організаціями та інши-
ми юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ). 

3. Це Положення (стандарт) застосовується з ураху-
ванням особливостей оцінки та розкриття інформації 
щодо зобов’язань, установлених іншими положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. 

4. Терміни, що використовуються в положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення: 

Забезпечення — зобов’язання з невизначеними 
сумою або часом погашення на дату балансу. 

Непередбачене зобов’язання — це: 
1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок 

минулих подій та існування якого буде підтвердже-
но лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться 
одна чи більше невизначених майбутніх подій, над 
якими підприємство не має повного контролю; або 

2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслі-
док минулих подій, але не визнається, оскільки 
малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання 
потрібно буде використати ресурси, які втілюють 
у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов’-
язання не можна достовірно визначити. 

Обтяжливий контракт — контракт, витрати 
(яких не можна уникнути) на виконання якого 

перевищують очікувані економічні вигоди від цього 
контракту. 

Сума погашення — недисконтована сума грошо-
вих коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, 
буде сплачена для погашення зобов’язання в процесі 
звичайної діяльності підприємства. 

Теперішня вартість — дисконтована сума май-
бутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна 
для погашення зобов’язання в процесі звичайної 
діяльності підприємства.

Визнання та оцінка зобов’язання 
5. Зобов’язання визнається, якщо його оцінка 

може бути достовірно визначена та існує ймовір-
ність зменшення економічних вигод у майбутньому 
внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу 
раніше визнане зобов’язання не підлягає погашен-
ню, то його сума включається до складу доходу 
звітного періоду. 

6. З метою бухгалтерського обліку зобов’язання 
поділяються на: 

довгострокові; 
поточні; 
забезпечення; 
непередбачені зобов’язання;
доходи майбутніх періодів.

(пункт 6 доповнено абзацом шостим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)
7. До довгострокових зобов’язань належать: 
довгострокові кредити банків; 
інші довгострокові фінансові зобов’язання; 
відстрочені податкові зобов’язання; 
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інші довгострокові зобов’язання. 
8. Зобов’язання, на яке нараховуються відсотки 

та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу, слід розглядати як довгостро-
кове зобов’язання, якщо первісний термін погашення 
був більше ніж дванадцять місяців та до затверджен-
ня фінансової звітності існує угода про переоформ-
лення цього зобов’язання на довгострокове. 

9. Довгострокове зобов’язання за кредитною уго-
дою (якщо угода передбачає погашення зобов’язання 
на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушен-
ня певних умов, пов’язаних з фінансовим станом 
позичальника), умови якої порушені, вважається 
довгостроковим, якщо: 

позикодавець до затвердження фінансової звіт-
ності погодився не вимагати погашення зобов’язан-
ня внаслідок порушення; 

не очікується виникнення подальших порушень 
кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з да-
ти балансу. 

10. Довгострокові зобов’язання, на які нарахову-
ються відсотки, відображаються в балансі за їх тепе-
рішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості 
залежить від умов та виду зобов’язання. 

11. Поточні зобов’язання включають: 
короткострокові кредити банків; 
поточну заборгованість за довгостроковими зо-

бов’язаннями; 
короткострокові векселі видані; 
кредиторську заборгованість за товари, роботи, 

послуги; 
поточну заборгованість за розрахунками з одер-

жаних авансів, за розрахунками з бюджетом, 
за розрахунками з позабюджетних платежів, 
за розрахунками зі страхування, за розрахунками 
з оплати праці, за розрахунками з учасниками, 
за розрахунками із внутрішніх розрахунків; 

інші поточні зобов’язання. 
12. Поточні зобов’язання відображаються в ба-

лансі за сумою погашення. 
13. Забезпечення створюються для відшкодуван-

ня наступних (майбутніх) операційних витрат на: 
(абзац перший пункту 13 із змінами, вне-

сеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

виплату відпусток працівникам; 
додаткове пенсійне забезпечення; 
виконання гарантійних зобов’язань; 
реструктуризацію; 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих кон-

трактів тощо. 
Суми створених забезпечень визнаються витра-

тами. 
14. Забезпечення створюється при виникненні 

внаслідок минулих подій зобов’язання, погашення 
якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, 
що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцін-
ка може бути розрахунково визначена. Забороняєть-
ся створювати забезпечення для покриття майбутніх 
збитків від діяльності підприємства. 

15. Забезпечення для відшкодування витрат 
на реструктуризацію створюється у разі наявності 

затвердженого керівництвом підприємства плану 
реструктуризації з конкретними заходами, строками 
їх виконання та сумою витрат, що будуть зазнані, 
й після початку реалізації цього плану. 

16. Сума забезпечення визначається за обліковою 
оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідно-
го зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення для від-
шкодування витрат на реструктуризацію визначається 
за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю 
підприємства, що триває. Забезпечення довгострокових 
зобов’язань визнаються у сумі їх теперішньої вартості. 
(пункт 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Мі-
ністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

17. Забезпечення використовується для відшко-
дування лише тих витрат, для покриття яких воно 
було створено. 

18. Залишок забезпечення переглядається 
на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригу-
ється (збільшується або зменшується). У разі від-
сутності ймовірності вибуття активів для погашення 
майбутніх зобов’язань сума такого забезпечення 
підлягає сторнуванню. 

19. Непередбачені зобов’язання відображаються 
на позабалансових рахунках підприємства за об-
ліковою оцінкою. 

Розкриття інформації про зобов’язання 
у примітках до фінансової звітності 

20. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація: 

20.1. Сума та строки погашення зобов’язання, 
яке було виключене із складу поточних зобов’язань 
відповідно до п. 8 цього Положення (стандарту) 
з обґрунтуванням причин цього. 

20.2. Перелік і суми зобов’язань, що включені 
до статей балансу «Інші довгострокові зобов’язан-
ня», «Інші поточні зобов’язання». 

21. Підприємство щодо кожного виду забезпечень 
наводить таку інформацію: 

21.1. Цільове призначення, причини невизначе-
ності та очікуваний строк погашення. 

21.2. Залишок забезпечення на початок і кінець 
звітного періоду. 

21.3. Збільшення забезпечення протягом звітного 
періоду внаслідок створення забезпечення або до-
даткових відрахувань. 

21.4. Сума забезпечення, що використана про-
тягом звітного періоду. 

21.5. Невикористана сума забезпечення, що стор-
нована у звітному періоді. 

21.6. Сума очікуваного відшкодування витрат 
іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення. 

22. За кожним видом непередбачених зобов’язань 
наводиться така інформація: 

22.1. Стислий опис зобов’язання та його сума. 
22.2. Невизначеність щодо суми або строку по-

гашення. 
22.3. Сума очікуваного погашення зобов’язання 

іншою стороною. 

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко 
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приложение в журналу «Современный бухгалтер»

На виконання Програми реформування си-
стеми бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» 
(далі — Положення (стандарт) 12), схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського об-

ліку при Міністерстві фінансів України, що до-
дається.

2. Установити, що:
2.1. Положення (стандарт) 12 набуває чинності 

з 1.07.2000 року.
2.2. Інші нормативні акти Міністерства фі-

нансів України з бухгалтерського обліку діють 
у частині, що не суперечить Положенню (стан-
дарту) 12.

Заступник Міністра В. В. Регурецький

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 12 «фінансові інвестиції»

наказ Мінфіна україни від 26.04.2000 р. № 91

зареєстровано в Мінюсті україни 17.05.2000 р. за № 284/4505
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів Украї-

ни від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 23.05.2003 р. № 363

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 12 «фінансові інвестиції»

затверджено наказом Мінфіна україни від 26.04.2000 р. № 91

зареєстровано в Мінюсті україни 17.05.2000 р. за № 284/4505

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 12 «Фінансові інвестиції» (далі — По-
ложення (стандарт) 12) визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про фінансові інвестиції, операції 
із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій 
звітності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

2. Норми Положення (стандарту) 12 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Терміни, що наведені в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Амортизована собівартість фінансової інве-
стиції — собівартість фінансової інвестиції з ураху-
ванням часткового її списання внаслідок зменшен-
ня корисності, яка збільшена (зменшена) на суму 
накопиченої амортизації дисконту (премії).

Ефективна ставка відсотка — ставка від-
сотка, що визначається діленням суми річного 

відсотка та дисконту (або різниці річного відсот-
ка та премії) на середню величину собівартості 
інвестиції (або зобов’язання) та вартості її по-
гашення.

Контрольні учасники — учасники спільної 
діяльності зі створенням юридичної особи (спіль-
ного підприємства), які здійснюють контроль за її 
діяльністю.

Метод ефективної ставки відсотка — метод 
нарахування амортизації дисконту або премії, 
за яким сума амортизації визначається як різни-
ця між доходом за фіксованою ставкою відсотка 
і добутком ефективної ставки та амортизованої 
вартості на початок періоду, за який нарахову-
ється відсоток.

Ринкова вартість фінансової інвестиції — 
сума, яку можна отримати від продажу фінансо-
вої інвестиції на активному ринку.

Спільна діяльність — господарська діяль-
ність зі створенням або без створення юридичної 
особи, яка є об’єктом спільного контролю двох 
або більше сторін відповідно до письмової угоди 
між ними.

Спільний контроль — розподіл контролю 
за господарською діяльністю відповідно до угоди 
про ведення спільної діяльності.
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Суттєвий вплив — повноваження брати 
участь у прийнятті рішень з фінансової, госпо-
дарської та комерційної політики об’єкта інве-
стування без здійснення контролю цієї політики. 
Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть 
бути:

1) володіння двадцятьма або більше відсотка-
ми акцій (статутного капіталу) підприємства;

2) представництво в раді директорів або анало-
гічному керівному органі підприємства;

3) участь у прийнятті рішень;
4) взаємообмін управлінським персоналом;
5) забезпечення підприємства необхідною тех-

ніко-економічною інформацією.
(абзац дев’ятий пункту 3 із змінами, вне-

сеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Первісна оцінка фінансових інвестицій
4. Фінансові інвестиції первісно оцінюються 

та відображаються у бухгалтерському обліку 
за собівартістю. Собівартість фінансової інвести-
ції складається з ціни її придбання, комісійних 
винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових 
платежів та інших витрат, безпосередньо пов’я-
заних з придбанням фінансової інвестиції.

5. Якщо придбання фінансової інвестиції 
здійснюється шляхом обміну на цінні папери 
власної емісії, то собівартість фінансової інве-
стиції визначається за справедливою вартістю 
переданих цінних паперів.

6. Якщо придбання фінансової інвестиції 
здійснюється шляхом обміну на інші активи, 
то її собівартість визначається за справедливою 
вартістю цих активів.

7. Дивіденди, відсотки, роялті та рента, 
що підлягають отриманню за фінансовими 
інвестиціями, відображаються як фінансовий 
дохід інвестора, крім випадків, коли такі над-
ходження не відповідають критеріям визнання 
доходу, встановленим Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 
року за № 860/4153.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу
8. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, 

що утримуються підприємством до їх погашення 
або обліковуються за методом участі в капіталі) 
на дату балансу відображаються за справедливою 
вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової 
вартості фінансових інвестицій на дату балансу 
(крім інвестицій, що обліковуються за методом 
участі в капіталі) відображається у складі інших 

доходів або інших витрат відповідно.
(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними 

згідно з наказами Міністерства фінансів України 
від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

9. Фінансові інвестиції, справедливу вартість 
яких достовірно визначити неможливо, відобра-
жаються на дату балансу за їх собівартістю з ура-
хуванням зменшення корисності інвестиції.

Втрати від зменшення корисності фінансо-
вих інвестицій відображаються у складі інших 
витрат з одночасним зменшенням балансової 
вартості фінансових інвестицій.

10. Фінансові інвестиції, що утримуються 
підприємством до їх погашення, відображаються 
на дату балансу за амортизованою собівартістю 
фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю пога-
шення фінансових інвестицій (дисконт або пре-
мія при придбанні) амортизується інвестором 
протягом періоду з дати придбання до дати їх по-
гашення за методом ефективної ставки відсотка. 
Приклад визначення суми амортизації дисконту, 
премії та амортизованої собівартості фінансових 
інвестицій за методом ефективної ставки відсотка 
наведено в додатку 1 до Положення (стандарту) 
12.

Сума амортизації дисконту або премії нара-
ховується одночасно з нарахуванням відсотка 
(доходу від фінансових інвестицій), що підлягає 
отриманню, та відображається у складі інших 
фінансових доходів або інших фінансових ви-
трат з одночасним збільшенням або зменшен-
ням балансової вартості фінансових інвестицій 
відповідно.

11. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні 
підприємства та в спільну діяльність зі створен-
ням юридичної особи (спільного підприємства) 
на дату балансу відображаються за вартістю, 
що визначена за методом участі в капіталі, крім 
випадків, наведених у пунктах 17 і 22 Положення 
(стандарту) 12.

12. Фінансові інвестиції, що обліковуються 
за методом участі в капіталі, на дату балансу 
відображаються за вартістю, що визначається 
з урахуванням зміни загальної величини влас-
ного капіталу об’єкта інвестування, крім тих, 
що є результатом операцій між інвестором і об’-
єктом інвестування.

(абзац перший пункту 12 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Балансова вартість фінансових інвестицій 
збільшується (зменшується) на суму, що є част-
кою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта 
інвестування за звітний період, із включенням 
цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в ка-
піталі. Одночасно балансова вартість фінансових 



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ1�2

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

інвестицій зменшується на суму визнаних диві-
дендів від об’єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій 
збільшується (зменшується) на частку інвесто-
ра в сумі зміни загальної величини власного 
капіталу об’єкта інвестування за звітний період 
(крім змін за рахунок чистого прибутку (збит-
ку) із включенням (виключенням) цієї суми 
до іншого додаткового капіталу інвестора або 
до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна 
величини власного капіталу об’єкта інвестування 
виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій 
(часток), що привело до виникнення (зменшення) 
емісійного доходу об’єкта інвестування). Якщо 
сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі 
зміни загальної величини власного капіталу об’-
єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого 
збитку) більше іншого додаткового капіталу або 
додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо 
зменшення величини власного капіталу об’єкта 
інвестування виникло внаслідок викупу акцій 
(часток), що призвело до зменшення емісійного 
доходу об’єкта інвестування), то на таку різницю 
зменшується (збільшується) нерозподілений при-
буток (непокритий збиток).

(абзац третій пункту 12 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Балансова вартість інвестицій в асоційоване 
підприємство зменшується на суму зменшення 
корисності інвестиції та зменшується (збільшу-
ється) на суму амортизації різниці між собівар-
тістю фінансової інвестиції в асоційоване підпри-
ємство і часткою інвестора в балансовій вартості 
придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань 
на дату придбання. Амортизація суми такої різ-
ниці здійснюється у порядку, визначеному По-
ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
19 «Об’єднання підприємств».

(пункт 12 доповнено абзацом четвертим згід-
но з наказом Міністерства фінансів України 

від 25.11.2002 р. № 989, у зв’язку з цим абзац 
четвертий вважати абзацом п’ятим)

Зменшення балансової вартості фінансових 
інвестицій відображається в бухгалтерському 
обліку тільки на суму, що не призводить до від’-
ємного значення вартості фінансових інвестицій. 
Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення 
їх балансової вартості досягають нульової вар-
тості, відображаються в бухгалтерському облі-
ку у складі фінансових інвестицій за нульовою 
вартістю.

13. Якщо інвестор, контрольний учасник, 
інвестор асоційованого підприємства) вносить 
або продає активи спільному, асоційованому 
підприємству відповідно і передає значні ризики 
та вигоди, пов’язані з їх володінням, то у складі 
фінансових результатів звітного періоду відобра-

жається лише та частина прибутку (збитку), яка 
припадає на частку інших інвесторів спільного, 
асоційованого підприємства відповідно.

(абзац перший пункту 13 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Сума прибутку (збитку) від внеску або продажу 
спільному, асоційованому підприємству активів, 
що припадає на частку інвестора, включається 
до складу доходів (витрат) майбутніх періодів 
з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора 
лише після продажу спільним, асоційованим 
підприємством цього активу іншим особам або 
в періодах амортизації одержаних чи придбаних 
необоротних активів. Цей актив вважається про-
даним спільним, асоційованим підприємством 
у межах кількості й вартості подібних активів, 
реалізованих ним після його одержання.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними 
згідно з наказами Міністерства фінансів України 

від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

Інвестор спільного, асоційованого підприєм-
ства відображає всю суму отриманих збитків, 
якщо внесок або продаж свідчить про зменшення 
чистої вартості реалізації оборотних активів або 
зниження корисності необоротних активів.

(абзац третій пункту 13 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

14. Якщо інвестор, контрольний учасник, 
асоційоване підприємство) придбав активи від-
повідно в спільного, асоційованого підприємства, 
то сума прибутку (збитку) об’єкта інвестування 
від цієї операції, що припадає на частку інвесто-
ра, відображається лише після перепродажу цих 
активів іншим особам або в періодах амортизації 
придбаних необоротних активів. Збитки, які 
виникли внаслідок зменшення чистої вартості 
реалізації оборотних активів або зниження ко-
рисності необоротних активів, відображаються 
повністю в період здійснення операції.

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

15. Оцінка та облік фінансових інвестицій 
здійснюються за кожною фінансовою інвести-
цією.

Приклад обліку фінансових інвестицій за ме-
тодом участі в капіталі наведено в додатку 2 
до Положення (стандарту) 12.

Облік фінансових інвестицій 
в асоційовані й дочірні підприємства

16. Фінансові інвестиції в асоційовані й дочір-
ні підприємства обліковуються за методом участі 
в капіталі, крім випадків, наведених у пункті 17 
Положення (стандарту) 12.
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(пункт 16 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

17. Фінансові інвестиції в асоційовані й до-
чірні підприємства в бухгалтерському обліку 
відображаються в порядку, наведеному у пунктах 
8 і 9 Положення (стандарту) 12, якщо:

а) фінансові інвестиції придбані та утримують-
ся виключно для продажу протягом дванадцяти 
місяців з дати придбання;

б) асоційоване або дочірнє підприємство ве-
дуть діяльність в умовах, які обмежують його 
здатність передавати кошти інвестору протягом 
періоду, що перевищує дванадцять місяців.

18. Фінансові інвестиції обліковуються за ме-
тодом участі в капіталі на останній день місяця, 
в якому об’єкт інвестування відповідає визначен-
ню асоційованого або дочірнього підприємства. 
Застосування методу участі в капіталі для обліку 
фінансових інвестицій припиняється з останньо-
го дня місяця, в якому об’єкт інвестування не від-
повідає критеріям асоційованого або дочірнього 
підприємства.

Облік спільної діяльності
(назва розділу із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства фінан-
сів України від 25.11.2002 р. № 989)

19. Кожний учасник спільної діяльності без 
створення юридичної особи відображає у своїх 
облікових регістрах (на окремих рахунках ана-
літичного обліку) і у фінансовій звітності:

а) активи, задіяні у спільній діяльності, які 
він контролює, або свою частку у спільно контро-
льованих активах;

б) зобов’язання, які він узяв для провадження 
цієї діяльності;

в) свою частку в будь-яких зобов’язаннях, 
узятих разом з іншими учасниками щодо цієї 
діяльності;

г) дохід або витрати, набуті в процесі спільної 
діяльності.

Активи, задіяні в спільній діяльності без 
створення юридичної особи, не відображаються 
фінансовими інвестиціями учасників такої ді-
яльності.

(пункт 19 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

20. Частка учасника спільної діяльності без 
створення юридичної особи в спільно контрольо-
ваних активах відображається в бухгалтерсько-
му обліку цього учасника у складі відповідних 
активів.

21. Фінансові інвестиції у спільну діяльність 
із створенням юридичної особи (спільного підпри-
ємства) його учасниками обліковуються за мето-

дом участі в капіталі на останній день місяця, 
в якому вони стали контрольними, крім випад-
ків, наведених у пункті 22 Положення (стандарту) 
12. Усі інші учасники спільної діяльності відобра-
жають фінансові інвестиції у спільну діяльність 
згідно з порядком, викладеним у пунктах 8 і 9 
Положення (стандарту) 12.

22. Фінансові інвестиції у спільну діяльність 
із створенням юридичної особи контрольними 
учасниками відображаються згідно з порядком, 
наведеним у пунктах 8 і 9 Положення (стандарту) 
12, якщо:

а) фінансові інвестиції у спільну діяльність 
придбані й утримуються виключно з метою 
їх подальшого продажу протягом дванадцяти 
місяців;

б) спільне підприємство веде свою діяльність 
в умовах, які обмежують його здатність пере-
давати кошти учаснику спільного підприємства 
протягом періоду, що перевищує дванадцять 
місяців.

23. Контрольний учасник спільного підпри-
ємства припиняє облік фінансових інвестицій 
за методом участі в капіталі з останнього дня мі-
сяця, в якому він перестає здійснювати спільний 
контроль за спільним підприємством або суттєво 
впливати на його діяльність.

(пункт 23 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

Розкриття інформації про фінансові інвестиції 
у примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація:

24.1. Балансова вартість фінансових інвести-
цій, що включені до складу статті балансу «Довго-
строкові фінансові інвестиції, які обліковуються 
за методом участі в капіталі інших підприємств», 
за такими видами:

24.1.1. Фінансові інвестиції в асоційовані 
підприємства.

24.1.2. Фінансові інвестиції в дочірні підпри-
ємства.

24.1.3. Фінансові інвестиції у спільну діяль-
ність із створенням юридичної особи (спільного 
підприємства).

24.2. Фінансові інвестиції, що включені 
до складу статей балансу «Інші довгострокові 
фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові ін-
вестиції» за собівартістю, за справедливою вар-
тістю, за амортизованою собівартістю.

24.3. Підстави для визначення справедливої 
вартості фінансових інвестицій.

24.4. Доходи та втрати від змін справедливої 
вартості фінансових інвестицій за звітний пері-
од.
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24.5. Перелік провідних асоційованих, до-
чірніх і спільних підприємств із зазначенням 
частки в капіталі та методів оцінки, що вико-
ристовуються для обліку таких фінансових 
інвестицій.

25. Контрольний учасник спільного підприєм-
ства у примітках до фінансової звітності також 
наводить (розкриває) таку інформацію:

25.1. Загальна сума зобов’язань щодо його 
часток у спільних підприємствах.

25.2. Сума зобов’язань інвестиційного харак-
теру щодо його часток у спільних підприємствах 
та його частки в зобов’язаннях, які він взяв разом 
з іншими учасниками.

25.3. Сума своєї частки в зобов’язаннях інве-
стиційного характеру спільних підприємств.

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»

ПРИКлАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ,  
ПРЕМІЇ ТА АМОРТИЗОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ ФІНАНСОВИх 

ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ВІДСОТКА
Приклад 1
Підприємство 3 січня 2000 року придбало облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46282 

грн., тобто дисконт становив 3718 грн. (50000 — 46282).
Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата погашення облігації 

відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума 
становить 4500 грн. (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює
(50000 х 9 %) + (3718 : 5)   
---------------------------------- прибл.= 11 % 
(46282 + 50000) : 2   

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації
Дата Номінальна сума 

відсотка, грн. 
Сума відсотка за ефек-
тивною ставкою, грн.* 

Сума амортизації дис-
конту, грн. (гр. 3 — гр. 2) 

Амортизована собівар-
тість інвестиції, грн.** 

1 2 3 4 5 

03.01.2000    46282 

31.12.2000 4500 5091 591 46873 

31.12.2001 4500 5156 656 47529 

31.12.2002 4500 5228 728 48257 

31.12.2003 4500 5308 808 49065 

31.12.2004 4500 5435 935 50000 

Приклад 2
Облігації номінальною вартістю 50000 грн. придбані 3 січня 2000 року за 52019 грн., тобто пре-

мія становила 2019 грн. (52019 — 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 
процентів річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється 
щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн. (50000 х 9 %). Ефективна ставка 
відсотка дорівнює

(4500 — 2019 : 5)   
------------------------ = 8 % 
(52019 + 50000) : 2   

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації
Дата Номінальна сума 

відсотка, грн. 
Сума відсотка за ефек-
тивною ставкою, грн.* 

Сума амортизації пре-
мії, грн. (гр. 2 — гр. 3) 

Амортизована собівар-
тість інвестиції, грн.*** 

1 2 3 4 5 

03.01.2000    52019 

31.12.2000 4500 4161 339 51680 

31.12.2001 4500 4134 365 51314 
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1 2 3 4 5 

31.12.2002 4500 4105 395 50919 

31.12.2003 4500 4073 426 50492 

31.12.2004 4500 4008 492 50000 

____________
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звіт-
ний період.
*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії 
за звітний період.

Додаток 2 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»

ПРИКлАД ОБлІКУ ФІНАНСОВИх ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ УЧАСТІ В КАПІТАлІ
Підприємство А 3 січня 2000 року придбало частку (40 %) у власному капіталі підприємства 

Б за 668 тис. грн. Підприємство А веде облік інвестиції в асоційоване підприємство Б за методом 
участі в капіталі.

Статті власного капіталу асо-
ційованого підприємства Б 

На 01.01.2000 На 31.12.2000 Зміни у власно-
му капіталі 

Статутний капітал 1000 1000 - 

Резервний капітал 250 250 - 

Додатковий капітал 300 360* 60 

Нерозподілений прибуток 120 180** 60 

РАЗОМ 1670 1790 120 

____________
* Зростання додаткового капіталу обумовлено дооцінкою необоротних активів.
** У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2000 прибуток від реалізації товарів підприємству 

А становить 10 тис. грн. Придбані підприємством А товари у 2000 році не реалізовані.

Чистий прибуток за 2000 рік асоційованого підприємства становить 110 тис. грн., сума нарахова-
них дивідендів — 50 тис. грн.

Вартість фінансової інвестиції підприємства А в асоційоване підприємство Б, яка відображається 
в обліку за методом участі в капіталі, становитиме 712 тис. грн.

Показники Сума, 
тис. грн. 

Кореспонденція рахунків 
Дебет Кредит 

Балансова вартість інвестиції 
на 01.01.2000 

668 141 Інвестиції пов’язаним сто-
ронам за методом обліку участі 
в капіталі 

 Х 

Частка інвестора в чистому при-
бутку за 2000 рік (110 — 10) х 40 % 

40 141 Інвестиції пов’язаним сто-
ронам за методом обліку участі 
в капіталі 

721 Дохід від інвестицій 
в асоційовані підприємства 

Частка інвестора в дивідендах (50 
х 40 %) 

20 373 Розрахунки за нараховани-
ми доходами 

141 Інвестиції пов’язаним 
сторонам за методом обліку 
участі в капіталі 

Частка інвестора в сумі збільшен-
ня додаткового капіталу (60 х 40 
%) 

24 141 Інвестиції пов’язаним сто-
ронам за методом обліку участі 
в капіталі 

423 Дооцінка активів 

Балансова вартість інвестиції 
на 31.12.2000 

712 141 Інвестиції пов’язаним сто-
ронам за методом обліку участі 
в капіталі 

 Х 
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На виконання Програми реформування систе-
ми бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
року № 1706, і відповідно до статей 1 і 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 
України Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 13 «Фінансові інструменти», що додається.

2. Установити, що Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» 
набуває чинності з 1 січня 2002 року.

Міністр І. О. Мітюков

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 13 «фінансові інструМенти»

наказ Мінфіна україни від 30.11.2001 р. № 559

зареєстровано в Мінюсті україни 19.12.2001 р. за № 1050/6241
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 13 «фінансові інструМенти»

затверджено наказом Мінфіна україни від 30.11.2001 р. № 559

зареєстровано в Мінюсті україни 19.12.2001 р. за № 1050/6241

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 13 «Фінансові інструменти» [далі — По-
ложення (стандарт) 13] визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про фінансові інструменти та її роз-
криття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 13 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Норми Положення (стандарту) 13 не поши-
рюються на:

3.1 фінансові інвестиції в асоційовані, спільні 
та дочірні підприємства;

3.2 активи і зобов’язання роботодавців щодо 
програм пенсійного забезпечення;

3.3 права і зобов’язання за договорами страху-
вання (крім похідних інструментів у страхових 
контрактах);

3.4 права і зобов’язання щодо оренди (крім 
похідних інструментів, передбачених орендною 
угодою);

3.5 угоди, що передбачають платежі, виходячи 
з кліматичних, геологічних та інших фізичних 
змін навколишнього середовища;

3.6 угоди про фінансові гарантії, крім угод, які 

передбачають виплату внаслідок змін відсоткової 
ставки, курсу цінних паперів, індексу цін, кре-
дитного рейтингу (індексу), валютного курсу або 
інших змінних, що є базисними;

3.7 угоди про непередбачене відшкодування 
при об’єднанні підприємств.

4. Терміни, що використано в положеннях 
(стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі 
значення:

Валютний ризик — імовірність того, що вар-
тість фінансового інструмента буде змінюватися 
внаслідок змін валютного курсу.

Відсотковий ризик —  імовірність того, 
що вартість фінансового інструмента буде зміню-
ватися внаслідок змін відсоткових ставок.

Дебіторська заборгованість, не призначена 
для перепродажу — дебіторська заборгованість, 
що виникає внаслідок надання коштів, продажу 
інших активів, робіт, послуг безпосередньо борж-
никові та не є фінансовим активом, призначеним 
для перепродажу.

Інструмент власного капіталу — контракт, 
який підтверджує право на частину в активах 
підприємства, що залишається після вирахуван-
ня сум за всіма його зобов’язаннями.

Інструмент хеджування — похідний фінан-
совий інструмент, фінансовий актив або фінан-
сове зобов’язання, справедлива вартість яких 
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і грошові потоки від яких, як очікується, ком-
пенсуватимуть зміни справедливої вартості або 
потоку грошових коштів об’єкта хеджування.

Коефіцієнт ефективності хеджування — 
частка від ділення відповідно зміни справедливої 
вартості або грошових потоків об’єкта хеджуван-
ня на зміну справедливої вартості або грошового 
потоку від інструмента хеджування.

(абзац сьомий пункту 4 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Кредитний ризик — імовірність втрат однієї 
зі сторін — укладачів контракту про придбання 
фінансового інструмента внаслідок невиконання 
зобов’язання іншою стороною.

Об’єкт хеджування — актив, зобов’язання або 
майбутня операція, що створюють для підпри-
ємства ризик зміни справедливої вартості цих 
активів і зобов’язань або зміни грошових потоків, 
пов’язаних з майбутньою операцією.

Похідний фінансовий інструмент — фінан-
совий інструмент:

розрахунки за яким провадитимуться у май-
бутньому;

вартість якого змінюється внаслідок змін від-
соткової ставки, курсу цінних паперів, валютного 
курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) 
або інших змінних, що є базисними;

який не потребує початкових інвестицій.
Ризик грошового потоку — імовірність зміни 

величини майбутнього грошового потоку, пов’яза-
ного з монетарним фінансовим інструментом.

Ризик ліквідності — імовірність втрат внас-
лідок неспроможності виконати свої зобов’язання 
у зв’язку з неможливістю реалізувати фінансові 
активи за справедливою вартістю.

Ринковий ризик —  імовірність того, що вар-
тість фінансового інструмента буде змінюватися 
внаслідок змін ринкових цін незалежно від того, 
чи спричинені ці зміни факторами, які притаман-
ні конкретному типу цінних паперів чи їх емітен-
ту, або факторами, які впливають на вартість всіх 
цінних паперів в обігу на ринку.

Складний фінансовий інструмент —  фі-
нансовий інструмент, що містить компонент фі-
нансового зобов’язання і компонент інструмента 
власного капіталу.

Твердий контракт — контракт у письмовій 
формі, що передбачає обмін визначеної кількості 
ресурсів за встановленою ціною на конкретну 
майбутню дату (дати), має визначений строк 
виконання, не містить відкладальних або скасу-
вальних умов, не може бути розірваний і зміне-
ний в односторонньому порядку, та передбачає 
забезпечення виконання контракту.

Фінансовий актив — це:
а) грошові кошти та їх еквіваленти;
б) контракт, що надає право отримати грошові 

кошти або інший фінансовий актив від іншого 
підприємства;

в) контракт, що надає право обмінятися фінан-
совими інструментами з іншим підприємством 
на потенційно вигідних умовах;

г) інструмент власного капіталу іншого під-
приємства.

Фінансовий актив, призначений для пере-
продажу — фінансовий актив, придбаний з ме-
тою подальшого продажу для отримання прибут-
ку від короткотермінових змін його ціни та/або 
винагороди посередника.

Фінансова гарантія —  передбачене контра-
ктом право позикодавця отримувати грошові кош-
ти від гаранта і відповідно зобов’язання гаранта 
сплатити грошові кошти позикодавцеві, якщо 
позичальник не виконає своїх зобов’язань.

Фінансове зобов’язання —  контрактне зобо-
в’язання:

а) передати грошові кошти або інший фінан-
совий актив іншому підприємству;

б) обмінятися фінансовими інструментами 
з іншим підприємством на потенційно невигідних 
умовах.

Фінансове зобов’язання, призначене для пере-
продажу — фінансове зобов’язання, що виникає 
внаслідок випуску фінансового інструмента 
з метою подальшого продажу для отримання при-
бутку від короткотермінових коливань його ціни 
та/або винагороди посередника.

Фінансовий інструмент —  контракт, який 
одночасно приводить до виникнення (збільшення) 
фінансового активу в одного підприємства і фі-
нансового зобов’язання або інструмента власного 
капіталу в іншого.

Хеджування —  застосування одного чи де-
кількох інструментів хеджування з метою повної 
чи часткової компенсації змін справедливої вар-
тості об’єкта хеджування або пов’язаного з ним 
грошового потоку.

Ціновий ризик — імовірність цінових змін 
внаслідок валютного, відсоткового та ринкового 
ризиків.

Хеджування справедливої вартості — хед-
жування змін справедливої вартості визнаного 
активу чи зобов’язання або ідентифікованої 
частини такого активу чи зобов’язання, яка від-
носиться до конкретного ризику і впливатиме 
на чистий прибуток (збиток).

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять чет-
вертим згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Хеджування грошових потоків — хеджу-
вання зміни грошових потоків щодо ризику, по-
в’язаного з визнаним активом чи зобов’язанням 
або з прогнозованою операцією, що впливатиме 
на чистий прибуток (збиток).
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(пункт 4 доповнено абзацом двадцять п’-
ятим згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Хеджування фінансових інвестицій у госпо-
дарські одиниці за межами України — хеджуван-
ня зміни вартості активів та зобов’язань госпо-
дарської одиниці за межами України внаслідок 
зміни валютних курсів.

(пункт 4 доповнено абзацом двадцять шо-
стим згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Класифікація фінансових інструментів
5. Фінансові інструменти в бухгалтерському 

обліку поділяються на фінансові активи, фінан-
сові зобов’язання, інструменти власного капіталу 
і похідні фінансові інструменти.

6. Фінансові активи включають: грошові 
кошти, не обмежені для використання, та їх 
еквіваленти; дебіторську заборгованість, не при-
значену для перепродажу; фінансові інвестиції, 
що утримуються до погашення; фінансові акти-
ви, призначені для перепродажу; інші фінансові 
активи.

7. Фінансові зобов’язання включають фінан-
сові зобов’язання, призначені для перепродажу, 
та інші фінансові зобов’язання.

8. До інструментів власного капіталу нале-
жать прості акції, частки та інші види власного 
капіталу.

9. Похідні фінансові інструменти включають 
ф’ючерсні контракти, форвардні контракти та ін-
ші похідні фінансові інструменти.

Визнання фінансових інструментів
10. Фінансовий актив або фінансове зобов’язан-

ня відображається у балансі, якщо підприємство 
є стороною — укладачем угоди щодо фінансового 
інструмента.

11. Безумовні права вимоги і зобов’язання 
визнаються фінансовими активами і фінансови-
ми зобов’язаннями, якщо за умовами контракту 
підприємство має право на отримання грошових 
коштів або бере на себе зобов’язання сплатити 
грошові кошти.

12. Фінансові активи або фінансові зобов’язан-
ня, що виникають внаслідок твердих контрактів 
на придбання або продаж ресурсів (робіт, послуг), 
відображаються в балансі після виникнення пра-
ва на отримання активу або зобов’язання на його 
передачу.

13. Форвардний контракт визнається фінансо-
вим активом або фінансовим зобов’язанням на да-
ту виникнення зобов’язання щодо придбання або 
продажу предмета контракту.

14. Опціони визнаються фінансовими актива-
ми або фінансовими зобов’язаннями у разі укла-

дення контракту між покупцем і продавцем.
15. Фінансові активи, придбані в результаті 

систематичних операцій, визнаються на дату 
укладення контракту або на дату його виконання. 
При цьому обраний підприємством метод визнан-
ня має застосовуватися послідовно до кожного 
виду фінансових активів. Якщо підприємство 
визнає фінансовий актив та пов’язане з ним фі-
нансове зобов’язання на дату укладення контра-
кту, то відсотки нараховуються з дати виконання 
контракту, коли переходить право власності.

Продаж фінансових активів у результаті систе-
матичних операцій визнається на дату виконання 
контракту.

16. У разі визнання фінансового активу на дату 
виконання контракту зміни справедливої варто-
сті такого активу в період між датою укладення 
контракту і датою його виконання визнаються 
іншими витратами або іншими доходами, крім 
фінансових активів, які обліковуються за фак-
тичною або амортизованою собівартістю, та ак-
тивів, які є інструментом хеджування.

(пункт 16 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

17. Підприємство списує фінансовий актив 
з балансу, якщо воно втрачає контроль за цим 
фінансовим активом або його частиною. Ознакою 
втрати контролю є повне виконання контракту, 
закінчення терміну прав вимоги або відмови від 
прав за цим контрактом.

(абзац перший пункту 17 вважати пун-
ктом 17 згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

18. Якщо при передачі фінансового активу 
іншому підприємству контроль не втрачається, 
то така операція відображається як позика під 
забезпечення, а право підприємства, яке переда-
ло актив, на його викуп не вважається похідним 
фінансовим інструментом.

Підприємство, яке передало фінансовий ак-
тив, не втрачає контролю за ним і не списує його 
з балансу, якщо підприємство:

а) має право викупити цей фінансовий актив, 
крім випадків, коли цей актив вільно обертається 
на ринку або коли на момент викупу викупна ціна 
дорівнює справедливій вартості цього активу;

б) має право і зобов’язане викупити або по-
гасити переданий фінансовий актив на умовах, 
які забезпечують його одержувачу дохід креди-
тора від фінансових активів, отриманих в обмін 
на переданий фінансовий актив. При цьому дохід 
кредитора не повинен суттєво (більш ніж на 10 
відсотків) відрізнятись від того, який він міг 
би отримати за позикою підприємству, що пере-
дало актив, повністю забезпечену переданим 
активом;
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в) зберігає за собою значну частину ризиків 
і вигід від права власності на переданий фінансо-
вий актив, який не обертається вільно на ринку, 
шляхом свопу на сукупний річний дохід з отри-
мувачем цього активу або безумовного опціону 
на продаж. В останньому випадку утримувачем 
опціону є підприємство, яке отримало актив.

(абзаци другий — шостий пункту 17 вва-
жати пунктом 18 згідно з наказом Міні-

стерства фінансів України від 23.05.2003 р. 
№ 363, у зв’язку з цим пункт 18 виключено)

18. Пункт 18 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

19. Балансова вартість реалізованої частини 
фінансового активу розподіляється між реалізо-
ваною і нереалізованою частинами фінансового 
активу пропорційно справедливій вартості частин 
фінансового активу на дату продажу. Фінансовий 
результат визнається як різниця між виручкою 
від реалізації частини фінансового активу та її 
справедливою вартістю.

Якщо справедливу вартість нереалізованої ча-
стини фінансового активу визначити достовірно 
неможливо, то її балансова вартість визнається 
нульовою, а фінансовий результат обчислюється 
як різниця між виручкою від реалізації части-
ни фінансового активу та балансовою вартістю 
всього активу.

20. Якщо підприємство передає контроль за фі-
нансовим активом, але завдяки цьому створює 
новий фінансовий актив або бере на себе нове 
фінансове зобов’язання, то водночас із списанням 
з балансу фінансового активу воно зараховує 
на свій баланс новий фінансовий актив або нове 
фінансове зобов’язання за справедливою варті-
стю. Фінансовий результат від такої операції виз-
начається як різниця між виручкою і балансовою 
вартістю переданого фінансового активу, збільше-
на на справедливу вартість узятого на себе фінан-
сового зобов’язання та зменшена на справедливу 
вартість нового фінансового активу.

Якщо справедливу вартість нового фінансо-
вого активу або нового фінансового зобов’язання 
достовірно визначити неможливо, то:

первісна вартість нового фінансового активу 
визнається нульовою, а фінансовий результат виз-
начається як різниця між виручкою і балансовою 
вартістю списаного фінансового активу;

первісна вартість нового фінансового зобов’я-
зання дорівнює сумі перевищення виручки над 
балансовою вартістю списаного активу. У разі не-
обхідності створюється забезпечення відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міні-
стерства фінансів України від 31 січня 2000 року 
№ 20 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 11 лютого 2000 року за № 85/4306.
В аналогічному порядку визнається первісна 

вартість нового фінансового активу і нового фі-
нансового зобов’язання, що утворюються внас-
лідок передачі фінансового зобов’язання або його 
частини.

21. Фінансова гарантія, яка відповідно до По-
ложення (стандарту) 13 визнана зобов’язанням, 
до закінчення терміну гарантії відображається 
гарантом за справедливою вартістю або, якщо 
справедливу вартість достовірно визначити не-
можливо, за більшим з двох значень — первісною 
вартістю чи сумою забезпечення, створеного від-
повідно до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 11 «Зобов’язання».

Якщо фінансова гарантія поширюється 
на кілька статей балансу, то оцінка такої гарантії 
здійснюється за кожною статтею.

22. Підприємство списує з балансу фінансове 
зобов’язання або його частину після його виконан-
ня, анулювання або закінчення терміну його дії.

23. У разі обміну позичальника з кредитором 
борговими інструментами з різними умовами по-
передній борг списується з одночасним визнанням 
нового боргу. Зміна умов наявного боргового ін-
струмента (незалежно від причини) відображаєть-
ся погашенням попереднього боргу з одночасним 
визнанням нового боргу. Різниця між балансовою 
вартістю погашеного або переданого іншій сто-
роні зобов’язання (або його частини) і сплаченою 
за нього сумою визнається іншими доходами або 
іншими витратами звітного періоду.

24. Інструменти власного капіталу визнаються 
одночасно з визнанням фінансового активу і фі-
нансового зобов’язання або зі списанням іншого 
інструмента власного капіталу.

25. Витрати на випуск або придбання ін-
струментів власного капіталу відображаються 
зменшенням додаткового вкладеного капіталу, 
а за його відсутності — зменшенням нерозподіле-
ного прибутку (збільшенням непокритого збитку). 
До витрат на придбання або випуск інструментів 
власного капіталу включаються лише витрати 
на оплату послуг сторонніх організацій з опера-
цій, результатом яких є збільшення або зменшен-
ня величини власного капіталу підприємства.

26. Витрати, пов’язані з випуском складного 
фінансового інструмента, розподіляються емі-
тентом між елементами зобов’язань та власного 
капіталу пропорційно розподілу надходжень від 
такого випуску.

27. Витрати, пов’язані з кількома операціями 
з інструментами власного капіталу, розподіля-
ються між цими операціями із застосуванням 
обґрунтованої бази розподілу (кількість акцій, 
сума операції тощо), що обирається підприєм-
ством та застосовується ним послідовно.
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28. Прибуток (збиток) від продажу, випуску 
або анулювання інструментів власного капіталу 
емітент відображає збільшенням (зменшенням) 
додаткового вкладеного капіталу. Сума переви-
щення збитку від продажу, випуску або анулю-
вання випущених інструментів власного капіталу 
над величиною додаткового вкладеного капіталу 
відображається зменшенням нерозподіленого 
прибутку (збільшенням непокритого збитку).

Оцінка фінансових інструментів
29. Фінансові інструменти первісно оцінюють 

та відображають за їх фактичною собівартістю, 
яка складається із справедливої вартості активів, 
зобов’язань або інструментів власного капіталу, 
наданих або отриманих в обмін на відповідний 
фінансовий інструмент, і витрат, які безпосеред-
ньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінан-
сового інструмента (комісійні, обов’язкові збори 
та платежі при передачі цінних паперів тощо).

30. На кожну наступну після визнання дату 
балансу фінансові активи оцінюються за їх спра-
ведливою вартістю, крім:

30.1 дебіторської заборгованості, що не при-
значена для перепродажу;

30.2 фінансових інвестицій, що утримуються 
підприємством до їх погашення;

30.3 фінансових активів, справедливу вартість 
яких неможливо достовірно визначити;

30.4 фінансових інвестицій та інших фінансо-
вих активів, щодо яких не застосовується оцінка 
за справедливою вартістю.

31. На кожну наступну після визнання дату 
балансу фінансові зобов’язання оцінюються 
за амортизованою собівартістю, крім фінансо-
вих зобов’язань, призначених для перепродажу, 
і зобов’язань за похідними фінансовими інстру-
ментами.

Фінансові зобов’язання, призначені для пере-
продажу, і фінансові зобов’язання за похідними 
фінансовими інструментами (крім зобов’язання 
за похідним фінансовим інструментом, яке має 
бути погашеним шляхом передачі пов’язаного 
з ним інструмента власного капіталу) на кожну 
наступну після визнання дату балансу оцінюють-
ся за справедливою вартістю.

Зобов’язання за похідним фінансовим інстру-
ментом, яке має бути погашене шляхом передачі 
пов’язаного з ним інструмента власного капіталу, 
справедливу вартість якого на кожну наступну 
після визнання дату балансу не можна достовірно 
визначити, оцінюється за собівартістю.

32. Збільшення або зменшення балансової вар-
тості фінансових інструментів, які не є об’єктом 
хеджування та оцінюються за справедливою вар-
тістю, визнається іншими доходами або іншими 
витратами.

33. Балансова вартість фінансових активів, 
щодо яких не застосовується оцінка за справед-
ливою вартістю, переглядається щодо можливого 
зменшення корисності на кожну дату балансу 
на основі аналізу очікуваних грошових потоків.

Сума втрат від зменшення корисності фінан-
сового активу визначається як різниця між його 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю 
очікуваних грошових потоків, дисконтованих 
за поточною ринковою ставкою відсотка на под-
ібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці 
іншими витратами звітного періоду.

34. Фінансовий актив і фінансове зобов’язання 
згортаються з відображенням в балансі згорнуто-
го сальдо, якщо підприємство має:

юридичне право на залік визнаних сум;
можливість і намір погасити згорнуте зобов’-

язання або реалізувати активи і погасити зобов’-
язання одночасно.

Хеджування
35. Облік хеджування справедливої вартості 

здійснюється у разі наявності всіх таких умов:
35.1 на початку хеджування оформлена до-

кументація про відносини хеджування, про цілі 
управління ризиком, про стратегію цього виду 
хеджування. Документацією має бути визна-
чено інструмент хеджування, сутність ризику, 
що хеджується, та спосіб оцінки ефективності 
інструмента хеджування;

35.2 очікується, що значення коефіцієнта 
ефективності хеджування буде в межах 0,8 — 
1,25;

35.3 справедливу вартість або грошові потоки 
від об’єкта хеджування та справедливу вартість 
інструмента хеджування можна достовірно оці-
нити;

35.4 існує висока імовірність здійснення про-
гнозованої операції, яка є об’єктом хеджування 
грошових потоків;

35.5 на основі постійної оцінки ефективності 
хеджування протягом звітного періоду встановле-
но фактичне значення коефіцієнта ефективності 
хеджування в межах 0,8 — 1,25.

36. Зміни балансової вартості об’єкта хед-
жування (крім хеджування грошових потоків) 
внаслідок переоцінки або ризику, що хеджується, 
визнаються іншими доходами або іншими витра-
тами звітного періоду.

(пункт 36 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

37. Підприємство припиняє визнання змін 
балансової вартості згідно з пунктом 36 Поло-
ження (стандарту) 13 за умови, якщо відбулася 
одна з таких подій:

37.1 строк дії інструмента хеджування закін-
чився або цей інструмент було продано чи вико-
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нано;
37.2 хеджування більше не відповідає умовам, 

наведеним у пункті 35 Положення (стандарту) 
13.

У цьому разі сума переоцінки балансової вар-
тості фінансового інструмента, за яким нарахову-
ються відсотки та який є об’єктом хеджування, 
амортизується з моменту припинення коригуван-
ня балансової вартості цього інструмента до стро-
ку його погашення. Сума амортизації визнається 
іншими доходами або іншими витратами відпо-
відних звітних періодів.

38. Облік хеджування грошових потоків 
здійснюється з урахуванням коефіцієнта ефек-
тивності хеджування. При значенні коефіцієнта 
ефективності хеджування грошових потоків 
у межах 0,8 — 1,25 зміна балансової вартості 
об’єкта хеджування відображається з одночасною 
зміною власного капіталу (в частині переоцінки 
фінансових інструментів). Якщо значення кое-
фіцієнтів ефективності хеджування грошових 
потоків виходять за межі 0,8 — 1,25, то зміна 
балансової вартості об’єкта хеджування грошових 
потоків визнається іншими доходами або іншими 
витратами звітного періоду.

39. У разі визнання активу або зобов’язання 
внаслідок хеджування твердого контракту або 
прогнозованої операції сума зміни балансової 
вартості відповідного об’єкта хеджування грошо-
вих потоків, що згідно з пунктом 38 Положення 
(стандарту) 13 відображена у складі власного 
капіталу (в частині переоцінки фінансових ін-
струментів), приєднується до первісної вартості 
визнаних фінансових активів або фінансових 
зобов’язань з одночасним зменшенням власного 
капіталу (в частині переоцінки фінансових ін-
струментів).

40. Підприємство припиняє визнання змін 
балансової вартості об’єкта хеджування грошових 
потоків, якщо:

40.1 строк дії інструмента хеджування минув 
або цей інструмент було продано чи виконано;

40.2 хеджування більше не відповідає умовам, 
наведеним у пункті 35 Положення (стандарту) 
13;

40.3 припускається, що прогнозована угода або 
операція за твердим контрактом не відбудеться. 
У цьому разі прибутки або збитки від інструмента 
хеджування, первісно визнані власним капіталом 
(в частині переоцінки фінансових інструментів), 
визнаються іншими доходами або іншими витра-
тами звітного періоду.

41. Хеджування фінансових інвестицій 
у господарські одиниці за межами України ві-
дображається згідно з пунктом 38 Положення 
(стандарту) 13. Крім того, якщо значення коефі-
цієнта ефективності хеджування грошових по-

токів від таких фінансових інвестицій виходять 
за межі 0,8 — 1,25, то зміна балансової вартості 
фінансового зобов’язання, що є інструментом 
хеджування таких грошових потоків, відобра-
жається у складі власного капіталу відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 10 
серпня 2000 року № 193 і зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року 
за № 515/4736.

Розкриття інформації про 
фінансові інструменти у примітках 

до фінансової звітності
42. Для кожного класу фінансових активів, 

фінансових зобов’язань та інструментів власно-
го капіталу підприємство наводить інформацію 
про:

42.1 види та суму фінансових інструментів, 
строки та умови, які можуть впливати на їх 
суму, розподіл у часі та визначеність майбутніх 
грошових потоків;

42.2 облікову політику, зокрема методи виз-
нання та оцінки.

43. Якщо операції з фінансовими інструмен-
тами призводять до виникнення цінових, кредит-
них або інших ризиків, підприємство наводить 
інформацію про:

43.1 вартість оголошену, номінальну тощо, 
на якій розраховуються майбутні виплати;

43.2 дату погашення, закінчення строку дії або 
виконання контракту;

43.3 опціони, утримані будь-якою стороною — 
укладачем контракту про фінансовий інструмент, 
що передбачають дострокове погашення зобов’я-
зань, включаючи період або дату, коли вони мо-
жуть бути здійснені, ціну або верхню та нижню 
межу цін здійснення опціону;

43.4 опціони, утримані будь-якою стороною — 
укладачем контракту про фінансовий інструмент, 
на конвертацію в інший фінансовий інструмент, 
інший фінансовий актив або фінансове зобов’я-
зання, включаючи період або дату, коли опціон 
можна здійснити, а також коефіцієнти конвер-
тації або курс обміну;

43.5 суму та її розподіл за терміном передба-
чених майбутніх грошових потоків або виплат, 
включаючи вартість погашення фінансового 
інструмента, оголошену ставку або величину від-
сотка, дивіденду або іншого періодичного доходу 
від фінансового інструмента;

43.6 суму та опис застави, отриманої або на-
даної за фінансовим інструментом;

43.7 іноземну валюту, у якій надходитимуть 
або сплачуватимуться суми за фінансовим ін-
струментом;
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43.8 умови контракту, які в разі їх порушення 
суттєво змінюватимуть терміни або інші умови 
фінансового інструмента.

44. Щодо окремого фінансового інструмента, 
який передбачено отримати в обмін на інший 
фінансовий інструмент, наводиться інформація, 
передбачена підпунктами 43.1 — 43.7 Положення 
(стандарту) 13.

45. Для кожного класу визнаних і невизнаних 
фінансових активів і фінансових зобов’язань на-
водиться інформація про наявність:

45.1 відсоткового ризику із зазначенням:
45.1.1 дати перегляду ставки відсотка або дати 

погашення зобов’язань за контрактом залежно від 
того, що настає раніше;

45.1.2 ефективних відсоткових ставок, якщо 
вони застосовуються;

45.2 кредитного ризику із зазначенням:
45.2.1 його максимальної суми на дату балансу 

(без урахування справедливої вартості застави);
45.2.2 наявності одночасного впливу різних 

чинників кредитного ризику.
46. Для кожного класу визнаних і невизнаних 

фінансових активів і фінансових зобов’язань на-

водиться інформація про їх справедливу вартість. 
Якщо справедливу вартість достовірно визначити 
неможливо, то про це разом з відомостями про 
основні характеристики фінансового інструмента, 
які впливають на його справедливу вартість, за-
значається у примітках до фінансової звітності.

До інформації про справедливу вартість вклю-
чаються відомості щодо застосованого методу 
визначення справедливої вартості та суттєвих 
припущень (про безперервність діяльності, про 
відсутність намірів скорочувати обсяги діяльно-
сті або здійснювати операції на невигідних умо-
вах тощо), прийнятих при його застосуванні.

47. Якщо підприємство відображає один або 
кілька фінансових активів за вартістю, що пере-
вищує їх справедливу вартість, то наводиться 
інформація про:

47.1 балансову або справедливу вартість окре-
мих активів або відповідних груп цих активів;

47.2 причини, які вплинули на прийняття 
рішення про відмову від зниження балансової 
вартості до справедливої, включаючи причини 
впевненості у тому, що балансову вартість буде 
компенсовано (відшкодовано).

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 14 «оренда»

наказ Мінфіна україни від 28.07.2000 р. № 181

зареєстровано в Мінюсті україни 10.08.2000 р. за № 487/4708
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 

р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 24.09.2004 р. № 591, від 11.12.2006 р. № 1176

На виконання Програми реформування си-
стеми бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 
р. № 1706, та відповідно до статей 1 і 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 14 «Оренда» (далі — Положення 
(стандарт) 14), схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України, що додається.

2. Положення (стандарт) 14 набирає чинності 

з 1.10.2000 року.
3. Визнати такими, що з 1.10.2000 р. втрача-

ють чинність:
наказ Міністерства фінансів України від 

25.07.1995 р. № 128 «Про затвердження Інструк-
ції з бухгалтерського обліку орендних операцій», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
2.08.1995 р. за № 273/809;

наказ Міністерства фінансів України від 
6.03.1998 р. № 50 «Про внесення змін і доповнень 
до Інструкції з бухгалтерського обліку орендних 
операцій», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 23.03.1998 р. за № 186/2626.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського об-

ліку 14 «Оренда» (далі — Положення (стандарт) 
14) визначає методологічні засади формування 
у бухгалтерському обліку інформації про оренду 
необоротних активів та її розкриття у фінансовій 
звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 14 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Положення (стандарт) 14 не поширюється 
на:

1) орендні угоди, пов’язані з розвідкою та ви-
користанням природних ресурсів (за винятком 
оренди земельних ділянок);

2) угоди щодо використання авторських і су-
міжних прав;

3) угоди щодо оренди цілісних майнових ком-
плексів;

4) на оцінку біологічних активів — об’єктів 
оренди, які оцінюються за справедливою варті-
стю, зменшеною на очікувані витрати на місці 
продажу згідно з Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 30 «Біологічні активи».

(пункт 3 доповнено підпунктом 4 згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Гарантована ліквідаційна вартість:
1) для орендаря — частина ліквідаційної вар-

тості, яка гарантується до сплати орендарем або 
пов’язаною з ним стороною;

2) для орендодавця — частина ліквідаційної 
вартості, яка гарантується до сплати орендарем 
або незалежною третьою стороною, здатною 
за своїм фінансовим станом відповідати за га-
рантією.

Мінімальні орендні платежі —  платежі, 
що підлягають сплаті орендарем протягом строку 
оренди (за вирахуванням вартості послуг та по-
датків, що підлягають сплаті орендодавцю, і не-
передбаченої орендної плати), збільшені:

1) для орендаря — на суму його гарантованої 
ліквідаційної вартості;

2) для орендодавця — на суму його гарантова-
ної ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придба-
ти об’єкт оренди за ціною, нижчою за його спра-
ведливу вартість на дату придбання, мінімальні 
орендні платежі складаються з мінімальної 
орендної плати за весь строк оренди та суми, 
яку слід сплатити згідно з угодою на придбання 
об’єкта оренди.

Невідмовна орендна угода — орендна угода, 
за якою орендарем на початок строку оренди 
сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу 
орендодавцю бути впевненим у продовженні стро-
ку оренди, або яка може бути розірвана тільки:

(визначення терміну пункту 4 із змінами, 
внесеними згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 24.09.2004 р. № 591)

1) з дозволу орендодавця;
2) якщо відбулася певна непередбачена под-

ія;
3) у разі укладання орендарем нової угоди про 

оренду цього самого активу або замість нього ін-
шого аналогічного за призначенням активу з тим 
самим орендодавцем;

Негарантована ліквідаційна вартість — ча-
стина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, от-
римання якої орендодавцем не забезпечується або 
гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

Непередбачена орендна плата —  частина 
орендної плати, яка не зафіксована конкретною 
сумою та розраховується із застосуванням показ-
ників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, 
рівень використання, індекс інфляції та цін, 
ринкові ставки відсотка тощо).

Оренда — угода, за якою орендар набуває пра-
ва користування необоротним активом за плату 
протягом погодженого з орендодавцем строку.

Операційна оренда —  оренда інша, ніж фі-
нансова.

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, 
за якою теперішня вартість суми мінімальних 
орендних платежів та негарантованої ліквіда-
ційної вартості дорівнює справедливій вартості 
об’єкта фінансової оренди на початок строку 
оренди.

Початок строку оренди — дата, яка настає 
раніше: дата підписання орендної угоди або дата 
прийняття сторонами зобов’язань щодо основних 
положень угоди про оренду.

Ставка відсотка на можливі позики орен-
даря — ставка відсотка, яку мав би сплачувати 
орендар за подібну оренду або (якщо цей показник 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «оренда»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.07.2000 р. № 181

зареєстровано в Мінюсті україни 10.08.2000 р. за № 487/4708
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визначити неможливо) ставка відсотка за по-
зиками для придбання подібного активу (на той 
самий термін та з подібною гарантією) на початку 
строку оренди.

Строк оренди — період дії невідмовної оренд-
ної угоди, а також період продовження цієї угоди, 
обумовлений на початку строку оренди.

Суборенда — угода про передачу орендарем 
орендованого ним об’єкта в оренду третій особі.

Фінансова оренда —  оренда, що передбачає 
передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’яза-
них з правом користування та володіння активом. 
Оренда вважається фінансовою за наявності хоча 
б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендо-
ваний актив після закінчення строку оренди;

2) орендар має можливість та намір придбати 
об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справед-
ливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину 
строку корисного використання (експлуатації) 
об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних 
платежів з початку строку оренди дорівнює або 
перевищує справедливу вартість об’єкта оренди;

5) орендований актив має особливий характер, 
що дає змогу лише орендареві використовувати 
його без витрат на його модернізацію, модифіка-
цію, дообладнання;

(визначення терміну пункту 4 доповнено 
абзацом згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 24.09.2004 р. № 591)

6) орендар може подовжити оренду активу 
за плату, значно нижчу за ринкову орендну пла-
ту;

(визначення терміну пункту 4 доповнено 
абзацом згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 24.09.2004 р. № 591)

7) оренда може бути припинена орендарем, 
який відшкодовує орендодавцю його втрати від 
припинення оренди.

(визначення терміну пункту 4 доповнено 
абзацом згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 24.09.2004 р. № 591)

Облік оренди в орендаря
5. Орендар відображає в бухгалтерському 

обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт 
одночасно як актив і зобов’язання за найменшою 
на початок строку оренди оцінкою: справедливою 
вартістю активу або теперішньою вартістю суми 
мінімальних орендних платежів.

Різниця між сумою мінімальних орендних 
платежів та вартістю об’єкта фінансової оренди, 
за якою він був відображений у бухгалтерському 
обліку орендаря на початку строку фінансової 
оренди, є фінансовими витратами орендаря і відо-

бражається у бухгалтерському обліку і звітності 
лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. 
Розподіл фінансових витрат між звітними пе-
ріодами протягом строку оренди здійснюється 
із застосуванням орендної ставки відсотка на за-
лишок зобов’язань на початок звітного періоду.

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана 
орендна ставка відсотка, то для визначення те-
перішньої вартості суми мінімальних орендних 
платежів і розподілу фінансових витрат орендар 
застосовує ставку відсотка на можливі позики 
орендаря.

Приклади розрахунку фінансових витрат 
і розподілу їх між звітними періодами наведені 
в додатку 1 до Положення (стандарту) 14.

6. Затрати орендаря на поліпшення об’єкта 
фінансової оренди (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
що приводять до збільшення майбутніх еконо-
мічних вигод, які первісно очікувалися від його 
використання, відображаються як капітальні 
інвестиції, що включаються до вартості об’єкта 
фінансової оренди.

Втрати від зменшення корисності об’єктів фі-
нансової оренди визнаються орендарем у порядку, 
передбаченому Положенням (стандартом) бух-
галтерського обліку 7 «Основні засоби», затвер-
дженим наказом Міністерства фінансів України 
від 27 квітня 2000 року № 92 і зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 
року за № 288/4509.

(пункт 6 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 24.09.2004 р. № 591)

7. Амортизація об’єкта фінансової оренди на-
раховується орендарем протягом періоду очіку-
ваного використання активу.

Періодом очікуваного використання об’єкта фі-
нансової оренди є строк корисного використання 
(якщо угодою передбачено перехід права власності 
на актив до орендаря) або коротший з двох періо-
дів — строк оренди або строк корисного викори-
стання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу 
права власності на об’єкт фінансової оренди після 
закінчення строку оренди не передбачено).

Метод нарахування амортизації об’єкта фінан-
сової оренди визначається орендарем відповідно 
до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби» та 8 «Нематеріальні активи».

8. Об’єкт операційної оренди відображається 
орендарем на позабалансовому рахунку бухгал-
терського обліку за вартістю, указаною в угоді 
про оренду.

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта 
операційної оренди (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
що приводять до збільшення майбутніх еконо-
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мічних вигод, які первісно очікувалися від його 
використання, відображаються орендарем як ка-
пітальні інвестиції у створення (будівництво) 
інших необоротних матеріальних активів.

9. Належна за користування об’єктом опера-
ційної оренди плата визнається витратами згідно 
з Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати» на прямолінійній основі 
протягом строку оренди або з урахуванням спо-
собу одержання економічних вигод, пов’язаних 
із використанням об’єкта операційної оренди. 
На суму заохочення орендаря щодо продовження 
або укладення нової орендної угоди зменшуються 
протягом строку оренди його витрати з орендної 
плати.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989)

Облік оренди в орендодавця
10. Орендодавець відображає в бухгалтерсь-

кому обліку наданий у фінансову оренду об’єкт 
як дебіторську заборгованість орендаря в сумі 
мінімальних орендних платежів і негаранто-
ваної ліквідаційної вартості за вирахуванням 
фінансового доходу, що підлягає отриманню, 
з визнанням іншого доходу (доходу від реаліза-
ції необоротних активів). Одночасно залишкова 
вартість об’єкта фінансової оренди виключається 
з балансу орендодавця з відображенням у складі 
інших витрат (собівартості реалізованих необо-
ротних активів).

11. Різниця між сумою мінімальних орендних 
платежів і негарантованої ліквідаційної вартості 
об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю 
вказаної суми, що визначена за орендною ставкою 
відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Розподіл фінансового доходу між звітними 
періодами протягом строку оренди здійснюєть-
ся із застосуванням орендної ставки відсотка 
на залишок дебіторської заборгованості орендаря 
на початок звітного періоду.

Приклад розрахунку фінансового доходу і його 
розподілу між звітними періодами наведено в до-
датку 2 до Положення (стандарту) 14.

12. Розподіл фінансового доходу між звітними 
періодами протягом строку фінансової оренди 
переглядається, якщо негарантована ліквідацій-
на вартість зменшувалася.

13. Якщо орендодавцем є виробник об’єкта 
фінансової оренди, то дебіторська заборгованість 
орендаря відображається як сума визнаного дохо-
ду (виручки) від реалізації готової продукції і те-
перішньої негарантованої ліквідаційної вартості 
об’єкта фінансової оренди одночасно з визнанням 
доходу (виручки) від реалізації готової продукції. 
Дохід виробника від реалізації об’єкта фінансової 

оренди визнається за найменшою з двох оцінок: 
справедливою вартістю цього об’єкта або теперіш-
ньою вартістю мінімальних орендних платежів, 
обчисленою за ринковою ставкою відсотка.

Собівартість реалізованого об’єкта фінансової 
оренди визначається за його балансовою вартістю, 
зменшеною на теперішню негарантовану ліквіда-
ційну вартість, яка згідно з абзацом першим цьо-
го пункту відноситься на збільшення дебіторської 
заборгованості орендаря.

14. Різниця між сумою мінімальних орендних 
платежів і негарантованої ліквідаційної вартості 
об’єкта фінансової оренди та теперішньою варті-
стю вказаної суми є фінансовим доходом орендо-
давця-виробника об’єкта фінансової оренди.

15. Витрати орендодавця з укладання угоди 
про фінансову оренду (юридичні послуги, комі-
сійні винагороди) визнаються іншими витратами 
того звітного періоду, у якому вони мали місце.

16. Вартість і нарахування амортизації об’єкта 
операційної оренди відображається орендодавцем 
на рахунках бухгалтерського обліку класу 1 «Не-
оборотні активи».

17. Дохід від операційної оренди визнається ін-
шим операційним доходом відповідного звітного 
періоду на прямолінійній основі протягом строку 
оренди або з урахуванням способу одержання 
економічних вигод, пов’язаних з використанням 
об’єкта операційної оренди. На суму заохочення 
орендаря щодо продовження або укладення нової 
орендної угоди орендодавцем зменшуються про-
тягом строку оренди доходи від орендної плати.

(пункт 17 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

18. Витрати орендодавця з укладення угоди 
про операційну оренду (юридичні послуги, комі-
сійні винагороди) визнаються іншими операцій-
ними витратами того звітного періоду, у якому 
вони мали місце.

Втрати від зменшення корисності об’єктів 
операційної оренди визнаються орендодавцем 
у порядку, передбаченому Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 27 квітня 2000 року № 92 і зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 18 травня 
2000 року за № 288/4509.

(пункт 18 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 24.09.2004 р. № 591)

Продаж активу з укладанням угоди про 
його одержання продавцем в оренду

19. При продажу активу з укладанням уго-
ди про його одержання продавцем у фінансову 
оренду:
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19.1. Дохід від продажу активу за звітний 
період визнається в сумі продажної вартості 
активу, якщо продажна вартість (після вираху-
вання непрямих податків та інших вирахувань 
з доходу) нижче або дорівнює балансовій вартості 
проданого активу.

19.2. Дохід від продажу активу за звітний 
період визнається в розмірі балансової (залишко-
вої) вартості проданого активу, якщо продажна 
вартість (після вирахування непрямих податків 
та інших вирахувань з доходу) вище балансової 
вартості проданого активу. Сума перевищення 
продажної вартості активу (після вирахування 
непрямих податків та інших вирахувань з дохо-
ду) над його балансовою (залишковою) вартістю 
включається продавцем-орендарем до складу до-
ходів майбутніх періодів з включенням до складу 
доходу відповідних звітних періодів протягом 
строку фінансової оренди.

19.3. Собівартістю проданих (реалізованих) 
активів визнається їх балансова (залишкова) 
вартість.

20. При продажу активу з укладанням угоди 
про його одержання продавцем в операційну 
оренду:

20.1. Дохід за звітний період визнається в су-
мі продажної вартості активу, якщо продажна 
вартість активу дорівнює або нижче його спра-
ведливої вартості.

20.2. Дохід від продажу активу за звітний пері-
од визнається в розмірі справедливої вартості про-
даного активу, якщо продажна вартість активу 
вище його справедливої вартості, а справедлива 
вартість проданого активу (після вирахування 
непрямих податків та інших вирахувань з доходу) 
вище його балансової (залишкової) вартості. Сума 
перевищення продажної вартості над справед-
ливою вартістю проданого активу включається 
до складу доходів майбутніх періодів продавця-
орендаря з визнанням її доходом відповідного 
звітного періоду протягом строку оренди.

20.3. Дохід від продажу активу за звітний 
період визнається в сумі балансової (залишкової) 
вартості активу, якщо продажна вартість активу 
вище його справедливої вартості і (після вира-
хування непрямих податків та інших вираху-
вань з доходу) балансової (залишкової) вартості, 
а справедлива вартість проданого активу (після 
вирахування непрямих податків та інших вира-
хувань з доходу) нижче його балансової (залиш-
кової) вартості. Сума перевищення продажної 
вартості активу (після вирахування непрямих 
податків та інших вирахувань з доходу) над його 
балансовою (залишковою) вартістю включається 
до складу доходів майбутніх періодів продав-
ця-орендаря з визнанням доходом відповідного 
звітного періоду протягом строку оренди.

20.4. Дохід від продажу активу за звітний 
період визнається в сумі продажної вартості ак-
тиву, якщо продажна вартість активу вище його 
справедливої вартості, але (після вирахування 
непрямих податків та інших вирахувань з доходу) 
нижче його балансової (залишкової) вартості.

20.5. Собівартістю проданих (реалізованих) 
активів визнається їх балансова (залишкова) вар-
тість, крім випадку, якщо майбутніми орендними 
платежами, що є зниженими проти ринкових, 
компенсуються втрати від продажу активу. Втра-
ти, що компенсуються зниженими орендними 
платежами, виключаються у звітному періоді 
з балансової (залишкової) вартості реалізованого 
активу і зараховуються до складу витрат майбут-
ніх періодів з включенням до витрат відповідного 
звітного періоду протягом строку оренди.

Розкриття інформації про оренду 
в примітках до фінансової звітності

21. У примітках до фінансової звітності орен-
дар наводить таку інформацію щодо фінансової 
оренди:

21.1. Первісну (переоцінену) вартість і знос 
орендованих активів за їх класифікаційними 
групами на дату балансу.

21.2. Загальну суму мінімальних орендних 
платежів та їхню теперішню вартість на дату ба-
лансу для кожного з таких строків оренди:

до одного року;
від одного до п’яти років;
більше п’яти років.
21.3. Непередбачену орендну плату, включену 

у звітному періоді до складу фінансових витрат 
(доходів).

21.4. Суму майбутніх мінімальних орендних 
платежів, які на дату балансу передбачається 
одержати за угодами невідмовної суборенди.

21.5. Стислі дані щодо чинних орендних угод, 
а саме:

показники, які застосовуються для розрахун-
ку непередбаченої орендної плати;

наявність та умови вибору між поновленням 
орендної угоди чи придбанням активу та засте-
реження щодо зміни цін;

обмеження, передбачені орендними угодами.
22. У примітках до фінансової звітності орен-

дар наводить таку інформацію щодо операційної 
оренди:

22.1. Загальну суму майбутніх мінімальних 
орендних платежів за невідмовною орендою на да-
ту балансу для кожного з таких строків оренди:

до одного року;
від одного до п’яти років;
більше п’яти років.
22.2. Загальну суму майбутніх мінімальних 

орендних платежів на дату балансу, які перед-
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бачається одержати за угодами невідмовної су-
боренди.

22.3. Орендні платежі та платежі з суборенди 
за звітний період з виділенням сум мінімальних 
орендних платежів і непередбаченої орендної пла-
ти за угодами невідмовної оренди та суборенди.

22.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, 
а саме:

показники, які застосовуються для розрахун-
ку непередбачених орендних платежів;

наявність та умови вибору між поновленням 
або придбанням активу і застереження щодо 
зміни цін;

обмеження, передбачені орендними угодами.
23. У примітках до фінансової звітності орен-

додавець наводить таку інформацію щодо фінан-
сової оренди:

23.1. Загальну суму мінімальних орендних 
платежів та їх теперішню вартість на дату балан-
су для кожного з таких строків оренди:

до одного року;
від одного до п’яти років;
більше п’яти років.
23.2. Суму фінансового доходу на дату балансу, 

що підлягає одержанню.
23.3. Стислі дані про чинні орендні угоди, 

а саме:
показники, які застосовуються для розрахун-

ку непередбачених орендних платежів;
обмеження, передбачені орендними угодами.

23.4. Негарантовану ліквідаційну вартість 
за чинними орендними угодами.

23.5. Непередбачену орендну плату, включену 
у звітному періоді до складу фінансового доходу 
(витрат).

Орендодавці-виробники наводять також ін-
формацію про суму резерву сумнівних боргів 
на дату балансу щодо дебіторської заборгованості 
орендарів.

24. У примітках до фінансової звітності орен-
додавець наводить таку інформацію щодо опера-
ційної оренди:

24.1. Первісну (переоцінену) вартість і знос 
об’єктів операційної оренди на дату балансу за їх 
класифікаційними групами.

24.2. Суму майбутніх мінімальних орендних 
платежів за угодами невідмовної операційної 
оренди на дату балансу загальною сумою та окре-
мо для кожного з таких строків оренди:

до одного року;
від одного до п’яти років;
більше п’яти років.
24.3. Непередбачену орендну плату, включену 

у звітному періоді до складу фінансового доходу 
(витрат).

24.4. Стислі дані про чинні орендні угоди, 
а саме:

показники, які застосовуються для розрахун-
ку непередбачених орендних платежів;

обмеження, передбачені орендними угодами.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННя ОРЕНДАРЕМ СУМИ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ 
ТА її РОЗПОДІЛУ МІЖ ВІДПОВІДНИМИ ЗВІТНИМИ ПЕРІОДАМИ

Приклад 1
Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-

орендарем на таких умовах:
Строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 року;
Орендна ставка відсотка становить 24 % річних;
Мінімальні орендні платежі — 300000 (50000 х 6) сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 

липня);
Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.
Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВA) орендаря розраховується за форму-

лою

ТВA = A х [1 + (1 — 

1
--------------)
(1 + i)n -1 

: i],

де A — сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (анюїтет);
n — кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховуються відсотки;
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i — ставка відсотка для вказаного періоду.

Отже, ТВA = A х [1 + (1 -

1
-------------)
(1 + i)n -1 : i] = 50000 х 4,60477 = 230238 грн.

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:
50000 х 6 — 230238 = 300000 — 230238 = 69762 грн.

Продовження 
додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів
грн.

Дата 
Орендні платежі Залишок зобов’я-

зання з оренди 
на кінець періоду 

Мінімальна сума орендних платежів, 
що сплачується регулярно (анюїтет) 

Фінансові 
витрати* 

За устатку-
вання** 

1 2 3 4 5 

2 січня 2001 50000 - 50000 180238 

1 липня 2001 50000 21629 28371 151867 

2 січня 2002 50000 18224 31776 120091 

1 липня 2002 50000 14411 35589 84502 

2 січня 2003 50000 10140 39860 44642 

1 липня 2003 50000 5358*** 44642 -0- 

Разом 300000 69762 230238  

Приклад 2
Зберігаються умови прикладу 1, але орендні платежі сплачуються в кінці кожного періоду (пів-

річчя).
Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів розраховується за формулою

ТВA = A х [(1 -

1
------------)

(1 + i)n : i]. 

ТВA = 50000 х [(1 -

1
--------------)
(1 + 0,12)6 : 0,12] = 50000 х 4,11141 = 205570.

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:
50000 х 6 — 205570 = 300000 — 205570 = 94430 грн.

Продовження 
додатка 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів
грн.

Дата 
Орендні платежі Залишок зобов’я-

зання з оренди 
на кінець періоду 

Мінімальна сума орендних платежів, 
що сплачується регулярно (анюїтет) 

Фінансові 
витрати* 

За устатку-
вання** 

1 2 3 4 5 

2 січня 2001 - - - 205570 

30 червня 2001 50000 24668 25332 180238 

31 грудня 2001 50000 21629 28371 151867 

30 червня 2002 50000 18224 31776 120091 

31 грудня 2002 50000 14411 35589 84502 

30 червня 2003 50000 10140 39860 44642 

31 грудня 2003 50000 5358*** 44642 -0- 

Разом 300000 94430 205570  
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____________
* Визначається як добуток залишку зобов’язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки 
відсотка за період (24 % : 2 = 12 %).
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.
*** Визначається з урахуванням залишку зобов’язання з оренди (50000 — 44642).

Додаток 2 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

ПРИКлАД ВИЗНАЧЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЕМ СУМИ ФІНАНСОВОГО ДОхОДУ 
ТА ЇЇ РОЗПОДІлУ МІЖ ВІДПОВІДНИМИ ЗВІТНИМИ ПЕРІОДАМИ

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-
орендарем на таких умовах:

Справедлива вартість об’єкта фінансової оренди 164456 грн.;
Строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 року;
Орендна ставка відсотка становить 24 % річних;
Мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня і 31 грудня);
Після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.
Теперішня вартість суми мінімальних орендних (дорівнює справедливій вартості об’єкта) платежів 

розраховується за формулою

ТВA = A х [(1 -

1
--------------)

(1 + i)n : i].

A = ТВA х [(1 — 

1
--------------)
(1 + 0,12)6 : 0,12]-1 = 164456 х (1/4,11141) = 40000 грн.

Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн. (40000 х 6).
Фінансовий дохід дорівнює:
40000 х 6 — 164456 = 240000 — 164456 = 75544 грн.

Продовження 
додатка 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»

Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів
грн.

Дата 

Орендні платежі 

Залишок заборгованості 
орендаря на кінець періоду 

Мінімальна сума 
орендних платежів, 

що одержується 
регулярно (анюїтет) 

Фінансовий 
дохід* 

За устаткування** 

1 2 3 4 5 

2 січня 2001 - - - 164456 

30 червня 2001 40000 19735 20265 144191 

31 грудня 2001 40000 17303 22697 121494 

30 червня 2002 40000 14579 25421 96073 

31 грудня 2002 40000 11529 28471 67602 

30 червня 2003 40000 8112 31888 35714 

31 грудня 2003 40000 4286*** 35714 -0- 

Разом 240000 75544 164456  

____________
* Визначається як добуток залишку заборгованості орендаря на попередню дату платежу та орендної 
ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %).
** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та фінансового доходу.
*** Визначається з урахуванням залишку заборгованості орендаря (40000 — 35 714).
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На виконання Програми реформування бухгал-
терського обліку із застосуванням міжнародних стан-
дартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.10.1998 р. № 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 15 «Дохід» (далі — Положення 

(стандарт) 15), схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України, що додається.

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 15 застосовується щодо обліку операцій, які 
відбуваються з 2000 року.

Заступник Міністра А. В. литвин

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 29.11.1999 р. № 290

зареєстровано в Мінюсті україни 14.12.1999 р. за № 860/4153
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 14.06.2000 

р. № 131, від 25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731, від 11.12.2006 р. № 1176

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «дохід»

затверджено наказом Мінфіна україни від 29.11.1999 р. № 290

зареєстровано в Мінюсті україни 14.12.1999 р. за № 860/4153

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про доходи підприємства та її 
розкриття у фінансовій звітності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з нака-
зом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131)

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-
приємства) незалежно від форм власності (крім 
бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) не поширюється 
на доходи, пов’язані з:

абзац другий пункту 3 втратив чинність
(згідно з наказом Мінфіну Украї-

ни від 14.06.2000 р. № 131)

договорами оренди;
абзац четвертий пункту 3 втратив чинність

(згідно з наказом Мінфіну Украї-
ни від 14.06.2000 р. № 131)

дивідендами, які належать за результатами 
фінансових інвестицій та обліковуються методом 
участі в капіталі;

страховою діяльністю;
змінами у справедливій вартості фінансо-

вих активів та фінансових зобов’язань, а також 
з ліквідацією (продажем, погашенням) указаних 
активів і зобов’язань;

змінами вартості інших поточних активів;
первісним визнанням і зміною справедливої 

вартості біологічних активів, пов’язаних із сільсь-
когосподарською діяльністю, та з первісним виз-
нанням сільськогосподарської продукції;

(абзац сьомий пункту 3 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

видобуванням корисних копалин.
4. Терміни, що наведені в положеннях (стан-

дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Проценти — плата за використання грошових 
коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані 
підприємству.

Роялті —  платежі за використання немате-
ріальних активів підприємства (патентів, торго-
вельних марок, авторського права, програмних 
продуктів тощо).

Дивіденди —  частина чистого прибутку, 
розподілена між учасниками (власниками) від-
повідно до частки їх участі у власному капіталі 
підприємства.

Визнання та класифікація доходу
5. Дохід визнається під час збільшення ак-

тиву або зменшення зобов’язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу (за винятком зро-
стання капіталу за рахунок внесків учасників 
підприємства), за умови, що оцінка доходу може 
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бути достовірно визначена.
Критерії визнання доходу, наведені в цьому 

Положенні (стандарті), застосовуються окремо 
до кожної операції. Проте ці критерії потрібно 
застосовувати до окремих елементів однієї опе-
рації або до двох чи більше операцій разом, якщо 
це випливає із суті такої господарської операції 
(операцій).

6. Не визнаються доходами такі надходження 
від інших осіб:

6.1. Сума податку на додану вартість, акцизів, 
інших податків і обов’язкових платежів, що під-
лягають перерахуванню до бюджету й позабюд-
жетних фондів.

6.2. Сума надходжень за договором комісії, 
агентським та іншим аналогічним договором 
на користь комітента, принципала тощо.

6.3. Сума попередньої оплати продукції (това-
рів, робіт, послуг).

6.4. Сума авансу в рахунок оплати продукції 
(товарів, робіт, послуг).

6.5. Сума завдатку під заставу або в погашен-
ня позики, якщо це передбачено відповідним 
договором.

6.6. Надходження, що належать іншим осо-
бам.

6.7. Надходження від первинного розміщення 
цінних паперів.

(пункт 6 доповнено підпунктом 6.7 згідно з на-
казом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131)

7. Визнані доходи класифікуються в бухгал-
терському обліку за такими групами:

(абзац перший пункту 7 із зміна-
ми, внесеними згідно з наказом Мінфі-

ну України від 14.06.2000 р. № 131)

а) дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг);

б) інші операційні доходи;
в) фінансові доходи;
г) інші доходи;
д) надзвичайні доходи.
(пункт 7 доповнено підпунктом «д» згідно з на-
казом Мінфіну України від 14.06.2000 р. № 131)

Склад доходів, що відносяться до відповідної 
групи, встановлено Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 
результати».

8. Дохід (виручка) від реалізації продукції (то-
варів, інших активів) визнається в разі наявності 
всіх наведених нижче умов:

покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані 
з правом власності на продукцію (товар, інший 
актив);

підприємство не здійснює надалі управління 
та контроль за реалізованою продукцією (товара-
ми, іншими активами);

сума доходу (виручка) може бути достовірно 

визначена;
є впевненість, що в результаті операції відбу-

деться збільшення економічних вигод підпри-
ємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, 
можуть бути достовірно визначені.

9. Дохід не визнається, якщо здійснюється 
обмін продукцією (товарами, роботами, по-
слугами та іншими активами), які є подібними 
за призначенням та мають однакову справедливу 
вартість.

10. Дохід, пов’язаний з наданням послуг, 
визнається, виходячи зі ступеня завершеності 
операції з надання послуг на дату балансу, якщо 
може бути достовірно оцінений результат цієї 
операції.

Результат операції з надання послуг може бути 
достовірно оцінений за наявності всіх наведених 
нижче умов:

можливості достовірної оцінки доходу;
імовірності надходження економічних вигод 

від надання послуг;
можливості достовірної оцінки ступеня завер-

шеності надання послуг на дату балансу;
можливості достовірної оцінки витрат, здійс-

нених для надання послуг та необхідних для 
їх завершення.

11. Оцінка ступеня завершеності операції з на-
дання послуг проводиться:

вивченням виконаної роботи;
визначенням питомої ваги обсягу послуг, на-

даних на певну дату, у загальному обсязі послуг, 
які мають бути надані;

визначенням питомої ваги витрат, яких за-
знає підприємство у зв’язку із наданням послуг, 
у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума 
витрат, здійснених на певну дату, включає тільки 
ті витрати, які відображають обсяг наданих по-
слуг на цю саму дату.

12. Якщо послуги полягають у виконанні не-
визначеної кількості дій (операцій) за визначений 
період часу, то дохід визначається шляхом рів-
номірного його нарахування за цей період (крім 
випадків, коли інший метод краще визначає 
ступінь завершеності надання послуг).

13. Якщо дохід (виручка) від надання послуг 
не може бути достовірно визначений, то він відо-
бражається в бухгалтерському обліку в розмірі 
визначених витрат, що підлягають відшкоду-
ванню.

14. Якщо дохід (виручка) від надання послуг 
не може бути достовірно оцінений і не існує імо-
вірності відшкодування зазнаних витрат, то до-
хід не визнається, а зазнані витрати визнаються 
витратами звітного періоду. Якщо надалі сума до-
ходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається 
за такою оцінкою.

15. Визначений дохід (виручка) від реалізації 
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продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується 
на величину пов’язаної з ним сумнівної та безнад-
ійної дебіторської заборгованості. Сума такої забор-
гованості визнається витратами підприємства згідно 
з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 
10 «Дебіторська заборгованість». Доходом визнається 
сума зобов’язання, яке не підлягає погашенню.

(пункт 15 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 22.11.2004 р. № 731)

16. Цільове фінансування не визнається до-
ходом доти, поки не існує підтвердження того, 
що воно буде отримане та підприємство виконає 
умови щодо такого фінансування.

17. Отримане цільове фінансування визнаєть-
ся доходом протягом тих періодів, в яких були 
зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов 
цільового фінансування.

18. Цільове фінансування капітальних ін-
вестицій визнається доходом протягом періоду 
корисного використання відповідних об’єктів 
інвестування (основних засобів, нематеріальних 
активів тощо) пропорційно сумі нарахованої 
амортизації цих об’єктів.

19. Цільове фінансування для компенсації 
витрат (збитків), яких зазнало підприємство, 
та фінансування для надання підтримки підпри-
ємству без установлення умов його витрачання 
на виконання у майбутньому певних заходів 
визнаються дебіторською заборгованістю з одно-
часним визнанням доходу.

(пункт 19 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

20. Дохід, який виникає в результаті викори-
стання активів підприємства іншими сторонами, 
визнається у вигляді процентів, роялті та диві-
дендів, якщо:

імовірне надходження економічних вигод, по-
в’язаних з такою операцією;

дохід може бути достовірно оцінений.
Такий дохід має визнаватися у такому по-

рядку:
проценти визнаються у тому звітному періоді, 

до якого вони належать, виходячи з бази їх на-
рахування та строку користування відповідними 
активами;

роялті визнаються за принципом нарахування 
згідно з економічним змістом відповідної угоди;

дивіденди визнаються у періоді прийняття 
рішення про їх виплату.

Оцінка доходу
21. Дохід відображається в бухгалтерському 

обліку в сумі справедливої вартості активів, 
що отримані або підлягають отриманню.

22. У разі відстрочення платежу, внаслідок 
чого виникає різниця між справедливою вар-
тістю та номінальною сумою грошових коштів 
або їх еквівалентів, які підлягають отриманню 
за продукцію (товари, роботи, послуги та інші 
активи), така різниця визнається доходом у ви-
гляді процентів.

23. Сума доходу за бартерним контрактом 
визначається за справедливою вартістю активів, 
робіт, послуг, що одержані або підлягають одер-
жанню підприємством, зменшеною або збільше-
ною відповідно на суму переданих або одержаних 
грошових коштів та їх еквівалентів.

24. Якщо справедливу вартість активів, робіт, 
послуг, які отримані або підлягають отриманню 
за бартерним контрактом, достовірно визначити 
неможливо, то дохід визначається за справед-
ливою вартістю активів, робіт, послуг (крім гро-
шових коштів та їх еквівалентів), що передані 
за цим бартерним контрактом.

Розкриття інформації про доходи 
у примітках до фінансової звітності

25. У примітках до фінансової звітності наво-
диться (розкривається) така інформація:

25.1. Облікова політика щодо визнання доходу, 
включаючи спосіб визначення ступеня заверше-
ності робіт, послуг, дохід від виконання і надання 
яких визнається за ступенем завершеності.

25.2. Розподіл доходу за кожною групою до-
ходів згідно з пунктом 7 цього Положення (стан-
дарту).

25.3. Сума доходу за бартерними контрактами 
в розподілі за групами доходів відповідно до під-
пункту 25.2 цього Положення (стандарту).

25.4. Частка доходу за бартерними контракта-
ми з пов’язаними сторонами.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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На виконання Програми реформування си-
стеми бухгалтерського обліку із застосуванням 
міжнародних стандартів, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. 
№ 1706, НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 16 «Витрати» (далі — Поло-
ження (стандарт) 16), схвалене Методологічною 
радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України, що додається.

Заступник Міністра А. В. литвин

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 31.12.1999 р. № 318

зареєстровано в Мінюсті україни 19.01.2000 р. за № 27/4248
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 

14.06.2000 р. № 131, від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989, від 11.12.2006 р. № 1176

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «витрати»

затверджено наказом Мінфіна україни від 31.12.1999 р. № 318

зареєстровано в Мінюсті україни 19.01.2000 р. за № 27/4248

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про витрати підприємства та її 
розкриття в фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — підпри-
ємства) незалежно від форм власності (крім банків 
і бюджетних установ).

3. Положення (стандарт) 16 застосовується 
до обліку витрат за будівельними контрактами 
з урахуванням особливостей їх визнання і складу, 
установлених Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку 18 «Будівельні контракти». По-
ложення (стандарт) 16 не поширюється на витрати, 
пов’язані з первісним визнанням і зміною спра-
ведливої вартості біологічних активів, пов’язаних 
із сільськогосподарською діяльністю, та з первіс-
ним визнанням сільськогосподарської продукції.

(пункт 3 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 14.06.2000 р. № 131, 

із змінами, внесеними згідно з наказами Мі-
ністерства фінансів України від 25.11.2002 

р. № 989, від 11.12.2006 р. № 1176)

4. Терміни, що наведені в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Елемент витрат — сукупність економічно 
однорідних витрат.

Прямі витрати — витрати, що можуть бути 
віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта 
витрат економічно доцільним шляхом.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Нормальна потужність — очікуваний се-
редній обсяг діяльності, що може бути досягну-
тий за умов звичайної діяльності підприємства 
протягом кількох років або операційних циклів 
з урахуванням запланованого обслуговування 
виробництва.

Об’єкт витрат — продукція, роботи, послуги 
або вид діяльності підприємства, які потребують 
визначення пов’язаних з їх виробництвом (вико-
нанням) витрат.

(абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 14.06.2000 р. № 131)

Визнання витрат
5. Витрати відображаються в бухгалтерсько-

му обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов’язань.

6. Витратами звітного періоду визнаються або 
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, 
що призводить до зменшення власного капіталу 
підприємства (за винятком зменшення капіталу 
внаслідок його вилучення або розподілу влас-
никами), за умови, що ці витрати можуть бути 
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достовірно оцінені.
7. Витрати визнаються витратами певного 

періоду одночасно з визнанням доходу, для от-
римання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з до-
ходом певного періоду, відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були 
здійснені.

8. Якщо актив забезпечує одержання еконо-
мічних вигод протягом кількох звітних періодів, 
то витрати визнаються шляхом систематичного 
розподілу його вартості (наприклад, у вигляді 
амортизації) між відповідними звітними періо-
дами.

9. Не визнаються витратами й не включаються 
до звіту про фінансові результати:

9.1. Платежі за договорами комісії, агентськи-
ми угодами та іншими аналогічними договорами 
на користь комітента, принципала тощо.

9.2. Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, 
послуг.

9.3. Погашення одержаних позик.
9.4. Інші зменшення активів або збільшення 

зобов’язань, що не відповідають ознакам, наведе-
ним у пункті 6 цього Положення (стандарту).

9.5. Витрати, які відображаються зменшенням 
власного капіталу відповідно до положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку.

Склад витрат
10. Собівартість реалізованих товарів визнача-

ється за Положенням (стандартом) бухгалтерсь-
кого обліку 9 «Запаси».

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) складається з виробничої собівартості 
продукції (робіт, послуг), яка була реалізована 
протягом звітного періоду, нерозподілених по-
стійних загальновиробничих витрат та наднор-
мативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, 
послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
змінні загальновиробничі та постійні розподі-

лені загальновиробничі витрати.
(абзац шостий пункту 11 в редакції наказу Міні-

стерства фінансів України від 30.11.2000 р. № 304)

Виробнича собівартість продукції зменшуєть-
ся на справедливу вартість супутньої продукції, 
яка реалізується, та вартість супутньої продукції 
в оцінці можливого її використання, що викори-
стовується на самому підприємстві.

(пункт 11 доповнено абзацом сьомим згід-
но з наказом Міністерства фінансів Укра-

їни від 25.11.2002 р. № 989, у зв’язку з цим 
абзац сьомий вважати абзацом восьмим)

Перелік і склад статей калькулювання ви-
робничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
установлюються підприємством.

12. До складу прямих матеріальних витрат 
включається вартість сировини та основних 
матеріалів, що утворюють основу вироблюваної 
продукції, купівельних напівфабрикатів та ком-
плектуючих виробів, допоміжних та інших мате-
ріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені 
до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні 
витрати зменшуються на вартість зворотних 
відходів, отриманих у процесі виробництва, які 
оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 
цього Положення (стандарту).

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

13. До складу прямих витрат на оплату праці 
включаються заробітна плата та інші виплати 
робітникам, зайнятим у виробництві продукції, 
виконанні робіт або наданні послуг, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до конкретного 
об’єкта витрат.

14. До складу інших прямих витрат включа-
ються всі інші виробничі витрати, які можуть 
бути безпосередньо віднесені до конкретного об’-
єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні 
заходи, плата за оренду земельних і майнових 
паїв, амортизація, втрати від браку, які склада-
ються з вартості остаточно забракованої з тех-
нологічних причин продукції (виробів, вузлів, 
напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу 
вартість, та витрат на виправлення такого тех-
нічно неминучого браку.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
14.06.2000 р. № 131, від 25.11.2002 р. № 989)

15. До складу загальновиробничих витрат 
включаються:

15.1. Витрати на управління виробництвом 
(оплата праці апарату управління цехами, діль-
ницями тощо; відрахування на соціальні заходи 
й медичне страхування апарату управління це-
хами, дільницями; витрати на оплату службових 
відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).

15.2. Амортизація основних засобів загаль-
новиробничого (цехового, дільничого, лінійного) 
призначення.

15.3. Амортизація нематеріальних активів 
загальновиробничого (цехового, дільничого, лі-
нійного) призначення.

15.4. Витрати на утримання, експлуатацію 
та ремонт, страхування, операційну оренду 
основних засобів, інших необоротних активів 
загальновиробничого призначення.

15.5. Витрати на вдосконалення технології 
й організації виробництва (оплата праці та ві-
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драхування на соціальні заходи працівників, за-
йнятих удосконаленням технології й організації 
виробництва, поліпшенням якості продукції, 
підвищенням її надійності, довговічності, інших 
експлуатаційних характеристик у виробничому 
процесі; витрати матеріалів, купівельних ком-
плектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата 
послуг сторонніх організацій тощо).

15.6. Витрати на опалення, освітлення, водо-
постачання, водовідведення та інше утримання 
виробничих приміщень.

15.7. Витрати на обслуговування виробничо-
го процесу (оплата праці загальновиробничого 
персоналу; відрахування на соціальні заходи, 
медичне страхування робітників та апарату 
управління виробництвом; витрати на здійснення 
технологічного контролю за виробничими проце-
сами та якістю продукції, робіт, послуг).

15.8. Витрати на охорону праці, техніку без-
пеки і охорону навколишнього природного сере-
довища.

15.9. Інші витрати (внутрішньозаводське пере-
міщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, 
інструментів зі складів до цехів і готової продук-
ції на склади; нестачі незавершеного виробницт-
ва; нестачі і втрати від псування матеріальних 
цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

(підпункт 15.9 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 14.06.2000 р. № 131)

16. Загальновиробничі витрати поділяються 
на постійні і змінні.

До змінних загальновиробничих витрат на-
лежать витрати на обслуговування і управління 
виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються 
прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни 
обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі 
витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат 
з використанням бази розподілу (годин праці, за-
робітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат 
тощо), виходячи з фактичної потужності звітного 
періоду.

До постійних загальновиробничих витрат 
відносяться витрати на обслуговування і управ-
ління виробництвом, що залишаються незмін-
ними (або майже незмінними) при зміні обсягу 
діяльності. Постійні загальновиробничі витрати 
розподіляються на кожен об’єкт витрат з викори-
станням бази розподілу (годин праці, заробітної 
плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) 
при нормальній потужності. Нерозподілені по-
стійні загальновиробничі витрати включаються 
до складу собівартості реалізованої продукції 
(робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна 
сума розподілених та нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат не може перевищу-
вати їх фактичну величину.

(абзац третій пункту 16 із змінами, вне-

сеними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 14.06.2000 р. № 131)

Приклад розподілу загальновиробничих ви-
трат наведено в додатку 1 до цього Положення 
(стандарту).

Перелік і склад змінних і постійних загаль-
новиробничих витрат установлюються підпри-
ємством.

17. Витрати, пов’язані з операційною ді-
яльністю, які не включаються до собівартості 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), 
поділяються на адміністративні витрати, витрати 
на збут та інші операційні витрати.

18. До адміністративних витрат відносяться 
такі загальногосподарські витрати, спрямовані 
на обслуговування та управління підприєм-
ством:

загальні корпоративні витрати (організаційні 
витрати, витрати на проведення річних зборів, 
представницькі витрати тощо);

витрати на службові відрядження і утримання 
апарату управління підприємством та іншого за-
гальногосподарського персоналу;

витрати на утримання основних засобів, 
інших матеріальних необоротних активів за-
гальногосподарського використання (операційна 
оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, 
опалення, освітлення, водопостачання, водовідве-
дення, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, 
аудиторські, з оцінки майна тощо);

витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, теле-
фонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних активів загаль-
ногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових 
органах;

податки, збори та інші передбачені законодав-
ством обов’язкові платежі (крім податків, зборів 
та обов’язкових платежів, що включаються до ви-
робничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування 
та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського при-
значення.

19. Витрати на збут включають такі витрати, 
пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (това-
рів, робіт, послуг):

витрати пакувальних матеріалів для зата-
рювання готової продукції на складах готової 
продукції;

витрати на ремонт тари;
оплата праці та комісійні винагороди продав-

цям, торговим агентам та працівникам підрозді-
лів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку 
(маркетинг);
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витрати на передпродажну підготовку това-
рів;

витрати на відрядження працівників, зайня-
тих збутом;

витрати на утримання основних засобів, ін-
ших матеріальних необоротних активів, пов’я-
заних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг 
(операційна оренда, страхування, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку 
і страхування готової продукції (товарів), транс-
портно-експедиційні та інші послуги, пов’язані 
з транспортуванням продукції (товарів) відповід-
но до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне 
обслуговування;

витрати на страхування призначеної для по-
дальшої реалізації готової продукції (товарів), 
що зберігається на складі підприємства;

(пункт 19 доповнено абзацом одинадця-
тим згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

витрати на транспортування готової продукції 
(товарів) між складами підрозділів (філій, пред-
ставництв) підприємства;
(пункт 19 доповнено абзацом дванадцятим згідно 

з наказом Міністерства фінансів України від 
25.11.2002 р. № 989, у зв’язку з цим абзаци оди-
надцятий і дванадцятий вважати відповідно 

абзацами тринадцятим і чотирнадцятим)

інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, 
товарів, робіт, послуг.

До складу витрат на збут у торговельних орга-
нізаціях включаються витрати обігу, за винятком 
витрат, наведених у пунктах 18, 20 і 27 цього По-
ложення (стандарту).

20. До інших операційних витрат включа-
ються:

витрати на дослідження та розробки відпо-
відно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 8 «Нематеріальні активи»;

собівартість реалізованої іноземної валюти, 
яка для цілей бухгалтерського обліку визнача-
ється шляхом перерахунку іноземної валюти 
в грошову одиницю України за курсом Націо-
нального банку України на дату продажу інозем-
ної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем 
іноземної валюти;

(абзац третій пункту 20 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

собівартість реалізованих виробничих запасів, 
яка для цілей бухгалтерського обліку складаєть-
ся з їх облікової вартості та витрат, пов’язаних 
з їх реалізацією;

сума безнадійної дебіторської заборгованості 
та відрахування до резерву сумнівних боргів;

втрати від операційної курсової різниці (тобто 
від зміни курсу валюти за операціями, активами 
і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною 
діяльністю підприємства);

втрати від знецінення запасів;
нестачі й втрати від псування цінностей;
визнані штрафи, пеня, неустойка;
витрати на утримання об’єктів соціально-

культурного призначення;
(абзац десятий пункту 20 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 14.06.2000 р. № 131)

інші витрати операційної діяльності.
21. Витрати операційної діяльності групують-

ся за такими економічними елементами:
матеріальні затрати;
витрати на оплату праці;
відрахування на соціальні заходи;
амортизація;
інші операційні витрати.
22. До складу елемента «Матеріальні затрати» 

включається вартість витрачених у виробництві 
(крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;
купівельних напівфабрикатів та комплекту-

ючих виробів;
палива й енергії;
будівельних матеріалів;
запасних частин;
тари й тарних матеріалів;
допоміжних та інших матеріалів.
Вартість зворотних відходів, отриманих у про-

цесі виробництва, не включається до елементу 
операційних витрат «Матеріальні затрати».

(пункт 22 доповнено абзацом дев’ятим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

23. До складу елемента «Витрати на оплату 
праці» включаються заробітна плата за окладами 
й тарифами, премії та заохочення, матеріальна 
допомога, компенсаційні виплати, оплата від-
пусток та іншого невідпрацьованого часу, інші 
витрати на оплату праці.

(пункт 23 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.06.2000 р. № 131)

24. До складу елемента «Відрахування на со-
ціальні заходи» включаються: відрахування 
на пенсійне забезпечення, відрахування на соці-
альне страхування, страхові внески на випадок 
безробіття, відрахування на індивідуальне стра-
хування персоналу підприємства, відрахування 
на інші соціальні заходи.

25. До складу елемента «Амортизація» вклю-
чається сума нарахованої амортизації основних 
засобів, нематеріальних активів та інших необо-
ротних матеріальних активів.
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26. До складу елемента «Інші операційні 
витрати» включаються витрати операційної 
діяльності, які не увійшли до складу елемен-
тів, наведених в пп. 22 — 25 цього Положення 
(стандарту), зокрема витрати на відрядження, 
на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове 
обслуговування тощо.

(пункт 26 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.06.2000 р. № 131)

27. До фінансових витрат відносяться витрати 
на проценти (за користування кредитами отрима-
ними, за облігаціями випущеними, за фінансо-
вою орендою тощо) та інші витрати підприємства, 
пов’язані із запозиченнями (крім фінансових 
витрат, які включаються до собівартості квалі-
фікаційних активів відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 
витрати»).

(пункт 27 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

28. Втрати від участі в капіталі є збитками 
від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні 
підприємства, які обліковуються методом участі 
в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі 
в капіталі наведено в додатку 2 до цього Поло-
ження (стандарту).

29. До складу інших витрат включаються 
витрати, які виникають під час звичайної діяль-
ності (крім фінансових витрат), але не пов’язані 
безпосередньо з виробництвом та/або реалізаці-
єю продукції (товарів, робіт, послуг). До таких 
витрат належать:

собівартість реалізованих фінансових інве-
стицій (балансова вартість та витрати, пов’язані 
з реалізацією фінансових інвестицій);

собівартість реалізованих необоротних ак-
тивів (залишкова вартість та витрати, пов’язані 
з реалізацією необоротних активів);

собівартість реалізованих майнових комплек-
сів;

втрати від неопераційних курсових різниць;
сума уцінки необоротних активів і фінансових 

інвестицій;
витрати на ліквідацію необоротних активів 

(розбирання, демонтаж тощо);
залишкова вартість ліквідованих (списаних) 

необоротних активів;
інші витрати звичайної діяльності.
30. Податки на прибуток визнаються витра-

тами згідно з Положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку 17 «Податок на прибуток».

31. Надзвичайні витрати включаються до фінан-
сової звітності за вирахуванням суми, на яку змен-
шується податок на прибуток від діяльності підпри-
ємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. 
Приклад розрахунку для включення до фінансової 
звітності втрат від надзвичайних подій наведено 
в додатку 3 до цього Положення (стандарту).

Розкриття інформації про витрати у приміт-
ках до фінансової звітності

32. У примітках до фінансової звітності наво-
диться інформація про:

склад і суму витрат, відображених у статтях 
«Інші операційні витрати» та «Інші витрати» 
Звіту про фінансові результати;

склад і суму доходів і втрат за кожною над-
звичайною подією;

склад і суму витрат, які не включені до статей 
витрат Звіту про фінансові результати, а відобра-
жені безпосередньо у складі власного капіталу 
(крім вилучення капіталу та розподілу між влас-
никами).

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (у редакції наказу Міністер-

ства фінансів України від 14 червня 1999 р. № 131)

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат

№ 
з/п 

Показники Усього 

На одини-
цю бази 

розподілу
(1 машино-

година) 

Включення загальнови-
робничих витрат до 

витрат на вироб-
ництво продукції 
(рахунок 23 «Ви-
робництво»), грн. 

собівартості 
реалізованої про-

дукції (рахунок 
90 «Собівартість 
реалізації»), грн. 

1 2 3 4 5 6 

1 База розподілу за нормальною потужні-
стю, машино-години 

10000 Х Х Х 
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1 2 3 4 5 6 

 Загальновиробничі витрати за нормальною 
потужністю, грн. 

70000    

 з них:     

2 змінні 50000  Х Х 

3 (ряд. 3 гр. 4 = ряд. 2 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)  5   

4 постійні 20000  Х Х 

5 (ряд. 5 гр. 4 = ряд. 4 гр. 3 : ряд. 1 гр. 3)  2   

 База розподілу за фактичною потужністю, 
машино-години: 

    

6 1-й звітний період 8000 Х Х Х 

7 2-й звітний період 10500 Х Х Х 

 Фактичні загальновиробничі витрати, 
грн.: 

    

8 1-й звітний період 68100    

 з них:     

9 змінні 48000 Х 48000 Х 

10 постійні — усього
(ряд. 8 гр. 3 — ряд. 9 гр. 3) 

20100 Х Х Х 

 у тому числі:     

10.1 постійні розподілені
(ряд. 6 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4) 

16000 Х 16000 Х 

10.2 постійні нерозподілені
(ряд. 10 гр. 3 — ряд. 10.1 гр. 3) 

4100 Х Х 4100 

11 2-й звітний період 77950    

 з них:     

12 змінні 57750 Х 57750 Х 

13 постійні — усього
(ряд. 11 гр. 3 — ряд. 12 гр. 3) 

 20200 Х Х Х 

 у тому числі:     

13.1 постійні розподілені
(ряд. 7 гр. 3 х ряд. 5 гр. 4), але не більше 
суми фактичних постійних загальновироб-
ничих витрат 

 20200  Х  20200  Х 

13.2 постійні нерозподілені
(ряд. 13 гр. 3 — ряд 13.1 гр. 3) 

0 Х Х 0 

Додаток 2 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 14 червня 1999 р. № 131)

Розрахунок втрат від участі в капіталі
Назва спільного, 

асоційованого чи до-
чірнього підприємства 

Частка в капіталі (відсоток го-
лосів) спільного, асоційованого 

чи дочірнього підприємства, 
що належить підприємству 

Сума збитку спільного, асоційова-
ного чи дочірнього підприємства 

у звітному періоді (тис. грн.) 

Втрати від 
участі в капіта-

лі (тис. грн.) 

1 2 3 4 

Підприємство 1 26 10000 2600* 

Підприємство 2 44 3000 1320* 

Разом Х 13000 3920 

____________
*Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.
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Додаток 3 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для 
відображення в звіті про фінансові результати*

Надзвичайні
витрати

(тис. грн.) 

Ставка
податку на 

прибуток (%) 

Зменшення податку на 
прибуток внаслідок збитків

від надзвичайних подій
(тис. грн.)

(гр.1 х гр. 2 : 100) 

Сума надзвичайних
витрат у звіті про

фінансові результати
(тис. грн.)

(гр. 1 — гр. 3) 
1 2 3 4 

25 000 30 7 500 17 500 

____________
* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 17 «Податок на Прибуток»

наказ Мінфіна україни від 28.12.2000 року № 353

зареєстровано в Мінюсті україни 20.01.2001 р. за № 47/5238
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363, від 11.12.2006 р. № 1176

На виконання Програми реформування 
системи бухгалтерського обліку із застосуван-
ням міжнародних стандартів, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 1998 року № 1706, і відповідно до ста-
тей 1 та 6 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» НА-
КАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 17 «Податок на прибуток», 
схвалене Методологічною радою з бухгалтерсь-
кого обліку при Міністерстві фінансів України, 
що додається.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського об-
ліку 17 «Податок на прибуток» застосовується 
до операцій, що відбуватимуться з 2001 року.

Заступник Міністра В. В. Регурецький

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17  
«Податок на Прибуток»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.12.2000 р. № 353

зареєстровано в Мінюсті україни 20.01.2001 р. за № 47/5238
(У Положенні слова «тимчасова різниця», «тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню», «тимчасова 

різниця, що підлягає оподаткуванню» замінено словами «тимчасова податкова різниця», «тимчасова 
податкова різниця, що підлягає вирахуванню», «тимчасова податкова різниця, що підлягає оподатку-

ванню» у всіх відмінках згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176)

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 17 «Податок на прибуток» (далі — По-
ложення (стандарт) 17) визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати, доходи, активи і зобо-
в’язання з податку на прибуток та її розкриття 
у фінансовій звітності.

2. Положення (стандарт) 17 застосовується 
підприємствами, організаціями та іншими юри-
дичними особами (далі — підприємства) неза-
лежно від форм власності, які згідно з чинним 
законодавством є платниками податку на при-
буток (крім бюджетних установ).

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
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таке значення:
Витрати (дохід) з податку на прибу-

ток — загальна сума витрат (доходу) з податку 
на прибуток, яка складається з поточного податку 
на прибуток з урахуванням відстроченого пода-
ткового зобов’язання і відстроченого податкового 
активу.

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Відстрочений податковий актив — сума по-
датку на прибуток, що підлягає відшкодуванню 
у наступних періодах унаслідок:

тимчасової податкової різниці, що підлягає 
вирахуванню;

перенесення податкового збитку, не включено-
го до розрахунку зменшення податку на прибуток 
у звітному періоді;

перенесення на майбутні періоди податкових 
пільг, якими скористатися у звітному періоді не-
можливо.

Відстрочене податкове зобов’язання — сума 
податку на прибуток, який сплачуватиметься 
в наступних періодах з тимчасових податкових 
різниць, що підлягають оподаткуванню.

Відстрочений податок на прибуток — сума 
податку на прибуток, що визнана відстроченим 
податковим зобов’язанням і відстроченим пода-
тковим активом.

Обліковий прибуток (збиток) — сума при-
бутку (збитку) до оподаткування, визначена 
в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті 
про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) —  сума 
прибутку (збитку), визначена за податковим за-
конодавством об’єктом оподаткування за звітний 
період.

Податкова база активу і зобов’язання — 
оцінка активу і зобов’язання, яка використову-
ється з метою оподаткування цього активу і зобо-
в’язання при визначенні податку на прибуток.

Абзац дев’ятий пункту 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

Поточний податок на прибуток — сума по-
датку на прибуток, визначена у звітному періоді 
відповідно до податкового законодавства.

Тимчасова податкова різниця —  різниця 
між оцінкою активу або зобов’язання за даними 
фінансової звітності та податковою базою цього 
активу або зобов’язання відповідно.

Тимчасова податкова різниця, що підлягає 
вирахуванню —  тимчасова податкова різниця, 
що призводить до зменшення податкового при-
бутку (збільшення податкового збитку) у майбут-
ніх періодах.

Тимчасова різниця, що підлягає оподатку-

ванню — тимчасова податкова різниця, що вклю-
чається до податкового прибутку (збитку) у май-
бутніх періодах.

Визнання витрат (доходів), 
активів та зобов’язань, пов’язаних 

з податком на прибуток
4. Поточний податок на прибуток і відстроче-

ний податок на прибуток (відстрочені податкові 
зобов’язання, відстрочені податкові активи) 
визнаються витратами або доходом у Звіті про 
фінансові результати, крім податку на прибуток, 
що нарахований внаслідок:

4.1. Дооцінки активів та інших господарських 
операцій, які відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку відображаються збіль-
шенням власного капіталу.

4.2. Об’єднання підприємств шляхом прид-
бання.

Поточний податок на прибуток і відстроче-
ний податок на прибуток визнаються змінами 
власного капіталу, якщо податки виникають 
з операцій, відображених на рахунках власного 
капіталу. Сума зміни власного капіталу відобра-
жається у кореспонденції з рахунками обліку 
необоротних активів і одночасно з рахунками 
обліку відстрочених податкових зобов’язань або 
відстрочених податкових активів (на розраховану 
з цієї операції суму податку на прибуток).

5. Поточний податок на прибуток визнається 
зобов’язанням у сумі, що підлягає сплаті. Пере-
вищення сплаченої суми податку на прибуток над 
сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторсь-
кою заборгованістю.

6. Сума зменшення податку на прибуток, 
що визначається з суми податкового збитку по-
точного або попереднього періоду, визнається 
відстроченим податковим активом.

(пункт 6 в редакції наказу Міністерства фі-
нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

7. Відстрочене податкове зобов’язання визна-
ється у разі наявності тимчасових податкових 
різниць, що підлягають оподаткуванню, за ви-
нятком:

а) гудвілу, якщо його амортизація податковим 
законодавством не передбачена;

б) первісного визнання активу або зобов’язання 
в результаті господарських операцій (крім об’єд-
нання підприємств), які не впливають на обліко-
вий і податковий прибуток (збиток).

Тимчасові податкові різниці, що підлягають 
оподаткуванню та є наслідком фінансових інве-
стицій у дочірні, асоційовані та спільні підпри-
ємства, визнаються відстроченим податковим 
зобов’язанням за винятком:

а) якщо материнське (холдингове) підпри-
ємство, інвестор або учасник спільного підпри-
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ємства визначає і контролює час анулювання 
тимчасової податкової різниці;

б) якщо не очікується анулювання тимчасової 
податкової різниці протягом дванадцяти місяців 
з дати балансу.

8. Відстрочений податковий актив визнається 
у разі виникнення тимчасових податкових різ-
ниць, що підлягають вирахуванню, якщо очіку-
ється отримання податкового прибутку, з яким 
пов’язані ці тимчасові податкові різниці.

Тимчасові податкові різниці, що підлягають 
вирахуванню та є наслідком інвестицій в дочірні, 
асоційовані та спільні підприємства, визнаються 
відстроченим податковим активом за умов:

а) анулювання тимчасових податкових різниць 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

б) очікування податкового прибутку, до-
статнього для списання тимчасової податкової 
різниці.

Якщо податкові збитки і податкові пільги 
перенесені на майбутні періоди, то відстрочений 
податковий актив визнається у разі очікування 
у майбутньому прибутку, достатнього для відшко-
дування цих збитків і користування пільгами.

9. Відстрочений податковий актив не визна-
ється, якщо він виникає внаслідок:

а) негативного гудвілу, який виникає внаслі-
док об’єднання підприємств згідно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об’єд-
нання підприємств»;

б) первісного визнання активу або зобов’язання 
в результаті господарських операцій (крім об’єд-
нання підприємств), які не впливають на обліко-
вий та податковий прибуток (збиток).

10. Підприємство переглядає на дату балансу 
невизнані відстрочені податкові активи щодо 
відповідності їх критеріям визнання, наведеним 
у пункті 8 Положення (стандарту) 17.

Оцінка активів та зобов’язань 
з податку на прибуток

11. Сума зобов’язання або дебіторської за-
боргованості з податку на прибуток за поточний 
та попередній періоди визначається відповідно 
до податкового законодавства.

12. Відстрочений податковий актив та від-
строчене податкове зобов’язання розраховуються 
за ставками оподаткування, що діятимуть протя-
гом періоду, у якому будуть здійснюватися реалі-
зація або використання активу та погашення зо-
бов’язання. Приклади розрахунку відстроченого 
податкового активу та відстроченого податкового 
зобов’язання наведені в додатку до Положення 
(стандарту) 17.

13. Сума відстроченого податкового активу 
на дату балансу зменшується за умови недостат-
ності податкового прибутку для списання цього 

активу. У разі очікування податкового прибутку, 
достатнього для списання відстроченого податко-
вого активу, сума його попереднього зменшення, 
але не більше суми очікуваного податкового при-
бутку, відображається способом сторно.

Відображення активів та зобов’язань 
з податку на прибуток у фінансовій звітності

14. Дебіторська заборгованість та зобов’язання 
з поточного податку на прибуток відображаються 
у балансі окремими статтями оборотних активів 
і поточних зобов’язань.

Відстрочені податкові активи та відстрочені 
податкові зобов’язання відображаються в балансі 
окремими статтями необоротних активів і довго-
строкових зобов’язань.

15. У проміжній фінансовій звітності відстро-
чені податкові активи та відстрочені податкові 
зобов’язання можуть наводитися у балансі в сумі 
зазначених активів і зобов’язань, що визначені 
на 31 грудня попереднього року без їх обчис-
лення на дату проміжної фінансової звітності. 
У таких випадках у статті «Податок на прибуток 
від звичайної діяльності» проміжного Звіту про 
фінансові результати наводиться лише сума по-
точного податку на прибуток, а на дату річного 
балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій 
звітності здійснюється відповідне коригування 
(збільшення, зменшення) суми витрат з податку 
на прибуток з урахуванням змін відстрочених 
податкових активів і відстрочених податкових 
зобов’язань за звітний рік.

(пункт 15 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

16. Дебіторська заборгованість та зобов’язання 
з поточного податку на прибуток згортаються, 
якщо погашення зобов’язання відбудеться залі-
ком цієї дебіторської заборгованості.

У консолідованому балансі дебіторська за-
боргованість та зобов’язання з поточного податку 
на прибуток відображаються розгорнуто.

17. Відстрочені податкові активи та відстрочені 
податкові зобов’язання згортаються, якщо сплата 
податку на прибуток контролюється одним і тим 
самим податковим органом.

У консолідованому балансі відстрочені пода-
ткові активи та відстрочені податкові зобов’язан-
ня відображаються розгорнуто.

18. Витрати з податку на прибуток від звичай-
ної діяльності відображаються у статті «Податок 
на прибуток від звичайної діяльності» Звіту про 
фінансові результати в дужках. Дохід з податку 
на прибуток відображається у вписуваній стат-
ті «Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності», а при визначенні фінансового ре-
зультату від звичайної діяльності на його суму 
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зменшується збиток від звичайної діяльності 
до оподаткування.

Розкриття інформації про податок на прибуток 
у примітках до фінансової звітності

19. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація:

19.1. Складові елементи витрат (доходу) з по-
датку на прибуток (поточний податок на прибуток 
та всі коригування цієї суми, включаючи від-
строчені податкові активи, відстрочені податкові 
зобов’язання, виправлення помилок тощо).

19.2. Сума поточного та відстроченого пода-
тку на прибуток відображена у складі власного 
капіталу.

19.3. Пояснення різниці між витратами (до-
ходом) з податку на прибуток та добутком облі-
кового прибутку (збитку) на застосовану ставку 
податку на прибуток.

19.4. Ставка податку на прибуток, якщо вона 
змінюється порівняно із звітним періодом.

19.5. Сума та період дії тимчасових податкових 
різниць, що підлягають вирахуванню, сума по-
даткових збитків і невикористаних податкових 
пільг, пов’язаних з невизнанням відстроченого 
податкового активу.

19.6. Сума тимчасових податкових різниць, 
пов’язаних з фінансовими інвестиціями у дочірні, 
асоційовані та спільні підприємства, щодо яких від-
строчені податкові зобов’язання не були визнані.

19.7. Сума визнаних відстрочених податкових 
активів (за кожним видом) і визнаних відстроче-
них податкових зобов’язань (за кожним видом).

19.8. Сума відстроченого податку на прибуток, 
що включена до Звіту про фінансові результати.

19.9. Сума витрат (доходу) з податку на при-
буток, пов’язаних з прибутком (збитком) від 
діяльності, що припинена.

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17

ПРИКлАДИ ВІДОБРАЖЕННЯ У БУхГАлТЕРСьКОМУ ОБлІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ 
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТИМЧАСОВИх ПОДАТКОВИх РІЗНИЦь

1. За станом на кінець звітного року вартість 
активів на рахунку 371 «Розрахунки за видани-
ми авансами» (за сировину, роботи, послуги для 
операційної діяльності) становить 10800 грн.

За податковим законодавством сума виданих 
авансів (без податку на додану вартість) включа-
ється підприємством до складу валових витрат 
у тому періоді, у якому здійснено перерахування 
авансу, і відповідно зменшує податковий при-
буток. Різниця між балансовою вартістю активу 
(виданого авансу без податку на додану вартість 
9000 грн.) та податковою базою цього активу (0 
грн.) становить 9000 грн. і є тимчасовою податко-
вою різницею, що підлягає оподаткуванню.

Добуток тимчасової податкової різниці, 
що підлягає оподаткуванню, на кінець звітного 
періоду і ставки податку на прибуток є відстроче-
ним податковим зобов’язанням на кінець звітного 
періоду:

9000 х 30 % = 2700 грн.
Сальдо відстроченого податкового зобов’я-

зання відображається у рядку 460 «Відстрочені 
податкові зобов’язання» Балансу.

Сума поточного податку на прибуток за звіт-
ний період відображається за дебетом субра-

хунка 981 «Податки на прибуток від звичайної 
діяльності» у кореспонденції з кредитом субра-
хунка 641 «Розрахунки за податками». Запис 
за дебетом субрахунка 981 «Податки на прибу-
ток від звичайної діяльності» у кореспонденції 
з рахунком 54 «Відстрочені податкові зобов’-
язання» проводиться на суму з урахуванням 
сальдо на рахунку 54 на початок звітного року. 
Сума, що відображена у звітному періоді за де-
бетом субрахунка 981, є витратами з податку 
на прибуток і наводиться у рядку 180 Звіту про 
фінансові результати.

В аналогічному порядку визначається і ві-
дображається сума відстроченого зобов’язання 
з сальдо на рахунку 39 «Витрати майбутніх пе-
ріодів».

2. За станом на кінець звітного року на субра-
хунку 681 «Розрахунки за авансами одержани-
ми» сальдо зобов’язання становить 12000 грн.

За податковим законодавством одержані 
аванси (без податку на додану вартість) включа-
ються до складу валових доходів у тому періоді, 
у якому вони одержані, і відповідно збільшують 
податковий прибуток. У бухгалтерському обліку 
отримані аванси не визнаються доходом цього 
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звітного періоду, а будуть визнані доходом у тому 
періоді, у якому будуть відвантажені продукція, 
товари (виконані роботи, послуги).

Різниця між визнаною у бухгалтерському об-
ліку балансовою вартістю зобов’язання (одержа-
ного авансу без податку на додану вартість 10000 
грн.) та податковою базою цього зобов’язання (0 
грн.) становить 10000 грн. і є тимчасовою пода-
тковою різницею, що підлягає вирахуванню.

Добуток тимчасової податкової різниці, 
що підлягає вирахуванню, і ставки податку 
на прибуток є відстроченим податковим активом 
на кінець року.

10000 х 30 % = 3000 грн.
Сальдо відстроченого податкового активу на-

водиться у рядку 060 «Відстрочені податкові ак-
тиви» Балансу, утворення якого відображається 
за дебетом рахунка 17 «Відстрочені податкові ак-
тиви». Запис за дебетом рахунка 17 здійснюється 
у грудні на суму з урахуванням сальдо на цьому 
рахунку на початок звітного періоду в кореспон-
денції з кредитом рахунка 641 «Розрахунки 
за податками».

В аналогічному порядку визначається і відо-
бражається сума відстроченого податкового ак-
тиву із сальдо на рахунку 69 «Доходи майбутніх 
періодів».

3. Залишок резерву сумнівних боргів на ра-
хунку 38 на кінець звітного року становить 17200 
грн. За податковим законодавством відрахування 
до резерву не визнаються валовими витратами, 
до валових витрат включається сума списаної 
безнадійної дебіторської заборгованості, яка 
в бухгалтерському обліку списується за рахунок 
утвореного резерву.

Різниця між балансовою вартістю резерву сум-
нівних боргів (17200 грн.) і податковою базою (0) 
є тимчасовою податковою різницею, що підлягає 
вирахуванню. Добуток тимчасової податкової різ-
ниці, що підлягає вирахуванню, і ставки податку 
на прибуток визнається відстроченим податковим 
активом.

17200 х 30 % = 5160 грн.
4. Залишок забезпечення на гарантійний ре-

монт на кінець звітного року (субрахунок 473 «За-
безпечення гарантійних зобов’язань») становить 
3160 грн. За податковим законодавством витрати 
на гарантійний ремонт визнаються у періоді його 
виконання.

Різниця між балансовою вартістю зобов’язан-
ня (забезпечення — 3160 грн.) і податковою базою 
зобов’язання (0 грн.) є тимчасовою податковою 
різницею, що підлягає вирахуванню. Добуток 
тимчасової податкової різниці, що підлягає ви-
рахуванню, і ставки податку на прибуток визна-
ється відстроченим податковим активом.

3160 х 30 % = 948 грн.

5. Варіант I. На кінець звітного року залишко-
ва вартість основних виробничих засобів, за яки-
ми відповідно до податкового законодавства 
амортизація нараховується, становить:

а) за даними бухгалтерського обліку (різниця 
між аналітичними даними рахунків 10 «Основні 
засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» 
і рахунка 13 «Знос необоротних активів») — 
365000 грн.;

б) за даними, що використовуються для визна-
чення амортизації основних засобів за податко-
вим законодавством, — 315000 грн.

Вартість основних невиробничих засобів 
та інших основних засобів, на які за пода-
тковим законодавством амортизація не на-
раховується, до розрахунку не приймається 
як постійна різниця, оскільки за Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основ-
ні засоби» вказані основні засоби амортизації 
підлягають.

Різниця між визнаною у бухгалтерському об-
ліку балансовою вартістю активу (365000 грн.) 
і податковою базою цього активу (315000 грн.) 
є тимчасовою податковою різницею, що підлягає 
оподаткуванню (50000 грн.). Добуток тимчасової 
податкової різниці, що підлягає оподаткуванню, 
і ставки податку на прибуток визнається відстро-
ченим податковим зобов’язанням.

50000 х 30 % = 15000 грн.
Варіант II. На кінець звітного року залишкова 

вартість основних виробничих засобів стано-
вить:

а) за даними бухгалтерського обліку — 75000 
грн.;

б) за даними, що використовуються для визна-
чення амортизації основних засобів за податко-
вим законодавством, — 90000 грн.

Різниця між визнаною у бухгалтерському 
обліку балансовою вартістю активу (75000 грн.) 
і податковою базою цього активу (90000 грн.) 
є тимчасовою податковою різницею, що підлягає 
вирахуванню (15000 грн.). Добуток тимчасової 
податкової різниці, що підлягає вирахуванню, 
і ставки податку на прибуток визнається відстро-
ченим податковим активом.

15000 х 30 % = 4500 грн.
6. Згортання відстрочених податкових активів 

і відстрочених податкових зобов’язань полягає 
у визначенні різниці між сумою визнаних від-
строчених податкових активів і сумою визнаних 
відстрочених податкових зобов’язань і відповідно 
відображенні у Балансі чогось одного.

(3000 + 5160 + 948 ) — (2700 + 15000) = 7592 грн.
(відстрочене податкове зобов’язання)
або

(3000 + 5160 + 948 + 4500) — 2700 = 10908 грн. (від-
строчений податковий актив)
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Міністерство фінансів України на запит щодо 
терміну відображення відстроченого податку 
на прибуток у фінансовій звітності з суми дооцін-
ки основних засобів повідомляє, що відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 

року № 353, відстрочене податкове зобов’язання 
визнається з суми дооцінки основних виробничих 
засобів і відображається у фінансовій звітності 
підприємства за той період, в якому проведена 
(2001 р.) їх дооцінка, оскільки в цьому періоді 
виникли тимчасові різниці, що підлягають опо-
даткуванню.

Начальник Департаменту податкової політики 
та доходів бюджету І. Якушик

лист Мінфіна україни від 02.12.2002 р. № 053-39157

лист Мінфіна україни від 02.12.2002 р. № 053-39157

Міністерство фінансів України на запит щодо 
терміну відображення відстроченого податку 
на прибуток у фінансовій звітності з суми дооцін-
ки основних засобів повідомляє, що відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 

року № 353, відстрочене податкове зобов’язання 
визнається з суми дооцінки основних виробничих 
засобів і відображається у фінансовій звітності 
підприємства за той період, в якому проведена 
(2001 р.) їх дооцінка, оскільки в цьому періоді 
виникли тимчасові різниці, що підлягають опо-
даткуванню.

Начальник Департаменту податкової політики 
та доходів бюджету І. Якушик

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 18 «будівельні контракти»

наказ Мінфіна україни від 28.04.2001 р. № 205

зареєстровано в Мінюсті україни 21.05.2001 р. за № 433/5624
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Мінфіна України від 23.05.2003 р. № 363

На виконання Програми реформування 
системи бухгалтерського обліку із застосуван-
ням міжнародних стандартів, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 1998 року № 1706, і відповідно до ста-
тей 1 і 6 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» НА-
КАЗУЮ:

1. Затвердити схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 
України Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 18 «Будівельні контракти», що додаєть-
ся.

2. Установити, що Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 18 «Будівельні контракти» 
набуває чинності з 1 січня 2002 року.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-

ку 18 «Будівельні контракти» /далі — Положен-
ня (стандарт) 18/ визначає методологічні засади 
формування підрядниками у бухгалтерському 
обліку інформації про доходи та витрати, пов’я-
зані з виконанням будівельних контрактів, та її 
розкриття у фінансовій звітності.

2. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Аванси за будівельним контрактом — гро-
шові кошти або інші активи, отримані підрядни-
ком у рахунок оплати робіт, що виконуватимуть-
ся за будівельним контрактом.

Будівельний контракт — договір про будів-
ництво.

Будівництво — спорудження нового об’єкта, 
реконструкція, розширення, добудова, рестав-
рація і ремонт об’єктів, виконання монтажних 
робіт.

Валова заборгованість замовників за роботи 
за будівельним контрактом — сума перевищен-
ня витрат підрядника і визнаного ним прибутку 
(за вирахуванням визнаних збитків) над сумою 
проміжних рахунків (без непрямих податків) 
на дату балансу з початку виконання будівель-
ного контракту.

Валова заборгованість замовникам за робо-
ти за будівельним контрактом — сума пере-
вищення проміжних рахунків (без непрямих по-
датків) над витратами підрядника і визнаним ним 
прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) 
на дату балансу з початку виконання будівель-
ного контракту.

Відхилення від ціни за будівельним контра-
ктом — зміна ціни будівельного контракту внас-
лідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, 
конструктивно якісних характеристик і строків 
виконання будівельного контракту.

Витрати за будівельним контрактом — со-
бівартість робіт за будівельним контрактом.

Заохочувальні виплати за будівельним 
контрактом — додаткові суми, що сплачуються 
підряднику за виконання (перевиконання) умов 
контракту.

Контракт з фіксованою ціною — договір про 
будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) 
ціну всього обсягу робіт за будівельним контра-

ктом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої 
продукції будівництва (кв. м, кількість місць 
тощо).

(абзац десятий пункту 2 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

Контракт за ціною «витрати плюс» — дого-
вір про будівництво, який передбачає ціну як су-
му фактичних витрат підрядника на виконання 
будівельного контракту та погодженого прибутку 
(у вигляді процента від витрат або фіксованої 
величини).

Об’єкт будівництва — сукупність будівель 
і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво 
яких здійснюється за єдиним проектом.

Підрядник — юридична особа, яка укладає 
будівельний контракт, виконує передбачені 
будівельним контрактом роботи і передає їх за-
мовникові.

Претензія за будівельним контрактом — 
сума майнової відповідальності замовника 
чи іншої сторони, яку вимагає відшкодувати 
підрядник понад ціну контракту.

Проміжні рахунки — рахунки за виконані 
роботи за будівельним контрактом, передані за-
мовнику для оплати.

Визнання доходів та витрат протягом виконан-
ня будівельного контракту

3. Доходи і витрати протягом виконання буді-
вельного контракту визнаються з урахуванням 
ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо 
кінцевий фінансовий результат цього контракту 
може бути достовірно оцінений.

4. Ступінь завершеності робіт за будівельним 
контрактом може визначатися за одним з наве-
дених методів:

вимірювання та оцінка виконаної роботи;
співвідношення обсягу завершеної частини 

робіт та їх загального обсягу за будівельним 
контрактом у натуральному вимірі;

співвідношення фактичних витрат з початку 
виконання будівельного контракту до дати балан-
су та очікуваної (кошторисної) суми загальних 
витрат за контрактом.

5. Кінцевий фінансовий результат за буді-
вельним контрактом з фіксованою ціною може 
бути достовірно оцінений за наявності одночасно 
таких умов:

можливості достовірного визначення суми 

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 18 «будівельні контракти»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.04.2001 р. № 205

зареєстровано в Мінюсті україни 21.05.2001 р. за № 433/5624
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загального доходу від виконання будівельного 
контракту;

імовірного отримання підрядником економіч-
них вигод від виконання будівельного контра-
кту;

можливості достовірного визначення суми 
витрат, необхідних для завершення будівельного 
контракту, і ступеня завершеності робіт за буді-
вельним контрактом на дату балансу;

можливості достовірного визначення та оцінки 
витрат, пов’язаних з виконанням будівельного 
контракту для порівняння фактичних витрат 
за цим будівельним контрактом, з попередньою 
оцінкою таких витрат.

6. Кінцевий фінансовий результат за будівель-
ним контрактом за ціною «витрати плюс» може 
бути достовірно оцінений за наявності одночасно 
таких умов:

імовірного отримання підрядником економіч-
них вигод від виконання будівельного контра-
кту;

можливості достовірного визначення витрат, 
пов’язаних з виконанням будівельного контра-
кту, незалежно від імовірності їх відшкодування 
замовником.

7. Якщо кінцевий фінансовий результат за бу-
дівельним контрактом не може бути оцінений 
достовірно, то:

дохід визнається в сумі фактичних витрат від 
початку виконання будівельного контракту, щодо 
яких існує імовірність їх відшкодування;

витрати за будівельним контрактом визнають-
ся витратами того періоду, протягом якого вони 
були зазнані.

У разі відсутності імовірності відшкодування 
витрат дохід не визнається.

(пункт 7 доповнено абзацом четвертим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

8. Якщо в наступних звітних періодах не існує 
невизначеності, яка перешкоджала в попередніх 
періодах отриманню достовірної оцінки кінцевого 
фінансового результату за будівельним контра-
ктом, то дохід і витрати, пов’язані з виконанням 
цього контракту, визнаються згідно з пунктом 3 
Положення (стандарту) 18.

Якщо на дату балансу існує імовірність того, 
що загальні витрати на виконання будівельного 
контракту перевищуватимуть загальний дохід 
за цим будівельним контрактом, то очікувані 
збитки визнаються витратами звітного періоду 
з уключенням фактичних витрат на виконання 
цього будівельного контракту до собівартості 
реалізації.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 23.05.2003 р. № 363)

9. Суми відхилень, претензій та заохочуваль-
них виплат за будівельним контрактом визнають-
ся доходом, якщо:

існує імовірність отримання економічних 
вигод;

можлива їх достовірна оцінка.
Оцінка доходів і витрат за будівельним кон-

трактом
10. Дохід за будівельним контрактом включає 

передбачену будівельним контрактом ціну, а та-
кож суму відхилень, претензій та заохочувальних 
виплат за будівельним контрактом.

11. Дохід за будівельним контрактом оціню-
ється за справедливою вартістю активів, які вже 
отримані або підлягають отриманню.

Оцінка доходу протягом виконання будівель-
ного контракту переглядається у разі:

погодження із замовником відхилень та/або 
претензій, які змінюють ціну будівельного кон-
тракту в періоди після його укладання;

зміни узгодженої ціни будівельного контракту 
з фіксованою ціною за наявності умов, що перед-
бачають її зміни.

12. Витрати за будівельним контрактом вклю-
чають:

витрати, безпосередньо пов’язані з виконан-
ням даного контракту;

загальновиробничі витрати.
13. До складу витрат, безпосередньо пов’я-

заних з виконанням будівельного контракту, 
належать прямі матеріальні витрати, прямі 
витрати на оплату праці, інші прямі витрати 
(включаючи вартість виконаних субпідрядни-
ками робіт) згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
31 грудня 1999 року № 318, який зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 
року за № 27/4248.

14. До складу загальновиробничих витрат 
включаються передбачені Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затрати 
на управління, організацію та обслуговування 
будівельного виробництва з розподілом між об’єк-
тами будівництва з використанням бази розподі-
лу при нормальній потужності (пропорційно пря-
мим витратам; обсягам доходів; прямим витратам 
на оплату праці; відпрацьованому будівельними 
машинами і механізмами часу тощо).

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

15. Не включаються до складу витрат за буді-
вельним контрактом, а відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були 
здійснені:

адміністративні витрати;
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витрати на збут;
інші операційні витрати;
витрати на утримання (амортизація, охорона 

тощо) незадіяних будівельних машин, механіз-
мів та інших необоротних активів, які не ви-
користовуються при виконанні будівельного 
контракту.

Адміністративні витрати можуть бути визнані 
витратами за будівельним контрактом, якщо:

а) ці витрати безпосередньо пов’язані з вико-
нанням цього будівельного контракту;

б) окреме відшкодування цих витрат за умо-
вами цього будівельного контракту покладено 
на замовника.

(пункт 15 доповнено абзацом шостим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 23.05.2003 р. № 363)

16. До витрат за будівельним контрактом 
включаються витрати за період від дати укла-
дення будівельного контракту до дати завершен-
ня цього контракту. До витрат за будівельним 
контрактом також включаються витрати, яких 
зазнав підрядник при укладенні будівельного 
контракту, якщо існує імовірність його підпи-
сання і достовірної оцінки цих витрат. Витрати, 
зазнані при укладенні будівельного контракту, 
які були визнані витратами звітного періоду, 
не включаються надалі до витрат за будівельним 
контрактом, який підписано в наступних звітних 
періодах.

(пункт 16 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

17. Зміни оцінки доходу та витрат за буді-
вельним контрактом або зміни оцінки кінцевого 
фінансового результату виконання контракту 
відображаються як зміна облікової оцінки згідно 
з Положенням (стандартом) 6 «Виправлення по-
милок і зміни у фінансових звітах», затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 
28 травня 1999 року № 137, який зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 
року за № 392/3685.

18. Сума визнаних доходу і витрат за буді-
вельним контрактом відображається відповідно 
до Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-
в’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій, затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 30 листопада 1999 року 
№ 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції 
України 21 грудня 1999 року за № 893/4186. Одно-
часно визнаний дохід за будівельним контрактом 
без суми непрямих податків відображається за де-
бетом субрахунку 238 «Завершені етапи по неза-
кінчених будівельних контрактах» і кредитом 
субрахунку 239 «Проміжні рахунки» рахунку 23 

«Виробництво». Після завершення будівельного 
контракту сальдо на зазначених субрахунках 
списується зворотною кореспонденцією субра-
хунків.

Якщо сума проміжного рахунку за звітний 
період перевищує суму визнаного в цьому пе-
ріоді доходу за будівельним контрактом без 
суми непрямих податків, то різниця відобра-
жається за дебетом рахунку 36 «Розрахунки 
з покупцями та замовниками» і кредитом су-
брахунку 239 «Проміжні рахунки», в іншому 
разі зазначений запис виконується способом 
сторно.

Приклад відображення доходів, витрат і роз-
рахунків за будівельним контрактом наведено 
в додатку до Положення (стандарту) 18.

(пункт 18 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

19. Валову заборгованість замовників за робо-
ти за будівельним контрактом підрядник наво-
дить у складі незавершеного виробництва.

Валову заборгованість замовникам за роботи 
за будівельним контрактом підрядник наводить 
у складі інших поточних зобов’язань.

Розкриття інформації щодо будівельних кон-
трактів у примітках до фінансової звітності

20. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація:

20.1 сума доходу за будівельними контракта-
ми, визнана у складі доходу звітного періоду;

20.2 методи визначення доходу за будівельни-
ми контрактами у звітному періоді;

20.3 щодо незавершених будівельних контра-
ктів:

20.3.1 методи визначення ступеня заверше-
ності робіт;

20.3.2 загальна сума зазнаних витрат і виз-
наних прибутків (за вирахуванням визнаних 
збитків) на дату балансу;

20.3.3 вартість виконаних субпідрядниками 
робіт;

20.3.4 сума валової заборгованості замовників 
на дату балансу;

20.3.5 сума валової заборгованості замовникам 
на дату балансу;

20.3.6 сума отриманих авансів на дату балан-
су;

20.3.7 сума проміжних рахунків, яка не спла-
чується підряднику до виконання передбачених 
будівельним контрактом умов для виплати таких 
сум або до усунення дефектів (сума затриманих 
коштів).

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері В. 

М. Пархоменко
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Додаток  
до Положення (стандарту) 18

ПРИКлАД ВІДОБРАЖЕННЯ ДОхОДІВ, ВИТРАТ І РОЗРАхУНКІВ 
ЗА БУДІВЕльНИМ КОНТРАКТОМ

Підрядник здійснює визнання доходів з урахуванням ступеня завершеності робіт за будівельним 
контрактом, який визначається співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного 
контракту до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат за будівельним контрактом.

Контрактна вартість будівництва без непрямих податків становить 800 тис. грн. Очікувані загальні 
витрати за будівельним контрактом складають 700 тис. грн. Тривалість контракту — три періоди.

У таблиці наводиться вартісна оцінка та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку госпо-
дарських операцій під час виконання будівельного контракту (тис. грн.).

Зміст господарської операції 
Кореспонденція рахунків (субра-
хунків) бухгалтерського обліку 1-й період 2-й період 3-й період Разом 

Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Фактичні витрати при 
виконанні будівельного 
контракту 

230 20, 65, 66... 140 450 110 700 

2. Фактичні витрати з почат-
ку виконання будівельного 
контракту 

  140 590 700  

3. Визнані доходи з ураху-
ванням непрямих податків 

36 70 192 616,8 151,2  

4. Визнані доходи без суми 
непрямих податків 

238 239 160 514 126 800 

5. Податок на додану вартість 70 64 32 102,8 25,2 160 

6. Собівартість реалізації 90 230 140 450 110 700 

7. Прибуток за звітний період 
(ряд. 4 — ряд. 6) 

  20 64 16 100 

8. Прибуток з початку вико-
нання будівельного контра-
кту 

  20 84 100  

9. Проміжні рахунки   150 600 50 800 

10. Коригування проміжних 
рахунків 

36 239 способом 
сторно 10 

86 способом 
сторно 76 

 

11. Валова заборгованість за-
мовників 
[(ряд. 2 + ряд. 7) — ряд. 9] 

  10  0  

12. Валова заборгованість за-
мовникам 
[ряд. 9 — (ряд. 2 + ряд. 7)] 

   76 0  

(Положення доповнено додатком згідно з наказом Міністер-
ства фінансів України від 23.05.2003 р. № 363)

лист Мінфіна україни від 11.04.2007 р. № 31-34000-10-29/7355

Міністерство фінансів України на Ваше звер-
нення до Кабінету Міністрів України щодо за-
стосування окремих норм Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контрак-
ти» повідомляє.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 16 «Витрати», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 31 

грудня 1999 року № 318, витрати відображають-
ся в бухгалтерському обліку одночасно зі змен-
шенням активів або збільшенням зобов’язань. 
Витратами звітного періоду визнаються або 
зменшення активів, або збільшення зобов’язань, 
що призводить до зменшення власного капіталу 
підприємства (за винятком зменшення капіталу 
внаслідок його вилучення або розподілу влас-
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никами), за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені.

Якщо на дату балансу існує імовірність того, 
що загальні витрати на виконання будівельного 
контракту перевищуватимуть загальний дохід 
за цим будівельним контрактом, то відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
18 «Будівельні контракти», затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 28 квітня 
2001 року № 205, очікувані збитки визнаються 
витратами звітного періоду і відображаються 
за дебетом рахунку 90 «Собівартість реаліза-

ції» і кредитом рахунку 23 «Виробництво». При 
цьому сума очікуваних збитків не повинна пере-
вищувати суму фактичних витрат підрядника 
та призводити до утворення кредитового сальдо 
за рахунком 23 «Виробництво». У фінансовій 
звітності така сума відображається у рядку 040 
«Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати 
(форма № 2) відповідно до Положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 
результати», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

Заступник Міністра Т. І. Єфименко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 07.07.1999 р. № 163

зареєстровано в Мінюсті україни 23.07.1999 р. за № 499/3792
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів Украї-

ни від 28.01.2000 р. № 15, від 25.11.2002 р. № 989, від 19.12.2006 р. № 1213

На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
р. № 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 19 «Об’єднання підприємств» 
(далі — Положення (стандарт) 19), схвалене Ме-
тодологічною радою з бухгалтерського обліку при 

Міністерстві фінансів України (додається).
2. Установити, що вказане Положення (стан-

дарт) 19 застосовується до бухгалтерської звіт-
ності щодо операцій, які відбуваються з 2000 
року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Мі-
ністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку діють у частині, що не суперечить Поло-
женню (стандарту) 19.

Заступник Міністра А. В. литвин

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19  
«об’єднання ПідПриєМств»

затверджено наказом Мінфіна україни від 07.07.1999 р. № 163

зареєстровано в Мінюсті україни 23.07.1999 р. за № 499/3792

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає порядок 

відображення в обліку і звітності придбання ін-
ших підприємств, гудвілу, який виник при прид-
банні, злиття підприємств, а також розкриття 
інформації про об’єднання підприємств.

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовують підприємства, організації та інші 
юридичні особи (далі — підприємства) усіх форм 
власності (крім бюджетних установ).

3. Це положення не застосовується до опера-
цій щодо об’єднання підприємств, які перебува-
ють під спільним контролем, і до обліку часток 
у спільних підприємствах.

4. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають таке значення:

Гудвіл — перевищення вартості придбання 
над часткою покупця у справедливій вартості 
придбаних ідентифікованих активів та зобов’я-
зань на дату придбання.
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Дата придбання — дата, на яку контроль 
за чистими активами і діяльністю підприємства, 
що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке 
перебуває під контролем материнського (холдин-
гового) підприємства.

Злиття — об’єднання підприємств (шляхом 
створення нової юридичної особи, або приєднання 
підприємств до головного підприємства), в ре-
зультаті якого власники (акціонери) підприємств, 
що об’єднуються, здійснюватимуть контроль 
над усіма чистими активами об’єднаних підпри-
ємств з метою досягнення подальшого спільного 
розподілу ризиків та вигод від об’єднання. При 
цьому жодна зі сторін не може бути визначена 
як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов’язання — 
придбані активи та зобов’язання, які на дату 
придбання відповідають критеріям визнання 
статей балансу, встановлених Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 2 «Баланс».

Контроль — вирішальний вплив на фінан-
сову, господарську і комерційну політику під-
приємства з метою одержання вигод від його 
діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство — 
підприємство, яке здійснює контроль дочірніх 
підприємств.

Немонетарні активи — всі активи, крім 
грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської 
заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі 
грошей.

Абзац десятий пункту 4 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Негативний гудвіл — перевищення вартості 
частки покупця у справедливій вартості придба-
них ідентифікованих активів і зобов’язань над 
вартістю придбання на дату придбання.

Об’єднання підприємств  — з’єднання 
окремих підприємств у результаті приєднання 
одного підприємства до іншого або внаслідок 
одержання контролю одним підприємством 
над чистими активами та діяльністю іншого 
підприємства.

Придбання — об’єднання підприємств, в ре-
зультаті якого покупець набуває контроль над 
чистими активами та діяльністю інших підпри-
ємств в обмін на передачу активів, прийняття 
на себе зобов’язань або випуск акцій.

Справедлива вартість — сума, за якою може 
бути здійснений обмін активу, або оплата зобо-
в’язання в результаті операції між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості — частина чистого при-
бутку (збитку) та чистих активів дочірнього 
підприємства, яка не належить материнському 

підприємству (прямо або через інші дочірні під-
приємства).

Чисті активи — активи підприємства за ви-
рахуванням його зобов’язань.

Облік придбання
5. Якщо підприємство внаслідок придбання 

його чистих активів іншим підприємством (по-
купцем) ліквідується, то, починаючи з дати прид-
бання, покупець відображає в балансі активи 
та зобов’язання придбаного підприємства та будь-
який гудвіл, що виникає в результаті придбання. 
Гудвіл та/або негативний гудвіл відображаються 
за залишковою вартістю у вписуваному рядку 
Балансу 065 «Гудвіл» позитивною або від’ємною 
величиною.

(пункт 5 в редакції наказу Міністерства фі-
нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Порядок обліку та списання гудвілу, який 
виник у процесі приватизації (корпоратизації) 
підприємства, визначається Положенням про 
порядок бухгалтерського обліку окремих акти-
вів та операцій підприємств державного, кому-
нального секторів економіки і господарських 
організацій, які володіють та/або користуються 
об’єктами державної, комунальної власності, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 19.12.2006 № 1213.

(пункт 5 доповнено абзацом другим згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 19.12.2006 р. № 1213)

6. У разі придбання контрольного пакета ак-
цій (капіталу) іншого підприємства покупець, 
починаючи з дати придбання, повинен відобра-
жати придбані акції (частку в капіталі) у складі 
фінансових інвестицій.

7. Придбання відображається в обліку за варті-
стю, яка є сумою сплачених грошових коштів або 
їх еквівалентів. Якщо придбання здійснюється 
шляхом передачі інших активів або прийняття 
на себе зобов’язання, то вартість дорівнює спра-
ведливій вартості (на дату придбання) активів або 
зобов’язань, наданих покупцем в обмін на кон-
троль за чистими активами іншого підприємства, 
збільшеної на суму витрат, які безпосередньо 
пов’язані з придбанням.

8. Придбані покупцем ідентифіковані акти-
ви та зобов’язання визнаються окремо на дату 
придбання та відображаються за їх справедливою 
вартістю. Справедлива вартість придбаних іден-
тифікованих активів і зобов’язань визначається 
у порядку, наведеному в додатку до цього Поло-
ження (стандарту).

9. Якщо придбання здійснюється поетапно 
(наприклад, шляхом послідовного придбання 
акцій), то кожна операція відображається окремо 
за справедливою вартістю придбаних ідентифіко-
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ваних активів і зобов’язань, а вартість окремих 
інвестицій поетапно порівнюється з часткою по-
купця у справедливій вартості ідентифікованих 
активів і зобов’язань, які придбані на кожному 
етапі.

10. Первісна (балансова) вартість гудвілу змен-
шується щомісячним рівномірним нарахуванням 
амортизації протягом строку корисного його ви-
користання, але не більше 20 років.

11. Строк корисного використання гудвілу 
визначається з урахуванням:

а) прогнозованого строку діяльності підпри-
ємства;

б) нормативно-правових актів або контрактів, 
що впливають на строк корисного використан-
ня;

в) зміни попиту на продукцію (роботи, послу-
ги) підприємства тощо.

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає 
ознакам активу, то він списується з включенням 
залишкової вартості до витрат.

13. Якщо діяльність придбаного підприєм-
ства прогнозується із обчислюваними збитками 
в майбутньому, то вартість негативного гудвілу 
визнається доходом рівномірно протягом періоду 
утворення таких збитків.

(абзац перший пункту 13 із зміна-
ми, внесеними згідно з наказом Мінфі-

ну України від 28.01.2000 р. № 15)

Якщо діяльність придбаного підприємства 
прогнозується у майбутньому без збитків, то вар-
тість негативного гудвілу визнається доходом:

а) у сумі, що не перевищує справедливої вар-
тості придбаних немонетарних активів, — рівно-
мірно протягом строку корисного використання 
(амортизації) придбаних необоротних активів, 
що залишився;

б) у сумі, що перевищує справедливу вартість 
придбаних немонетарних активів, — у періоді 
придбання.

Абзац п’ятий пункту 13 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Облік злиття підприємств
14. Витрати, пов’язані зі злиттям підприємств 

(реєстраційні, інформаційні, консультаційні 
тощо), визнаються витратами того періоду, про-
тягом якого вони були здійснені.

15. Показники фінансової звітності підпри-
ємств, що об’єднуються, включаються до фінан-
сової звітності об’єднаних підприємств за період, 
у якому відбувається злиття, і за попередній 
період.

16. Об’єднане підприємство відображає ак-
тиви, зобов’язання та власний капітал об’єдна-
ного підприємства за їх балансовою вартістю 

з урахуванням зміни облікової політики (якщо 
це відбулося).

17. Внутрішня заборгованість та результати 
операцій між об’єднаними підприємствами ви-
ключаються при складанні фінансової звітності 
об’єднаного підприємства.

Розкриття інформації про 
об’єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за пе-
ріод, у якому відбулося об’єднання підприємств, 
вказуються:

18.1. Назва та загальна характеристика під-
приємств, що об’єдналися.

18.2. Дата об’єднання.
18.3. Інформація про закриття або продаж 

складової частини діяльності об’єднаних під-
приємств.

19. У примітках до фінансової звітності за пе-
ріод, у якому відбулося придбання підприємства 
(контрольного пакета акцій), наводиться інфор-
мація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом го-
лосу.

19.2. Вартість придбання і опис активів або 
зобов’язань, що надаються або повинні бути на-
дані покупцем у порядку оплати.

19.3. Характер і сума забезпечення реструк-
туризації та інших витрат на закриття підпри-
ємства, які виникають в результаті придбання 
і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також 
наводиться інформація про:

20.1. Строк корисного використання гудвілу 
(негативного гудвілу).

20.2. Обґрунтування періоду амортизації, 
якщо строк корисного використання гудвілу 
перевищує 20 років.

20.3. Звіряння вартості гудвілу (негативного 
гудвілу) на початок та кінець звітного періоду 
з висвітленням:

20.3.1. Первісної вартості та нарахованої суми 
амортизації (зносу) на початок та кінець звітного 
періоду.

20.3.2. Вартості гудвілу та негативного гуд-
вілу, які виникли в результаті придбання та за-
раховані на баланс у звітному періоді.

(підпункт 20.3.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

20.3.3. Суми амортизації гудвілу, нарахованої 
за звітний період.

20.3.4. Іншого списання вартості гудвілу (не-
гативного гудвілу) у звітному періоді.

21. У примітках до фінансової звітності на-
водиться така інформація про злиття підпри-
ємств:
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21.1. Сума активів та зобов’язань, внесена 
кожним підприємством.

21.2. Види та кількість випущених акцій разом 
з часткою акцій, що мають право голосу, кожного 
підприємства, які були обмінені при злитті.

21.3. Дохід (виручка) від реалізації, інші опе-
раційні доходи, надзвичайні доходи та чистий 
прибуток (збиток) кожного підприємства до дати 
злиття, які включені до фінансової звітності об’-
єднаного підприємства.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19

Визначення справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань
Об’єкти визначення 

справедливої вартості 
Визначення справедливої вартості 

1. Цінні папери Поточна ринкова вартість на фондовому ринку. За відсутності такої оцін-
ки — експертна оцінка 

2. Дебіторська заборгованість Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає отриманню, що визначена 
за відповідною поточною відсотковою ставкою за вирахуванням резерву 
сумнівних боргів та витрат на отримання дебіторської заборгованості в разі 
потреби. Дисконтування не здійснюється для короткострокової заборгова-
ності, якщо різниця між номінальною сумою дебіторської заборгованості 
та дисконтованою сумою несуттєва (менше 5 % номінальної суми) 

3. Запаси  

3.1. Готова продукція і товари Ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки 
(прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продук-
ції та товарів 

3.2. Незавершене виробницт-
во 

Ціна реалізації готової продукції за вирахуванням витрат на завершення, 
реалізацію та надбавки (прибутку), розрахованої за розміром прибутку ана-
логічної готової продукції 

3.3. Матеріали Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) 

4. Основні засоби  

4.1. Земля та будівлі Ринкова вартість 

4.2. Машини та устаткування Ринкова вартість. У разі відсутності даних про ринкову вартість — віднов-
лювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням суми 
зносу на дату оцінки 

4.3. Інші основні засоби Відновлювальна вартість (сучасна собівартість придбання) за вирахуванням 
суми зносу на дату оцінки 

5. Нематеріальні активи Поточна ринкова вартість. За відсутності такої вартості — оціночна вар-
тість, яку підприємство сплатило б за актив у разі операції між обізнаними, 
зацікавленими та незалежними сторонами, виходячи з наявної інформації 

6. Чисті активи або зобов’-
язання за пенсійними про-
грамами з передбаченими 
виплатами 

Теперішня (дисконтована) сума належних виплат пенсій за вирахуванням 
справедливої вартості будь-яких активів пенсійної програми 

7. Податкові активи та зобов’-
язання 

Сума податкових пільг чи податків, що підлягають сплаті, які виникають 
унаслідок об’єднання підприємств 

8. Поточні та довгострокові 
зобов’язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка має виплачуватися при погашенні за-
боргованості, визначеної за відповідними поточними відсотковими став-
ками. Дисконтування не здійснюється для короткострокових зобов’язань, 
якщо різниця між номінальною сумою зобов’язання та дисконтованою 
сумою є несуттєвою (менше 5 % номінальної вартості) 

9. Обтяжливі контракти 
та інші ідентифіковані зобов’-
язання 

Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає сплаті при погашенні зобов’я-
зання, визначена за відповідною поточною відсотковою ставкою 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)
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На виконання Програми реформування 
бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
р. № 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 20 «Консолідована фінансова 

звітність», схвалене Методологічною радою з бух-
галтерського обліку при Міністерстві фінансів 
України (додається).

2. Установити, що вказане Положення (стан-
дарт) 20 застосовується для складання консо-
лідованої фінансової звітності за період з 2000 
року.

Заступник Міністра В. М. Матвійчук

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 30.07.1999 р. № 176

зареєстровано в Мінюсті україни 12.08.1999 р. за № 553/3846
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
20 «консолідована фінансова звітність»

затверджено наказом Мінфіна україни від 30.07.1999 р. № 176

зареєстровано в Мінюсті україни 12.08.1999 р. за 553/3846

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає порядок 

складання консолідованої фінансової звітності 
та загальні вимоги до розкриття інформації щодо 
складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) засто-
совуються групою підприємств, організацій та ін-
ших юридичних осіб (далі — група підприємств), 
яка складається з материнського (холдингового) 
підприємства та дочірніх підприємств.

3. Терміни, що використовуються в цьому По-
ложенні (стандарті), мають такі значення:

Внутрішньогрупові операції — операції між 
материнським та дочірніми підприємствами або 
між дочірніми підприємствами однієї групи.

Внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебі-
торської заборгованості та зобов’язань на дату 
балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньо-
групових операцій.

Нереалізовані прибутки та збитки від 
внутрішньогрупових операцій — прибутки 
та збитки, які виникають внаслідок внутрішньо-
групових операцій (продажу товарів, продукції, 
виконання робіт, послуг тощо) і включаються 
до балансової вартості активів підприємства.

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)

4. Консолідовану фінансову звітність подає 
материнське підприємство.

5. Материнське підприємство, яке є дочірнім 
підприємством іншого підприємства, не подає 
консолідовану фінансову звітність за наявності 
однієї з таких умов:

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

а) якщо воно повністю належить іншому під-
приємству;

б) згоди власників частки меншості.
6. До консолідованої фінансової звітності 

включають показники фінансової звітності всіх 
дочірніх підприємств, за винятком показників фі-
нансової звітності тих дочірніх підприємств, які 
не включаються з причин, зазначених у пункті 7 
цього Положення (стандарту).

7. Показники фінансової звітності дочірнього 
підприємства не включаються до консолідованої 
фінансової звітності, якщо:

а) контроль дочірнього підприємства є тим-
часовим, оскільки воно було придбане й утри-
мується лише з метою його наступного продажу 
протягом короткострокового періоду;

б) дочірнє підприємство здійснює діяльність 
в умовах, які обмежують його здатність переда-
вати кошти материнському підприємству. Акти-
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ви таких дочірніх підприємств відображаються 
як фінансові інвестиції відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 
інвестиції».

8. Фінансова звітність материнського під-
приємства та його дочірніх підприємств, що ви-
користовується при складанні консолідованої 
фінансової звітності, складається за той самий 
звітний період і на ту саму дату балансу.

9. Консолідовану фінансову звітність склада-
ють з фінансової звітності групи підприємств з ви-
користанням єдиної облікової політики для подіб-
них операцій та інших подій за схожих обставин. 
Якщо при складанні консолідованої фінансової 
звітності неможливо застосувати єдину облікову 
політику, то про це повідомляється у примітках 
до консолідованої фінансової звітності.

Порядок складання консолідованої 
фінансової звітності

10. Консолідована фінансова звітність склада-
ється шляхом впорядкованого додавання показ-
ників фінансової звітності дочірніх підприємств 
до аналогічних показників фінансової звітності 
материнського підприємства. Склад і форми 
фінансової звітності визначені Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку 1 — 5.

11. При складанні консолідованої фінансової 
звітності можуть не наводитися статті (рядки) 
форм фінансової звітності, по яких у групи під-
приємств відсутні показники (крім випадків, 
якщо такі показники були в попередньому звіт-
ному році), та підлягають виключенню:

а) балансова вартість фінансових інвестицій 
материнського підприємства в кожне дочірнє під-
приємство і частка материнського підприємства 
в кожному дочірньому підприємстві;

б) сума внутрішньогрупових операцій та вну-
трішньогрупового сальдо;

в) сума нереалізованих прибутків та збитків 
від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, 
які не можуть бути відшкодовані).

12. Материнське підприємство для складання 
консолідованої фінансової звітності визначає 
частку меншості в капіталі та фінансових резуль-
татах дочірніх підприємств. Частка меншості виз-
начається як добуток відсотку голосів, які не на-
лежать материнському підприємству, відповідно 
до власного капіталу та чистого прибутку (збитку) 
дочірніх підприємств, зменшеного (збільшеного) 
на суму нереалізованого прибутку (збитку) від 
внутрішньогрупових операцій.

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

13. Частка меншості відображається в кон-
солідованому балансі окремо від зобов’язань 

та власного капіталу материнського підприємства 
у вписуваному рядку 385 «Частка меншості». 
У консолідованому звіті про фінансові результати 
частка меншості у прибутку (збитку) відобража-
ється у вписуваному рядку 215 «Частка меншо-
сті» від’ємною величиною у дужках.

(пункт 13 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

14. Якщо частка меншості у збитках дочір-
нього підприємства перевищує частку меншості 
в капіталі дочірнього підприємства, то на суму та-
кого перевищення і величину наступних збитків, 
яка належить до частки меншості, зменшується 
частка материнського підприємства у власному 
капіталі групи підприємств за винятком тієї 
частини, щодо якої меншість має зобов’язання 
і здатна покрити збитки. Якщо згодом у фінан-
совій звітності дочірнього підприємства відо-
бражено прибуток, то вся сума такого прибутку 
розподіляється на частку материнського підпри-
ємства до покриття збитків меншості, сума яких 
відшкодована раніше за рахунок материнського 
підприємства.

15. Якщо дочірнім підприємством випущені 
привілейовані акції, за якими накопичується 
сума дивідендів та які перебувають у володінні 
за межами групи, то материнське підприємство 
розраховує свою частку прибутку або збитку 
після коригування на суму дивідендів за приві-
лейованими акціями дочірнього підприємства, 
незалежно від оголошення дивідендів.

16. Вартість гудвілу або негативного гудвілу, 
які виникають при консолідації фінансової звіт-
ності материнського підприємства і фінансової 
звітності дочірніх підприємств, визначається згід-
но з Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 19 «Об’єднання підприємств» і відобража-
ється в консолідованому балансі у вписуваному 
рядку 075 «Гудвіл при консолідації». При цьому 
вартість негативного гудвілу вираховується при 
визначенні показника цього рядка.

(абзац перший пункту 16 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Різниця між балансовою та справедливою 
вартістю придбаних ідентифікованих активів 
і зобов’язань на дату придбання відображається 
у консолідованій фінансовій звітності у складі 
витрат (доходів) протягом періоду корисного 
використання відповідного активу або терміну 
погашення зобов’язання.

(пункт 16 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

17. Курсові різниці, що виникають під час 
переобрахунку показників фінансової звітності 
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дочірніх підприємств, які розташовані за межами 
України, у валюту України, визначаються згідно 
з Положенням (стандартом) бухгалтерського облі-
ку 21 «Вплив змін валютних курсів» і відобража-
ються у консолідованому балансі у вписуваному 
рядку 375 «Накопичена курсова різниця». При 
цьому негативна курсова різниця наводиться 
у дужках і вираховується при визначенні підсум-
ку розділу «Власний капітал» Балансу. Такі різ-
ниці в консолідованому звіті про власний капітал 
відображаються у додатковій графі «Накопичена 
курсова різниця».

(пункт 17 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

17.1. Консолідований звіт про рух грошових 
коштів складається на основі консолідованого 
балансу, консолідованого звіту про фінансові 
результати та консолідованого звіту про власний 
капітал згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових 
коштів» і 21 «Вплив змін валютних курсів».

(пункт 17 доповнено підпунктом 17.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)

Розкриття інформації про складання 
консолідованої фінансової звітності

18. У примітках до консолідованої фінансової 
звітності наводиться інформація про:

18.1. Перелік дочірніх підприємств із зазна-
ченням назви, країни реєстрації та місцезна-
ходження, частки в капіталі, частки в розподілі 
голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі).

18.2. Причини, з яких показники фінансової 
звітності дочірнього підприємства не включено 
до консолідованої фінансової звітності.

18.3. Характер відносин між материнським 
і дочірнім підприємством, якщо материнське під-
приємство не володіє в дочірньому підприємстві 
(прямо чи непрямо) більш як половиною голосів.

18.4. Назву дочірніх підприємств, в яких ма-
теринському підприємству прямо або непрямо 
(через дочірні підприємства) належить більше 
половини голосів але, яке з причин відсутності 
контролю не є дочірнім підприємством.

18.5. Вплив придбання або продажу дочірніх 
підприємств на фінансовий стан (на дату балан-
су), фінансові результати звітного періоду та такі 
самі показники попереднього періоду.

18.6. Статті консолідованої фінансової звітності, 
до яких застосовувалася різна облікова політика.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 21 «вПлив зМін валютних курсів»

наказ Мінфіна україни від 10.08.2000 р. № 193

зареєстровано в Мінюсті україни 17.08.2000 р. за № 515/4736
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304, від 25.11.2002 р. № 989

На виконання Програми реформування систе-
ми бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
року № 1706, і відповідно до статей 1 та 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 21 «Вплив змін валютних кур-
сів» (далі — Положення (стандарт) 21), схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського обліку 
при Міністерстві фінансів України, що додаєть-
ся.

2. Положення (стандарт) 21 набирає чинності 
з 1 січня 2001 року.

3. Визнати такими, що з 1 січня 2001 року 
втрачають чинність:

наказ Міністерства фінансів України від 14 лю-
того 1996 року № 29 «Про затвердження Положен-
ня з бухгалтерського обліку операцій в іноземній 
валюті», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 1996 року за № 82/1107;

пункт 2 наказу Міністерства фінансів Украї-
ни від 5 грудня 1997 року № 268 «Про внесення 
змін і доповнень до нормативних документів 
з бухгалтерського обліку», зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 18 грудня 1997 року 
за № 601/2405.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерсько-

го обліку 21 «Вплив змін валютних курсів» 
(далі — Положення (стандарт) 21) визначає 
методологічні засади формування в бухгал-
терському обліку інформації про операції 
в іноземних валютах та відображення показ-
ників статей фінансової звітності господарсь-
ких одиниць за межами України в грошовій 
одиниці України.

2. Норми Положення (стандарту) 21 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Положення (стандарт) 21 не поширюється 
на:

операції хеджування статей з іноземної ва-
люти;

відображення (перерахунок) показників статей 
фінансової звітності, наведених у валюті звітно-
сті, в іноземній валюті.

4. Терміни, що наведені в положеннях (стан-
дартах) бухгалтерського обліку, мають таке 
значення:

Валюта звітності — грошова одиниця 
України.

Валютний курс — установлений Національ-
ним банком України курс грошової одиниці Укра-
їни до грошової одиниці іншої країни.

Господарська одиниця за межами Украї-
ни — дочірнє, асоційоване, спільне підприєм-
ство, філія, представництво або інший підрозділ 
підприємства, які перебувають або ведуть госпо-
дарську діяльність за межами України.

Іноземна валюта — валюта інша, ніж валюта 
звітності.

Курсова різниця — різниця між оцінками 
однакової кількості одиниць іноземної валюти 
при різних валютних курсах.

Монетарні статті — статті балансу про 
грошові кошти, а також про такі активи й зо-
бов’язання, які будуть отримані або сплачені 
у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або 
їх еквівалентів.

Немонетарні статті —  статті інші, ніж 
монетарні статті балансу.

Операція в іноземній валюті — господарська 
операція, вартість якої визначена в іноземній 

валюті або яка потребує розрахунків в іноземній 
валюті.

Операції в іноземній валюті
5. Операції в іноземній валюті під час первіс-

ного визнання відображаються у валюті звітності 
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті 
із застосуванням валютного курсу на дату здійс-
нення операції (дата визнання активів, зобов’я-
зань, власного капіталу, доходів і витрат).

6. Сума авансу (попередньої оплати) в інозем-
ній валюті, надана іншим особам у рахунок пла-
тежів для придбання немонетарних активів (за-
пасів, основних засобів, нематеріальних активів 
тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні 
до вартості цих активів (робіт, послуг) перера-
ховується у валюту звітності із застосуванням 
валютного курсу на дату сплати авансу. У разі 
здійснення авансових платежів в іноземній валю-
ті постачальникові частинами та одержання ча-
стинами від постачальника немонетарних активів 
(робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, 
послуг) визнається за сумою авансових платежів 
із застосуванням валютних курсів, виходячи з по-
слідовності здійснення авансових платежів.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній 
валюті, одержана від інших осіб у рахунок пла-
тежів для поставлення готової продукції, інших 
активів, виконання робіт і послуг, при включенні 
до складу доходу звітного періоду перераховуєть-
ся у валюту звітності із застосуванням валютного 
курсу на дату одержання авансу. У разі одержан-
ня від покупця авансових платежів в іноземній 
валюті частинами та відвантаження частинами 
покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) 
дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визна-
ється за сумою авансових платежів із застосуван-
ням валютних курсів, виходячи з послідовності 
одержання авансових платежів.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Балансова вартість зазначених статей балансу 
надалі визначається (оцінюється) згідно з від-
повідними положеннями (стандартами) бухгал-
терського обліку.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21  
«вПлив зМін валютних курсів»

затверджено наказом Мінфіна україни від 10.08.2000 р. № 193

зареєстровано в Мінюсті україни 17.08.2000 р. за № 515/4736
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7. На кожну дату балансу:
а) монетарні статті в іноземній валюті відо-

бражаються з використанням валютного курсу 
на дату балансу;

б) немонетарні статті, які відображені за істо-
ричною собівартістю і зарахування яких до ба-
лансу пов’язано з операцією в іноземній валюті, 
відображаються за валютним курсом на дату 
здійснення операції;

в) немонетарні статті за справедливою вартістю 
в іноземній валюті відображаються за валютним 
курсом на дату визначення цієї справедливої 
вартості.

8. Визначення курсових різниць за монетар-
ними статтями в іноземній валюті проводиться 
на дату здійснення розрахунків та на дату ба-
лансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових 
коштів в іноземній валюті та інших монетарних 
статей про операційну діяльність відображаються 
у складі інших операційних доходів (витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетарних 
статей про інвестиційну і фінансову діяльність 
відображаються у складі інших доходів (витрат), 
за винятком курсових різниць, які відобража-
ються згідно з пунктом 9 Положення (стандарту) 
21.

Абзац четвертий пункту 8 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 30.11.2000 р. № 304)

9. Курсові різниці, які виникають щодо фінан-
сових інвестицій в господарські одиниці за ме-
жами України, відображаються у складі іншого 
додаткового капіталу. Від’ємна сума курсової 
різниці вираховується із суми іншого додатко-
вого капіталу, залишок наводиться зі знаком 
«мінус».

Фінансова звітність в іноземних валютах
10. Показники статей фінансової звітності 

господарської одиниці за межами України вклю-
чаються у валюті звітності до фінансової звітності 
підприємства в такому порядку:

10.1. Монетарні і немонетарні статті (крім 
статей власного капіталу) господарської одини-
ці за межами України підлягають перерахунку 
за валютним курсом на дату балансу.

10.2. Статті доходів, витрат та руху грошових 
коштів підлягають перерахунку за валютним 
курсом на дату здійснення операцій, за винятком 
випадків, коли фінансова звітність господарської 
одиниці складена у валюті країни з гіперінфля-
ційною економікою.

Для перерахунку доходів, витрат і руху гро-
шових коштів за кожний місяць може засто-
совуватися середньозважений валютний курс 
за відповідний місяць.

Середньозважений валютний курс є результа-
том ділення суми добутків величин курсів Наці-
онального банку України та кількості днів їх дії 
у звітному місяці на кількість календарних днів 
у цьому місяці.

10.3. Показники статей власного капіталу 
(крім нерозподіленого прибутку або непокритого 
збитку) відображаються за валютним курсом 
на дату визнання показника відповідної статті.

10.4. Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) на дату балансу визначається виходячи 
з нерозподіленого прибутку (непокритого збит-
ку) на початок року, чистого прибутку (збитку) 
за даними перерахованого звіту про фінансові ре-
зультати за звітний період та суми розподіленого 
у звітному періоді прибутку (списаного збитку), 
перерахованої за валютним курсом на дату роз-
поділу прибутку (списання збитку).

Зазначений порядок застосовується лише 
до перерахунку фінансової звітності тих го-
сподарських одиниць за межами України, які 
відповідають усім наведеним нижче ознакам 
класифікації, кількісні характеристики яких 
визначаються власником (власниками) або упо-
вноваженим органом (посадовою особою) підпри-
ємства відповідно до законодавства та установчих 
документів:

1) операції з підприємством становлять не-
значну частку в обсязі діяльності господарської 
одиниці;

2) основним джерелом фінансування діяльно-
сті господарської одиниці є доходи від власних 
операцій або місцеві позики;

3) витрати на заробітну плату, матеріали та ін-
ші елементи операційних витрат господарської 
одиниці сплачуються або відшкодовуються пере-
важно в іноземній валюті;

4) оплата реалізованої господарською одини-
цею продукції (робіт, послуг) здійснюється пере-
важно в іноземній валюті;

5) рух грошових коштів підприємства відо-
кремлено від поточної діяльності господарської 
одиниці за межами України і не зазнає прямого 
впливу її господарської діяльності.

11. Фінансова звітність господарської одиниці 
за межами України, складена в грошовій одиниці 
країни з гіперінфляційною економікою, до за-
стосування порядку, наведеного в пункті 10 По-
ложення (стандарту) 21, попередньо коригується 
за вимогами Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 22 «Вплив змін цін та інфляції».

Якщо економіка країни діяльності господарсь-
кої одиниці за межами України втрачає ознаки 
гіперінфляційної, а показники фінансової звітно-
сті господарської одиниці більше не коригуються 
за Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 22 «Вплив змін цін та інфляції», то оцінка 
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статей фінансової звітності на дату її останнього 
подання визнається історичною собівартістю для 
перерахунку у валюту звітності.

12. Включення статей фінансової звітності 
господарської одиниці за межами України, пере-
рахованих у валюту звітності, до консолідованої 
фінансової звітності здійснюється згідно з Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 20 
«Консолідована фінансова звітність». При цьому 
різниця між підсумком перерахованих у валюту 
звітності показників статей активу та пасиву 
балансу господарської одиниці відображається 
у вписуваному рядку 375 «Накопичена курсова 
різниця» консолідованого балансу.

Курсові різниці за внутрішньогруповими мо-
нетарними статтями в консолідованій фінансовій 
звітності відображаються згідно з пунктами 8 — 9 
Положення (стандарту) 21.

13. Показники статей фінансової звітності 
господарської одиниці за межами України, яка 
не відповідає ознакам класифікації, наведеним 
у пункті 10 Положення (стандарту) 21, відобра-
жаються у валюті звітності відповідно до пунктів 
6 — 9 Положення (стандарту) 21.

При змінах ознак класифікації діяльності госпо-
дарської одиниці за межами України, наведених 
у пункті 10 Положення (стандарту) 21, застосу-
вання порядку перерахунку показників статей фі-
нансової звітності господарської одиниці у валюту 
звітності починається з дати вказаних змін.

14. У разі продажу або ліквідації господарсь-
кої одиниці за межами України накопичена сума 
курсових різниць, що відображена в складі іншо-
го додаткового капіталу, включається до складу 
інших доходів (витрат) того звітного періоду, 
в якому визнається прибуток або збиток від про-
дажу (ліквідації) фінансової інвестиції в госпо-
дарську одиницю за межами України.

Розкриття інформації про вплив 
змін валютних курсів у примітках 

до фінансової звітності
15. У примітках до фінансової звітності наво-

диться така інформація:
15.1. Сума курсових різниць, що включена 

до складу доходів і витрат протягом звітного 
періоду.

15.2. Сума курсових різниць, що включена 
протягом звітного періоду до складу іншого додат-
кового капіталу, а також інформація, що пояснює 
взаємозв’язок між сумою таких курсових різниць 
на початок і на кінець звітного періоду.

16. У разі зміни ознак класифікації діяльності 
господарської одиниці за межами України також 
наводиться така інформація:

16.1. Характер та причини зміни.
16.2. Вплив зміни на власний капітал.
16.3. Вплив зміни на чистий прибуток (збиток) 

за попередній рік, якщо така зміна відбулася 
на початку попереднього року.

Начальник управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 22 «вПлив інфляції»

наказ Мінфіна україни від 28.02.2002 р. № 147

зареєстровано в Мінюсті україни 19.03.2002 р. за № 269/6557

На виконання Програми реформування 
системи бухгалтерського обліку із застосуван-
ням міжнародних стандартів, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 
жовтня 1998 року № 1706, відповідно до статей 
1 і 6 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» НА-
КАЗУЮ:

Затвердити схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 
України Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 22 «Вплив інфляції», що додається.

Міністр І. О. Юшко
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-

ку 22 «Вплив інфляції» [далі — Положення (стан-
дарт) 22] визначає порядок коригування фінансової 
звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції 
та загальні вимоги до розкриття інформації про неї 
у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 22 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (крім бюджетних установ), 
які відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні» 
зобов’язані оприлюднювати річну фінансову 
звітність.

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Індекс інфляції — індекс інфляції, оприлюд-
нений центральним органом виконавчої влади 
у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування — відношення ін-
дексу інфляції на дату балансу (кінець звітного 
року) та індексу інфляції на дату визнання (пере-
оцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції — добу-
ток індексів інфляції за період, що складається 
з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції 
на монетарні статті — різниця між залишком 
коштів на кінець року до коригування та скориго-
ваним за Положенням (стандартом) 22 залишком 
коштів на кінець року у звіті про рух грошових 
коштів.

4. Показники річної фінансової звітності під-
приємства за умови досягнення значення кумуля-
тивного приросту інфляції 90 і більше відсотків 
підлягають коригуванню із застосуванням кое-
фіцієнта коригування.

Оцінка статей балансу за попередній рік визна-
ється балансовою вартістю відповідних активів, 
власного капіталу і зобов’язань звітного року, 
якщо значення кумулятивного приросту інфляції 
не перевищує 90 відсотків.

Коригування показників балансу
5. Монетарні активи та монетарні зобов’язан-

ня, які згідно з угодою між підприємством та ін-
шою стороною підлягають індексації (депозити, 
облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, 

передбаченій угодою. Показники інших монетар-
них статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображе-
ні за справедливою вартістю, визначеною на дату 
балансу (кінець звітного року), не коригуються. 
Показники немонетарних статей, відображені 
за справедливою вартістю, визначеною не на дату 
балансу (кінець звітного року), коригуються з вико-
ристанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відобра-
жені за первісною вартістю або залишковою 
вартістю, коригуються із застосуванням індексу 
інфляції на дату визнання відповідного активу, 
зобов’язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів 
зменшується до суми очікуваного відшкодування 
від майбутнього використання відповідних акти-
вів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової 
вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує 
таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умо-
вах відстрочення платежу без сплати відсотків, 
унаслідок чого суму відсотків визначити немож-
ливо, вартість таких активів коригується із засто-
суванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому 
застосовується Положення (стандарт) 22, суми 
дооцінки активів, наведені у складі власного 
капіталу, до скоригованого балансу не включа-
ються, а показником нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку) визнається різниця між 
сумою скоригованих показників активу та сумою 
скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року ко-
ригуються у порядку, викладеному в пунктах 
5 — 10 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту 
про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результа-
ти (крім собівартості реалізованої продукції (ро-
біт, послуг) і товарів) коригуються із застосуван-
ням коефіцієнта коригування, що визначається 
як відношення індексу інфляції на дату балансу 
та індексу інфляції на дату визнання доходів і ви-
трат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року 
(або проміжних періодів) визнавалися майже 
рівномірно, підприємство може застосовувати 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22  
«вПлив інфляції»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.02.2002 р. № 147

зареєстровано в Мінюсті україни 19.03.2002 р. за № 269/6557
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середній індекс інфляції протягом цього періоду 
до загальної суми статті доходів і витрат замість 
індексу інфляції на дату визнання окремих доходів 
і витрат. Середній індекс інфляції не застосовуєть-
ся до витрат і доходів, пов’язаних з немонетарними 
статтями, визнаними активами або зобов’язання-
ми в попередніх звітних періодах (амортизація 
основних засобів і нематеріальних активів, доходи 
та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої про-
дукції (робіт, послуг) і товарів визначається після 
коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) 
і товарів на початок і кінець звітного періоду і со-
бівартості виготовленої за звітний період продукції 
(робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продук-
ції (робіт, послуг) визначається шляхом додаван-
ня скоригованої вартості залишку незавершеного 
виробництва на початок року до скоригованої 
суми витрат на виробництво за рік і вирахування 
скоригованої вартості залишку незавершеного 
виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції 
на монетарні статті відображається у скоригова-
ному звіті про фінансові результати у вписува-
ному рядку 165 «Прибуток (збиток) від впливу 
інфляції на монетарні статті».

15. Відстрочене податкове зобов’язання та/або 
відстрочений податковий актив, що виникають 
унаслідок коригування фінансової звітності, 
наводяться у скоригованій фінансовій звітності 
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерсь-
кого обліку 17 «Податок на прибуток».

16. Показники чистого прибутку і скоригова-
ного чистого прибутку на одну просту акцію для 
скоригованого звіту про фінансові результати 
розраховуються з урахуванням даних про чистий 
прибуток, визначених із застосуванням Положен-
ня (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати 
за попередній рік коригуються у порядку, викладе-
ному у пунктах 12 — 16 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту 
про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про 
рух грошових коштів (крім нарахованих та спла-
чених відсотків, сплаченого податку на прибу-
ток, надходження (видатку) грошових коштів 
унаслідок надзвичайних подій) визначаються 
згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерсь-
кого обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» 
з урахуванням відповідних статей скоригованого 
балансу та скоригованого звіту про фінансові 
результати. Суми нарахованих та сплачених 
відсотків, сплаченого податку на прибуток, над-
ходження (видатку) грошових коштів унаслідок 

надзвичайних подій коригуються з використан-
ням індексу інфляції на дату їх визнання.

19. Показники, що відображають рух грошо-
вих коштів у результаті інвестиційної та фінан-
сової діяльності, коригуються з використанням 
індексу інфляції на дату кожної операції, пов’я-
заної з рухом таких грошових коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів 
за попередній рік коригуються у порядку, викладе-
ному у пунктах 18 — 19 Положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту 
про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний 
капітал визначаються згідно з Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про 
власний капітал», з урахуванням відповідних 
показників скоригованої фінансової звітності. По-
казники, які неможливо отримати безпосередньо 
із скоригованої фінансової звітності (переоцінка 
активів, відрахування до резервного капіталу 
тощо), коригуються у порядку, викладеному 
в пунктах 6 — 10 Положення (стандарту) 22.

Консолідація скоригованих фінансових звітів
22. Для включення до консолідованої фінан-

сової звітності материнського підприємства по-
казники фінансової звітності дочірнього підпри-
ємства, яка складена у валюті країни з кумуля-
тивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 
4 Положення (стандарту) 22, коригуються із за-
стосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, 
що складена на різні дати балансу (за різний 
період), то показники такої фінансової звітності 
коригуються із застосуванням індексу інфляції 
на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції 
в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наво-
диться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звіт-
ності із застосуванням Положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних 
засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалі-
зованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни 
індексу інфляції протягом поточного та поперед-
нього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності на-
водиться в додатку до Положення (стандарту) 22.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко
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Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»

ПРИКлАД КОРИГУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2__2 року
Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7 %
Індекси інфляції

Період Значення 
1 2 

Початок року 100,0 

Кінець року 119,2 

Середній за рік 101,5* 

На дату формування статутного капіталу 100,0 

На дату придбання основних засобів 108,4 

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу 107,5 

На дату придбання фінансових інвестицій 108,6 

На дату реалізації фінансових інвестицій 114,5 

На дату отримання відсотків 111,3 

____________
* Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

     12
√

_______________________________________________________________________
1,015 • 1,01 • 1,01 • 1,023 • 1,024 • 1,001 • 0,99 • 1,01 • 1,014 • 1,011 • 1,029 • 1,041 = 101,5 % 

Коригування балансу на 31.12. 2__2 (тис. грн.)

Стаття 
Код 

рядка 
Балансова сума 
до коригування 

Коефіцієнт ко-
ригування 

Скоригована 
вартість 

1 2 3 4 5 

Актив     

Основні засоби:     

залишкова вартість 030 320 - 352 

первісна вартість 031 400 119,2/108,4 440 

знос 032 80 119,2/108,4 88 

Товари 140 50 119,2/107,5 55 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги — чиста реалізаційна вартість 

160 200 - 200 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національ-
ній валюті 

230 30 - 30 

Баланс 280 600 - 637 

Пасив     

Статутний капітал 300 260 119,2/100 310 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 300 - 287 

Кредиторська заборгованість за товари, робо-
ти, послуги 

530 40 - 40 

Баланс 640 600 - 637 

Примітка. Для  обліку  запасів  підприємство  застосовує  метод  ФІФО.  Запаси,  які  залишилися 
на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 
Код 

рядка 
Сума до ко-
ригування 

Коефіцієнт 
коригування 

Скоригована 
вартість 

1 2 3 4 5 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) 

010 1200 119,2/101,5 1409 

Податок на додану вартість 015 200 119,2/101,5 235 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 1000 - 1174 
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1 2 3 4 5 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

040 350 - 415* 

Валовий прибуток 050 650 - 759 

Адміністративні витрати (в т. ч. амортизація 5 
тис. грн.) 

070 30 - 35** 

Витрати на збут (в т. ч. амортизація 75 тис. грн.) 080 170 - 194*** 

Інші операційні витрати 090 50 119,2/101,5 59 

Прибуток від операційної діяльності 100 400 - 471 

Інші фінансові доходи 120 35 119,2/111,3 37 

Інші доходи**** 130 240 119,2/114,5 250 

Інші витрати**** 160 215 119,2/108,6 236 

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті 165 - - 47 

Прибуток від звичайної діяльності до оподатку-
вання 

170 460 - 475 

Податок на прибуток 180 160 119,2/101,5 188 

Прибуток від звичайної діяльності 190 300 - 287 

____________
* (400 • 119,2/101,5) — (50 • 119,2/107,5) = 415.
** (5 • 119,2/108,4) + (25 • 119,2/101,5) = 35.
*** (75 • 119,2/108,4) + (95 • 119,2/101,5) = 194.
**** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових 

інвестицій.
Коригування звіту про рух грошових коштів за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 
Код 

рядка 

Надходження Видаток 

I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

Сума 
до кори-
гування 

Коефіцієнт 
коригування 

Скориго-
вана сума 

Сума 
до кори-
гування 

Коефіцієнт 
коригу-
вання 

Скори-
гована 

сума 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Прибуток (збиток) від звичай-
ної діяльності до оподатку-
вання 

010 460 - 522* - - - 

Коригування на амортизацію 
необоротних активів 

020 80 - 88 - - - 

Збиток (прибуток) від неопе-
раційної діяльності 

050 - - - 60** - 51*** 

Прибуток (збиток) від зви-
чайної діяльності до зміни 
в чистих оборотних активах 

070 480 - 559 - - - 

Зменшення (збільшення) обо-
ротних активів 

080 - - - 250 - 255 

Збільшення (зменшення) по-
точних зобов’язань 

100 40 - 40 - - - 

Грошові кошти від операцій-
ної діяльності 

120 270 - 344 - - - 

Сплачені податки на прибу-
ток 

140 - - - 160 - 188 

Чистий рух коштів від опера-
ційної діяльності 

170 110 - 156 - - - 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

       

Реалізація фінансових інве-
стицій 

180 240 119,2/114,5 250 - - - 

Отримані відсотки 210 35 - 37 - - - 

Придбання:        

фінансових інвестицій 240 - - - 215 119,2/108,6 236 

необоротних активів 250 - - - 400 119,2/108,4 440 



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ 213
1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистий рух коштів від інве-
стиційної діяльності 

300 - - - 340 - 389 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

       

Надходження власного капі-
талу 

310 260 119,2/100,0 310 - - - 

Чистий рух коштів від фінан-
сової діяльності 

390 260 - 310 - - - 

Чистий рух коштів за звітний 
період 

400 30 - 77 - - - 

Залишок коштів на початок 
року 

410 - - - - - - 

Залишок коштів на кінець 
року 

430 30 - 77 - - - 

____________
* 471 + 37 + 250 — 236 = 522.
** 35 + 240 — 215 = 60.
*** 37 + 250 — 236 = 51.
Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 — 30 = 47.
Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний капітал Нерозподілений прибуток 
Сума до ко-
ригування 

Скориго-
вана сума 

Сума до ко-
ригування 

Скоригова-
на сума 

1 2 3 4 5 6 

Залишок на початок року 010 - - - - 

Скоригований залишок на початок року 050 - - - - 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 

130 - - 300 287 

Внески учасників 180 260 310 - - 

Разом змін у капіталі 290 260 310 300 287 

Залишок на кінець року 300 260 310 300 287 

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 23 «розкриття інфорМації щодо Пов’язаних сторін»

наказ Мінфіна україни від 18.06.2001 р. № 303

зареєстровано в Мінюсті україни 23.06.2001 р. за № 539/5730
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989, від 24.09.2003 р. № 549

На виконання Програми реформування систе-
ми бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
року № 1706, і відповідно до статей 1 і 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» НАКАЗУЮ:
Затвердити схвалене Методологічною радою 

з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів 
України Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних 
сторін», що додається.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського об-

ліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних 
сторін» /далі — Положення (стандарт) 23/ визна-
чає методологічні засади формування інформації 
про операції пов’язаних сторін та її розкриття 
у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 23 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ) щодо операцій пов’язаних сторін.

3. Пов’язаними сторонами вважаються:
3.1 підприємства, які перебувають під контро-

лем або суттєвим впливом інших осіб;
3.2 підприємства і фізичні особи, які прямо 

або опосередковано здійснюють контроль над 
підприємством або суттєво впливають на його 
діяльність, а також близькі члени родини такої 
фізичної особи.

(підпункт 3.2 із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989)

Перелік пов’язаних сторін визначається 
підприємством, враховуючи сутність відносин, 
а не лише юридичну форму (превалювання сут-
ності над формою). Відносини між пов’язаними 
сторонами це, зокрема, відносини: материнсь-
кого (холдингового) і його дочірніх підприємств; 
спільного підприємства і контрольних учасни-
ків спільної діяльності; підприємства-інвестора 
і його асоційованих підприємств; підприємства 
і фізичних осіб, які здійснюють контроль або 
мають суттєвий вплив на це підприємство, а та-
кож відносини цього підприємства з близькими 
членами родини кожної такої фізичної особи; 
підприємства і його керівника та інших осіб, які 
належать до провідного управлінського персона-
лу підприємства, а також близьких членів родини 
таких осіб.

(абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 із зміна-
ми, внесеними згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 24.09.2003 р. № 549)

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Близькі члени родини — чоловік або дружина 
і родичі (визнані такими згідно із законодав-
ством) фізичної особи, що є пов’язаною сторо-

ною, які можуть впливати або перебувають під 
впливом такої фізичної особи щодо прийняття 
рішень з фінансової, господарської та комерційної 
політики підприємства.

(абзац другий пункту 4 в редакції наказу Міні-
стерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

Операції пов’язаних сторін — передача акти-
вів або зобов’язань однією пов’язаною стороною 
іншим пов’язаним сторонам.

Провідний управлінський персонал — персо-
нал, відповідальний за керівництво, планування 
та контролювання діяльності підприємства.

Операції пов’язаних сторін
5. До операцій пов’язаних сторін, зокрема, 

належать:
5.1 придбання або продаж готової продукції 

(товарів, робіт, послуг);
5.2 придбання або продаж інших активів;
5.3 операції за агентськими угодами;
5.4 орендні операції;
5.5 операції за ліцензійними угодами (пере-

дача об’єктів промислової власності тощо);
5.6 фінансові операції;
5.7 надання та отримання гарантій та застав;
5.8 операції з провідним управлінським персо-

налом та з його близькими членами родини.
(підпункт 5.8 із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства фінан-
сів України від 25.11.2002 р. № 989)

6. Оцінка активів або зобов’язань в операціях 
пов’язаних сторін здійснюється, зокрема, такими 
методами:

(пункт 6 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

6.1 порівнюваної неконтрольованої ціни;
6.2 ціни перепродажу;
6.3 «витрати плюс»;
6.4 балансової вартості.
7. За методом порівнюваної неконтрольова-

ної ціни застосовується ціна, яка визначається 
за ціною на аналогічну готову продукцію (товари, 
роботи, послуги), що реалізується не пов’язаному 
з продавцем покупцеві за звичайних умов діяль-
ності.

8. За методом ціни перепродажу застосовуєть-
ся ціна готової продукції (товарів, робіт, послуг) 
за вирахуванням відповідної націнки.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 
«розкриття інфорМації щодо Пов’язаних сторін»

затверджено наказом Мінфіна україни від 18.06.2001 р. № 303

зареєстровано в Мінюсті україни 23.06.2001 р. за № 539/5730
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9. За методом «витрати плюс» застосовується 
ціна, що складається з собівартості готової про-
дукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає про-
давець, і відповідної націнки.

10. За методом балансової вартості оцінка ак-
тивів або зобов’язань здійснюється за балансовою 
вартістю, що визначається згідно з відповідним 
положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку.

Розкриття інформації
11. У примітках до фінансової звітності за на-

явності операцій пов’язаних сторін наводиться 
така інформація:

11.1 характер відносин між пов’язаними сто-
ронами;

11.2 види та обсяги операцій (сума або частка 
у загальному обсязі) пов’язаних сторін;

11.3 використані методи оцінки активів і зобо-
в’язань в операціях пов’язаних сторін;

11.4 суми дебіторської та кредиторської забор-
гованості за операціями пов’язаних сторін.

12. Якщо одна пов’язана сторона здійснює 
контроль або перебуває під контролем іншої 
пов’язаної сторони, то інформація про характер 
відносин пов’язаних сторін наводиться незалежно 
від наявності операцій між ними.

13. Інформація, передбачена пунктом 11 По-
ложення (стандарту) 23, може не наводитися 
у примітках до:

13.1 консолідованої фінансової звітності щодо 
внутрішньогрупових операцій;

13.2 фінансової звітності материнського 
(холдингового) підприємства, якщо вона опри-
люднюється разом з консолідованою фінансовою 
звітністю;

13.3 фінансової звітності дочірнього підпри-
ємства, яке є юридичною особою за законодав-
ством України та знаходиться у повній власності 
материнського (холдингового) підприємства, яке 
також є юридичною особою за законодавством 
України та оприлюднює консолідовану фінансову 
звітність.

13.4. Підпункт 13.4 пункту 13 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 24.09.2003 р. № 549)

14. Інформація про операції з асоційованими 
підприємствами, які обліковуються інвестором 
за методом участі в капіталі, наводиться у фінан-
совій звітності відповідно до пункту 11 Положен-
ня (стандарту) 23.

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 25.11.2002 р. № 989)

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»

наказ Мінфіна україни від 16.07.2001 р. № 344

зареєстровано в Мінюсті україни 30.07.2001 р. за № 647/5838

На виконання Програми реформування систе-
ми бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
року № 1706, і відповідно до статей 1 і 6 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» НАКАЗУЮ:
Затвердити схвалене Методологічною ра-

дою з бухгалтерського обліку Міністерства 
фінансів України Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», 
що додається.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського об-

ліку 24 «Прибуток на акцію» /далі — Положення 
(стандарт) 24/ визначає методологічні засади 
формування інформації про чистий прибуток 
на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій 
звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 24 застосову-
ються відкритими акціонерними товариствами 
(далі — товариства).

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Антирозбавляюча потенційна проста ак-
ція — фінансовий інструмент або інша угода, кон-
вертація яких у прості акції приведе до збільшен-
ня чистого прибутку (зменшення чистого збитку) 
на одну просту акцію від звичайної діяльності 
в майбутньому.

Потенційна проста акція — фінансовий 
інструмент або інша угода, які дають право на от-
римання простих акцій.

Розбавляюча потенційна проста акція — фі-
нансовий інструмент або інша угода, конверта-
ція яких у прості акції призведе до зменшення 
чистого прибутку (збільшення чистого збитку) 
на одну просту акцію від звичайної діяльності 
у майбутньому.

Середньорічна кількість простих акцій — се-
редньозважена кількість простих акцій, які пере-
бували в обігу протягом звітного року.

Скоригований чистий прибуток (збиток) — 
чистий прибуток (збиток) після вирахування 
дивідендів на привілейовані акції, скоригований 
на вплив розбавляючих простих акцій.

Скоригована середньорічна кількість про-
стих акцій — середньорічна кількість простих 
акцій в обігу, скоригована на кількість потенцій-
них простих акцій.

Фінансовий інструмент — контракт, який 
одночасно приводить до виникнення (збільшення) 
фінансового активу в одного підприємства і фі-
нансового зобов’язання або інструмента власного 
капіталу в іншого.

Часовий зважений коефіцієнт — частка 
від ділення загальної кількості днів (міся-
ців), протягом яких акції перебували в обігу, 
на загальну кількість днів (місяців) у звітному 
році.

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
4. Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію визначається діленням різниці між сумою 
чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів 
на привілейовані акції на середньорічну кіль-
кість простих акцій в обігу.

5. Середньорічна кількість простих акцій 
в обігу визначається сумою добутків кількості 
простих акцій в обігу протягом певних періодів 
у днях (місяцях) та відповідних часових зваже-
них коефіцієнтів. Кількість простих акцій в обі-
гу визначається за даними реєстру акціонерів. 
Приклад розрахунку середньорічної кількості 
простих акцій наведено в додатку 1 до Положення 
(стандарту) 24.

6. Датою включення простих акцій, випуск 
яких зареєстровано, до розрахунку середньоріч-
ної кількості простих акцій в обігу вважається:

6.1 оплата випуску яких здійснюватиметься 
грошовими коштами, — дата виникнення дебі-
торської заборгованості;

6.2 оплата яких здійснюватиметься іншими, 
ніж грошові кошти, активами, — дата визнання 
активу товариством;

6.3 оплата яких здійснюватиметься наданням 
послуг товариству, — дата надання послуг;

6.4 які призначені для виплати дивідендів 
акціями, — дата виконання зобов’язань щодо 
виплати дивідендів акціонерам;

6.5 які призначені для конвертації фінансово-
го зобов’язання або для сплати відсотків за цим 
фінансовим зобов’язанням, — дата припинення 
нарахування відсотків або (у разі відсутності 
відсотків) дата погашення фінансового зобов’я-
зання;

6.6 які призначені для погашення зобов’язання 
товариства, — дата погашення зобов’язання;

6.7 які призначені для часткової оплати прид-
бання іншого підприємства, — дата придбання;

6.8 випуск яких залежить від виконання пев-
них умов (акції з відкладеним розміщенням), — 
дата виконання необхідних умов.

7. Кількість простих акцій для розрахунку 
чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію 
при злитті підприємств визначається сукупною 
середньорічною кількістю простих акцій об’єд-
наних підприємств, скоригованою до еквівалента 
простих акцій товариства, акції якого перебува-
ють в обігу після злиття підприємств.

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 24 «Прибуток на акцію»

затверджено наказом Мінфіна україни від 16.07.2001 р. № 344

зареєстровано в Мінюсті україни 30.07.2001 р. за № 647/5838
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Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію

8. Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію визначається діленням 
скоригованого чистого прибутку (збитку) на ско-
риговану середньорічну кількість простих акцій 
в обігу. Величина скоригованого чистого прибут-
ку (збитку) є показником максимально можли-
вого ступеня зменшення прибутку (збільшення 
збитку) на одну просту акцію товариства у разі 
конвертації розбавляючих потенційних про-
стих акцій без відповідного збільшення активів 
товариства.

9. Для розрахунку скоригованого чистого при-
бутку (збитку) на одну просту акцію здійснюють-
ся такі розрахунки:

9.1 чистий прибуток (збиток), за вирахуван-
ням дивідендів на привілейовані акції, збільшу-
ється на суму дивідендів (після сплати податків 
та відсотків), визнаних у звітному періоді щодо 
розбавляючих потенційних простих акцій, 
та збільшується або зменшується на суму інших 
змін у доходах або витратах, які виникнуть у разі 
конвертації розбавляючих потенційних простих 
акцій. Доходами або витратами, що відносяться 
до конвертації потенційних простих акцій, мо-
жуть бути дивіденди за привілейованими акці-
ями, відсотки, що сплачуються за наміченими 
до конвертації облігаціями, тощо;

9.2 середньорічна кількість простих акцій 
в обігу збільшується на середньорічну кількість 
простих акцій, які надійдуть в обіг у разі конвер-
тації всіх розбавляючих потенційних простих 
акцій. Розбавляючі потенційні прості акції вклю-
чаються до розрахунку середньорічної кількості 
простих акцій в обігу за період, у якому ці акції 
перебували в обігу у звітному році. Розрахунок 
здійснюється за кожним класом і випуском про-
стих акцій.

Приклад розрахунку скоригованого чистого 
прибутку на акцію наведено в додатку 2 до По-
ложення (стандарту) 24.

10. Розбавляючі потенційні прості акції до-
чірнього, спільного та асоційованого підприєм-
ства включаються до розрахунку скоригованого 
чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію 
материнського (холдингового) підприємства, 
контрольного учасника та інвестора відповід-
но, якщо зазначені потенційні акції впливають 
на чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
материнського (холдингового) підприємства, кон-
трольного учасника та інвестора відповідно.

11. Для розрахунку скоригованого чистого при-
бутку (збитку) на одну просту акцію використову-
ється середня ціна простих акцій в обігу протягом 
звітного періоду. Для визначення середньої ціни 
простих акцій в обігу їх сукупна вартість в обігу 

на звітну дату ділиться на кількість акцій в обігу 
на цю саму дату. Сукупна вартість простих акцій 
включає вартість простих акцій в обігу за ціною 
продажу на звітну дату і суму коштів, що будуть 
отримані від виконання розбавляючих потенцій-
них простих акцій за пільговою (нижчою) ціною. 
Різниця між кількістю розміщених простих ак-
цій і кількістю простих акцій, які могли б бути 
розміщені за середньою ціною, уважається роз-
міщеною безоплатно з включенням цієї кількості 
в розрахунок скоригованого чистого прибутку 
(збитку) на одну просту акцію.

12. Опціони та інші угоди про придбання акцій 
є розбавляючими, якщо вони призводять до змен-
шення чистого прибутку (збільшення чистого 
збитку) на одну просту акцію.

13. Вплив антирозбавляючих потенційних 
простих акцій при обчисленні скоригованого 
чистого прибутку на одну просту акцію не вра-
ховується. Для встановлення антирозбавляючих 
потенційних простих акцій та їх виключення 
з розрахунку проводять аналіз показників, що от-
римуються в результаті розрахунку і свідчать про 
збільшення чистого прибутку (зменшення чистого 
збитку) на одну просту акцію.

14. Кількість потенційних простих акцій 
включається до розрахунку скоригованого чи-
стого прибутку на одну просту акцію за період 
перебування їх в обігу. Потенційні прості акції, 
які було анульовано або строк дії яких минув 
у звітному році, включаються до розрахунку 
скоригованого чистого прибутку на одну просту 
акцію за період їх обігу у звітному році. Потен-
ційні прості акції, конвертація яких здійснена 
у звітному році, у розрахунок скоригованого 
чистого прибутку на одну просту акцію включа-
ються за період їх обігу з початку звітного року 
до дати конвертації.

Приклад порядку включення розбавляючих 
потенційних простих акцій до розрахунку се-
редньорічної кількості простих акцій і скориго-
ваного чистого прибутку (збитку) на одну просту 
акцію наведено в додатку 3 до Положення (стан-
дарту) 24.

Перерахунок чистого прибутку 
(збитку) на одну просту акцію

15. Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію та скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію за звітний та попередній 
роки підлягає перерахунку, якщо кількість 
простих та потенційних простих акцій в обігу 
змінюється в результаті:

15.1 зменшення номінальної вартості акцій 
(дроблення акцій);

15.2 збільшення номінальної вартості акцій 
(консолідація акцій);
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15.3 злиття підприємств.
Такий самий перерахунок здійснюється, якщо 

відбулося коригування сальдо нерозподіленого 
прибутку (збитку) відповідно до Положення (стан-
дарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення 
помилок і зміни у фінансових звітах», затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України 
від 28 травня 1999 року № 137 і зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 
року за № 392/3685.

Якщо зазначені в цьому пункті операції від-
булися після дати балансу, то чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію та скоригований 
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
визначаються з урахуванням зміни кількості 
простих і потенційних простих акцій в обігу 
після дати балансу.

Розкриття інформації про чистий 
прибуток на одну просту акцію

16. У примітках до фінансової звітності 
за кожним класом простих акцій наводиться 
інформація про:

16.1 чистий прибуток на одну просту акцію, 
визначений у результаті перерахунку;

16.2 скоригований чистий прибуток на одну про-
сту акцію, визначений у результаті перерахунку;

16.3 узгодження сум, використаних як чисель-
ники при обчисленні чистого прибутку на одну 
просту акцію та скоригованого чистого прибутку 
на одну просту акцію, з сумами чистого прибутку 
(збитку) за певний період;

16.4 вплив розбавляючих потенційних про-
стих акцій на середньорічну кількість простих 
акцій в обігу;

16.5 операції з простими та потенційними 
простими акціями, які були здійснені після дати 
балансу /крім операцій, зазначених у пункті 15 
Положення (стандарту) 24/.

17. У проміжній (квартальній) фінансовій 
звітності наводяться показники чистого прибут-
ку на одну просту акцію і скоригованого чистого 
прибутку на одну просту акцію. При цьому для 
розрахунку часового зваженого коефіцієнта 
приймається кількість днів (місяців) у звітному 
періоді (кварталі, півріччі, дев’яти місяцях).

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку у виробничій сфері  

В. М. Пархоменко

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу (шт.)

№ 
з/п 

Дата Зміст 
Випуще-
ні акції 

Власні акції, 
викуплені 

товариством 

Акції 
в обігу 

Часовий 
зважений 

коефіцієнт 

Середньозважена 
кількість простих 

акцій, які пере-
бувають в обігу 

(гр. 5 х гр. 6) 
А 1 2 3 4 5 6 7 

1 1 січня 
2001 р. 

Залишок 
на початок 
року 

5000 1000 4000 212/365 2323 

2 31 липня 
2001 р. 

Випуск акцій 
з оплатою 
грошовими 
коштами 

2000 - 6000 122/365 2005 

3 1 грудня 
2001 р. 

Викуп влас-
них акцій 
за грошові 
кошти 

- 500 5500 31/365 467 

4 31 грудня 
2001 р. 

Залишок 
на кінець 
року 

7000 1500 5500 - - 

5 Середньорічна кількість простих акцій в обігу (р. 1 + р. 2 + р. 3) за графою 7 4795 
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Додаток 2  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»

Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію
1 Чистий прибуток за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції за 2001 рік (грн.) 520000 

2 Кількість простих акцій в обігу (шт.) 800000 

3 Чистий прибуток на одну просту акцію (р. 1 : р. 2) (грн.) 0,65 

4 Кількість облігацій, конвертація яких здійснюється (шт.) (умови конвертації — 
на кожний пакет із 10 облігацій випускається 2 прості акції) 

100000 

5 Витрати на відсотки за 2001 рік за облігаціями, конвертація яких здійснюється (грн.) 5000 

6 Поточний та відстрочений податок на прибуток, який пов’язаний з витратами на від-
сотки (грн.)
(витрати на відсотки включають амортизацію знижки, що виникає при первісному 
визнанні фінансових зобов’язань) 

2000 

7 Скоригований чистий прибуток за 2001 рік
(р. 1 + р. 5 — р. 6) (грн.) 

523000 

8 Кількість простих акцій, які будуть отримані від конвертації облігацій 20000 

100000
( ---------- х 2) (шт.)
10 

9 Скоригована кількість простих акцій (р. 2 + р. 8) (шт.) 820000 

10 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію
(р. 7 : р. 9) (грн.) 

0,64 

Додаток 3 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»

Порядок включення розбавляючих потенційних простих акцій до розрахунку 
середньорічної кількості простих акцій і чистого прибутку на одну просту 

акцію в результаті конвертації фінансових інструментів
1 Чистий прибуток за вирахуванням дивідендів на привілейовані акції за 2001 рік 

(грн.) 
2200000 

2 Середньорічна кількість простих акцій в обігу протягом 2001 року (шт.) 1000000 

3 Середня ціна однієї простої акції протягом 2001 року (грн.) 15 

Потенційні прості акції: 
4 За опціоном Випускається (розміщується) 150000 простих акцій за ціною придбання 10 

грн. 

5 Конвертація 5-про-
центних облігацій 

Загальна номінальна вартість облігацій — 1000000 грн. Конвертація облігації 
номінальною вартістю 500 грн. передбачається на 40 простих акцій. Аморти-
зація премії або дисконту не впливає на визначення витрат на відсотки. 

6 Конвертація приві-
лейованих акцій 

100000 акцій, які мають право на кумулятивний дивіденд — 5 грн. за акцію.
Конвертація однієї привілейованої акції передбачається на 2 прості акції. 

7 Ставка податку 
на прибуток 

30 % 

Розрахунок збільшення чистого прибутку на одну просту акцію при конвертації потенційних простих 
акцій 

Опціони 

8 Збільшення чистого прибутку (грн.) - 

9 Додаткова кількість простих акцій, що розміщується безоплатно
[(15 — 10) х 150000] : 15 (шт.) 

50000 

10 Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію
(р. 8 : р. 9) (грн.) 

- 

Конвертація 5-процентних облігацій 

11 Збільшення чистого прибутку
(1000000 х 5 %) — [(1000000 х 5 %) х 30 %] (грн.) 

35000 

12 Додаткова кількість простих акцій (1000000 : 500) х 40 (шт.) 80000 
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13 Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію
(р. 11 : р. 12) (грн.) 

0,44 

Конвертація привілейованих акцій 

14 Збільшення чистого прибутку (5 х 100000) (грн.) 500000 

15 Додаткова кількість простих акцій (2 х 100000) (шт.) 200000 

16 Збільшення чистого прибутку на одну додаткову акцію
(р. 14 : р. 15) (грн.) 

2,5 

Розрахунок скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію 

 Чистий прибуток, 
який належить 
утримувачам про-
стих акцій (грн.) 

Кількість 
простих акцій 
в обігу (шт.) 

Чистий прибуток 
на одну просту акцію 
(грн.) (гр. 2 : гр. 3) 

Характеристика 
конвертації 

 1 2 3 4 5 

17 Показники звітності 
за 2001 рік 

2200000 1000000 2,2  

18 Опціони - 50000 х  

19 Разом (р. 17 + р. 18) 2200000 1050000 2,09 Розбавляюча 

20 Конвертація обліга-
цій 

35000 80000 х  

21 Разом (р. 19 + р. 20) 2235000 1130000 1,98 Розбавляюча 

22 Конвертація приві-
лейованих акцій 

500000 200000 х  

23 Разом (р. 21 + р. 22) 2735000 1230000 2,22 Антирозбавляюча 

Оскільки скоригований чистий прибуток на одну просту акцію збільшується після конвертації привілейо-
ваних акцій (від 1,98 до 2,22), то їх конвертація є антирозбавляючою та відповідно до пункту 13 Положен-
ня (стандарту) 24 при розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію не враховується.
Таким чином, скоригований чистий прибуток на акцію дорівнює 1,98 грн. 

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 25 «фінансовий звіт суб’єкта Малого ПідПриєМництва» 

наказ Мінфіна україни від 25.02.2000 р. № 39 

зареєстровано в Мінюсті україни 15.03.2000 р. за № 161/4382 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30.11.2000 р. 

№ 304, від 24.02.2001 р. № 101, від 25.11.2002 р. № 989, від 23.05.2003 р. № 363, від 9.07.2003 р. 
№ 440, від 22.11.2004 р. № 731, від 11.12.2006 р. № 1176, від 19.12.2006 р. № 1213

На виконання статті 11 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва» (далі — Положення 
(стандарт) 25), що додається. 

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для 
складання фінансової звітності, починаючи з пер-
шого кварталу 2000 року. Установити, що у фор-
мах Фінансового звіту показники за аналогічний 
період 1999 р. можуть не подаватися. 

3. Пункт 3 втратив чинність
(у зв’язку з втратою чинності наказу Мі-
ністерства фінансів України від 30.09.98 

р. № 196 згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 09.07.2003 р. № 440)

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ 
Міністерства фінансів України від 18.08.1995 р. 
№ 139 «Про затвердження обсягу і форм річного 
бухгалтерського звіту підприємства та Інструк-
ції про порядок їх заповнення», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 1.09.1995 р. 
за № 321/857, із змінами і доповненнями. 

Заступник Міністра А. В. Литвин  
ПОГОДЖЕНО:  

Заступник Голови Держкомстату України 
В. А. Головко 
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Загальні положення 
1. Положення (стандарт) 25 установлює зміст 

і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту 
про фінансові результати (форма 2-м) та порядок 
заповнення його статей. Показники цього звіту 
наводяться у тисячах гривень з одним десятко-
вим знаком. 

2. Норми Положення (стандарту) 25 застосо-
вуються суб’єктами малого підприємництва, які 
визнані такими відповідно до чинного законо-
давства, і представництвами іноземних суб’єктів 
господарської діяльності. 

Підприємства, які за результатами діяльності 
за минулий рік визнаються відповідно до чинного 
законодавства суб’єктами малого підприємництва, 
застосовують Положення (стандарт) 25 у поточ-
ному (звітному) році. Якщо такі підприємства, 
а також новостворені за результатами діяльності 
за I квартал або I півріччя поточного (звітного) року 
не можуть бути відповідно до чинного законодав-
ства визнані суб’єктами малого підприємництва, 
то фінансовий звіт цими підприємствами склада-
ється за цей і подальші періоди поточного (звітного) 
року відповідно до положень (стандартів) бухгал-
терського обліку, затверджених наказом Міністер-
ства фінансів України від 31 березня 1999 року 
№ 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21 червня 1999 року за № 391/3684. Під-
приємства, які за результатами діяльності за 9 
місяців поточного (звітного) року не можуть бути 
відповідно до чинного законодавства визнані суб’-
єктами малого підприємництва, можуть складати 
фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із засто-
суванням Положення (стандарту) 25. 

(пункт 2 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 24.02.2001 р. № 101)

3. Суб’єкти малого підприємництва середньо-
облікову чисельність працюючих визначають 
у порядку, установленому Державним комітетом 
статистики України. Представництва іноземних 
суб’єктів господарської діяльності показники про 
середньооблікову чисельність не подають. 

4. Форма Фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва є додатком до Положення (стан-
дарту) 25. 

5. Згортання статей активів та зобов’язань 
є неприпустимим, крім випадків, передбачених 

відповідними положеннями (стандартами) бух-
галтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові 
результати наводяться дані за аналогічний період 
минулого (попереднього) року. 

Баланс 
6. У статті «Незавершене будівництво» відо-

бражаються вартість незавершених капітальних 
інвестицій (включаючи устаткування для мон-
тажу), що здійснюються для власних потреб су-
б’єкта малого підприємництва, а також авансові 
платежі для фінансування таких інвестицій. 

7. У статті «Основні засоби» наводиться вартість 
власних та отриманих на умовах фінансового лі-
зингу об’єктів і орендованих цілісних державних 
майнових комплексів, які віднесені до складу 
основних засобів, а також вартість інших необо-
ротних матеріальних активів, державні (казенні) 
та комунальні підприємства відображають вартість 
майна, отриманого на праві господарського відан-
ня чи праві оперативного управління, у тому числі 
вартість земельних ділянок, отриманих на праві 
постійного користування. У цій статті також на-
водиться вартість нематеріальних активів. 

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-
нансів України від 19.12.2006 р. № 1213)

У статті наводяться окремо первісна (пере-
оцінена) та залишкова вартість основних засобів, 
нематеріальних активів та інших необоротних 
матеріальних активів, а також нарахована в уста-
новленому порядку сума їх зносу (у дужках). 
До підсумку балансу включається залишкова вар-
тість, яка визначається як різниця між первісною 
(переоціненою) вартістю вказаних необоротних 
активів і сумою їх зносу на дату балансу. 

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесе-
ними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 30.11.2000 р. № 304)

7.1. У статті «Довгострокові біологічні активи» 
наводиться вартість довгострокових біологічних 
активів, облік яких ведеться за Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біоло-
гічні активи». У цій статті наводиться справед-
лива або первісна (переоцінена) вартість, сума 
накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова 
вартість довгострокових біологічних активів. 
До підсумку балансу включається справедлива 
або залишкова вартість, яка дорівнює різниці 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 
«фінансовий звіт суб’єкта Малого ПідПриєМництва» 

затверджено наказом Мінфіна україни від 25.02.2000 р. № 39

зареєстровано в Мінюсті україни 15.03.2000 р. за № 161/4382 
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між первісною (переоціненою) вартістю і сумою 
накопиченої амортизації.

(пункт 7 доповнено підпунктом 7.1 згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

8. У статті «Довгострокові фінансові інвести-
ції» відображаються фінансові інвестиції на пері-
од більше одного року, а також усі інші фінансові 
інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані 
в будь-який час. 

9. У статті «Інші необоротні активи» наво-
дяться суми інших необоротних активів, які 
не можуть бути включені до згаданих вище статей 
розділу «Необоротні активи». 

10. У статті «Виробничі запаси» відобража-
ється вартість запасів сировини, основних і допо-
міжних матеріалів, палива, покупних напівфа-
брикатів і комплектувальних виробів, запасних 
частин, тари (крім інвентарної), будівельних 
матеріалів та інших матеріалів, призначених для 
використання в ході нормального операційного 
циклу. У цій статті також наводяться витрати 
на незавершене виробництво і незавершені робо-
ти (послуги), валова заборгованість замовників 
за будівельними контрактами. 

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 

25.11.2002 р. № 989, від 11.12.2006 р. № 1176)

10.1. У статті «Поточні біологічні активи» відо-
бражається вартість поточних біологічних активів 
тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в 
нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, ви-
бракувані з основного стада для реалізації, молод-
няк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці 
за справедливою або первісною вартістю, а також 
рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші 
культури) в оцінці за справедливою вартістю, об-
лік яких ведеться за Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».

(пункт 10 доповнено підпунктом 10.1 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 11.12.2006 р. № 1176)

11. У статті «Готова продукція» відобража-
ється собівартість виробів на складі, обробка 
яких закінчена та які пройшли випробування, 
приймання, укомплектовані згідно з умовами 
договорів із замовниками та відповідають техніч-
ним умовам і стандартам. У цій статті наводиться 
також покупна вартість товарів, які придбані 
підприємствами для подальшого продажу. 

12. У статті «Дебіторська заборгованість за то-
вари, роботи, послуги» відображається заборго-
ваність покупців або замовників за реалізовані 
їм продукцію, товари, роботи або послуги, вклю-
чаючи забезпечену векселями заборгованість. 
У підсумок балансу включається чиста реалізацій-
на вартість, яка визначається шляхом вирахуван-

ня з дебіторської заборгованості резерву сумнівних 
боргів, сума якого наводиться у дужках. 

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.2000 р. № 304)

13. У статті «Дебіторська заборгованість за роз-
рахунками з бюджетом» відображається визнана 
дебіторська заборгованість казначейських, фінан-
сових і податкових органів. 

14. У статті «Інша поточна дебіторська заборго-
ваність» відображається заборгованість дебіторів, 
яка не включена до інших статей дебіторської 
заборгованості та яка відображається у складі 
оборотних активів. Показники цієї статті наво-
дяться за чистою реалізаційною вартістю, яка 
визначається у порядку, наведеному у пункті 12 
цього Положення. 

(пункт 14 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 23.05.2003 р. № 363)

15. У статті «Поточні фінансові інвестиції» 
відображаються фінансові інвестиції на строк, 
що не перевищує один рік, які можуть бути вільно 
реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, 
які є еквівалентами грошових коштів). 

16. У статті «Грошові кошти та їх еквівален-
ти» відображаються кошти в касі, на поточних 
та інших рахунках у банках, які можуть бути 
використані для поточних операцій, а також ек-
віваленти грошових коштів. У цій статті окремо 
наводяться кошти в національній та іноземній 
валюті. Кошти, які не можна використати для 
операцій протягом одного року, починаючи з да-
ти балансу, або протягом операційного циклу 
внаслідок обмежень, відображаються у складі 
необоротних активів. 

17. У статті «Інші оборотні активи» наводяться 
суми оборотних активів, які не включені до згада-
них вище статей розділу «Оборотні активи». У цій 
статті наводяться, зокрема, вартість грошових 
документів і сальдо субрахунку «Податкові зобо-
в’язання» рахунку 64 «Розрахунки за податками 
й платежами». 

(пункт 17 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731)

18. У складі витрат майбутніх періодів відо-
бражаються витрати, що мали місце протягом 
поточного або попередніх звітних періодів, але 
належать до наступних звітних періодів. 

19. У статті «Статутний капітал» наводиться 
зафіксована в установчих документах загальна вар-
тість активів, які є внеском власників (учасників) 
до капіталу підприємства. Підприємства, для яких 
не передбачена фіксована сума статутного капіталу, 
відображають у цій статті суму фактичного внеску 
власників до статутного капіталу підприємства. 
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(пункт 19 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 24.02.2001 р. № 101)

20. У статті «Додатковий капітал» відобра-
жаються сума дооцінки необоротних активів, 
вартість безоплатно отриманих підприємством 
від інших юридичних або фізичних осіб необорот-
них активів та інші види додаткового капіталу. 
Тут також наводиться сума пайового капіталу 
(пайових внесків) членів споживчого товариства, 
спілок та інших організацій. Внески засновників 
підприємства понад статутний капітал включа-
ються до цієї статті. 

(пункт 20 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 24.02.2001 р. № 101)

21. У статті «Резервний капітал» наводиться 
сума резервів, створених відповідно до чинного 
законодавства або установчих документів за ра-
хунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

22. У статті «Нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток)» відображається сума нероз-
поділеного прибутку або непокритого збитку. 
Сума непокритого збитку наводиться в дужках 
та вираховується при визначенні підсумку влас-
ного капіталу. 

23. У статті «Неоплачений капітал» відобража-
ється сума заборгованості власників (учасників) 
за внесками до статутного капіталу. Господарські 
товариства у цій статті також відображають ви-
лучений капітал, тобто фактичну собівартість 
часток, викуплених у своїх учасників, державні 
(казенні) та комунальні підприємства — передачу 
майна відповідно до Положення про порядок бух-
галтерського обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального секторів 
економіки та господарських організацій, які во-
лодіють та/або користуються об’єктами держав-
ної, комунальної власності, затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 
№ 1213. Суми за цією статтею вираховуються при 
визначенні підсумку власного капіталу. 

(пункт 23 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 19.12.2006 р. № 1213)

24. У складі забезпечень наступних витрат 
і платежів відображаються суми забезпечення 
для відшкодування наступних витрат і платежів 
(на виплату наступних відпусток працівникам, 
виконання гарантійних зобов’язань тощо), а та-
кож залишки коштів цільового фінансування і ці-
льових надходжень з бюджету та інших джерел. 

25. У статтях розділу «Довгострокові зобов’я-
зання» наводиться сума заборгованості підпри-
ємства банкам за отримані від них позики, яка 
не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової 
заборгованості підприємства за зобов’язаннями 

щодо залучення позикових коштів (крім креди-
тів банків), на які нараховуються відсотки, та за 
іншими довгостроковими зобов’язаннями. 

26. У статті «Короткострокові кредити бан-
ків» відображається сума поточних зобов’язань 
підприємства перед банками щодо отриманих 
від них короткострокових позик. Зобов’язання 
за кредитами банків наводяться у балансі з ура-
хуванням належної на кінець звітного періоду 
до сплати суми процентів за їх користування. 

27. У статті «Поточна заборгованість за довго-
строковими зобов’язаннями» наводяться суми 
зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але 
з дати балансу підлягають погашенню протягом 
дванадцяти місяців. 

28. У статті «Кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги» відображається сума 
заборгованості постачальникам і підрядникам 
за матеріальні цінності, виконані роботи та от-
римані послуги, включаючи заборгованість, 
забезпечену векселями. У цій статті також ві-
дображається заборгованість постачальникам 
за невідфактуровані поставки і розрахунки з над-
лишку товарно-матеріальних цінностей, який 
встановлено при їх прийманні. 

29. У статті «Поточні зобов’язання за розра-
хунками з бюджетом» відображається заборго-
ваність підприємства за всіма видами платежів 
до бюджету, включаючи суму податку з праців-
ників підприємства. 

30. У статті «Поточні зобов’язання за розра-
хунками зі страхування» відображається сума 
заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного 
фонду України, на обов’язкове соціальне страху-
вання, страхування майна підприємства та інди-
відуальне страхування його працівників. 

31. У статті «Поточні зобов’язання за розра-
хунками з оплати праці» відображається забор-
гованість за нарахованою, але ще не сплаченою 
сумою оплати праці, а також за депонованою 
заробітною платою. Заборгованість підприєм-
ству працівників за операціями з оплати праці 
наводиться у статті «Інша поточна дебіторська 
заборгованість». 

32. У статті «Інші поточні зобов’язання» відо-
бражаються суми зобов’язань, які не включені 
до інших статей, наведених у розділі «Поточні 
зобов’язання», зокрема заборгованість за одержа-
ними авансами, заборгованість засновникам у зв’-
язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’я-
заним сторонам, сальдо субрахунку «Податковий 
кредит» рахунку 64 «Розрахунки за податками 
й платежами» і сума валової заборгованості за-
мовникам за будівельними контрактами. 

(пункт 32 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 
25.11.2002 р. № 989, від 22.11.2004 р. № 731)
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33. До складу доходів майбутніх періодів 
включаються доходи, отримані протягом по-
точного або попередніх звітних періодів, які на-
лежать до наступних звітних періодів. 

Звіт про фінансові результати 
34. У статті «Дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається 
загальний дохід (виручка) від реалізації продук-
ції, товарів, робіт і послуг. 

35. У статті «Непрямі податки та інші вира-
хування з доходу» відображається сума податку 
на додану вартість, акцизного збору та інших 
вирахувань з доходу (надані знижки, вартість 
повернутих товарів та інші обов’язкові збори). 

35.1. Підпункт 35.1 виключено 
(пункт 35 доповнено підпунктом 35.1 згід-
но з наказом Міністерства фінансів Укра-

їни від 30.11.2000 р. № 304, підпункт 35.1 
виключено згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

36. Чистий дохід (виручка) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) визначається шля-
хом вирахування з доходу (виручки) від реаліза-
ції продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих 
податків та інших вирахувань з доходу. 

37. Показники про непрямі податки та інші 
вирахування з доходу, податок на прибуток, ви-
трати і збитки наводяться в дужках. 

(пункт 37 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

38. У статті «Інші операційні доходи» відо-
бражаються суми інших доходів від операційної 
діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід 
від операційної оренди активів; дохід від опера-
ційних курсових різниць; відшкодування раніше 
списаних активів; дохід від реалізації оборотних 
активів (крім фінансових інвестицій) тощо. До цієї 
статті включається також дохід від первісного виз-
нання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції та дохід від зміни вартості біологічних 
активів з виділенням у вписуваному рядку 041 до-
ходу від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних уна-
слідок сільськогосподарської діяльності.

(пункт 38 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

39. У статті «Інші операційні витрати» наво-
дяться: собівартість реалізованих оборотних ак-
тивів (крім готової продукції, товарів і фінансових 
інвестицій); відрахування на створення резерву 
сумнівних боргів і сума списаних безнадійних 
боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; 
втрати від операційних курсових різниць; виз-
нані економічні санкції; відрахування для забез-
печення відшкодування наступних операційних 

витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною 
діяльністю підприємства. У цій статті також відо-
бражається належна до сплати за звітний період 
відповідно до чинного законодавства сума єдиного 
податку, плата за спеціальний торговий патент 
і сума єдиного (фіксованого) податку для сільсько-
господарських товаровиробників. Конкретна назва 
податку і відповідна сума наводяться у рядку 131. 

(пункт 39 із змінами, внесеними згідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 

24.02.2001 р. № 101, в редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989)

У цій статті наводяться також витрати від пер-
вісного визнання біологічних активів і сільського-
сподарської продукції, від зміни вартості біологіч-
них активів з виділенням у вписуваному рядку 132 
витрат від первісного визнання біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції, одержаних уна-
слідок сільськогосподарської діяльності.

(пункт 39 доповнено абзацом другим 
згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 11.12.2006 р. № 1176)

40. У статті «Інші звичайні доходи» відобра-
жаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі 
в капіталі та інші доходи, отримані від фінансо-
вих інвестицій; дохід від реалізації фінансових 
інвестицій, необоротних активів і майнових 
комплексів; дохід від неопераційних курсових 
різниць; інші доходи, які виникають у процесі 
звичайної діяльності, але не пов’язані з операцій-
ною діяльністю підприємства. 

41. У статті «Інші звичайні витрати» відобра-
жаються: витрати на сплату процентів та інші ви-
трати підприємства, пов’язані із запозиченнями 
(крім фінансових витрат, які включаються до со-
бівартості кваліфікаційних активів відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
31 «Фінансові витрати»); втрати від участі в капі-
талі; собівартість реалізації фінансових інвести-
цій, необоротних активів, майнових комплексів; 
втрати від неопераційних курсових різниць; 
втрати від уцінки фінансових інвестицій та не-
оборотних активів; інші витрати, які виникають 
у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані 
з операційною діяльністю підприємства. 

(пункт 41 із змінами, внесеними згідно з на-
казами Міністерства фінансів України від 

25.11.2002 р. № 989, від 11.12.2006 р. № 1176)

41.1. Підпункт 41.1 виключено 
(пункт 41 доповнено підпунктом 41.1 згід-
но з наказом Міністерства фінансів Укра-

їни від 30.11.2000 р. № 304, підпункт 41.1 
виключено згідно з наказом Міністерства 

фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

42. У статтях «Надзвичайні витрати» і «Над-
звичайні доходи» відображаються відповідно: 
втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, 
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пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи 
затрати на запобігання виникненню втрат від 
стихійного лиха та техногенних аварій; суми 
страхового відшкодування та покриття втрат від 
надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; 
доходи або втрати від інших подій та операцій, які 
відповідають визначенню надзвичайних подій. 

43. У статті «Податок на прибуток» відобража-
ється сума податку на прибуток, яка відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського об-
ліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 28 
грудня 2000 року № 353, який зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року 
за № 47/5238, визначається в розмірі поточного 
податку на прибуток. 

(пункт 43 із змінами, внесеними згідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 

30.11.2000 р. № 304, в редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

44. У статті «Збільшення (зменшення) залиш-
ків незавершеного виробництва і готової про-
дукції» показується збільшення або зменшення 
залишків незавершеного виробництва і готової 
продукції підприємства. Показник про зменшен-
ня залишків наводиться в дужках. 

Суб’єкти малого підприємництва можуть 
усю суму витрат операційної діяльності з кре-
диту рахунків класу 8 «Витрати за елементами» 
списувати до дебету рахунку 79 «Фінансові ре-
зультати». У таких випадках вартість залишку 
незавершеного виробництва і готової продукції 
визначається так: 

інвентаризацією на кінець звітного року (або 
кварталу) встановлюється залишок незаверше-
ного виробництва, який оцінюється за прямими 
матеріальними витратами і прямими витратами 
на оплату праці з відображенням за дебетом ра-
хунку 23 «Виробництво» і кредитом рахунку 79 
«Фінансові результати»; 

на підставі первинних документів, якими 
оформляється рух (виготовлення, передача в місця 
зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової 
продукції, підприємство забезпечує кількісний 
(оперативний) облік виробленої, відпущеної, а та-
кож залишку готової продукції за центрами відпо-
відальності. Залишок готової продукції, який вста-
новлюється за даними кількісного (оперативного) 
обліку на дату балансу, оцінюється за справедли-
вою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням не-
прямих податків, витрат на збут і суми прибутку, 
виходячи з прибутку для цього конкретного виду 
готової продукції) і відображається у звітному 
місяці за дебетом рахунку 26 «Готова продукція» 
і кредитом рахунку 79 «Фінансові результати». 

Для одержання безпосередньо у бухгалтерсь-
кому обліку даних про собівартість залишків го-

тової продукції суб’єкти малого підприємництва 
витрати, пов’язані з виробництвом (виготовлен-
ням) і відпуском готової продукції, можуть виз-
начати і відображати в порядку, встановленому 
Положенням про спрощену форму бухгалтерсь-
кого обліку суб’єктів малого підприємництва, 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 30 вересня 1998 року № 196, який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одер-
жання безпосередньо у бухгалтерському обліку 
даних про собівартість залишків незавершеного 
виробництва і готової продукції суб’єкти малого 
підприємництва витрати виробництва і собівар-
тість виробленої готової продукції можуть виз-
начати і відображати в порядку, встановленому 
Інструкцією про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо-
в’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій, затвердженою наказом Міністер-
ства фінансів України від 30 листопада 1999 року 
№ 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 21 грудня 1999 року за № 893/4186. 

(пункт 44 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

Елементи операційних витрат 
45. При заповненні статей про елементи витрат 

операційної діяльності (рядки 090 — 120) слід ке-
руватися Положенням (стандартом) бухгалтерсь-
кого обліку 16 «Витрати», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 
року № 318, який зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248. 
Торговельні організації собівартість реалізованих 
товарів до матеріальних затрат не включають, 
а показують у вписаному рядку 140. 

(пункт 45 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 24.02.2001 р. № 101)

46. У статті «Чистий прибуток (збиток)» відо-
бражається чистий прибуток або чистий збиток — 
різниця між сумою чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і су-
мою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується 
на суму зменшення залишків незавершеного 
виробництва і готової продукції або зменшуєть-
ся на суму збільшення залишків незавершеного 
виробництва і готової продукції. 

У зведених фінансових звітах показники чи-
стого прибутку і збитку наводяться розгорнуто 
як сума відповідних показників юридичних осіб, 
фінансова звітність яких включена до зведеного 
фінансового звіту. 

(Положення доповнено пунктом 46 згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 24.02.2001 р. № 101) 

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко 
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Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 26 «Виплати працівникам» 
/далі — Положення (стандарт) 26/, схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України, що додається.

2. Положення (стандарт) 26 набуває чинності 

з 1 січня 2004 року.
3. Департаменту фінансової статистики та ана-

лізу, методології бухгалтерського обліку та кон-
тролю (Чугунов І. Я.) забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на першого заступника Міністра фінансів 
України Ярошенка Ф. О.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 26 «виПлати ПрацівникаМ»

наказ Мінфіна україни від 28.10.2003 р. № 601

зареєстровано в Мінюсті україни 10.11.2003 р. за № 1025/8346

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 26 «виПлати ПрацівникаМ»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.10.2003 р. № 601

зареєстровано в Мінюсті україни 10.11.2003 р. за № 1025/8346

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 26 «Виплати працівникам» /далі — По-
ложення (стандарт) 26/ визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про виплати (у грошовій і не грошовій 
формах) за роботи, виконані працівниками, та її 
розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 26 засто-
совуються роботодавцями — підприємствами, 
організаціями, іншими юридичними особами 
(далі — підприємства) незалежно від форм влас-
ності (крім бюджетних установ).

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Активи програми — активи фонду і кваліфі-
кований страховий поліс.

Активи фонду — активи (окрім фінансових 
інструментів без права передачі, що емітовані 
платником внесків) юридичної особи (далі — 
фонд), діяльність якого спрямована на здійснення 
виплат його учасникам, які призначені тільки 
для довгострокових виплат його учасникам, 
на які не може бути звернене будь-яке стягнен-
ня відповідно до закону та які не повертаються 
платнику внесків, крім випадків, якщо залишки 

активів фонду перевищують зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою або повертаються 
платнику внесків для погашення вже здійснених 
ним виплат учасникам фонду.

Актуарні прибутки (збитки) — прибутки 
(збитки), які є різницею між попередніми актуар-
ними припущеннями і тим, що фактично відбуло-
ся, з урахуванням зміни актуарних припущень.

Актуарні припущення — демографічні та фі-
нансові припущення, що використовуються для 
обчислення теперішньої вартості зобов’язання 
за програмою з визначеною виплатою.

Вартість поточних робіт, виконаних пра-
цівником, — збільшення теперішньої вартості 
зобов’язання за програмою з визначеною випла-
тою в результаті виконання робіт працівником 
у звітному періоді.

Вартість раніше виконаних робіт працівни-
ком — збільшення теперішньої вартості зобов’я-
зання за програмою з визначеною виплатою щодо 
робіт, виконаних працівником у попередніх пері-
одах, яке виникає у звітному періоді в результаті 
запровадження виплат по закінченні трудової 
діяльності чи інших довгострокових виплат пра-
цівникам або в результаті їхніх змін.

Виплати за невідпрацьований час, що не 
підлягають накопиченню, — виплати за невід-
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працьований час, право на які не поширюється 
на майбутні періоди.

Виплати за невідпрацьований час, що підля-
гають накопиченню, — виплати за невідпрацьо-
ваний час, право на отримання яких працівником 
може бути використано в майбутніх періодах.

Виплати інструментами власного капі-
талу підприємства — виплати працівнику, 
за якими йому надається право на отримання 
фінансових інструментів власного капіталу, емі-
тованих підприємством (або його материнським 
підприємством), або сума зобов’язань підприєм-
ства працівнику залежить від майбутньої ціни 
фінансових інструментів власного капіталу, 
емітованих підприємством.

Виплати по закінченні трудової діяльно-
сті — виплати працівнику (окрім виплат при 
звільненні та виплат інструментами власного 
капіталу підприємства), які підлягають сплаті 
по закінченні трудової діяльності працівника.

Виплати при звільненні — виплати праців-
нику, які підлягають сплаті за рішенням підпри-
ємства про звільнення працівника до досягнення 
ним пенсійного віку або за рішенням працівника 
про звільнення за власним бажанням до досяг-
нення ним пенсійного віку.

Витрати на відсотки за програмою — збіль-
шення протягом звітного періоду теперішньої 
вартості зобов’язання за програмою з визначеною 
виплатою в результаті наближення остаточного 
розрахунку.

Гарантовані виплати працівнику — випла-
ти працівнику, які не залежать від майбутньої 
трудової діяльності.

Інші довгострокові виплати працівнику — 
виплати працівнику (окрім виплат по закінченні 
трудової діяльності, виплат при звільненні та ви-
плат інструментами власного капіталу підприєм-
ства), які не підлягають сплаті в повному обсязі 
протягом дванадцяти місяців по закінченні мі-
сяця, у якому працівник виконував відповідну 
роботу.

Кваліфікований страховий поліс — виданий 
страховиком, який не є пов’язаною стороною 
страхувальника, страховий поліс, на який не мо-
же бути звернене будь-яке стягнення відповідно 
до закону, страхові виплати (надходження) 
за яким (полісом) використовуються для випла-
ти працівникам страхувальника за програмами 
з визначеною виплатою та не повертаються стра-
хувальнику, крім випадків, якщо такі виплати 
(надходження) перевищують зобов’язання пра-
цівникам за умовами полісу або повертаються 
страхувальнику для погашення вже здійснених 
ним виплат працівникам.

Остаточний розрахунок за програмою з виз-
наченою виплатою — дія підприємства, якою 

анулюються всі подальші зобов’язання щодо 
частини або повного обсягу виплат за програмою 
з визначеною виплатою, зокрема одноразова спла-
та грошовими коштами учасникам програми.

Поточні виплати працівнику — виплати пра-
цівнику (окрім виплат при звільненні та виплат 
інструментами власного капіталу підприємства), 
які підлягають сплаті в повному обсязі протягом 
дванадцяти місяців по закінченні місяця, у яко-
му працівник виконував відповідну роботу.

Прибуток від активів програми — дохід, 
отриманий від активів фонду, за вирахуванням 
витрат на його управління, податків і зборів (обо-
в’язкових платежів), сплачуваних безпосередньо 
цим фондом.

Програми виплат за участю кількох робо-
тодавців — недержавні програми з визначеним 
внеском або з визначеною виплатою, які викори-
стовують сукупність унесених різними підприєм-
ствами активів, що не перебувають під спільним 
контролем, для здійснення виплат працівникам 
більше ніж одного підприємства.

Програми виплат інструментами власно-
го капіталу підприємства — угоди, за якими 
підприємство здійснює виплати працівникам 
підприємства інструментами власного капіталу.

Програми виплат по закінченні трудової 
діяльності — угоди, за якими підприємство 
здійснює виплати працівникам по закінченні 
ними трудової діяльності.

Програми з визначеним внеском — програми 
виплат по закінченні трудової діяльності, за яки-
ми підприємство сплачує визначені відрахування 
фонду і не матиме зобов’язання сплачувати по-
дальші внески, якщо фонд не матиме достатньо 
активів для сплати всіх виплат працівникам, 
пов’язаних з виконанням ними робіт у звітному 
та попередніх періодах.

Програми з визначеною виплатою — усі про-
грами виплат по закінченні трудової діяльності, 
крім програм з визначеним внеском.

Робота, виконана працівником, — виконан-
ня обов’язків працівником відповідно до угоди 
з підприємством.

Скорочення програми з визначеною ви-
платою —  дія підприємства, що призводить 
до суттєвого скорочення кількості працівників, 
охоплених програмою, або до змін умов про-
грами з визначеною виплатою, унаслідок яких 
виконання робіт теперішніми працівниками 
в майбутньому не враховуватиметься під час 
визначення виплат або враховуватиметься лише 
при визначенні зменшення таких виплат.

Теперішня вартість зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою — теперішня 
вартість (без вирахування активів програми) 
очікуваних майбутніх платежів, необхідних для 
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погашення заборгованості, що виникає в резуль-
таті виконання робіт працівниками у звітному 
та попередніх періодах.

4. Виплати працівникам включають поточні 
виплати, виплати при звільненні, виплати по за-
кінченні трудової діяльності, виплати інстру-
ментами власного капіталу підприємства, інші 
довгострокові виплати.

Поточні виплати працівникам
5. Поточні виплати працівникам включають: 

заробітну плату за окладами та тарифами, інші 
нарахування з оплати праці; виплати за невід-
працьований час (щорічні відпустки та інший 
оплачуваний невідпрацьований час); премії 
та інші заохочувальні виплати, що підлягають 
сплаті протягом дванадцяти місяців по закін-
ченні періоду, у якому працівники виконують 
відповідну роботу, тощо.

6. Нарахована сума виплати працівникам 
за роботу, виконану ними протягом звітного пе-
ріоду, визнається поточним зобов’язанням.

7. Виплати за невідпрацьований час, що під-
лягають накопиченню, визнаються зобов’язан-
ням через створення забезпечення у звітному 
періоді.

Виплати за невідпрацьований час, що не 
підлягають накопиченню, визнаються зобов’я-
занням у тому періоді, у якому час відсутності 
працівника на роботі підлягає оплаті.

8. Премії та інші заохочувальні виплати виз-
наються зобов’язанням через створення забезпе-
чення у звітному періоді, якщо робота, виконана 
працівниками у цьому періоді, дає їм право на от-
римання таких виплат у майбутньому.

Виплати при звільненні
9. Зобов’язання щодо виплат при звільненні 

визнається у разі, якщо підприємство має не-
відмовне зобов’язання звільнити працівника або 
кількох працівників до досягнення ними пенсій-
ного віку або надавати виплати при звільненні 
за власним бажанням згідно із законодавством, 
контрактом чи іншою угодою.

10. Виплати при звільненні визнаються витра-
тами того періоду, у якому виникають зобов’язан-
ня за такими виплатами.

11. Виплати при звільненні, що не підлягають 
сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти 
місяців після дати балансу, обчислюються за те-
перішньою вартістю з використанням ставки 
дисконту, визначеної у пункті 28 Положення 
(стандарту) 26.

12. Якщо звільнення за власним бажанням 
відбуватиметься за пропозицією підприємства 
із зобов’язанням здійснити виплати при звіль-
ненні, то оцінка таких виплат здійснюється 

з урахуванням кількості працівників, які, як очі-
кується, приймуть таку пропозицію.

Виплати по закінченні трудової діяльності
13. Зобов’язання та активи, пов’язані з випла-

тами по закінченні трудової діяльності, облікову-
ються за кожною програмою виплат по закінченні 
трудової діяльності.

14. Нарахована сума внесків за програмою 
з визначеним внеском визнається поточним зобо-
в’язанням у періоді, протягом якого працівники 
виконували роботу.

15. Відрахування за програмою з визначеним 
внеском, що не підлягають сплаті в повному обся-
зі протягом дванадцяти місяців по закінченні пе-
ріоду, у якому працівники виконують відповідну 
роботу, обчислюються за теперішньою вартістю 
з використанням ставки дисконту, визначеної 
у пункті 28 Положення (стандарту) 26.

16. Зобов’язання за програмою з визначеною 
виплатою визначається в сумі теперішньої вар-
тості зобов’язання за такою програмою на дату 
балансу та не визнаних згідно з пунктом 19 По-
ложення (стандарту) 26 актуарних прибутків 
(за вирахуванням не визнаних актуарних збит-
ків), яка зменшується на вартість раніше вико-
наних працівниками, але ще не визнаних робіт 
і на справедливу вартість на дату балансу активів 
програми, якими буде погашатися це зобов’я-
зання. Теперішня вартість зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою обчислюється 
з використанням ставки дисконту, визначеної 
у пункті 28 Положення (стандарту) 26.

Якщо визначена в такому порядку величина 
має від’ємне значення, то вона визнається акти-
вом за нижчою з двох величин:

у сумі, визначеної в абзаці першому цього 
пункту;

у сумі невизнаних актуарних збитків, вартості 
раніше виконаних працівниками робіт і тепе-
рішньої вартості економічних вигод у формі від-
шкодувань з програми або зменшень майбутніх 
внесків до програми.

17. Витрати за програмою з визначеною випла-
тою визнаються в сумі вартості поточних робіт, 
виконаних працівниками, витрат на відсотки 
за програмою, визнаних актуарних збитків, виз-
наної вартості раніше виконаних працівниками 
робіт, збитку (за вирахуванням прибутку) від 
скорочення програми з визначеною виплатою або 
остаточних розрахунків за нею, яка зменшується 
на суму очікуваного прибутку від активів цієї 
програми, на суму, яка підлягає відшкодуванню 
підприємству за програмою, і на суму визнаних 
актуарних прибутків.

Якщо визначена в такому порядку величина 
має від’ємне значення, то вона визнається іншим 
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операційним доходом.
18. Протягом звітного року витрати на від-

сотки за програмою обчислюються як добуток 
ставки дисконту, визначеної на початок звітного 
року, та теперішньої вартості зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою.

19. Актуарні прибутки (збитки) визнаються 
за кожною програмою з визначеною виплатою, 
виходячи з перевищення накопичених за період 
з початку програми невизнаних актуарних при-
бутків (збитків) на кінець попереднього звітного 
періоду над більшою з таких величин:

а) 10 відсотків теперішньої вартості зобов’-
язання за програмою з визначеною виплатою 
на цю дату;

б) 10 відсотків справедливої вартості активів 
програми на цю дату.

Сума актуарних прибутків (збитків) звітного 
періоду визначається діленням цієї величини 
на очікуваний середній строк роботи, що зали-
шився до досягнення працівниками, охопленими 
цією програмою, пенсійного віку.

20. Вартість раніше виконаних працівниками 
робіт визнається рівномірно протягом середнього 
періоду до дати, з якої виплати стають гаран-
тованими за умовами програми з визначеною 
виплатою. У разі започаткування програми 
з визначеною виплатою або внесення змін до неї 
вартість раніше виконаних працівниками робіт, 
яким виплати вже гарантовано, визнається у пе-
ріоді, у якому започатковується така програма 
або набувають чинності зміни до неї.

21. Прибуток (збиток) від скорочення про-
грами з визначеною виплатою або остаточного 
розрахунку за такою програмою визначається 
в сумі зміни теперішньої вартості зобов’язання 
за програмою, зміни справедливої вартості акти-
вів програми, невизнаних актуарних прибутків 
(за вирахуванням невизнаних актуарних збитків) 
і невизнаної вартості раніше виконаних праців-
никами робіт.

22. Прибуток (збиток) від скорочення програми 
з визначеною виплатою та остаточного розрахун-
ку за такою програмою визнається після пере-
оцінки зобов’язань і пов’язаних з ними активів 
програми з урахуванням актуарних припущень 
на дату скорочення програми чи остаточного 
розрахунку.

23. Очікуваний прибуток від активів програми 
з визначеною виплатою дорівнює зміні справед-
ливої вартості цих активів, утримуваних протя-
гом звітного періоду, з урахуванням фактичних 
внесків і виплат.

24. Для визначення теперішньої вартості зо-
бов’язання за програмою з визначеною виплатою 
та відповідної вартості поточних робіт, виконаних 
працівниками, а за необхідності, і вартості рані-

ше виконаних працівниками робіт, підприємство 
кожний період, у якому працівники виконують 
роботу, розглядає як такий, що приводить до ви-
никнення у працівників права на додаткову 
виплату у майбутньому, а кожна така виплата 
для визначення остаточного зобов’язання обчис-
люється окремо.

25. Для визначення вартості поточних робіт, 
виконаних працівниками, а за необхідності, 
і вартості раніше виконаних працівниками робіт 
загальна сума зобов’язань за програмою з визна-
ченою виплатою розподіляється між періодами 
виникнення такого зобов’язання (тобто між пе-
ріодами, у яких працівники виконували роботу, 
за які вони отримують право на виплати при 
звільненні). Для розподілу застосовується при-
йнята підприємством методика розрахунку суми 
виплат за програмою з визначеною виплатою.

Якщо виконання працівниками робіт у на-
ступні роки приведе до зростання суми виплат 
порівняно з попередніми роками, підприємство 
відображає такі виплати на прямолінійній осно-
ві з дати, з якої виконана працівниками робота 
приведе до виплат за програмою з визначеною 
виплатою (незалежно від впливу подальшого 
виконання ними робіт на розмір виплат), до да-
ти, з якої подальше виконання робіт не приведе 
до значної суми майбутніх виплат за програмою 
з визначеною виплатою, крім випадків підвищен-
ня заробітної плати в майбутньому.

26. Теперішня вартість зобов’язання за про-
грамою з визначеною виплатою та справедлива 
вартість активів цієї програми визначаються 
з такою регулярністю, щоб відображені у фінан-
совій звітності суми зобов’язання, активу і витрат 
(доходів), пов’язаних з такою програмою, суттєво 
не відрізнялися від сум зобов’язання, активу 
і витрат (доходів), визначених на дату балансу 
з урахуванням змін в актуарних припущеннях.

27. В актуарних припущеннях використову-
ються такі демографічні і фінансові показники, 
зокрема:

смертності (як під час трудової діяльності, так 
і після її завершення);

плинності кадрів, непрацездатності, передчас-
ного виходу на пенсію;

частки учасників програми, які мають утри-
манців, з правом на отримання виплат;

звернень за медичним обслуговуванням;
ставки дисконту;
майбутніх рівнів заробітної плати та виплат 

по закінченні трудової діяльності;
майбутніх витрат на медичне обслуговуван-

ня;
очікуваного рівня прибутковості активів про-

грами.
28. Для визначення теперішньої вартості зо-



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ232

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

бов’язання за програмами виплат по закінченні 
трудової діяльності ставка дисконту обчислю-
ється із застосуванням ринкової ставки доходу 
за високоліквідними корпоративними облігація-
ми на дату балансу. У разі відсутності активного 
ринку корпоративних облігацій використовуєть-
ся відсоткова ставка доходу за довгостроковими 
державними облігаціями на дату балансу. При 
цьому обираються облігації, валюта та строк по-
гашення яких відповідають валюті та прогнозова-
ному строку погашення зобов’язання за кожною 
програмою.

29. Програми виплат за участю кількох робото-
давців розглядаються як програми з визначеною 
виплатою або з визначеним внеском відповідно 
до умов програми. У разі відсутності достатньої 
інформації щодо розподілу між роботодавцями 
активів, зобов’язань, витрат і доходів за про-
грамою виплат за участю кількох роботодавців, 
зобов’язання і витрати за такою програмою визна-
чаються і визнаються у порядку, передбаченому 
для програми з визначеним внеском.

Інші виплати працівникам
30. Зобов’язання щодо виплат інструментами 

власного капіталу підприємства визначаються 
і визнаються згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструмен-
ти», затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 30 листопада 2001 року № 559, який 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 
грудня 2001 року за № 1050/6241.

31. Інші довгострокові виплати працівни-
кам визнаються зобов’язанням через створення 
на дату балансу забезпечення в сумі теперішньої 
вартості цього зобов’язання на дату балансу 
за вирахуванням справедливої вартості на дату 
балансу активів програми, якими буде погаша-
тися це зобов’язання. Обчислення теперішньої 
вартості зобов’язання за іншими довгострокови-
ми виплатами здійснюється відповідно до пунктів 
24 — 28 Положення (стандарту) 26.

Витрати на інші довгострокові виплати пра-
цівникам визначаються в сумі вартості поточних 
робіт, виконаних працівниками, витрат на відсот-
ки за програмою, актуарних збитків (за вираху-
ванням актуарних прибутків) і збитків (за вира-
хуванням прибутків) від скорочення програми 
або остаточних розрахунків за нею, зменшеної 
на суму очікуваного прибутку від активів про-
грами, на суму визнаного активом права на від-
шкодування і на суму вартості раніше виконаних 
працівниками робіт. Актуарні прибутки (збитки) 
та вартість раніше виконаних працівниками ро-
біт визнаються у періоді їх виникнення.

Якщо визначена в такому порядку величина 
має від’ємне значення, то вона визнається іншим 
операційним доходом.

Розкриття інформації про 
виплати працівникам у примітках 

до фінансової звітності
32. У примітках до фінансової звітності щодо 

кожної програми з визначеним внеском наво-
диться сума відрахувань, включена до витрат 
звітного року.

33. У примітках до фінансової звітності щодо 
кожної програми з визначеною виплатою наво-
диться така інформація:

33.1. Загальний опис типу програми.
33.2. Залишок зобов’язання (активу) на поча-

ток і кінець звітного року.
33.3. Теперішня вартість забезпечених, част-

ково забезпечених і незабезпечених активами 
програми зобов’язань на дату балансу.

33.4. Не визнані актуарні прибутки (збитки) 
на початок і кінець звітного року.

33.5. Не визнана вартість раніше виконаних 
працівниками робіт на початок і кінець звітного 
року.

33.6. Не визнана активом частина вартості 
згідно з пунктом 16 Положення (стандарту) 26.

33.7. Склад активів програми із зазначенням 
їх справедливої вартості на початок і кінець звіт-
ного року.

33.8. Включені до звіту про фінансові резуль-
тати (із зазначенням статей звіту, до яких вони 
включені):

33.8.1. Вартість поточних робіт, виконаних 
працівниками.

33.8.2. Витрати на відсотки за програмою.
33.8.3. Очікуваний прибуток від активів 

програми та визнане активом право на відшко-
дування.

33.8.4. Актуарні прибутки (збитки).
33.8.5. Вартість раніше виконаних працівни-

ками робіт.
33.8.6. Прибуток (збиток) від скорочення про-

грами або остаточного розрахунку за нею.
33.8.7. Фактичний прибуток від активів про-

грами і визнане активом право на відшкодуван-
ня.

33.9. Використані в актуарних припущеннях 
на дату балансу (в абсолютному виразі і як різни-
ця між різними ставками відсотка або іншими 
змінними):

33.9.1. Ставки дисконту.
33.9.2. Очікуваний рівень прибутковості ак-

тивів програми за звітний рік і визнане активом 
право на відшкодування.

33.9.3. Очікувані рівні заробітної плати.
33.9.4. Очікувані витрати на медичне обслу-

говування.
33.9.5. Інші суттєві актуарні припущення.
34. У примітках до фінансової звітності щодо 

кожної програми виплат інструментами власного 
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капіталу наводиться така інформація:
34.1. Характер та умови виплат за такими 

програмами.
34.2. Облікова політика щодо таких про-

грам.
34.3. Включені до фінансової звітності суми 

щодо кожної такої програми.
34.4. Кількість та умови фінансових інстру-

ментів за такими програмами на початок і кінець 
звітного року, а також ступінь гарантованості 
прав працівників на ці інструменти на початок 
і кінець звітного року.

34.5. Кількість та умови фінансових інстру-
ментів власного капіталу, емітованих підприєм-
ством для фонду або для працівників протягом 
звітного року.

34.6. Справедлива вартість компенсації, от-
риманої з фонду або від працівників.

34.7. Кількість, дата та ціна виконання опці-
онів на акції за такими програмами у звітному 
році.

34.8. Кількість опціонів на акції, утримува-
чами яких є фонд або працівники, строк дії яких 
закінчився у звітному році.

34.9. Сума та основні умови позик чи гаран-
тій, наданих підприємством фонду або на його 
користь.

34.10. Справедлива вартість на початок і кі-
нець звітного року фінансових інструментів 
власного капіталу (за винятком опціонів на акції 
підприємства) за такими програмами.

34.11. Справедлива вартість на дату випуску 
фінансових інструментів власного капіталу 
підприємства (за винятком опціонів на акції), 
емітованих підприємством для фонду або для пра-
цівників протягом звітного року. Якщо неможли-
во визначити справедливу вартість фінансових 
інструментів власного капіталу (за винятком 
опціонів на акції), то цей факт розкривається.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 27 «діяльність, що ПриПиняється»

наказ Мінфіна україни від 07.11.2003 р. № 617

зареєстровано в Мінюсті україни 17.11.2003 р. за № 1054/8375
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. № 412

(З 1 січня 2008 року до цього наказу будуть внесені зміни згідно з наказом Мі-
ністерства фінансів України від 3 жовтня 2007 року № 1100)

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 27 «Діяльність, що припиняєть-
ся» /далі — Положення (стандарт) 27/, схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України, що додається.

2. Департаменту фінансової статистики та ана-
лізу, методології бухгалтерського обліку та кон-

тролю (Чугунов І. Я.) забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на першого заступника Міністра фінансів 
України Ярошенка Ф. О.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 
27 «діяльність, що ПриПиняється»

затверджено наказом Мінфіна україни від 07.11.2003 р. № 617

зареєстровано в Мінюсті україни 17.11.2003 р. за № 1054/8375

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського облі-

ку 27 «Діяльність, що припиняється» /далі — По-

ложення (стандарт) 27/ визначає методологічні 
засади формування у бухгалтерському обліку 
інформації про діяльність, що припиняється, та її 
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розкриття у фінансовій звітності.
2. Норми Положення (стандарту) 27 застосову-

ються підприємствами, організаціями, іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Абзац другий пункту 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 19.05.2005 р. № 412)

Абзац третій пункту 3 виключено
(згідно з наказом Міністерства фінан-

сів України від 19.05.2005 р. № 412)

Діяльність, що припиняється, — призначені 
за єдиним планом для продажу відокремлювана 
частина підприємства як сукупність активів 
і зобов’язань або окремі активи такої частини 
підприємства, а також безпосереднє припинення 
(ліквідація) діяльності з виробництва продукції 
(робіт, послуг), що є суттєвою або географічно 
відокремлюваною та може бути відділена опера-
ційно з метою складання фінансової звітності.

Подія первісного розкриття — перша з та-
ких подій: укладення підприємством угод про 
продаж активів, без яких діяльність, що підлягає 
припиненню, надалі практично неможлива; за-
твердження уповноваженим керівним органом 
управління підприємства конкретного плану 
припинення діяльності та його оприлюднення.

4. Діяльність, що припиняється, може бути 
відділена операційно з метою складання фінансо-
вої звітності, якщо активи, зобов’язання, доходи 
та витрати за операційною діяльністю підпри-
ємства (або основна їх частина) безпосередньо 
пов’язані з діяльністю, що припиняється.

5. Активи, зобов’язання, доходи та витрати 
відносяться до діяльності, що припиняється, 
якщо вони будуть продані, погашені або іншим 
чином відбудеться їх вибуття в результаті при-
пинення такої діяльності. Фінансові витрати від-
носяться до діяльності, що припиняється, якщо 
зобов’язання, на яке нараховуються відсотки, 
безпосередньо пов’язано з такою діяльністю.

Визнання та оцінка діяльності, 
що припиняється

6. Діяльність, що припиняється, визнається 
та оцінюється на першу, після події первісного 
розкриття, дату балансу.

7. Якщо подія первісного розкриття відбулася 
після дати балансу, але до дати подання фінансо-
вої звітності, то визнання та оцінка діяльності, 
що припиняється, здійснюється на останню, 
до дати події первісного розкриття, дату балан-
су.

8. Зобов’язання підприємства з невизначени-
ми сумою або часом погашення, що виникають 
унаслідок події первісного розкриття, обумов-
лені вимогами законодавства, договорів або 
прийняті на себе добровільно перед фізичними 
та юридичними особами, чиї права та інтереси 
порушуються таким припиненням діяльності (ви-
хідна допомога та інші виплати при звільненні, 
штрафи, пені за порушення умов договорів тощо), 
відображаються шляхом створення забезпечення 
для відшкодування майбутніх витрат на реструк-
туризацію відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвер-
дженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31 січня 2000 року № 20, який зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 
року за № 85/4306.

9. При настанні події первісного розкриття 
для визначення можливих втрат від зменшення 
корисності активів, які відносяться до діяльності, 
що припиняється, підприємством уточнюється 
їх вартість.

Якщо подія первісного розкриття характе-
ризується продажем відокремлюваної частини 
підприємства як сукупності активів і зобов’язань, 
то сума зменшення корисності активів визнача-
ється підприємством з ціни їх продажу, зазначе-
ної в укладеній угоді.

Якщо подія первісного розкриття характе-
ризується продажем окремих активів відокрем-
люваної частини підприємства, то втрати від 
зменшення корисності активів визначаються 
для таких окремих активів, виходячи з їх чистої 
вартості реалізації.

Якщо подія первісного розкриття характе-
ризується затвердженням конкретного плану 
припинення діяльності, який не передбачає 
продажу активів, то втрати від зменшення корис-
ності активів визнаються в сумі їх залишкової 
вартості.

Сума визнаного зменшення корисності акти-
вів на дату балансу протягом періоду від події 
первісного розкриття до остаточного припинення 
діяльності уточнюється (коригується). Остаточне 
припинення діяльності відбувається в періоді, 
у якому єдиний план припинення діяльності 
по суті завершено або такий план скасовано (не-
залежно від завершення розрахунків за угодами 
про продаж активів, які відносяться до діяльно-
сті, що припиняється).

Сума коригування визнається іншими опе-
раційними доходами (витратами) або іншими 
доходами (витратами), крім випадків, коли змен-
шення корисності активів відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку відобража-
ється зменшенням, а її відновлення — збільшен-
ням додаткового капіталу.
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10. При прийнятті керівним органом управлін-
ня підприємства рішення про скасування раніше 
затвердженого плану припинення діяльності 
створені (визнані) відповідно до пунктів 8 і 9 По-
ложення (стандарту) 27 забезпечення і втрати від 
зменшення корисності активів сторнуються.

11. Сума прибутку (збитку) до оподаткування 
від фактичного вибуття активів і погашення 
зобов’язань у зв’язку з припиненням діяльності 
відображається у Звіті про фінансові результати 
за період, у якому відбулися такі вибуття та по-
гашення, у вписуваному рядку 176 «у т. ч. при-
буток (збиток) від вибуття активів і погашення 
зобов’язань діяльності, що припиняється».

Розкриття інформації про діяльність, 
що припиняється, у примітках 

до фінансової звітності
12. У примітках до фінансової звітності в роз-

різі видів діяльності, що припиняється, наво-
диться така інформація:

12.1. Опис діяльності, що припиняється.
12.2. Господарський або географічний сегмент 

(частина сегмента, сукупність сегментів), до якого 
належить діяльність, що припиняється.

12.3. Дата і характер події первісного розкрит-
тя.

12.4. Дата (період), з якої очікується припи-
нення діяльності, якщо вона відома або її можна 
визначити.

12.5. Балансова вартість активів та зобов’-
язань підприємства, вибуття або погашення 

яких передбачається внаслідок припинення 
діяльності.

12.6. Сума доходів, витрат, прибутку (збит-
ку) від звичайної діяльності до оподаткування 
за діяльністю, що припиняється, а також сума 
податку на прибуток із зазначеного фінансового 
результату за звітний рік.

12.7. Чистий рух грошових коштів від діяль-
ності, що припиняється, у розрізі операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності за звітний 
рік.

12.8. Сума прибутку (збитку) до оподаткуван-
ня від вибуття активів або погашення зобов’язань 
у зв’язку з припиненням діяльності і сума податку 
на прибуток із зазначеного фінансового результа-
ту (після настання факту вибуття активів).

12.9. Залишкова вартість і ціна продажу ак-
тивів (за вирахуванням очікуваних витрат на їх 
вибуття) та очікуваний строк оплати активів, 
угоду про обов’язковий продаж яких у зв’язку 
з припиненням діяльності укладено.

12.10. Сума забезпечень, створених у зв’язку 
з припиненням діяльності.

12.11. Суттєві зміни суми або строку оплати 
активів, що зазначені в підпункті 12.9 цього 
пункту, протягом періоду від події первісного 
розкриття до остаточного припинення діяльно-
сті із зазначенням подій, якими ці суттєві зміни 
викликані.

12.12. Рішення керівного органу управління 
підприємства про скасування раніше затвердже-
ного плану припинення діяльності.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 27 «необоротні активи, 
утриМувані для Продажу, та ПриПинена діяльність»

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03.10.2007 р. № 1100)

наказ Міністерства фінансів україни від 7.11.2003 р. № 617 

зареєстровано в Міністерстві юстиції україни 17.11.2003 р. за № 1054/8375 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 19.05.2005 р. № 412, від 03.10.2007 р. № 1100

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 27 «Необоротні активи, утри-
мувані для продажу, та припинена діяльність» 

/далі — Положення (стандарт) 27/, схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського обліку 
Міністерства фінансів України, що додається. 

(пункт 1 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 03.10.2007 р. № 1100)



№1/2008

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ23�

приложение в журналу «Современный бухгалтер»

2. Департаменту фінансової статистики та ана-
лізу, методології бухгалтерського обліку та кон-
тролю (Чугунов І. Я.) забезпечити подання цього 
наказу на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України. 
3. Контроль за виконанням цього наказу по-

класти на першого заступника Міністра фінансів 
України Ярошенка Ф. О. 

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «необоротні 
активи, утриМувані для Продажу, та ПриПинена діяльність» 

затверджено наказом Мінфіна україни від 07.11.2003 р. № 617
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 3.10.2007 р. № 1100)

зареєстровано в Мінюсті україни 17.11.2003 р. за № 1054/8375

I. Загальні положення 
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про необоротні активи, утри-
мувані для продажу, та групу активів, що нале-
жить до вибуття в результаті операції продажу, 
а також припинену діяльність та розкриття такої 
інформації у фінансовій звітності. 

2. Норми цього Положення (стандарту) застосову-
ються підприємствами, організаціями, іншими юри-
дичними особами (далі — підприємства) незалежно 
від форм власності (крім бюджетних установ). 

3. Норми цього Положення (стандарту) не по-
ширюються на оцінку таких активів, утриму-
ваних для продажу, у т. ч. необоротних активів, 
уключених до складу групи вибуття: 

3.1. Відстрочених податкових активів. 
3.2. Активів, що пов’язані з виплатами праців-

никам по закінченні їх трудової діяльності. 
3.3. Довгострокових фінансових активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю. 
3.4. Довгострокових біологічних активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю, зменше-
ною на очікувані витрати на місці продажу. 

3.5. Інвестиційної нерухомості, що оцінюється 
за справедливою вартістю. 

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення: 

Вартість використання — теперішня вар-
тість майбутніх грошових потоків, які, як очі-
кується, виникнуть від використання активу 
та його ліквідації. 

Група вибуття — сукупність активів, які 
плануються до продажу або відчуження в інший 
спосіб однією операцією, та зобов’язання, які 
прямо пов’язані з такими активами, що будуть 
передані (погашені) в результаті такої операції. 

Компонент підприємства — одиниця (група 
одиниць), що генерує грошові кошти та може бути 
відділена операційно і забезпечує діяльність з вироб-
ництва та/або продажу продукції (робіт, послуг). 

Припинена діяльність — це ліквідований або 
визнаний як утримуваний для продажу компо-
нент підприємства, який являє собою: 

а) відокремлюваний напрям або сегмент діяль-
ності підприємства; 

б) частину єдиного скоординованого плану 
відмови від окремого напряму або сегменту ді-
яльності підприємства; 

в) дочірнє підприємство, що було придбане 
винятково з метою його перепродажу. 

II. Визнання та оцінка необоротних активів 
та групи вибуття, утримуваних для продажу 

1. Необоротний актив та група вибуття визна-
ються утримуваними для продажу у разі, якщо: 

економічні вигоди очікується отримати від 
їх продажу, а не від їх використання за призна-
ченням; 

вони готові до продажу у їх теперішньому 
стані; 

їх продаж, як очікується, буде завершено про-
тягом року з дати визнання їх такими, що утри-
муються для продажу; 

умови їх продажу відповідають звичайним 
умовам продажу для подібних активів; 

здійснення їх продажу має високу ймовірність, 
зокрема якщо керівництвом підприємства підго-
товлено відповідний план або укладено твердий 
контракт про продаж, здійснюється їх активна 
пропозиція на ринку за ціною, що відповідає 
справедливій вартості. 

Період завершення продажу може бути продо-
вжено на строк більше одного року в разі, якщо 
це обумовлено обставинами, які перебувають поза 
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контролем підприємства, яке продовжує викону-
вати план продажу. 

2. Необоротні активи, група вибуття, від-
чуження яких планується в інший спосіб, ніж 
продаж на дату балансу, не визнаються утриму-
ваними для продажу. 

3. Первісне визнання необоротних активів 
та групи вибуття як утримуваних для продажу 
проводиться на дату, коли щодо активів, групи 
вибуття задовольняються умови, наведені в пун-
кті 1 цього розділу, або на дату оприбуткування 
активів, придбаних з метою продажу. 

4. Якщо необоротні активи, група вибуття 
визнаються утримуваними для продажу після 
дати балансу, то таке визнання здійснюється 
на наступну дату балансу. 

Якщо таке визнання відбувається після дати 
балансу, але до затвердження фінансової звітно-
сті, то інформація про необоротні активи, групу 
вибуття, утримувані для продажу, розкривається 
в примітках до фінансової звітності. 

5. До складу групи вибуття також може бути 
включено гудвіл, придбаний у результаті операції 
об’єднання бізнесу, за умови, що така група являє 
собою групу активів, яка генерує грошові кошти 
та на яку було розподілено гудвіл відповідно 
до вимог інших положень (стандартів) бухгал-
терського обліку. 

6. Необоротні активи, група вибуття, які виз-
нані утримуваними для продажу, припиняють 
визнаватися у складі необоротних активів. 

На необоротні активи, утримувані для прода-
жу, у т. ч. необоротні активи, що входять до групи 
вибуття, амортизація не нараховується. 

7. Підприємство продовжує визнавати фінан-
сові витрати та інші зобов’язання, що належать 
до зобов’язань групи вибуття, утримуваної для 
продажу. 

8. Придбані (отримані, у т. ч. безкоштовно) 
активи, які визнаються необоротними актива-
ми, утримуваними для продажу, зараховуються 
на баланс за вартістю придбання, яка визна-
чається відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.99 № 246, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 02.11.99 за № 751/4044. 

9. Необоротні активи та група вибуття, утри-
мувані для продажу, відображаються в бухгал-
терському обліку та фінансовій звітності на дату 
балансу за найменшою з двох величин — балан-
совою вартістю або чистою вартістю реалізації. 

10. У разі оцінки за чистою вартістю реалізації 
сума коригування балансової вартості необорот-
них активів або групи вибуття, утримуваних для 
продажу, за винятком тих активів, на які не по-
ширюються вимоги цього Положення (стандарту) 

щодо методики оцінки, визнається іншими опера-
ційними доходами (витратами) звітного періоду. 

Визнані в попередніх періодах втрати від змен-
шення корисності групи вибуття розподіляються 
у такій послідовності. 

Спочатку зменшується балансова вартість будь-
якого гудвілу, розподіленого на групу вибуття. 

Потім зменшується балансова вартість активів 
у складі цієї групи шляхом розподілу втрат пропор-
ційно балансовій вартості кожного активу групи 
вибуття, за винятком активів, зазначених у пункті 
3 розділу I цього Положення (стандарту). 

11. Підприємство визнає дохід від подальшого 
збільшення чистої вартості реалізації необорот-
них активів, групи вибуття, утримуваних для 
продажу, але в сумі, не більшій, ніж визнані 
витрати від його попередніх уцінок, визначений 
згідно з пунктом 10 цього розділу, з урахуван-
ням попередньо визнаних втрат від зменшення 
корисності відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисно-
сті активів», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 24.12.2004 № 817, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 
за № 35/10315. 

Визнаний щодо групи вибуття дохід збільшує 
балансову вартість активів, що складають групу, 
шляхом розподілу загальної суми доходу пропор-
ційно балансовій вартості кожного активу групи 
вибуття, за винятком активів, зазначених у пун-
кті 3 розділу I цього Положення (стандарту). 

12. У разі відмови від реалізації необоротно-
го активу, групи вибуття підприємство оцінює 
необоротний актив, який більше не визнається 
як утримуваний для продажу або виключаєть-
ся з групи вибуття, утримуваної для продажу, 
за нижчою з оцінок: 

а) балансовою вартістю необоротного активу 
або групи вибуття на момент їх визнання як утри-
муваних для продажу, скоригованою на суми 
амортизації та переоцінки, які було б визнано 
за період його утримання для продажу; 

або 
б) вищою з оцінок: чистою вартістю реалізації 

необоротного активу або вартістю використан-
ня. 

Сума коригування включається до інших ви-
трат (доходів) звітного періоду. 

III. Визнання та оцінка припиненої діяльності 
1. Якщо компонент підприємства, який відпо-

відає ознакам припиненої діяльності, вибув через 
безпосереднє припинення (ліквідацію) діяльності 
з виробництва та/або продажу продукції (робіт, 
послуг), то підприємство оцінює і відображає 
результати зазначеної операції у складі доходів 
та витрат припиненої діяльності на дату фактич-
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ного вибуття активів та погашення зобов’язань. 
Необоротні активи такого компонента підпри-

ємства перевіряються на предмет їх знецінення 
у порядку, передбаченому Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення 
корисності активів», затвердженим наказом Мі-
ністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
13.01.2005 за № 35/10315. 

2. Якщо компонент підприємства відповідає 
ознакам припиненої діяльності та його визнано 
як утримуваний для продажу, то його визнання 
і оцінка відбуваються у порядку, передбаченому 
цим Положенням (стандартом). 

3. Для погашення зобов’язань підприємства, 
що виникають у зв’язку з визнанням компонен-
та підприємства, який відповідає ознакам при-
пиненої діяльності, утримуваним для продажу, 
і обумовлені вимогами законодавства, договорів 
або при прийнятті на себе добровільно перед 
фізичними та юридичними особами у зв’язку 
з таким припиненням діяльності (вихідна допо-
мога та інші виплати при звільненні, штрафи, 
пені за порушення умов договорів тощо), ство-
рюються забезпечення відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’-
язання», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31.01.2000 № 20, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 
за № 85/4306. 

При прийнятті керівним органом управління 
підприємства рішення про відмову від припи-
нення діяльності створені (визнані) відповідно 
до цього пункту забезпечення сторнуються. 

Якщо суб’єкт господарювання більше не кла-
сифікує свого компоненту як утримуваного для 
продажу, то результати діяльності такого компо-
ненту, що раніше визнавалися як від припиненої 
діяльності, необхідно рекласифікувати і віднести 
до доходів або витрат діяльності. 

4. Підприємство подає у звіті про фінансові 
результати за період, у якому відбулося фактичне 
вибуття його компонента шляхом ліквідації або 
продажу, єдиний показник, який містить: 

прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування; 

прибуток (збиток) від переоцінки необоротних 
активів, групи вибуття, які утворюють припине-
ну діяльність та оцінюються за чистою вартістю 
реалізації. 

Зазначений результат відображається у впи-
суваному рядку 176 «у т. ч. прибуток (збиток) від 
вибуття активів і погашення зобов’язань унаслі-
док припинення діяльності». 

IV. Розкриття інформації про необоротні 
активи та групу вибуття, утримувані для 
продажу, а також припинену діяльність 

у примітках до фінансової звітності 
1. Необоротні активи та група вибуття, утри-

мувані для продажу, та пов’язані з ними зобов’я-
зання, а також результати їх продажу (вибуття) 
відображаються у фінансовій звітності окремо від 
інших активів, зобов’язань та результатів інших 
видів діяльності. 

2. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація: 

2.1. У період визнання необоротних активів, 
групи вибуття як утримуваних для продажу: 

опис необоротних активів, групи вибуття; 
опис обставин продажу (вибуття), спосіб 

та час; 
збитки від зменшення корисності та їх подаль-

ше сторнування; 
сегмент, у якому необоротні активи, група 

вибуття подаються відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансо-
ва звітність за сегментами», затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 19.05.2005 
№ 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03.06.2005 за № 621/10901. 

2.2. Порядок формування єдиного показника, 
що наводиться у звіті про фінансові результати, 
як зазначено в пункті 4 розділу III цього Поло-
ження (стандарту), у частині: 

доходів, витрат, прибутку (збитку) від припи-
неної діяльності до оподаткування; 

витрат з податку на прибуток, пов’язаних 
з припиненою діяльністю; 

доходів (витрат) від переоцінки активів, групи 
вибуття, які утворюють припинену діяльність, 
за чистою вартістю реалізації; 

витрат з податку на прибуток, пов’язаних з ре-
зультатами переоцінки. 

2.3. Чистий рух грошових коштів від припине-
ної діяльності у розрізі операційної, інвестицій-
ної та фінансової діяльності за звітний рік. 

2.4. Основні групи активів та зобов’язань, виз-
наних як утримувані для продажу, що подаються 
окремо без згортання. 

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку л. Г. ловінська 

(Положення із змінами, внесенимизгідно з на-
казом Міністерства фінансів України від 

19.05.2005 р. № 412, у редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 03.10.2007 р. № 1100)
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Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 28 «зМеншення корисності активів»

наказ Мінфіна україни від 24.12.2004 р. № 817

зареєстровано в Мінюсті україни 13.01.2005 р. за № 35/10315
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 28 «Зменшення корисності ак-
тивів», схвалене Методологічною радою з бухгал-
терського обліку Міністерства фінансів України, 
що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського 
обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міні-
стерства юстиції України.

3. Управлінню взаємодії з громадськістю 
та засобами масової інформації Департаменту 
забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л. 
М.) після державної реєстрації цього наказу за-
безпечити його опублікування у засобах масової 
інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра фінансів України 
Чалого В.Д.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров
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Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського об-

ліку 28 «Зменшення корисності активів» (далі — 
Положення (стандарт) 28) визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про зменшення корисності активів 
та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 28 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Норми Положення (стандарту) 28 не поши-
рюються на:

3.1. Запаси.
3.2. Активи, які виникають у підрядника від 

будівельних контрактів.
3.3. Відстрочені податкові активи.
3.4. Активи, які виникають від виплат пра-

цівникам.
3.5. Фінансові активи, які обліковуються 

за справедливою вартістю.
3.6. Біологічні активи, які оцінені за справед-

ливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу.

(пункт 3 доповнено підпунктом 3.6 згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 11.12.2006 р. № 1176)

4. Терміни, що використовуються в положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Вигоди від відновлення корисності — вели-
чина, на яку сума очікуваного відшкодування 
активу (у межах балансової (залишкової) вартості 
цього активу, визначеної на дату відновлення ко-
рисності без урахування попередньої суми втрат 
від зменшення його корисності) перевищує його 
балансову (залишкову) вартість.

Втрати від зменшення корисності — сума, 
на яку балансова (залишкова) вартість активу пе-
ревищує суму його очікуваного відшкодування.

Група активів, яка генерує грошові пото-
ки, — мінімальна група активів, використання 
якої приводить до збільшення грошових коштів 
окремо від інших активів (груп активів).

Сума очікуваного відшкодування активу — 
найбільша з двох оцінок: чиста вартість реалі-
зації активу або теперішня вартість майбутніх 
чистих грошових надходжень від активу.

Чиста вартість реалізації активу — спра-
ведлива вартість активу за вирахуванням очіку-
ваних витрат на його реалізацію.

Визнання та оцінка зменшення корисності 
активу

5. На дату річного балансу підприємство має 
оцінювати, чи існують ознаки можливого змен-
шення корисності активу.

6. Про зменшення корисності активів можуть 
свідчити, зокрема, такі ознаки:

6.1. Зменшення ринкової вартості активу про-
тягом звітного періоду на суттєво більшу величи-
ну, ніж очікувалось.

6.2. Застаріння або фізичне пошкодження 
активу.

6.3. Суттєві негативні зміни в технологічному, 
ринковому, економічному або правовому середо-
вищі, у якому діє підприємство, що відбулися 
протягом звітного періоду або очікувані найближ-
чим часом.

6.4. Збільшення протягом звітного періоду 
ринкових ставок відсотка або інших ринкових 
ставок доходу від інвестицій, яке може вплину-
ти на ставку дисконту і суттєво зменшити суму 
очікуваного відшкодування активу.

6.5. Перевищення балансової вартості чистих 
активів підприємства над їх ринковою варті-
стю.

6.6. Суттєві зміни способу використання акти-
ву протягом звітного періоду або такі очікувані 
зміни в наступному періоді, які негативно впли-
вають на діяльність підприємства.

6.7. Інші свідчення того, що ефективність ак-
тиву є або буде гіршою, ніж очікувалось.

7. За наявності ознак про зменшення ко-
рисності активу підприємство визначає суму 
очікуваного відшкодування активу. Незалежно 
від наявності ознак про зменшення корисності 
активів підприємство на дату річного балансу виз-
начає суму очікуваного відшкодування гудвілу, 
а також нематеріальних активів з невизначеним 
строком корисного використання і не використо-
вуваних на дату річного балансу нематеріальних 
активів.

8. Суму очікуваного відшкодування визначають 
окремо для кожного активу, крім випадку, установ-
леного пунктом 19 Положення (стандарту) 28.

9. Чиста вартість реалізації активу базується 
на цінах активного ринку за вирахуванням очіку-

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28  
«зМеншення корисності активів»

затверджено наказом Мінфіна україни від 24.12.2004 р. № 817

зареєстровано в Мінюсті україни 13.01.2005 р. за № 35/10315
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ваних витрат на реалізацію. До витрат на реалі-
зацію належать витрати, які можна прямо пов’я-
зати з продажем активу, за винятком фінансових 
витрат і витрат з податку на прибуток.

10. За відсутності активного ринку для кон-
кретного активу його чиста вартість реалізації 
базується на наявній інформації про суму, яку 
підприємство може отримати за актив на дату 
річного балансу в операції між обізнаними, за-
цікавленими та незалежними сторонами після 
вирахування витрат на його реалізацію.

11. Теперішня вартість майбутніх чистих 
грошових надходжень від активу визначаєть-
ся застосуванням відповідної ставки дисконту 
до майбутніх грошових потоків від безперервного 
використання активу та його продажу (списання) 
наприкінці строку корисного використання (ек-
сплуатації). Майбутні грошові потоки від активу 
визначаються, виходячи з фінансових планів під-
приємства на період не більше п’яти років. Якщо 
в підприємства є досвід визначення суми очікува-
ного відшкодування активу і наявні розрахунки, 
що свідчать про достовірність оцінки майбутніх 
грошових потоків, то така оцінка може визнача-
тися на підставі фінансових планів підприємства, 
які охоплюють період більше п’яти років.

При цьому грошові потоки в році, що настає 
за останнім роком, на який складено фінансовий 
план, та за кожний подальший рік використання 
активу приймаються в сумі, яка (без урахування 
впливу інфляції) не перевищує величину грошо-
вих потоків останнього року, на який складено 
фінансовий план.

12. Майбутні грошові потоки слід попередньо 
оцінювати для активу в його теперішньому стані. 
При визначенні майбутніх грошових потоків від 
активу не враховують очікувані надходження або 
вибуття грошових коштів унаслідок:

12.1. Майбутньої реструктуризації, щодо якої 
підприємством не визнано зобов’язання.

12.2. Майбутніх капітальних інвестицій для 
збільшення первісного рівня корисності активу.

12.3. Майбутніх грошових потоків від фінан-
сової діяльності.

12.4. Сплати (відшкодування) податку на при-
буток.

13. Майбутні грошові потоки від продажу (спи-
сання) активу наприкінці строку його корисного 
використання оцінюються за чистою вартістю 
його реалізації.

14. Ставка дисконту базується на ринковій 
ставці відсотка (до вирахування податку), що ви-
користовується в операціях з аналогічними ак-
тивами. За відсутності ринкової ставки відсотка 
ставка дисконту базується на ставці відсотка 
на можливі позики підприємства або розрахо-
вується за методом середньозваженої вартості 

капіталу підприємства.
При визначенні ставки дисконту враховують-

ся ризики, крім ризиків, що були враховані при 
визначенні майбутніх грошових потоків.

15. Втрати від зменшення корисності активу 
визнаються іншими витратами, а щодо активів, 
відображених в обліку за переоціненою варті-
стю, — у порядку, передбаченому відповідним 
положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку з одночасним зменшенням його балансової 
(залишкової) вартості. Після визнання втрат від 
зменшення корисності активу, що амортизується, 
нарахування амортизації здійснюється, вихо-
дячи з нової балансової (залишкової) вартості 
активу і переглянутого (у разі зміни) строку його 
корисного використання (експлуатації).

Приклад визначення суми очікуваного від-
шкодування активу та втрат від зменшення 
корисності активу наведено в додатку 1 до По-
ложення (стандарту) 28.

Відновлення корисності активу
16. Якщо на дату річного балансу ознаки змен-

шення корисності активу перестали існувати, 
то підприємство визначає і відображає вигоди від 
відновлення його корисності.

17. Про відновлення корисності активу можуть 
свідчити, зокрема, такі ознаки:

17.1. Суттєве збільшення ринкової вартості 
активу протягом звітного періоду.

17.2. Суттєві позитивні зміни в технологічно-
му, ринковому, економічному або правовому сере-
довищі, у якому діє підприємство, що відбулися 
протягом звітного періоду.

17.3. Зменшення протягом звітного періоду 
ринкових ставок відсотка або інших ринкових 
ставок доходу від інвестицій, яке може вплину-
ти на ставку дисконту і суттєво збільшити суму 
очікуваного відшкодування активу.

17.4. Суттєві зміни активу та/або способу його 
використання протягом звітного періоду або такі 
очікувані зміни в наступному періоді, які пози-
тивно вплинуть на діяльність підприємства.

17.5. Інші свідчення того, що ефективність 
активу є або буде кращою, ніж очікувалось.

18. Якщо ознаки зменшення корисності активу 
перестали існувати, то вигоди від відновлення 
корисності активу визнаються іншим доходом, 
а щодо активів, відображених в обліку за пере-
оціненою вартістю, — у порядку, передбаченому 
відповідним положенням (стандартом) бухгал-
терського обліку з одночасним збільшенням його 
балансової (залишкової) вартості. Після віднов-
лення корисності активу, що амортизується, на-
рахування амортизації здійснюється, виходячи 
з нової балансової (залишкової) вартості активу 
і переглянутого (у разі зміни) строку його корис-
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ного використання (експлуатації). Балансова 
(залишкова) вартість активу, збільшена внаслідок 
відновлення його корисності, не повинна пере-
вищувати балансову (залишкову) вартість цього 
активу, визначену на дату відновлення корисності 
без урахування попередньої суми втрат від змен-
шення його корисності.

Приклад визначення суми вигід від віднов-
лення корисності активу наведено в додатку 2 
до Положення (стандарту) 28.

Зменшення та відновлення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки

19. Якщо суму очікуваного відшкодування 
певного активу визначити неможливо, то визна-
чається сума очікуваного відшкодування групи 
активів, яка генерує грошові потоки і до якої на-
лежить цей актив.

20. Суму очікуваного відшкодування активу 
неможливо визначити, якщо теперішня вартість 
майбутніх грошових надходжень від цього акти-
ву суттєво відрізняється від чистої вартості його 
реалізації та якщо актив самостійно не генерує 
надходження грошових коштів від його викори-
стання.

21. Сума очікуваного відшкодування групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнача-
ється у порядку, установленому пунктами 9 — 14 
Положення (стандарту) 28.

Балансова вартість групи активів, яка генерує 
грошові потоки, включає балансову вартість лише 
тих активів, які можна прямо віднести до такої 
групи, або визначається шляхом розподілу ба-
лансової вартості активів на обґрунтованій та по-
слідовній основі.

Балансова вартість групи активів, яка генерує 
грошові потоки, не включає суму зобов’язання, 
якщо суму очікуваного відшкодування такої 
групи можна визначити без урахування цього 
зобов’язання.

Гудвіл, що виник в результаті об’єднання 
підприємств, на дату придбання розподіляється 
на кожну групу активів, яка генерує грошові 
потоки.

22. Втрати від зменшення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнаються, 
якщо сума очікуваного відшкодування цієї групи 
менша за її балансову вартість.

Балансова вартість окремих активів групи 
зменшується на відповідну частину зазначених 
втрат, визначену шляхом розподілу загальної 
суми втрат пропорційно балансовій вартості кож-
ного активу групи.

За наявності гудвілу в складі активів групи 
на суму втрат від зменшення корисності групи 
активів (до її розподілу між іншими окремими 
активами групи) зменшується вартість гудвілу 

(у межах балансової (залишкової) вартості гуд-
вілу).

Якщо чисту вартість реалізації окремого 
активу групи або теперішню вартість майбут-
ніх чистих грошових надходжень для окремого 
активу групи можна визначити, то балансова 
вартість такого активу не зменшується нижче 
чистої вартості реалізації активу або теперішньої 
вартості майбутніх чистих грошових надходжень 
від цього активу.

Сума втрат від зменшення корисності групи 
активів, яка відповідно до абзацу четвертого 
цього пункту не розподілена на окремий актив 
групи, розподіляється на інші активи групи про-
порційно їх балансовій вартості.

23. Втрати від зменшення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнаються 
для кожного активу групи в порядку, установле-
ному пунктом 15 Положення (стандарту) 28.

24. Вигоди від відновлення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнаються, 
якщо сума очікуваного відшкодування цієї групи 
перевищує її балансову вартість.

Балансова вартість окремого активу групи 
(за винятком гудвілу) збільшується на відповід-
ну частину зазначеного в абзаці першому цього 
пункту перевищення, визначену шляхом розпо-
ділу суми вигід пропорційно балансовій вартості 
кожного активу групи. При цьому балансова вар-
тість цих активів після відновлення корисності 
не повинна перевищувати їх балансову вартість, 
визначену на дату відновлення корисності без ура-
хування попередньої суми втрат від зменшення 
їх корисності.

25. При розподілі суми вигід від відновлення 
корисності групи активів, яка генерує грошові 
потоки, між активами цієї групи в порядку, уста-
новленому пунктом 24 Положення (стандарту) 28, 
балансова вартість окремого активу визначається 
за найменшою вартістю: за сумою його очікувано-
го відшкодування (якщо її можна визначити) або 
за його балансовою вартістю, визначеною на дату 
відновлення корисності без урахування поперед-
ньої суми втрат від зменшення його корисності.

Сума вигід від відновлення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, не розпо-
ділена на окремий актив відповідно до абзацу 
першого цього пункту, розподіляється на інші 
активи цієї групи пропорційно їх балансової 
вартості.

26. Вигоди від відновлення корисності групи 
активів, яка генерує грошові потоки, визнаються 
для кожного активу групи в порядку, установле-
ному пунктом 18 Положення (стандарту) 28.

Розкриття інформації про зменшення і віднов-
лення корисності активів у примітках до фінан-
сової звітності
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27. У примітках до фінансової звітності щодо 
кожної статті активів наводиться така інформа-
ція:

27.1. Сума втрат від зменшення корисності, 
відображених у звіті про фінансові результати.

27.2. Сума вигід від відновлення корисності, 
відображених у звіті про фінансові результати.

27.3. Сума втрат від зменшення корисності, 
відображених у складі власного капіталу.

27.4. Сума вигід від відновлення корисності, 
відображених у складі власного капіталу.

28. Якщо визнані втрати від зменшення ко-
рисності або вигоди від відновлення корисності 
окремого активу або групи активів, яка генерує 
грошові потоки, є суттєвими, то в примітках до фі-
нансової звітності наводиться така інформація:

28.1. Події та обставини, які спричинили змен-
шення або відновлення корисності.

28.2. Визнана сума втрат від зменшення корис-
ності та/або вигід від відновлення корисності.

28.3. Характеристика активу (назва, місце ви-
користання, сегмент, до якого належить актив), 
щодо якого визначалася сума втрат від зменшен-
ня або вигід від відновлення його корисності.

28.4. Характеристика (склад) групи активів, 
яка генерує грошові потоки (назва, місце вико-
ристання, сегмент, до якого належить група), 
із зазначенням поточного і попереднього способу 
включення активів до певної їх групи, причини 
зміни способу групування (якщо визначення 
складу групи активів, яка генерує грошові по-
токи, змінилося).

28.5. Оцінка (чиста вартість реалізації або 
теперішня вартість майбутніх чистих грошових 
надходжень від активу), за якою визначена сума 

очікуваного відшкодування активу чи групи 
активів, яка генерує грошові потоки.

28.6. База, прийнята для визначення чистої 
вартості реалізації (якщо сумою очікуваного від-
шкодування визнано чисту вартість реалізації).

28.7. Ставка дисконту, використана для по-
точного і попереднього визначення теперішньої 
вартості майбутніх чистих грошових надходжень 
від активу (якщо сума очікуваного відшкодуван-
ня активу визначена у звітному періоді за тепе-
рішньою вартістю майбутніх чистих грошових 
надходжень від активу).

28.8. Статті активів, на які впливають визнані 
втрати від зменшення корисності та/або вигоди 
від відновлення корисності, про які згідно з під-
пунктами 28.1 — 28.7 пункту 28 Положення 
(стандарту) 28 інформацію не наведено.

29. Для кожної групи активів, яка генерує 
грошові потоки, на яку було розподілено вартість 
гудвілу або нематеріальних активів з невизначе-
ним строком корисного використання, наводить-
ся така інформація:

29.1. Розподілена балансова вартість гудвілу.
29.2. Розподілена балансова вартість немате-

ріальних активів з невизначеним строком корис-
ного використання.

29.3. База, прийнята для визначення суми 
очікуваного відшкодування цієї групи.

30. Якщо частину вартості гудвілу, що виник 
в результаті об’єднання підприємств, протягом 
звітного періоду не було розподілено на групу 
активів, яка генерує грошові потоки, то на дату 
звітності наводяться нерозподілена вартість 
гудвілу і причини, з яких ця сума залишилася 
нерозподіленою.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»

ПРИКлАД ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ОЧІКУВАНОГО ВІДШКОДУВАННЯ 
АКТИВУ ТА ВТРАТ ВІД ЗМЕНШЕННЯ ЙОГО КОРИСНОСТІ

За станом на 31 грудня 2004 року устаткування, 
що використовується для виготовлення молочних 
продуктів, є об’єктом аналізу щодо можливого 
зменшення корисності. Первісна вартість устат-
кування становить 200000 грн., а його балансова 
(залишкова) вартість становить 140000 грн.

Є така інформація про грошові надходження 
і витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 
одиниці продукції, грн.:
ціна реалізації (без непрямих податків) - 5 
витрати - 3 

Прогнозований рівень інфляції для всіх дохо-
дів і витрат становить 10 % на рік. Прогнозова-
ний рівень зростання обсягу продажу впродовж 
наступних п’яти років — 4 % на рік. У 2006 році 
заплановано провести поточний ремонт устатку-
вання, вартість якого в діючих цінах 2004 року 
становить 10000 грн. Передбачається у 2008 році 
устаткування модифікувати, що дасть змогу 
скоротити змінні витрати на виробництво на 15 
%. Витрати на модифікацію оцінюються в сумі 
50000 грн.
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Залишковий термін корисного використання 
устаткування становить 8 років. Ліквідаційна 
вартість подібного устаткування оцінюється 
у діючих цінах і становить 10000 грн. Чисту вар-
тість реалізації устаткування на 31 грудня 2004 
року достовірно визначити неможливо. Для роз-
рахунку теперішньої вартості чистих грошових 
надходжень застосовано ставку 12 %.

Припускається, що всі грошові потоки вини-
кають в кінці звітного року.

Виходячи з наведених даних, чисті грошові 
надходження від реалізації одиниці продукції 
дорівнюють, грн.:

5 — 3 = 2.
Коригується дохід з урахуванням прогнозного 

індексу інфляції, грн.:

2005 рік 2 х 110 % = 2,2 

2006 рік 2,2 х 110 % = 2,42 

2007 рік 2,42 х 110 % = 2,66 

2008 рік 2,66 х 110 % = 2,93 

2009 рік 2,93 х 110 % = 3,22 

2010 рік 3,22 х 110 % = 3,54 

2011 рік 3,54 х 110 % = 3,89 

2012 рік 3,89 х 110 % = 4,28 

Визначаються прогнозні обсяги продукції, 
одиниць:

2005 рік 10000 х 104 % = 10400 

2006 рік 10400 х 104 % = 10820 

2007 рік 10820 х 104 % = 11250 

2008 рік 11250 х 104 % = 11700 

2009 рік 11700 х 104 % = 12170 

2010 рік 12170 х 100 % = 12170 

2011 рік 12170 х 100 % = 12170 

2012 рік 12170 х 100 % = 12170 

Оскільки немає подальшої інформації щодо 
темпів зростання продажу в наступних після 
2009 року роках, у 2010 — 2012 роках обсяг про-
дажу приймається на рівні 2009 року.

Далі визначаються чисті грошові надходжен-
ня, грн.:

2005 рік (10400 х 2,2) = 22880 

2006 рік (10820 х 2,42) – (10000 х 1,12) = 14084 

2007 рік (11250 х 2,66) = 29925 

2008 рік (11700 х 2,93) = 34281 

2009 рік (12170 х 3,22) = 39187 

2010 рік (12170 х 3,54) = 43085 

2011 рік (12170 х 3,89) = 47341 

2012 рік (12170 х 4,28) + (10000 х 1,18) = 73524 

При визначенні очікуваних грошових над-
ходжень не враховуються капітальні витрати 
(витрати на модернізацію). Для визначення став-
ки дисконтування очікуваних чистих грошових 
надходжень від використання устаткування 
використаємо існуючу ставку дисконту 12 %, 
скориговану на рівень інфляції:

(1 + 0,12) х (1 + 0,1) — 1 = 0,232.
Виходячи з цього, визначається теперішня 

вартість одної гривні для кожного року:

2005 рік 1 / (1 + 0,232) = 0,81169 

2006 рік 1 / (1 + 0,232)2 = 0,65884 

2007 рік 1 / (1 + 0,232)3 = 0,53477 

2008 рік 1 / (1 + 0,232)4 = 0,43407 

2009 рік 1 / (1 + 0,232)5 = 0,35228 

2010 рік 1 / (1 + 0,232)6 = 0,28598 

2011 рік 1 / (1 + 0,232)7 = 0,23213 

2012 рік 1 / (1 + 0,232)8 = 0,18841 

Далі розраховується теперішня вартість очі-
куваних грошових потоків від використання 
устаткування:

Рік 
Очікувані чисті 
грошові надход-

ження, грн. 

Фактор 
дисконту 

Теперішня 
вартість, грн. 

2005 22880 0,81169 18571 

2006 14084 0,65884 9279 

2007 29925 0,53477 16003 

2008 34281 0,43407 14880 

2009 39187 0,35228 13805 

2010 43085 0,28598 12321 

2011 47341 0,23213 10989 

2012 73524 0,18841 13853 

Разом   109701 

Оскільки чисту вартість реалізації устатку-
вання достовірно визначити неможливо, очіку-
ваною вартістю відшкодування устаткування 
є теперішня вартість очікуваних чистих грошо-
вих потоків. Виходячи з цього, сума втрат від 
зменшення корисності устаткування на 31 грудня 
2004 року дорівнює:

140000 – 109701= 30299.

Додаток 2  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»

ПРИКлАД ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ВИГІД ВІД ВІДНОВлЕННЯ КОРИСНОСТІ АКТИВУ

На дату річного балансу в підприємства є такі 
дані:

п е р в і с н а  в а р т і с т ь  у с т а т к у в а н н я  — 
100000 грн.;

метод нарахування амортизації — прямолі-
нійний;

строк корисного використання — 10 років;
строк фактичного використання — 3 роки;
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сума нарахованої амортизації — 30000 грн.;
залишкова вартість — 70000 грн.
На зазначену дату балансу існують ознаки про 

зменшення корисності цього устаткування (пункт 
6 Положення (стандарту) 28). За наслідками про-
ведених розрахунків сума очікуваного відшкоду-
вання становить 56000 грн., тому підприємством 
на цю саму дату річного балансу визнані втрати 
від зменшення корисності активу в сумі 14000 
(70000 — 56000) грн. При цьому метод нарахуван-
ня амортизації і строк корисного використання 
залишилися без змін.

Через три роки на дату річного балансу вста-
новлено, що ознаки зменшення корисності цього 
устаткування перестали існувати (пункти 16 — 17 
Положення (стандарту) 28).

На дату оцінки вигід від відновлення корис-
ності є такі дані:

первісна вартість — 100000 грн.;
сума нарахованої амортизації — 54000 (30000 

+ 56000 : 7 х 3) грн.;
сума втрат від зменшення корисності акти-

ву — 14000 грн.;
залишкова вартість — 32000 грн.;
визначена сума очікуваного відшкодування 

устаткування становить:
а) 37000 грн.; б) 44000 грн.
Залишкова вартість активу (після визнання 

вигід від відновлення його корисності) прийма-
ється за найменшою оцінкою: сумою очікуваного 
відшкодування активу або балансовою (залишко-
вою) вартістю цього активу, визначеною на дату 
відновлення корисності без урахування поперед-
ньої суми втрат від зменшення його корисності.

Підприємство розраховує залишкову вартість 
устаткування без урахування раніше визнаної 
суми втрат від зменшення його корисності таким 
чином:

При первісній вартості устаткування 100000 
грн., установленому строку корисного викори-
стання 10 років і застосуванні прямолінійного 
методу нарахування амортизації сума зносу 
за шість років використання цього устаткуван-
ня мала б становити 60000 (100000 : 10 х 6) грн. 
Таким чином, залишкова вартість дорівнювала 
б 40000 (100000 — 60000) грн.

а) оскільки сума очікуваного відшкодування 
устаткування на дату визнання вигід від віднов-
лення корисності не перевищує його залишкової 
вартості, визначеної на цю дату без урахування 
попередньої суми втрат від зменшення його корис-
ності, то залишкова вартість приймається в сумі 
очікуваного відшкодування — 37000 грн.

Підприємством визнаються вигоди від віднов-
лення корисності в сумі 5000 (37000 – 32000) грн.;

б) оскільки сума очікуваного відшкодування 
устаткування на дату визнання вигід від віднов-
лення корисності перевищує його залишкову 
вартість, визначену на цю дату без урахування 
попередньої суми втрат від зменшення корисно-
сті, то залишкова вартість приймається в сумі 
балансової (залишкової) вартості цього активу, 
визначеної на дату відновлення корисності без 
урахування попередньої суми втрат від зменшен-
ня його корисності, — 40000 грн.

Підприємством визнаються вигоди від віднов-
лення корисності в сумі 8000 (40000 — 32000) 
грн.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 29 «фінансова звітність за сегМентаМи»

наказ Мінфіна україни від 19.05.2005 р. № 412

зареєстровано в Мінюсті україни 03.06.2005 р. за № 621/10901
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 14.12.2005 р. № 868

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 29 «Фінансова звітність 
за сегментами», схвалене Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України, що додається.

2. У пункті 3 Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 27 «Діяльність, що припи-
няється», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 7 листопада 2003 року 
№ 617 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2003 року за № 1054/8375, 
абзаци другий та третій виключити.

3. Управлінню методології бухгалтерського 
обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міні-
стерства юстиції України.

4. Управлінню взаємодії з громадськістю 
та засобами масової інформації Департаменту 
забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л. 
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М.) після державної реєстрації цього наказу за-
безпечити його опублікування у засобах масової 
інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра фінансів України 
Регурецького В. В.

Міністр В. М. Пинзеник

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29  
«фінансова звітність за сегМентаМи»

затверджено наказом Мінфіна україни від 19 травня 2005 р. № 412

зареєстровано в Мінюсті україни 03.06.2005 р. за № 621/10901

Загальні положення
1. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» 
/далі — Положення (стандарт) 29/ визначає ме-
тодологічні засади формування інформації про 
доходи, витрати, фінансові результати, активи 
і зобов’язання звітних сегментів та її розкриття 
у фінансовій звітності.

2. Норми Положення (стандарту) 29 застосову-
ються підприємствами, організаціями та іншими 
юридичними особами (далі — підприємство) не-
залежно від форм власності (крім малих підпри-
ємств, неприбуткових організацій, банків і бюд-
жетних установ), якщо підприємство зобов’язано 
оприлюднювати річну фінансову звітність або під-
приємство займає монопольне (домінуюче) стано-
вище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), 
або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) 
підприємства до початку звітного року прийнято 
рішення про державне регулювання цін.

(пункт 2 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

3. Інформація про звітні сегменти наводиться 
в Додатку до приміток до річної фінансової звіт-
ності «Інформація за сегментами» — форма № 6 
/додаток 1 до Положення (стандарту) 29/.

(пункт 3 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Звітний сегмент — господарський або геогра-
фічний сегмент, який визначений підприємством 
за критеріями, наведеними у пунктах 6 — 9 По-
ложення (стандарту) 29, щодо якого має розкрива-
тися у річній фінансовій звітності інформація.

Внутрішньогосподарські розрахунки — роз-
рахунки, що виникають у результаті господарсь-
ких операцій між структурними підрозділами 

підприємства, виділеними як сегменти з метою 
розкриття їх доходів, витрат, фінансових резуль-
татів, активів та зобов’язань.

Географічний сегмент — відокремлювана ча-
стина діяльності підприємства з виробництва та/
або продажу певного виду (або групи) продукції 
(товарів, робіт, послуг) у конкретному економічно-
му середовищі, яка відрізняється від інших:

економічними і політичними умовами геогра-
фічного регіону;

взаємозв’язком між діяльністю в різних гео-
графічних регіонах;

територіальним розташуванням виробництва 
продукції (робіт, послуг) або покупців продукції 
(товарів, робіт, послуг);

характерними для географічного регіону ри-
зиками діяльності;

правилами валютного контролю і валютними 
ризиками в таких регіонах.

Господарський сегмент — відокремлювана ча-
стина діяльності підприємства з виробництва та/або 
продажу певного виду (або групи) продукції (това-
рів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших:

видом продукції (товарів, робіт, послуг);
способом отримання доходу (способом розпов-

сюдження продукції, товарів, робіт, послуг);
характером виробничого процесу;
характерними для цієї діяльності ризиками;
категорією покупців.

Визначення звітних сегментів
5. Інформація формується у бухгалтерсько-

му обліку за господарськими та географічними 
сегментами, які визначаються підприємством 
на основі його організаційної структури.

Сегмент може бути визначений і за критерієм 
дотримання єдиного технологічного процесу, 
який може здійснюватися в кількох географічних 
регіонах, що обумовлено стадіями виробництва 
продукції, політикою післяпродажного обслуго-
вування, умовами доставки товарів тощо.
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При визначенні сегментів враховуються ризи-
ки, які обумовлені особливостями ринку збуту 
продукції (товарів, робіт, послуг) у даному регіоні, 
валютні ризики, які виникають при провадженні 
діяльності в двох або більше країнах, тощо.

6. Сегмент визнається, якщо він відповідає 
більшості з критеріїв визначення господарського 
і географічного сегментів.

7. Залежно від сутності ризиків та організацій-
ної структури підприємства географічні сегменти 
поділяються на два види:

7.1. Географічний виробничий сегмент виді-
ляється за місцем розташування виробництва 
продукції (робіт, послуг) підприємства.

7.2. Географічний збутовий сегмент виділя-
ється за місцем розташування основних ринків 
збуту та покупців продукції (товарів, робіт, по-
слуг) підприємства.

Основою для виділення географічного сег-
мента може виступати діяльність, яка ведеться 
в окремій області (областях) України, в окремій 
зарубіжній країні, в кількох зарубіжних краї-
нах, у сталих регіональних угрупованнях країн. 
Підприємство самостійно визначає ступінь дета-
лізації географічних регіонів, виходячи з необ-
хідності розкриття суттєвої інформації.

8. Формування звітних сегментів здійснюється 
на основі виділених господарських і географічних 
сегментів та шляхом об’єднання кількох под-
ібних сегментів одного виду в окремий звітний 
сегмент. Подібними визнають сегменти, які ма-
ють протягом кількох звітних періодів однакові 
(наближені) значення прибутку та відповідають 
більшості критеріїв визначення господарського 
і географічного сегментів.

При об’єднанні господарських сегментів ана-
лізуються особливості та призначення продукції 
(товарів, робіт, послуг), характер виробничого 
процесу, категорія покупців, способи отриман-
ня доходу (способи розповсюдження продукції, 
товарів, робіт, послуг) тощо.

При об’єднанні географічних сегментів врахо-
вуються особливості регіональних економічних 
і геополітичних умов.

9. Господарський сегмент або географічний 
сегмент визначається звітним, якщо більша 
частина його доходу створюється від продажу 
продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім по-
купцям і одночасно показники його діяльності 
відповідають одному з таких критеріїв:

дохід даного сегмента підприємства від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім 
покупцям і за внутрішньогосподарськими розра-
хунками підприємства становить не менше ніж 
10 % сукупного доходу від продажу зовнішнім 
покупцям і за внутрішньогосподарськими розра-
хунками всіх сегментів певного виду (господарсь-

кого або географічного відповідно);
фінансовий результат даного сегмента стано-

вить не менше ніж 10 % сумарного фінансового 
результату всіх сегментів певного виду (госпо-
дарського або географічного відповідно). Якщо 
підприємство за різними сегментами у звітному 
періоді має одночасно різні фінансові результати 
(прибутки та збитки), то звітним визначається 
сегмент, фінансовий результат якого становить 
не менше ніж 10 % більшої з двох абсолютних 
величин — сумарного прибутку або сумарного 
збитку всіх сегментів даного виду;

балансова вартість активів даного сегмента 
становить не менше ніж 10 % сукупної балансо-
вої вартості активів усіх сегментів певного виду 
(господарського або географічного відповідно).

Приклад визначення звітного сегмента наведе-
но в додатку 2 до Положення (стандарту) 29.

Підприємства, які займають монопольне (до-
мінуюче) становище на ринку продукції (товарів, 
робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, 
послуг) яких до початку звітного року прийнято 
рішення про державне регулювання цін, визна-
чають такі види продукції (товарів, робіт, послуг) 
окремими пріоритетними звітними господарськи-
ми сегментами незалежно від того, чи відповіда-
ють показники діяльності критеріям, наведеним 
в абзацах першому — четвертому цього пункту.
(пункт 9 доповнено абзацом згідно з наказом Міні-
стерства фінансів України від 14.12.2005 р. № 868)

10. При невідповідності показників сформо-
ваних сегментів критеріям, зазначеним у пункті 
9 Положення (стандарту) 29, необхідно провести 
подальше об’єднання двох або кількох подібних 
сегментів.

11. Сегмент, який не відповідає зазначеним 
у пункті 9 Положення (стандарту) 29 критеріям, 
може бути визнаний звітним сегментом, якщо цей 
сегмент має важливе значення для підприємства 
в цілому (забезпечує діяльність інших сегментів 
тощо) і інформація про нього є суттєвою.

12. Господарські або географічні сегменти, які 
не відповідають критеріям, зазначеним у пункті 
9, і які не можна включити до складу будь-якого 
звітного сегмента, вважаються неподібними сег-
ментами. Показники неподібних сегментів у До-
датку до приміток до річної фінансової звітності 
включаються до складу нерозподіленої статті, з ви-
користанням яких узгоджуватимуться відповідні 
показники діяльності звітних сегментів і підпри-
ємства в цілому за статтями Балансу (форма № 1) 
та Звіту про фінансові результати (форма № 2).

(пункт 12 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

13. Дохід від операцій із зовнішніми покупця-
ми всіх визначених звітних сегментів, інформація 
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про які наводиться в Додатку до річної фінан-
сової звітності, має становити не менше ніж 75 
% загального доходу підприємства від операцій 
із зовнішніми покупцями. Якщо сукупний дохід 
визнаних звітних сегментів менше такого рівня, 
то здійснюється виділення додаткових сегментів 
з метою досягнення зазначеного рівня доходу, 
навіть, якщо такі додаткові сегменти не будуть 
відповідати критеріям, зазначеним у пункті 9 
Положення (стандарту) 29.

Сегмент, який було визначено звітним у по-
передньому році, але який у поточному році 
не відповідає критеріям звітного сегмента, має 
визначатися звітним сегментом, якщо підприєм-
ство протягом дванадцяти місяців або операцій-
ного циклу, якщо він більше дванадцяти місяців, 
очікує досягнення цим сегментом показників, які 
відповідають критеріям, зазначеним у пункті 9.

Якщо у звітному році підприємство визначає 
нові звітні сегменти, які виникають унаслідок 
зміни (розширення) господарської діяльності 
підприємства, то за цими звітними сегментами 
наводяться відповідні порівняльні показники 
за попередній звітний період або надається обґ-
рунтоване пояснення причин неможливості до-
стовірного визначення показників.

14. За характером впливу на фінансовий ре-
зультат звичайної діяльності підприємства звітні 
сегменти поділяються на пріоритетні і допоміжні. 
У фінансовій звітності інформація про пріоритет-
ні звітні сегменти (господарські або географічні) 
розкривається більш деталізовано. При визначен-
ні пріоритетного виду звітного сегмента врахову-
ється організаційна структура підприємства.

Пріоритетним сегментом може бути визначе-
но або господарський сегмент, або географічний 
виробничий сегмент, або географічний збутовий 
сегмент.

15. Якщо організаційна структуризація ви-
робничих та інших відокремлених підрозділів 
підприємства побудована за видами продукції 
(товарів, робіт, послуг), що виробляється, то пріо-
ритетним визнається господарський вид сегмента, 
а допоміжним — географічний. Якщо органі-
заційна структуризація виробничих та інших 
відокремлених підрозділів підприємства здійсню-
валася за регіонами, в яких підприємство функ-
ціонує, то пріоритетним визнається географічний 
вид сегмента, а допоміжним — господарський.

У разі відсутності чітких переваг залежності 
фінансових результатів і ризиків пріоритетним 
звітним сегментом визнається господарський 
сегмент, а допоміжним — географічний.

16. За певних обставин (реорганізація підприєм-
ства, припинення певного виду діяльності) підприєм-
ство може змінити у звітному періоді пріоритетний 
сегмент. Зміна облікової політики щодо сегментів 

відображається відповідно до Положення (стандар-
ту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок 
і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 
року № 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21 червня 1999 року за № 392/3685.

17. Обліковою політикою підприємства виз-
начаються види сегментів, пріоритетний вид 
сегмента, засади ціноутворення у внутрішнього-
сподарських розрахунках.

Визначення доходів і витрат звітних сегментів
18. Доходами звітного сегмента визнається 

частина доходів підприємства від продажу зов-
нішнім покупцям і за внутрішньогосподарськи-
ми розрахунками, отримання яких забезпечено 
звичайною діяльністю господарського або гео-
графічного сегмента та які безпосередньо можуть 
бути віднесені (або визначені шляхом розподілу 
на обґрунтованій та послідовній основі) до звіт-
ного сегмента, за вирахуванням податку на до-
дану вартість, акцизного збору, інших зборів 
і вирахувань з доходу (збори, знижки, повернення 
товарів тощо).

Витратами звітного сегмента визнається части-
на витрат підприємства, що пов’язані з звичай-
ною діяльністю господарського або географічного 
сегмента та безпосередньо можуть бути віднесені 
(або визначені шляхом розподілу на обґрунтова-
ній та послідовній основі) до звітного сегмента.

19. У розділі I Додатка до приміток до річної 
фінансової звітності наводяться показники основ-
ної діяльності пріоритетних звітних (господарсь-
кого, географічного виробничого або географіч-
ного збутового) сегментів і нерозподілені статті. 
Сукупні дані показників за звітними сегментами 
та нерозподіленими статтями мають узгоджува-
тися із відповідними загальними показниками 
фінансової звітності підприємства (консолідова-
ної фінансової звітності).

(пункт 19 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

20. Доходи звітних сегментів наводяться за ви-
рахуванням податку на додану вартість, акцизно-
го збору, інших зборів і вирахувань з доходу.

Фінансові доходи і фінансові витрати звітних 
сегментів наводяться, якщо отримання фінансових 
доходів є основною діяльністю підприємства.

Дохід сегмента від участі в капіталі асоційо-
ваних і спільних підприємств та дохід від інших 
інвестицій, облік яких ведеться за методом участі 
в капіталі, наводиться в сумі, що безпосередньо 
стосується звітного сегмента.

Доходи і витрати звітних сегментів, пов’язані 
з продажем та зменшенням корисності фінансо-
вих інвестицій, наводяться, якщо здійснення 
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фінансових інвестицій є основною діяльністю 
підприємства.

Доходи та витрати, які не можуть бути розпо-
ділені на окремі звітні сегменти, включаються 
до нерозподілених статей, зокрема втрати від 
участі в капіталі.

Доходи і витрати, пов’язані з продажем основ-
них засобів і нематеріальних активів, включа-
ються до складу інших доходів та інших витрат 
звітного сегмента за умови, що зазначені активи 
стосуються звітного сегмента.

До складу доходів звітних сегментів не вклю-
чаються доходи від надзвичайних подій та дохід 
з податку на прибуток.

21. До складу витрат звітних сегментів 
не включаються: адміністративні витрати та ви-
трати на збут, які пов’язані з діяльністю під-
приємства в цілому і не можуть бути віднесені 
до окремого сегмента; витрати з податку на при-
буток; надзвичайні витрати, якщо їх виникнення 
прямо не пов’язано з певним звітним сегментом.

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші 
операційні витрати наводяться в сумі, яка безпосе-
редньо стосується звітного сегмента або визначена 
шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній 
основі на окремий звітний сегмент (наприклад, 
пропорційно доходу від реалізації продукції, то-
варів, робіт, послуг зовнішнім покупцям).

22. Показники доходів за рік допоміжних 
звітних сегментів наводяться в розділах II і III До-
датка до приміток до річної фінансової звітності 
в такому порядку:

(пункт 22 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

22.1. Якщо пріоритетним видом сегмента об-
рано господарський сегмент, то в розділі II за кож-
ним допоміжним звітним географічним збутовим 
сегментом наводиться дохід (за вирахуванням по-
датку на додану вартість, акцизного збору, інших 
зборів і вирахувань з доходу) від продажу продук-
ції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

22.2. Якщо пріоритетним видом сегмента об-
рано географічний виробничий або географічний 
збутовий сегмент, то в розділі II за кожним допо-
міжним звітним господарським сегментом наво-
диться дохід (за вирахуванням податку на додану 
вартість, акцизного збору, інших зборів і вира-
хувань з доходу) від продажу продукції (товарів, 
робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

22.3. Якщо пріоритетним видом сегмента об-
рано географічний виробничий сегмент і якщо 
місце розташування покупців відрізняється 
від місця розташування активів підприємства, 
то в розділі III за кожним допоміжним звітним 
географічним збутовим сегментом наводиться 
дохід (за вирахуванням податку на додану вар-

тість, акцизного збору, інших зборів і вирахувань 
з доходу) від продажу продукції (товарів, робіт, 
послуг) зовнішнім покупцям.

23. За кожним звітним сегментом у розділі 
I наводиться інформація про річну суму аморти-
заційних відрахувань і капітальних інвестицій.

Визначення активів і зобов’язань 
за звітними сегментами

24. У розділі I Додатка до приміток до річної 
фінансової звітності наводяться дані про балан-
сову вартість активів і зобов’язань пріоритетних 
звітних (господарського, географічного вироб-
ничого або географічного збутового) сегментів 
і нерозподілені статті. Сукупні дані про активи 
і зобов’язання за звітними сегментами та не-
розподіленими статтями мають узгоджуватися 
із відповідними загальними показниками фі-
нансової звітності підприємства (консолідованої 
фінансової звітності).

(пункт 24 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

25. Активами звітного сегмента визнаються 
активи господарського або географічного сегмен-
та, які використовуються ним для виконання 
своєї звичайної діяльності і безпосередньо стосу-
ються цього сегмента.

Зобов’язаннями звітного сегмента визнають 
заборгованість господарського або географічного 
сегмента підприємства, що виникла внаслідок 
виконання ним своєї звичайної діяльності і без-
посередньо стосується цього сегмента.

Активи та зобов’язання вважаються такими, 
що безпосередньо стосуються звітного сегмента під-
приємства, якщо доходи та витрати, пов’язані з їх-
нім використанням або виникненням, включаються 
до складу інформації про цей сегмент при складанні 
фінансової звітності. Наприклад, дебіторська (кре-
диторська) заборгованість з нарахованих до одер-
жання (до виплати) відсотків належить до складу 
активів (зобов’язань) сегмента, якщо ці відсотки 
віднесені до доходів (витрат) звітного сегмента.

26. Основні засоби і нематеріальні активи, які 
використовуються одночасно кількома звітними 
сегментами підприємства, включаються до того 
звітного сегмента, до витрат якого включено суму 
амортизації за такими необоротними активами.

27. Інвестиції, у тому числі фінансові інвести-
ції, які обліковуються за методом участі в капі-
талі, включаються до складу активів звітного 
сегмента, якщо доходи у вигляді відсотків (ди-
відендів) та доходи (втрати) від участі в капіталі 
від таких інвестицій включаються до доходів 
(витрат) такого звітного сегмента.

Дебіторська заборгованість та інші активи, 
що призводять до виникнення у підприємства 
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доходів у вигляді відсотків чи дивідендів, відно-
сяться до звітного сегмента, якщо зазначені дохо-
ди включені до доходів такого звітного сегмента.

28. До складу активів звітного сегмента 
не включаються:

відстрочені податкові активи;
дебіторська заборгованість з податку на при-

буток;
фінансові інвестиції, якщо цей актив не вини-

кає внаслідок основної діяльності цього звітного 
сегмента, а доходи і витрати, пов’язані з такими фі-
нансовими інвестиціями, не включаються до скла-
ду доходів і витрат такого звітного сегмента;

дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів у вигляді дивідендів, якщо 
такі доходи не включаються до складу доходів 
звітного сегмента;

інші оборотні активи, які пов’язані з діяль-
ністю підприємства в цілому і не стосуються 
окремого сегмента.

29. Зобов’язання, що виникли на рівні підприєм-
ства і стосуються кількох його звітних сегментів, роз-
поділяються, якщо витрати на обслуговування боргу 
також розподіляються на такі звітні сегменти.

30. До складу зобов’язань звітного сегмента 
не включаються:

забезпечення наступних витрат і платежів 
та цільове фінансування, якщо вони стосуються 
діяльності підприємства в цілому;

відстрочені податкові зобов’язання;
довгострокові фінансові зобов’язання, зобов’я-

зання за кредитами банків та інших фінансових 
установ, якщо отримання фінансових доходів 
не є основною діяльністю звітного сегмента;

поточні зобов’язання за розрахунками з учас-
никами;

зобов’язання з податку на прибуток, інші 
зобов’язання перед бюджетом та державними ці-
льовими фондами, які не можна на обґрунтованій 
та послідовній основі розподілити між звітними 
сегментами підприємства.

31. Показники активів на кінець року і капі-
тальних інвестицій за рік допоміжних звітних 
сегментів наводяться в розділах II і III Додатка 
до приміток до річної фінансової звітності в та-
кому порядку:

(пункт 31 із змінами, внесеними згід-
но з наказом Міністерства фінансів 

України від 14.12.2005 р. № 868)

31.1. Якщо пріоритетним видом сегмента 
обрано господарський сегмент, то в розділі III 
за кожним допоміжним звітним географічним 
виробничим сегментом наводяться балансова 
вартість активів і капітальні інвестиції.

31.2. Якщо пріоритетним видом сегмента об-
рано географічний виробничий або географічний 
збутовий сегмент, то в розділі II за кожним допо-

міжним звітним господарським сегментом наво-
диться балансова вартість активів і капітальні 
інвестиції.

31.3. Якщо пріоритетним видом сегмента обра-
но географічний збутовий сегмент і якщо активи 
і покупці розташовані в різних регіонах, то в роз-
ділі III за кожним допоміжним звітним географіч-
ним виробничим сегментом наводяться балансова 
вартість активів і капітальні інвестиції.

31.4. Підприємство може доповнювати перед-
бачений у розділах II і III перелік показників 
допоміжних звітних сегментів.

32. Якщо звітний сегмент підприємства утво-
рився внаслідок операції з придбання, порядок 
обліку якої встановлено Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання під-
приємств», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 7 липня 1999 року № 163 
і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
23 липня 1999 року за № 499/3792, то різниця між 
балансовою вартістю придбаних ідентифікованих 
активів і зобов’язань та їхньою справедливою вар-
тістю визнається активом або зобов’язанням при 
включенні таких активів і зобов’язань до такого 
звітного сегмента.

33. Визначення звітних сегментів у консолі-
дованій фінансовій звітності та розкриття інфор-
мації про звітні сегменти здійснюється на основі 
показників консолідованої фінансової звітності.

34. Якщо материнське підприємство, яке має 
складати консолідовану фінансову звітність, 
приймає рішення про розкриття інформації 
за сегментами за показниками консолідованої 
фінансової звітності, то воно узгоджує з дочірніми 
підприємствами, показники яких включаються 
до консолідованої фінансової звітності, облікову 
політику щодо формування звітних сегментів 
і визначення пріоритетного виду сегмента.

Якщо показники дочірнього підприємства 
не включаються до консолідованої фінансової 
звітності, то такі показники включаються до не-
розподілених статей.

35. У примітках до річної фінансової звітності 
наводяться дані про суму доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покуп-
цям і суму доходів за внутрішньогосподарськими 
розрахунками сегмента, який не визначено звітним 
сегментом, якщо більша частина доходу цього сег-
мента сформована за внутрішньогосподарськими 
розрахунками та дохід цього сегмента від реалі-
зації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім 
покупцям становить не менше ніж 10 % загального 
доходу підприємства від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко
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Додаток 2 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»

ПРИКлАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСьКИх СЕГМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1. Визначення звітного сегмента на основі критерію доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)
(тис. грн.)

№
з/п 

Господарський сегмент 
Дохід сегмента від 
операцій з зовніш-

німи покупцями 

Дохід сегмента 
від операцій з ін-

шими сегментами 

Сукупний до-
ход сегмента 
(гр. 3 + гр. 4) 

Порівняння 
з критерієм* 

Визнання 
звітним 

сегментом 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Виробництво та продаж 
ліків 

205000 - 205000 Відповідає Так 

2 Виробництво та продаж 
харчових добавок 

195000 - 195000 Відповідає Так 

3 Виробництво та продаж 
автомобілів 

50000 10000 60000 Не відповідає Ні 

4 Продаж діагностичного 
обладнання 

55000 - 55000 Не відповідає Ні 

5 Виробництво та продаж 
ароматизаторів 

30000 25000 55000 Не відповідає Ні 

6 Виробництво та продаж 
медичного приладдя 

30000 70000 100000 Відповідає Ні 

7 Разом 565000 105000 670000 Х Х 
___________

* критерій (10 % х гр. 5 р. 7 = 67000 грн.)

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу автомобілів, ароматизаторів і сегмент з продажу 
діагностичного обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхньо-
го сукупного доходу від реалізації продукції (товарів) не відповідає необхідному критерію. Сегмент 
з виробництва та продажу медичного приладдя не може бути визнаний звітним сегментом, оскільки 
переважна частина доходу отримується від операцій з іншими сегментами підприємства (внутрішньо-
господарські розрахунки). Тому в подальшому його не перевіряють на відповідність іншим критеріям 
визнання звітного сегмента.

2. Визначення звітного сегмента на основі критерію фінансового результату сегмента
(тис. грн.)

№
з/п 

Господарський сегмент 
Прибуток 
сегмента 

Збиток 
сегмента 

Порівняння 
з критерієм* 

Визнання 
звітним 

сегментом 
1 2 3 4 5 6 

1 Виробництво та продаж ліків 10000 - Не відповідає Ні 

2 Виробництво та продаж харчових добавок 80000 - Відповідає Так 

3 Виробництво та продаж автомобілів 30000 - Відповідає Так 

4 Продаж діагностичного обладнання 10000 - Не відповідає Ні 

5 Виробництво та продаж ароматизаторів - 10000 Не відповідає Ні 

6 Разом 130000 10000 Х Х 

___________
* критерій (10 % х гр. 3 р. 6 = 13000 грн.)

Висновок. Сегменти з виробництва та продажу ліків, ароматизаторів і сегмент з продажу діаг-
ностичного обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина їхнього 
фінансового результату (прибутку) не відповідає необхідному критерію.

3. Визначення звітного сегмента на основі критерію балансової вартості активів
(тис. грн.)

№
з/п 

Господарський сегмент 
Балансова вартість 

активів сегмента 
Порівняння 
з критерієм* 

Визнання звітним 
сегментом 

1 2 3 4 5 

1 Виробництво та продаж ліків 450000 Відповідає Так 

2 Виробництво та продаж харчових до-
бавок 

115000 Відповідає Так 
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1 2 3 4 5 

3 Виробництво та продаж автомобілів 290000 Відповідає Так 

4 Продаж діагностичного обладнання 60000 Не відповідає Ні 

5 Виробництво та продаж ароматизаторів 95000 Не відповідає Ні 

6 Разом 1010000 Х Х 

___________
* критерій (10 % х гр. 3 р. 6 = 101000 грн.)

Висновок. Сегмент з виробництва та продажу ароматизаторів і сегмент з продажу діагностичного 
обладнання не можуть бути визнані звітними сегментами, оскільки величина балансової вартості 
активів цих сегментів не відповідає оціночному критерію.

Загальний висновок. Сукупний дохід від операцій із зовнішніми споживачами всіх сегментів, 
визнаних звітними сегментами (виробництво та продаж ліків; виробництво та продаж харчових до-
бавок; виробництво та продаж автомобілів), дорівнює 450000 грн. Для встановлення відповідності 
цього доходу критерію (75 %) визначається сума загального доходу від звичайної діяльності. Сума 
загального доходу від звичайної діяльності підприємства визначається складанням даних рядків 035, 
060, 110, 120, 130 Звіту про фінансові результати (форма № 2). Для цілей прикладу цей дохід стано-
вить 600000 грн. Рівень достатності доходів сегментів для визначення їх звітними становить 450000 
(600000 х 75 %) грн. Таким чином, для розкриття інформації за сегментами достатньо визначення 
зазначених трьох сегментів звітними.

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 30 «біологічні активи»

наказ Мінфіна україни від 18.11.2005 р. № 790

зареєстровано в Мінюсті україни 05.12.2005 р. за № 1456/11736
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 30 «Біологічні активи», схвалене 
Методологічною радою з бухгалтерського обліку 
при Міністерстві фінансів України, що додаєть-
ся.

2. Управлінню методології бухгалтерського 
обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання 
цього наказу на державну реєстрацію до Міні-

стерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності 

Міністра (патронатна служба) (Марненко І. І.) 
після державної реєстрації цього наказу забез-
печити його опублікування в засобах масової 
інформації.

4. Зазначене Положення (стандарт) 30 набирає 
чинності з 01.01.2007.

5. Контроль за виконанням цього наказу 
покласти на заступника Міністра Регурецько-
го В. В.

Міністр В. М. Пинзеник

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 30 «біологічні активи»

затверджено наказом Мінфіна україни від 18.11.2005 р. № 790

зареєстровано в Мінюсті україни 05.12.2005 р. за № 1456/11736

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) 30 визначає мето-

дологічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про біологічні активи і про 

одержані в процесі їх біологічних перетворень 
додаткові біологічні активи й сільськогосподарсь-
ку продукцію та розкриття інформації про них 
у фінансовій звітності.
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2. Норми Положення (стандарту) 30 засто-
совуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-
приємства) усіх форм власності (крім банків 
і бюджетних установ) щодо сільськогосподарсь-
кої діяльності.

3. Положення (стандарт) 30 не поширюється 
на:

3.1. Сільськогосподарську продукцію, що збе-
рігається після її первісного визнання.

3.2. Продукти переробки сільськогосподарсь-
кої продукції.

3.3. Біологічні активи, не пов’язані із сільсь-
когосподарською діяльністю.

Приклади біологічних активів і сільського-
сподарської продукції наведені в додатку до По-
ложення (стандарту) 30.

4. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Біологічний актив — тварина або рослина, 
яка в процесі біологічних перетворень здатна 
давати сільськогосподарську продукцію та/або 
додаткові біологічні активи, а також приносити 
в інший спосіб економічні вигоди.

Біологічні перетворення — процес якісних 
і кількісних змін біологічних активів.

Витрати на місці продажу — витрати, по-
в’язані з продажем біологічних активів і сільсь-
когосподарської продукції на активному ринку, 
зокрема комісійні винагороди продавцям, бро-
керам, непрямі податки, що сплачуються при 
реалізації продукції.

Група біологічних активів — сукупність 
подібних за характеристиками, призначенням 
та умовами вирощування тварин або рослин.

Довгострокові біологічні активи — усі біо-
логічні активи, які не є поточними біологічними 
активами.

Додаткові біологічні активи — біологічні 
активи, одержані в процесі біологічних пере-
творень.

Поточні біологічні активи — біологічні 
активи, здатні давати сільськогосподарську про-
дукцію та/або додаткові біологічні активи, прино-
сити в інший спосіб економічні вигоди протягом 
періоду, що не перевищує 12 місяців, а також 
тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Сільськогосподарська продукція — актив, 
одержаний в результаті відокремлення від бі-
ологічного активу, призначений для продажу, 
переробки або внутрішньогосподарського спо-
живання.

Сільськогосподарська діяльність — процес 
управління біологічними перетвореннями з ме-
тою отримання сільськогосподарської продукції 
та/або додаткових біологічних активів.

Визнання та оцінка біологічних активів
5. Біологічний актив та/або сільськогоспо-

дарська продукція визнаються активом, якщо 
існує імовірність отримання підприємством 
у майбутньому економічних вигод, пов’язаних 
з їх використанням, та їх вартість може бути до-
стовірно визначена.

6. Об’єктом бухгалтерського обліку є окремий 
вид біологічних активів або їх група.

7. Придбаний (одержаний) біологічний актив 
зараховується на баланс підприємства за пер-
вісною вартістю, яка визначається відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
7 «Основні засоби» або Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

8. Первісна вартість безоплатно одержаних 
біологічних активів дорівнює їх справедливій 
вартості з урахуванням витрат, безпосередньо 
пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому 
вони придатні для використання із запланованою 
метою.

Первісною вартістю біологічних активів, 
що одержані як внесок до статутного капіталу 
підприємства, визнається погоджена засновни-
ками (учасниками) підприємства їх справедлива 
вартість з урахуванням витрат, безпосередньо 
пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому 
вони придатні для використання із запланованою 
метою.

9. Додаткові біологічні активи при первісному 
визнанні оцінюються за справедливою вартістю, 
зменшеною на очікувані витрати на місці прода-
жу. Первісне визнання додаткових біологічних 
активів відображається у тому звітному періоді, 
у якому вони відокремлені від біологічного ак-
тиву.

10. Біологічні активи відображаються на дату 
проміжного і річного балансу за справедливою 
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на міс-
ці продажу.

11. Довгострокові біологічні активи, справед-
ливу вартість яких на дату балансу достовірно 
визначити неможливо, визнаються та відобража-
ються за первісною вартістю з урахуванням суми 
їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така 
оцінка застосовується до періоду, у якому стає 
можливим визначити справедливу вартість довго-
строкових біологічних активів. Оцінка та аморти-
зація таких довгострокових біологічних активів 
здійснюється відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та 28 
«Зменшення корисності активів».

Поточні біологічні активи, справедливу вар-
тість яких на дату балансу достовірно визначи-
ти неможливо, визнаються та відображаються 
за первісною вартістю, крім поточних біологічних 
активів рослинництва, які визнаються і відобра-
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жаються як незавершене виробництво. Такий 
підхід застосовується до періоду, у якому стає 
можливим визначити справедливу вартість по-
точних біологічних активів. Оцінка таких поточ-
них біологічних активів здійснюється відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси».

(абзац другий пункту 11 у редакції на-
казу Міністерства фінансів Укра-

їни від 11.12.2006 р. № 1176)

12. Сільськогосподарська продукція при 
її первісному визнанні оцінюється за справедли-
вою вартістю, зменшеною на очікувані витрати 
на місці продажу. Первісне визнання сільсько-
господарської продукції відображається у тому 
звітному періоді, у якому вона відокремлена від 
біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її пер-
вісного визнання оцінюють та відображають 
відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 9 «Запаси».

13. Визначення справедливої вартості біоло-
гічних активів і сільськогосподарської продукції 
ґрунтується на цінах активного ринку.

За наявності кількох активних ринків біоло-
гічних активів і сільськогосподарської продук-
ції їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, 
на якому підприємство передбачає продавати 
біологічні активи та/або сільськогосподарську 
продукцію.

Оцінка сільськогосподарської продукції за до-
говірними цінами допускається лише за обтяж-
ливими контрактами.

14. За відсутності активного ринку визначен-
ня справедливої вартості біологічних активів 
і сільськогосподарської продукції здійснюється 
за:

14.1. Останньою ринковою ціною операції 
з такими активами (за умови відсутності суттєвих 
негативних змін у технологічному, ринковому, 
економічному або правовому середовищі, у якому 
діє підприємство).

14.2. Ринковими цінами на подібні активи, 
скоригованими з урахуванням індивідуальних 
характеристик, особливостей або ступеня за-
вершеності біологічних перетворень активу, для 
якого визначається справедлива вартість.

14.3. Додатковими показниками, які характе-
ризують рівень цін на біологічні активи і сільсь-
когосподарську продукцію.

15. У разі відсутності інформації про ринкові 
ціни на біологічні активи справедлива вартість 
визначається за теперішньою вартістю майбутніх 
чистих грошових надходжень від активу, обчис-
леною відповідно до пунктів 11 — 14 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшен-
ня корисності активів».

16. Якщо біологічні активи рослинного поход-
ження на активному ринку оцінюються з ураху-
ванням вартості землі та капітальних витрат на її 
поліпшення, то оцінка таких біологічних активів 
здійснюється за вирахуванням справедливої варто-
сті землі та капітальних витрат на її поліпшення.

Доходи та витрати 
сільськогосподарської діяльності

17. Витрати, пов’язані з біологічними перетво-
реннями біологічних активів, визнаються витра-
тами основної діяльності. Облік витрат ведеться 
за окремими об’єктами обліку витрат (окремі 
види біологічних активів та/або їх група) відпо-
відно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 16 «Витрати».

До складу витрат, пов’язаних з біологічними 
перетвореннями, належать:

прямі матеріальні витрати;
прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати;
загальновиробничі витрати.
Прямі матеріальні витрати, прямі витрати 

на оплату праці та інші прямі витрати протягом 
звітного (календарного) року відображаються 
за статтями калькулювання, перелік і склад яких 
установлюється підприємством.

Загальновиробничі витрати рослинництва 
і тваринництва розподіляються на кожен об’єкт 
витрат з використанням бази розподілу, установ-
леної підприємством.

(абзац восьмий пункту 17 із змінами, вне-
сеними згідно з наказом Міністерства фі-

нансів України від 11.12.2006 р. № 1176)

18. Доходи (витрати) від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської про-
дукції, одержаних унаслідок сільськогосподарсь-
кої діяльності протягом звітного (календарного) 
року, визначаються як різниця між вартістю біо-
логічних активів і сільськогосподарської продук-
ції, оцінених у порядку, передбаченому пунктами 
9 і 12 Положення (стандарту) 30, та витратами, 
пов’язаними з біологічними перетвореннями. За-
значені доходи (витрати) включаються до складу 
інших операційних доходів (витрат).

19. Фінансовий результат від основної діяль-
ності складається з:

19.1. Фінансового результату від первісного 
визнання сільськогосподарської продукції та до-
даткових біологічних активів.

19.2. Фінансового результату від реалізації 
запасів — сільськогосподарської продукції та бі-
ологічних активів, оцінка яких здійснюється 
за справедливою вартістю за вирахуванням очі-
куваних витрат на місці продажу.

19.3. Фінансового результату від зміни спра-
ведливої вартості біологічних активів на дату 
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балансу, оцінка яких здійснюється за справед-
ливою вартістю за вирахуванням витрат на місці 
продажу.

20. Доходи від реалізації запасів — сільсько-
господарської продукції та біологічних активів, 
оцінка яких здійснюється за справедливою варті-
стю за вирахуванням очікуваних витрат на місці 
продажу, визначаються відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». 
При цьому собівартість реалізованих біологіч-
них активів і сільськогосподарської продукції 
дорівнює вартості, за якою вони відображаються 
в обліку на дату реалізації.

21. Збільшення (зменшення) на дату балансу 
балансової вартості біологічних активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю за вира-
хуванням очікуваних витрат на місці продажу, 
відображається у складі інших операційних до-
ходів (інших операційних витрат).

22. Сума дооцінки та уцінки на дату балансу 
балансової вартості довгострокових біологічних 
активів, які оцінюються відповідно до пункту 11 
Положення (стандарту) 30, а також фінансовий 
результат від вибуття таких довгострокових біо-
логічних активів визначається і відображається 
у порядку, установленому Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

23. Цільове фінансування, пов’язане із сільсь-
когосподарською діяльністю, визнається доходом 
у порядку, установленому Положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

Розкриття інформації про біологічні активи 
у примітках до фінансової звітності

24. Вартість біологічних активів у балансі 
відображається окремими статтями.

25. У примітках до фінансової звітності біоло-
гічні активи наводяться за такими групами:

25.1. Довгострокові біологічні активи:
25.1.1. Робоча худоба.
25.1.2. Продуктивна худоба.
25.1.3. Багаторічні насадження.
25.1.4. Інші довгострокові біологічні активи.
25.2. Поточні біологічні активи:
25.2.1. Тварини на вирощуванні та відгодів-

лі.
25.2.2. Біологічні активи в стані біологічних 

перетворень (крім тварин на вирощуванні та від-
годівлі).

25.2.3. Інші поточні біологічні активи.
26. У примітках до фінансової звітності наво-

диться інформація про:
26.1. Вартість кожної групи біологічних акти-

вів на початок і кінець звітного року.
26.2. Обсяг виробництва сільськогосподарсь-

кої продукції за звітний період у натуральних 
вимірниках та за справедливою вартістю (за вира-

хуванням очікуваних витрат на місці продажу), 
обчисленою при первісному визнанні.

26.3. Методи та суттєві припущення, що за-
стосовані при визначенні справедливої вартості 
кожної групи сільськогосподарської продукції 
та кожної групи біологічних активів.

26.4. Наявність та балансову вартість біологіч-
них активів, право володіння якими обмежене, 
а також балансову вартість біологічних активів, 
переданих у заставу.

26.5. Суму укладених договорів на придбання 
у майбутньому біологічних активів.

27. Фінансовий результат за звітний рік від 
сільськогосподарської діяльності наводиться 
за такими показниками:

27.1. Дохід (витрати) від первісного визнання 
одержаної сільськогосподарської продукції та/
або додаткових біологічних активів за кожною 
групою біологічних активів.

27.2. Витрати, пов’язані з біологічними пере-
твореннями, за кожною групою біологічних ак-
тивів.

27.3. Фінансовий результат (прибуток, збиток) 
від первісного визнання сільськогосподарської 
продукції та/або додаткових біологічних акти-
вів.

27.4. Фінансовий результат (прибуток, збиток) 
від реалізації сільськогосподарської продукції 
та поточних біологічних активів.

27.5. Фінансовий результат (прибуток, зби-
ток) від зміни справедливої вартості біологічних 
активів.

28. Інформація про зміни балансової вартості 
груп біологічних активів, що оцінювалися у звіт-
ному році за справедливою вартістю, наводиться 
за такими показниками:

28.1. Залишок біологічних активів на початок 
звітного року.

28.2. Дохід (витрати) від змін справедливої 
вартості (за вирахуванням попередньо оцінених 
витрат на місці продажу) за звітний рік.

28.3. Придбання біологічних активів за звіт-
ний рік.

28.4. Реалізація біологічних активів за звіт-
ний рік.

28.5. Інші зміни.
28.6. Залишок біологічних активів на кінець 

звітного року.
29. Про біологічні активи, оцінка яких на дату 

балансу здійснювалася згідно з пунктом 11 Поло-
ження (стандарту) 30, наводиться у розрізі груп 
біологічних активів така інформація:

29.1. Причини неможливості достовірно виз-
начити справедливу вартість.

29.2. Метод нарахування амортизації.
29.3. Первісна вартість та сума зносу (разом 

з накопиченою сумою втрат від зменшення корис-
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ності) на початок і кінець звітного року.
29.4. Сума втрат від зменшення корисності 

за звітний рік.
29.5. Сума вигод від відновлення корисності 

за звітний рік.
29.6. Сума нарахованої за звітний рік амор-

тизації.
29.7. Прибуток (збиток), визнаний при вибутті 

таких біологічних активів.
30. При застосуванні протягом звітного року 

справедливої вартості біологічних активів, які 
раніше оцінені згідно з пунктом 11 Положення 
(стандарту) 30, наводиться така інформація:

30.1. Склад біологічних активів.

30.2. Обґрунтування достовірності визначення 
справедливої вартості.

30.3. Вплив зміни оцінки на фінансові резуль-
тати.

31. Інформація про цільове фінансування, 
пов’язане з сільськогосподарською діяльністю, 
наводиться за такими показниками:

31.1. Призначення та сума цільового фінансу-
вання, визнаного доходом у звітному році.

31.2. Невиконані умови одержання цільового 
фінансування, непередбачені події, що вплину-
ли на зменшення суми цільового фінансування, 
та сума зменшення у зв’язку з цим цільового 
фінансування у звітному році.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»

Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції

Активи 
Сільськогосподарська про-

дукція, на яку поширюється 
Положення (стандарт) 30 

Додаткові біологічні ак-
тиви, на які поширюється 
Положення (стандарт) 30 

Продукти переробки, 
на які не поширюється 

Положення (стандарт) 30 

Тваринництво
Довгострокові біологічні активи 

основне стадо овець* молоко, каракульські смуж-
ки, вовна, гній 

приплід пряжа, бринза, м’ясопро-
дукти 

основне стадо великої 
рогатої худоби* 

молоко, гній приплід сметана, масло, сир, м’я-
сопродукти 

основне стадо свиней* гній приплід м’ясопродукти 

Поточні біологічні активи 

тварини на вирощуванні 
і відгодівлі 

приріст живої маси, гній  м’ясопродукти 

риба (риборозведення) товарна риба матеріал для розведен-
ня риби 

рибні продукти 

доросла птиця яйця, пташиний послід  м’ясопродукти 

сім’ї бджіл мед, віск, прополіс тощо нові рої  
Рослинництво

Довгострокові біологічні активи 

виноградники виноград чубуки виноматеріали, сікомате-
ріали 

сади
дерева в лісі (лісовий 

масив) 

плоди
деревина ділова, дрова 

саджанці сухофрукти, консерви 
фруктові, пиломатеріали 

Поточні біологічні активи 

зернові культури зерно, зернові відходи, со-
лома 

 борошно, крупа, комбі-
корми 

овочеві культури овочі  консерви овочеві, соління 

технічні культури тютюнове листя, насіння со-
няшнику, цукрові буряки 

 тютюн ферментів, масло 
рослинне, цукор 

кормові культури зелена маса, коренеплоди  силос, сінаж 

розсадники  саджанці  

_____________
* До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську 
продукцію та/або додаткові біологічні активи.
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Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бух-
галтерського обліку 31 «Фінансові витрати», 
схвалене Методологічною радою з бухгалтерсь-
кого обліку при Міністерстві фінансів України, 
що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського 
обліку (Пархоменко В. М.) забезпечити подання 

цього наказу в установленому порядку на дер-
жавну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Департаменту забезпечення діяльності 
Міністра (патронатна служба) (Марненко І. І.) 
після державної реєстрації цього наказу забез-
печити його опублікування в засобах масової 
інформації.

4. Зазначене Положення (стандарт) набирає 
чинності з 01.01.2007.

Міністр В. Пинзеник

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 31 «фінансові витрати»

наказ Мінфіна україни від 28.04.2006 р. № 415

зареєстровано в Мінюсті україни 26.05.2006 р. за № 610/12484

Положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 31 «фінансові витрати»

затверджено наказом Мінфіна україни від 28.04.2006 р. № 415

зареєстровано в Мінюсті україни 26.05.2006 р. за № 610/12484

Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування у бухгалтерському 
обліку інформації про фінансові витрати та її 
розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) засто-
совуються підприємствами, організаціями, інши-
ми юридичними особами (далі — підприємства) 
незалежно від форм власності (крім бюджетних 
установ).

3. Терміни, що використовуються у положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Запозичення — позики, векселі, облігації, 
а також інші види короткострокових і довго-
строкових зобов’язань, на які нараховуються 
відсотки.

Капіталізація фінансових витрат — вклю-
чення фінансових витрат до собівартості кваліфі-
каційного активу.

Кваліфікаційний актив — актив, який обо-
в’язково потребує суттєвого часу для його ство-
рення.

Норма капіталізації фінансових витрат — 
частка від ділення середньозваженої величини 
фінансових витрат та суми всіх непогашених за-

позичень (крім тих, що безпосередньо пов’язані 
з кваліфікаційним активом або мають цільове 
призначення) підприємства протягом звітного 
періоду.

Собівартість кваліфікаційного активу — 
витрати на придбання, будівництво, створення, 
виготовлення, виробництво, вирощування і дове-
дення кваліфікаційного активу до стану, у якому 
він придатний для використання із запланованою 
метою або продажу (далі — витрати на створення 
кваліфікаційного активу).

Фінансові витрати — витрати на проценти 
та інші витрати підприємства, пов’язані із запо-
зиченнями.

4. Фінансові витрати визнаються витратами 
того звітного періоду, в якому вони були нара-
ховані, окрім випадку, коли облікова політика 
підприємства передбачає капіталізацію фінан-
сових витрат, пов’язаних зі створенням кваліфі-
каційного активу.

5. Капіталізація фінансових витрат застосову-
ється лише до суми тих фінансових витрат, яких 
можна було б уникнути, якби не здійснювались 
витрати на створення кваліфікаційного активу.

Витрати на створення кваліфікаційного акти-
ву для цілей капіталізації включають лише ви-
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трати, для здійснення яких сплачуються грошові 
кошти, передаються інші активи або приймають-
ся зобов’язання з нарахуванням відсотків.

Витрати на створення кваліфікаційного акти-
ву для цілей капіталізації зменшуються на суму 
будь-яких отриманих проміжних виплат та ці-
льового фінансування, безпосередньо пов’язаних 
зі створенням кваліфікаційного активу.

Приклади кваліфікаційних активів наведено 
в додатку 1 до цього Положення (стандарту).

Капіталізація фінансових витрат
6. У разі безпосереднього позичання коштів 

з метою створення кваліфікаційного активу 
сумою фінансових витрат, що підлягає вклю-
ченню до собівартості кваліфікаційного активу, 
є фактичні, визнані у звітному періоді, фінансові 
витрати, які пов’язані з цим запозиченням (за ви-
рахуванням доходу від тимчасового фінансового 
інвестування запозичених коштів).

7. Якщо запозичення безпосередньо не пов’яза-
ні зі створенням кваліфікаційного активу, то сума 
фінансових витрат, що підлягає включенню до со-
бівартості кваліфікаційного активу, є добутком 
норми капіталізації та середньозважених витрат 
на створення кваліфікаційного активу (з ураху-
ванням витрат на створення такого кваліфікацій-
ного активу на початок звітного періоду, включаю-
чи раніше капіталізовані фінансові витрати).

8. У разі наявності запозичень, безпосередньо 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного акти-
ву, та інших запозичень, які безпосередньо не по-
в’язані зі створенням кваліфікаційного активу, 
сума фінансових витрат, що підлягає включенню 
до собівартості кваліфікаційного активу, визна-
чається у такому порядку:

8.1. Визначається сума фінансових витрат 
у порядку, передбаченому пунктом 6 цього По-
ложення (стандарту).

8.2. Визначається добуток норми капіталізації 
фінансових витрат (яка визначається за вираху-
ванням непогашених запозичень, безпосередньо 
пов’язаних зі створенням кваліфікаційного ак-
тиву) та середньозважених витрат, безпосеред-
ньо пов’язаних зі створенням кваліфікаційного 
активу (за вирахуванням непогашених запози-
чень, безпосередньо пов’язаних зі створенням 
кваліфікаційного активу).

8.3. Складанням сум фінансових витрат, виз-
начених за розрахунками згідно з підпунктами 
8.1 і 8.2 пункту 8 цього Положення (стандарту), 
установлюється загальна сума фінансових ви-
трат, що підлягає включенню до собівартості 
кваліфікаційного активу.

9. Сума фінансових витрат, що підлягає 
у звітному періоді включенню до собівартості 
кваліфікаційного активу, не може перевищувати 

загальної суми фінансових витрат цього звітного 
періоду.

Приклади визначення суми фінансових ви-
трат, що підлягають включенню до собівартості 
кваліфікаційного активу, наведено в додатку 2 
до цього Положення (стандарту).

10. Капіталізація фінансових витрат почина-
ється за наявності таких умов:

10.1. Визнання витрат, пов’язаних зі створен-
ням кваліфікаційного активу.

10.2. Визнання фінансових витрат, пов’язаних 
зі створенням кваліфікаційного активу.

10.3. Виконання робіт зі створення кваліфі-
каційного активу, уключаючи технічні та адмі-
ністративні заходи, що виконуються до початку 
створення такого активу.

11. Капіталізація фінансових витрат при-
зупиняється на період, у якому на суттєвий час 
зупинилось виконання робіт зі створення квалі-
фікаційного активу.

На період зупинення виконання робіт фінан-
сові витрати, пов’язані з утриманням частково 
завершених кваліфікаційних активів, визнають-
ся фінансовими витратами того звітного періоду, 
за який їх нараховано.

12. Капіталізація фінансових витрат не при-
зупиняється на період:

12.1. Здійснення технічної та адміністративної 
роботи.

12.2. Тимчасового затримання робіт зі ство-
рення кваліфікаційного активу, що є необхідною 
складовою процесу його створення.

13. Капіталізація фінансових витрат припиня-
ється, якщо створення кваліфікаційного активу 
завершено.

14. Якщо створення кваліфікаційного активу 
здійснюється частинами, кожна з яких може окре-
мо використовуватися за цільовим призначенням 
до завершення створення інших частин, капіталі-
зація фінансових витрат щодо частин, які можуть 
використовуватися, припиняється у періоді, що на-
стає за періодом, у якому всі роботи зі створення та-
ких частин кваліфікаційного активу завершені.

Розкриття інформації про фінансові витрати 
в примітках до фінансової звітності

15. У примітках до фінансової звітності наво-
диться така інформація:

15.1. Облікова політика підприємства щодо 
фінансових витрат.

15.2. Сума фінансових витрат, що капіталізо-
вана у звітному періоді.

15.3. Річна (або середньорічна) норма (норми) 
капіталізації.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку В. М. Пархоменко



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ 2�1

Додаток 1  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

ПРИКлАДИ КВАлІФІКАЦІЙНИх ТА НЕКВАлІФІКАЦІЙНИх АКТИВІВ
Актив Приклад 

Кваліфікаційні активи 

Незавершене виробництво продукції з три-
валим (суттєвим) операційним циклом 

Вино, коньяк, що потребує кілька років (місяців) технологічної 
витримки 

Незавершені капітальні інвестиції Будівництво приміщень, будинків, будівель, споруд, виготов-
лення і монтаж устаткування, розробка (створення) програм-
ного продукту тощо, які тривають. Вирощування багаторічних 
насаджень 

Інвестиційна нерухомість Будівля, яка потребує добудови, реконструкції, реставрації 
та іншого поліпшення 

Некваліфікаційні активи 

Фінансові інвестиції Інвестиції в боргові цінні папери або інструменти власного 
капіталу 

Незавершене виробництво продукції з ко-
ротким (несуттєвим) операційним циклом 

Незавершені вироби 

Активи, які готові для використання із за-
планованою метою або продажу 

Активи придбані для продажу Готова продукція (взуття, меблі, 
одяг тощо). Сировина, матеріали, конструкції тощо, придба-
ні для використання у виробництві продукції (робіт, послуг) 
та в іншій операційній діяльності 

Додаток 2  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

ПРИКлАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ФІНАНСОВИх ВИТРАТ, щО ПІДлЯГАЮТь 
ВКлЮЧЕННЮ ДО СОБІВАРТОСТІ КВАлІФІКАЦІЙНОГО АКТИВУ

Приклад 1
1 березня 2006 року підприємство розпочало будівництво споруди. Упродовж березня — червня 

було здійснено такі капітальні інвестиції, грн.:

1 березня - 75000 

1 квітня - 74000 

1 травня - 180000 

1 червня - 310000 (у т. ч. заборгованість підряднику 40000 грн.) 

Для фінансування будівництва 31 березня 2006 року було отримано позику банку в сумі 200000 
грн. терміном на один рік. Ставка відсотка за позикою становить 15 % річних.

Інших запозичень підприємство не має.
Сума фінансових витрат, яка підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, до-

рівнює:
200000 • 0,15 • 3/12 = 7500 (грн.).
Приклад 2
Припустімо, що за умовами прикладу 1 підприємство не позичало кошти для фінансування бу-

дівництва. 31 березня 2006 року емітовано нецільові облігації на суму 200000 грн. строком на три 
роки. Річна ставка відсотка за облігаціями становить 15 %. Поряд з тим, у складі позик підприємства 
упродовж 2006 року є зобов’язання за облігаціями на суму 500000 грн., які емітовано два роки тому. 
Річна ставка відсотка за цими облігаціями становить 13 %.

Для розрахунку суми фінансових витрат, яка підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного 
активу у II кварталі, спочатку слід визначити середньозважену суму капітальних інвестицій:

Дата Сума інвестиції, грн. 
Зважений коефіці-

єнт інвестиції* 
Середньозважена сума 

інвестиції, грн. 

1 квітня 74000 3/3 74000 

1 травня 180000 2/3 120000 

1 червня 270000 1/3 90000 

   284000 
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____________
* Частка від ділення кількості днів (місяців) звіт-
ного періоду, протягом яких інвестиції були складо-
вою вартості кваліфікаційного активу, на загальну 
кількість днів (місяців) у цьому звітному періоді.

Норма капіталізації фінансових витрат 
у II кварталі дорівнює:

[(200000 • 0,15 • 3/12) + (500000 • 0,13 • 3/12)]: 
(200000 + 500000) = 23750 / 700000 = 0,0339 або 
3,39 %.

Сума фінансових витрат, яка підлягає вклю-
ченню у II кварталі до собівартості кваліфікацій-
ного активу, дорівнює:

284000 • 0,0339 = 9628 (грн.).
Решта фінансових витрат (23750 — 9628) = 

14122 включається до витрат звітного періоду 
(II кварталу).

Приклад 3
Припустімо, за умовами прикладу 1 для фі-

нансування будівництва підприємством було 
випущено цільові облігації на суму 100000 грн. 
строком на три роки. Річна ставка відсотка за об-
лігаціями становить 12 %. Крім того, упродовж 
2006 року підприємство має зобов’язання за не-
цільовими облігаціями, емітованими два роки 
тому на суму 500000 грн. Ставка відсотка за цими 
облігаціями дорівнює 10 %.

Сума фінансових витрат, яка підлягає вклю-
ченню до собівартості кваліфікаційного активу, 
дорівнює:

(100000 • 0,12 • 3/12) + (284000 — 100000) • 
0,1 • 3/12 = 7600 (грн.).

Приклад 4
1 січня 2006 року підприємство розпочало 

будівництво складу. Єдиним борговим зобов’я-
занням підприємства упродовж I кварталу був 
довгостроковий вексель (ставка відсотка 11 % 
річних) на суму 3000000 грн., строк погашення 
якого наступає 31 грудня 2008 року.

1 травня 2006 року підприємство отримало 
позику на суму 1000000 грн. терміном на один 
рік. Ставка відсотка за позикою становить 9 % 
річних. Відсотки нараховуються та сплачуються 
щоквартально.

У першому півріччі витрати на будівництво 
складу становили, грн.:

1 січня - 200000 

31 січня - 700000 

28 лютого - 1000000 

31 березня - 1800000 

30 квітня - 2000000 

31 травня - 1700000 

30 червня - 800000 

У I кварталі середньозважена сума витрат, по-
в’язаних з будівництвом складу, становила:

200000 + (700000 • 2/3) + (1000000 • 1/3) =
= 1000000.
Норма капіталізації фінансових витрат 

у I кварталі дорівнює:
(3000000 • 0,11 • 3/12) / 3000000 = 0,0275.
Загальна сума фінансових витрат у I кварталі 

дорівнює:
3000000 • 0,11 • 3/12 = 82500.
Сума фінансових витрат, яка підлягає капіта-

лізації у I кварталі 2006 року, дорівнює:
1000000 • 0,0275 = 27500 (грн.).
Решту фінансових витрат у сумі 55000 

(82500 — 27500) слід відобразити у складі витрат 
звітного періоду (I квартал) 2006 року.

У II кварталі середньозважена сума витрат, 
пов’язаних з будівництвом складу, становила:

(3700000 + 27500) + (2000000 • 2/3) +
+ (1700000 • 1/3) = 5627500 (грн.).
Норма капіталізації фінансових витрат 

у II кварталі дорівнює:
(300000 • 0,11 • 3/12) + 100000 • 0,09 • 2/12) /
/ 300000 + 100000 = 0,02438.
Сума фінансових витрат, яка підлягає вклю-

ченню до собівартості кваліфікаційного активу 
у II кварталі, дорівнює:

5627500 • 0,02438 = 137200 (грн.).
Проте фактичні фінансові витрати станов-

лять:
(3000000 • 0,11 • 3/12) + 1000000 • 0,09 •
• 2/12) = 97500 (грн.).
Тому сума фінансових витрат, яку слід вклю-

чити до собівартості кваліфікаційного активу 
у II кварталі, становить 97500 (грн.).

Приклад 5
Вартість незавершеного виробництва вина 

(коньяку), що перебуває у стані технологічної 
витримки (обробки), на 1 січня 2006 року складає 
1750000 грн. Підприємство 31 березня 2006 року 
випустило облігації на суму 300000 грн. строком 
на 18 місяців за річною ставкою відсотків 12 %. 
Протягом січня — травня здійснені такі витрати 
на забезпечення технічного процесу витримки 
(обробки) вина (коньяку): за січень — 7000 грн., 
за лютий — 5000 грн., за березень — 6000 грн., 
за квітень — 8000 грн., за травень — 8000 грн. 
Технологічний процес витримки завершено 
в травні, вино (коньяк) купажовано (упаковано) 
для реалізації.

Інших виробничих і капітальних інвестицій 
у кваліфікаційні активи у цей період підприєм-
ством не здійснювалося.

Для розрахунку суми капіталізації фінан-
сових витрат до собівартості вина (коньяку) 
визначимо середньозважену собівартість неза-
вершеного виробництва технологічного процесу 
витримки вина (коньяку).



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ 2�3

Звітний період 
Собівартість незавершеного виробництва технологічного про-

цесу витримки (до капіталізації фінансових витрат) — грн. 

на 1 січня 2006 року 1750000 

на 31 січня 2006 року 1757000 

на 28 лютого 2006 року 1762000 

на 31 березня 2006 року 1768000 

на 30 квітня 2006 року 1776000 

на 31 травня 2006 року 0 

на 30 червня 2006 року 0 

1. Середня місячна собівартість незавершеного виробництва у квітні складає (1768000 + 1776000) 
/ 2 = 1772000.

2. Норма капіталізації на місяць (300000 • 0,12 • 1/12) / 300000 = 0,01.
3. Загальна сума фінансових витрат за квітень становить 300000 • 0,12 • 1/12 = 3000.
4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути включена до собівартості вина, у квітні 

становить 1772000 • 0,01 = 17720, але включається тільки 3000.
5. Середня місячна собівартість незавершеного виробництва у травні складає (1779000 + 0) / 2 = 

888500 грн.
6. Норма капіталізації на травень становить (300000 • 0,12 • 1/12) / 300000 = 0,01.
7. Загальна сума фінансових витрат за травень становить 300000 • 0,12 • 1/12 = 3000.
8. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути включена до собівартості вина у травні, 

складає 888500 • 0,01 = 8885, але включається тільки 3000.

Про затвердження Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 32 «інвестиційна нерухоМість»

наказ Мінфіна україни від 02.07.2007 р. № 779

зареєстровано в Мінюсті україни 16.07.2007 р. за № 823/14090

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгал-
терського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», 
схвалене Методологічною радою з бухгалтерсь-
кого обліку при Міністерстві фінансів України, 
що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського об-
ліку (Ловінська Л. Г.) забезпечити подання цього 
наказу в п’ятиденний термін у встановленому 
порядку на державну реєстрацію до Міністерства 

юстиції України.
3. Департаменту організаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності Міністра (патронатна 
служба) (Кутецька В. М.) після державної реєстра-
ції цього наказу забезпечити його опублікування 
в засобах масової інформації.

4. Установити, що Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна не-
рухомість» набуває чинності з 1 січня 2008 
року.

5. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра Єфименко Т. І.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров
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Загальні положення
1. Це Положення (стандарт) визначає методо-

логічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про інвестиційну нерухомість 
та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення (стандарту) за-
стосовуються підприємствами, організаціями 
та іншими юридичними особами (далі — під-
приємства) незалежно від форм власності (крім 
бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) не застосовується 
до питань, урегульованих Положенням (стан-
дартом) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 28.07.2000 № 181 та зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 10.08.2000 
за № 487/4708 (далі — Положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку 14 «Оренда»), та іншими 
положеннями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку, а саме до:

1) класифікації оренди на операційну та фі-
нансову;

2) визнання доходу від оренди об’єктів інвести-
ційної нерухомості;

3) оцінки орендодавцем нерухомості, яка на-
дана в оренду за договором фінансової оренди;

4) обліку продажу та операцій з продажу ак-
тивів з їх подальшою орендою;

5) розкриття інформації про фінансову та опе-
раційну оренду у фінансовій звітності;

6) обліку біологічних активів, пов’язаних 
із сільськогосподарською діяльністю;

7) обліку прав на розвідування та видобутку 
корисних копалин та невідтворюваних ресур-
сів.

4. Терміни, що використовуються в положен-
нях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають 
таке значення:

Інвестиційна нерухомість — власні або 
орендовані на умовах фінансової оренди земельні 
ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються 
на землі, утримувані з метою отримання оренд-
них платежів та/або збільшення власного капіта-
лу, а не для виробництва та постачання товарів, 
надання послуг, адміністративної мети або про-
дажу в процесі звичайної діяльності.

Операційна нерухомість — власні або орен-
довані на умовах фінансової оренди земельні 
ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються 

на землі, утримувані з метою використання для 
виробництва, або постачання товарів чи надання 
послуг, або ж в адміністративних цілях.

Балансова вартість активу — вартість 
активу, за якою він включається до підсумку 
балансу.

5. З метою бухгалтерського обліку не вважа-
ється інвестиційною нерухомістю:

5.1. Операційна нерухомість, а також нерухо-
мість, що утримується для використання у май-
бутньому як операційна нерухомість.

5.2. Нерухомість, що утримується з метою 
продажу за умов звичайної господарської діяль-
ності.

5.3. Нерухомість, що будується або поліпшу-
ється за дорученням третіх сторін.

5.4. Нерухомість, що перебуває в процесі бу-
дівництва або поліпшення з метою використання 
у майбутньому як інвестиційна нерухомість.

5.5. Нерухомість, що надана в оренду іншому 
суб’єкту господарювання на умовах фінансової 
оренди.

6. Якщо певний об’єкт основних засобів уклю-
чає частину, яка утримується з метою отримання 
орендної плати та/або для збільшення власного 
капіталу, та іншу частину, що є операційною 
нерухомістю, і ці частини можуть бути продані 
окремо (або окремо надані в оренду згідно з до-
говором про фінансову оренду), то ці частини 
відображаються як окремі інвентарні об’єкти. 
Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, 
об’єкт основних засобів визнається інвестиційною 
нерухомістю за умови її використання переважно 
з метою отримання орендної плати та/або для 
збільшення власного капіталу.

За наявності ознак, за яких об’єкт основних 
засобів може бути віднесеним і до операційної 
нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, 
підприємство розробляє критерії щодо їх розме-
жування.

7. Якщо підприємство контролює інвестицій-
ну нерухомість, надану в оренду материнському 
підприємству або дочірньому підприємству для 
виробництва або постачання товарів чи надання 
послуг, або з адміністративною метою, такий 
об’єкт основних засобів при складанні консолідо-
ваної фінансової звітності цієї групи підприємств 
вважається операційною нерухомістю.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32  
«інвестиційна нерухоМість»

затверджено наказом Мінфіна україни від 02.07.2007 р. № 779

зареєстровано в Мінюсті україни 16.07.2007 р. за № 823/14090
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Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості
8. Інвестиційна нерухомість визнається акти-

вом, якщо існує ймовірність того, що підприєм-
ство отримає в майбутньому від її використання 
економічні вигоди у вигляді орендних платежів 
та/або збільшення власного капіталу, та її первіс-
на вартість може бути достовірно визначена.

9. Придбана (створена) інвестиційна неру-
хомість зараховується на баланс підприємства 
за первісною вартістю. Одиницею обліку інвести-
ційної нерухомості є земельна ділянка, будівля 
(частина будівлі) або їх поєднання, а також ак-
тиви, які утворюють з інвестиційною нерухомі-
стю цілісний комплекс і в сукупності генерують 
грошові потоки.

10. Первісна вартість придбаної інвестиційної 
нерухомості складається з таких витрат:

суми, що сплачують постачальникам (продав-
цям) та підрядникам за виконання будівельно-
монтажних робіт (без непрямих податків);

реєстраційні збори, державне мито та ана-
логічні платежі, що здійснюються у зв’язку 
з придбанням (отриманням) прав на інвестиційну 
нерухомість;

суми непрямих податків у зв’язку з прид-
банням (створенням) інвестиційної нерухомості 
(якщо вони не відшкодовуються підприємству);

юридичні послуги, комісійні винагороди, пов’-
язані з придбанням інвестиційної нерухомості;

інші витрати, безпосередньо пов’язані з прид-
банням та доведенням об’єктів інвестиційної 
нерухомості до стану, у якому вони придатні для 
використання із запланованою метою.

11. Первісною вартістю інвестиційної неру-
хомості, створеної підприємством, є її вартість, 
визначена на дату початку використання інвести-
ційної нерухомості, виходячи із загальної суми 
витрат на її створення.

12. Первісна вартість інвестиційної нерухомо-
сті, одержаної у фінансову оренду, визначається 
відповідно до Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 14 «Оренда».

13. Якщо придбання інвестиційної нерухомо-
сті здійснюється на умовах відстрочки платежу, 
то її первісною вартістю визнається ціна відпо-
відно до договору. Винагорода постачальнику 
на суму різниці між договірною ціною та загаль-
ною сумою платежів на його користь визнається 
фінансовими витратами.

14. Первісна вартість інвестиційної нерухо-
мості збільшується на суму витрат, пов’язаних 
з її поліпшенням (модернізація, модифікація, 
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), 
що призводить до збільшення майбутніх еконо-
мічних вигод, первісно очікуваних від викори-
стання інвестиційної нерухомості.

15. Витрати, що здійснюються для підтриман-

ня інвестиційної нерухомості в робочому стані 
та одержання первісно визначеної суми майбутніх 
економічних вигод від її використання, уключа-
ються до складу витрат звітного періоду.

16. Підприємство на дату балансу відображає 
у фінансовій звітності інвестиційну нерухомість 
за справедливою вартістю, якщо її можна до-
стовірно визначити, або за первісною вартістю, 
зменшеною на суму нарахованої амортизації 
з урахуванням втрат від зменшення корисності 
та вигод від її відновлення, що визнаються від-
повідно до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 28 «Зменшення корисності активів», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 24.12.2004 № 817 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 
за № 35/10315. Обраний підхід застосовується 
до оцінки всіх подібних об’єктів інвестиційної 
нерухомості.

17. Оцінка інвестиційної нерухомості за спра-
ведливою вартістю повинна застосовуватися 
до дати вибуття, переведення інвестиційної не-
рухомості до операційної нерухомості та такої, 
що утримується для продажу, або, якщо стає 
не можливим достовірно визначити її справедли-
ву вартість на дату балансу.

18. Інвестиційна нерухомість, що облікову-
ється за первісною вартістю, зменшеною на суму 
нарахованої амортизації з урахуванням втрат від 
зменшення корисності та вигод від її відновлення, 
переоцінці не підлягає.

19. Оцінка інвестиційної нерухомості за спра-
ведливою вартістю ґрунтується на цінах актив-
ного ринку в тій самій місцевості в подібному 
стані за подібних умов договорів оренди або інших 
контрактів на дату балансу та не враховує май-
бутніх витрат на поліпшення нерухомості і від-
повідні майбутні вигоди у зв’язку з майбутніми 
витратами на поліпшення об’єктів інвестиційної 
нерухомості.

20. За відсутності активного ринку визначення 
справедливої вартості інвестиційної нерухомості 
здійснюється за:

20.1. Останньою ринковою ціною операції 
з такими активами (за умови відсутності суттєвих 
змін у технологічному, ринковому, економічному 
або правовому середовищі, у якому діє підпри-
ємство).

20.2. Поточними ринковими цінами на неру-
хомість, що може перебувати в різних стані, міс-
цевості, орендних та інших контрактних умовах, 
скоригованими з урахуванням індивідуальних 
характеристик, особливостей тощо інвестиційної 
нерухомості, для якої визначається справедлива 
вартість.

20.3. Додатковими показниками, які харак-
теризують рівень цін на інвестиційну нерухо-
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мість.
21. У разі відсутності інформації про ринкові 

ціни на інвестиційну нерухомість її справедлива 
вартість визначається за теперішньою вартістю 
майбутніх чистих грошових надходжень від ак-
тиву, обчисленою відповідно до пунктів 11 — 14 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
28 «Зменшення корисності активів», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
24.12.2004 № 817 та зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 13.01.2005 за № 35/10315.

22. Сума збільшення або зменшення справед-
ливої вартості інвестиційної нерухомості на дату 
балансу відображається у складі іншого опера-
ційного доходу або інших витрат операційної 
діяльності відповідно.

Справедлива вартість інвестиційної нерухо-
мості не включає попередньої оплати та нарахо-
ваного доходу від фінансової оренди.

23. При визначенні справедливої вартості ін-
вестиційної нерухомості підприємства до неї вхо-
дять усі об’єкти основних засобів, які утворюють 
з інвестиційною нерухомістю цілісний комплекс 
і в сукупності генерують грошові потоки. Така ін-
вестиційна нерухомість в обліку відображається 
як окремий об’єкт, що генерує грошові кошти.

Стаціонарно встановлені об’єкти основних за-
собів (ліфти, кондиціонери тощо), вартість яких 
врахована при визначенні справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості, обліковуються в по-
забалансовому обліку за первісною вартістю. 
Усі інші активи, які використовуються разом 
з інвестиційною нерухомістю (меблі, господарсь-
кий інвентар, офісна техніка тощо), оцінюються 
за первісною (переоціненою) вартістю і відо-
бражаються в обліку відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби», затвердженого наказом Міністерства фі-
нансів України від 27.04.2000 № 92 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 
за № 288/4509.

Переведення нерухомості до інвестиційної 
нерухомості або виведення її зі складу 

інвестиційної нерухомості
24. Переведення нерухомості до інвестиційної 

нерухомості або виведення її зі складу інвестицій-
ної нерухомості здійснюється лише в разі зміни 
характеру використання нерухомості, що засвід-
чується:

1) початком використання її як операційної 
нерухомості;

2) початком підготовки її до продажу з пере-
веденням об’єкта з інвестиційної нерухомості 
до складу запасів;

3) підготовкою операційної нерухомості для 
використання як інвестиційної нерухомості;

4) наданням її в операційну оренду іншій 
стороні;

5) переведенням її із запасів або операційної 
нерухомості до інвестиційної нерухомості;

6) завершенням будівництва з переведенням 
нерухомості зі складу незавершеного будівництва 
до інвестиційної нерухомості.

25. Переведення інвестиційної нерухомості 
до складу запасів здійснюється у разі існування 
зміни способу використання цього активу, що під-
тверджується початком підготовки до продажу. 
Якщо реалізація інвестиційної нерухомості 
здійснюється без попередньої підготовки, то ін-
вестиційна нерухомість переведенню до складу 
запасів не підлягає. Якщо підприємство здійснює 
поліпшення (добудову, реконструкцію тощо) існу-
ючої інвестиційної нерухомості для продовження 
її використання в майбутньому як інвестиційної 
нерухомості, то такий об’єкт нерухомості залиша-
ється у складі інвестиційної нерухомості.

Переведення інвестиційної нерухомості 
до складу запасів здійснюється у порядку, перед-
баченому для основних засобів.

26. У разі переведення інвестиційної нерухо-
мості, що оцінювалась за справедливою вартістю, 
до операційної нерухомості або до складу запасів 
собівартість таких основних засобів або запасів 
визначається за справедливою вартістю інвести-
ційної нерухомості на дату такого переведення.

27. При переведенні операційної нерухомості 
до інвестиційної, що оцінюватиметься за спра-
ведливою вартістю, різниця між балансовою 
(залишковою) вартістю операційної нерухомості 
і справедливою вартістю інвестиційної нерухо-
мості відображається відповідно до пунктів 19 
і 20 Положення (стандарту) бухгалтерського об-
ліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 
№ 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 18.05.2000 за № 288/4509.

28. При переведенні нерухомості із запасів 
до інвестиційної нерухомості, що оцінювати-
меться за справедливою вартістю, різниця між 
справедливою вартістю нерухомості станом на да-
ту переведення та її балансовою (залишковою) 
вартістю визнається іншим доходом або іншими 
витратами періоду, у якому відбулося таке пере-
ведення.

29. При завершенні будівництва інвестиційної 
нерухомості, яка обліковуватиметься за спра-
ведливою вартістю, різниця між справедливою 
вартістю нерухомості на цю дату і витратами 
на будівництво визнається іншим операційним 
доходом або іншими витратами операційної ді-
яльності періоду, у якому відбулося завершення 
будівництва.



№1/2008приложение в журналу «Современный бухгалтер»

В ДОСЬЕ — БУХГАЛТЕРУ 2��

Вибуття інвестиційної нерухомості
30. Визнання інвестиційної нерухомості при-

пиняється при вибутті об’єкта внаслідок продажу, 
передачі у фінансову оренду, ліквідації, унесен-
ня до статутного капіталу, при невідповідності 
критеріям визнання активу з інших підстав, при 
переведенні з інвестиційної нерухомості до опера-
ційної нерухомості або припиненні використання 
такої інвестиційної нерухомості з виключенням 
очікування отримання будь-яких економічних 
вигод від її вибуття.

31. Фінансовий результат від вибуття інвести-
ційної нерухомості визначається вирахуванням 
з доходу від вибуття її балансової вартості, не-
прямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям 
інвестиційної нерухомості.

32. Доходи і витрати від продажу інвести-
ційної нерухомості з її подальшою орендою 
визнача ються ві дпові дно до  Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Орен-
да».

Розкриття інформації про 
інвестиційну нерухомість у примітках 

до фінансової звітності
33. Вартість інвестиційної нерухомості в ба-

лансі відображається окремою статтею.
34. У примітках до фінансової звітності не-

залежно від методу оцінки інвестиційної неру-
хомості наводиться така інформація за кожною 
групою інвестиційної нерухомості:

34.1. Критерії щодо розмежування інвестицій-
ної нерухомості та операційної нерухомості.

34.2. Відображені у звіті про фінансові резуль-
тати звітного періоду:

34.2.1. Сума доходу від оренди інвестиційної 
нерухомості.

34.2.2. Сума прямих витрат (з виділенням 
окремо на ремонт і обслуговування), що визнані 
у зв’язку з утриманням інвестиційної нерухо-
мості, яка генерує дохід від оренди протягом 
звітного періоду.

34.2.3. Сума прямих витрат (з виділенням 
окремо на ремонт і обслуговування), що визнані 
у зв’язку з утриманням інвестиційної нерухомо-
сті, яка не генерує доходу від оренди протягом 
звітного періоду.

34.3. Обмеження щодо володіння, користу-
вання та розпорядження інвестиційною нерухо-
містю.

34.4. Сума укладених договорів на майбутнє:
34.4.1. На придбання, будівництво і підготов-

ку інвестиційної нерухомості.
34.4.2. На ремонт, обслуговування і поліпшен-

ня інвестиційної нерухомості.
34.5. Вартість придбаної інвестиційної не-

рухомості.

34.6. Сума капітальних інвестицій в інвести-
ційну нерухомість за звітний рік.

34.7. Вартість придбаної інвестиційної неру-
хомості внаслідок об’єднання та/або придбання 
підприємств.

34.8. Балансова вартість інвестиційної неру-
хомості, що вибула.

34.9. Дохід від вибуття інвестиційної нерухо-
мості.

34.10. Вартість інвестиційної нерухомості, 
переведеної із/до запасів та операційної нерухо-
мості.

34.11. Інші зміни балансової вартості інвести-
ційної нерухомості.

35. При оцінці інвестиційної нерухомості 
за справедливою вартістю наводиться така ін-
формація:

35.1. Методи та суттєві припущення, що за-
стосовані при визначенні справедливої вартості 
інвестиційної нерухомості.

35.2. Здійснення оцінки інвестиційної неру-
хомості суб’єктами оцінної діяльності, які мають 
досвід оцінки подібної нерухомості в тій самій 
місцевості, або незалучення таких суб’єктів при 
визначенні справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості.

35.3. Балансова вартість інвестиційної нерухо-
мості на початок і кінець звітного року.

35.4. Сума іншого операційного доходу та ін-
ших витрат операційної діяльності, що виникли 
внаслідок зміни справедливої вартості інвести-
ційної нерухомості.

35.5. Сума доходів та витрат, що виникли внас-
лідок переведення до інвестиційної нерухомості 
запасів та при завершенні будівництва інвести-
ційної нерухомості.

35.6. Різниця між балансовою вартістю акти-
вів, що виникла внаслідок переведення опера-
ційної нерухомості до інвестиційної нерухомості, 
що відображена у складі доходів, витрат та до-
даткового капіталу.

35.7. Опис інвестиційної нерухомості (пооб’-
єктно в кількісних та вартісних показниках), 
яка припиняє оцінюватися за справедливою 
вартістю і буде оцінюватися за первісною вар-
тістю, зменшеною на суму нарахованої амор-
тизації з урахуванням втрат від зменшення 
корисності та вигод від її відновлення, з на-
веденням:

35.7.1. Причин неможливості достовірного 
визначення її справедливої вартості.

35.7.2. Балансової вартості такої інвестиційної 
нерухомості.

36. При оцінці інвестиційної нерухомості 
за первісною вартістю, зменшеною на суму на-
рахованої амортизації з урахуванням втрат від 
зменшення корисності та вигод від її відновлення, 
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наводиться така інформація щодо кожної групи 
інвестиційної нерухомості:

36.1. Методи амортизації, що застосовуються 
підприємством, та діапазон строків корисного 
використання.

36.2. Балансова вартість та сума зносу з ураху-
ванням втрат від зменшення корисності та вигод 
від її відновлення на початок і кінець звітного 
року.

36.3. Сума нарахованої амортизації протягом 
звітного року.

36.4. Сума втрат від зменшення корисності 
і сума вигод від відновлення корисності, відобра-
жені в звіті про фінансові результати та звіті про 
власний капітал за звітний рік.

36.5. Справедлива вартість інвестиційної не-
рухомості.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку л. Г. ловінська

Про ПриМітки до річної фінансової звітності

наказ Мінфіна україни від 29.11.2000 р. № 302

зареєстровано в Мінюсті україни 11.12.2000 р. за № 904/5125
Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінан-

сів України від 25.11.2002 р. № 989, від 28.10.2003 р. № 602

На виконання Програми реформування систе-
ми бухгалтерського обліку із застосуванням між-
народних стандартів, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 
року № 1706, та відповідно до статті 11 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити типову форму фінансової звітно-
сті № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» 
(додається).

2. Підприємства, для яких обов’язковість опри-
люднення річної фінансової звітності не передба-
чена законодавством, крім інформації, зазначеної 
в пункті 1 цього наказу, наводять інформацію, 
розкриття якої передбачено пунктом 1.7 наказу 
Міністерства фінансів України від 14 грудня 
1999 року № 298 «Про порядок бухгалтерського 
обліку гуманітарної допомоги» (зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 27 грудня 1999 
року за № 915/4208) і положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку:

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» — 
абзац 6 пункту 19;

6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових 
звітах» — пункти 20, 21, 23;

7 «Основні засоби» — підпункт 36.1 пункту 
36;

8 «Нематеріальні активи» — підпункт 36.1 
пункту 36;

9 «Запаси» — абзац 7 пункту 29;
10 «Дебіторська заборгованість» — підпункт 

13.1 пункту 13;

16 «Витрати» — абзац 3 пункту 32.
3. Підприємства, для яких обов’язковість опри-

люднення річної фінансової звітності та консолі-
дованої звітності встановлена законодавством, 
крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього на-
казу, наводять всю іншу інформацію, розкриття 
якої передбачено положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку.

4. Інформація, передбачена пунктами 2 і 3 
цього наказу, наводиться підприємствами у са-
мостійно обраному вигляді (письмове пояснення, 
таблиця, графік тощо).

У такому самому порядку може наводитися 
інша інформація, яка керівництвом підприємства 
визнана суттєвою і дає більш повну та об’єктивну, 
картину про фінансове становище і результати 
діяльності підприємства.

5. При виготовленні підприємством бланків 
форм фінансової звітності можливе включення 
(друкування) тільки тих статей активів, капіталу, 
зобов’язань, інших показників типових форм, 
дані про які випливають із результатів діяльності 
цього підприємства. При цьому для статей (ряд-
ків), граф і довідкових показників, що включені 
до фінансового звіту підприємства, зберігається 
їхня нумерація, зазначена на типових формах фі-
нансової звітності, затверджених Міністерством 
фінансів України.

6. Фінансова звітність супроводжується ли-
стом підприємства, організації з інформацією 
про склад фінансової звітності, яка подається 
(надсилається) адресатам.

Заступник Міністра В. В. Регурецький
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Відповідно до частини другої статті 3 
та статті 6 Закону України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою 
з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінан-
сів України такі, що додаються:

Положення про порядок бухгалтерського об-
ліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки 
і господарських організацій, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, комунальної 
власності;

Зміни до деяких нормативно-правових актів 
Міністерства фінансів України з бухгалтерського 
обліку.

2. Управлінню методології бухгалтерського об-
ліку (Ловінська Л. Г.) забезпечити подання цього 
наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Міністра (патронатна 
служба) (Кутецька В. М.) після державної реєстра-
ції цього наказу забезпечити його опублікування 
в засобах масової інформації.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ 
Міністерства фінансів України від 28 березня 
2001 року № 143 «Про кореспонденцію рахунків», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
11 квітня 2001 року за № 335/5526.

5. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра Єфименко Т. І.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров

Про затвердження Положення Про Порядок 
бухгалтерського обліку окреМих активів та оПерацій 
і зМін до деяких норМативно-Правових актів Міністерства 
фінансів україни з бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 19.12.2006 р. № 1213

зареєстровано в Мінюсті україни 26.12.2006 р. за № 1363/13237

Положення Про Порядок бухгалтерського обліку 
окреМих активів та оПерацій ПідПриєМств державного, 
коМунального секторів еконоМіки і госПодарських 
організацій, які володіють та/або користуються 
об’єктаМи державної, коМунальної власності

затверджено наказом Мінфіна україни від 19.12.2006 р. № 1213

зареєстровано в Мінюсті україни 26.12.2006 р. за № 1363/13237

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає методику відобра-

ження в бухгалтерському обліку активів та опера-
цій, які мають особливий характер, зумовлений 
правовим статусом державного і комунального 
майна та законодавчим регулюванням діяльно-
сті суб’єктів державного, комунального секторів 
економіки й управління об’єктами державної 
власності.

2. Норми цього Положення застосовуються 
підприємствами державного, комунального 
секторів економіки, а також іншими госпо-

дарськими організаціями, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, комунальної 
власності.

3. Терміни, що використовуються у цьому По-
ложенні, мають таке значення:

Господарські організації — юридичні особи, 
створені відповідно до Цивільного кодексу Укра-
їни, державні, комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до Господарського кодексу 
України, а також інші юридичні особи, які здійс-
нюють господарську діяльність та зареєстровані 
в установленому законом порядку.
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Підприємства державного, комунального 
секторів економіки — підприємства, що діють 
на основі лише державної або комунальної 
власності, а також господарські товариства, 
державна або комунальна частка у статутному 
капіталі яких перевищує п’ятдесят відсотків 
чи становить величину, що забезпечує державі 
або органам місцевого самоврядування право 
вирішального впливу на їх господарську ді-
яльність.

II. Облікова політика підприємств державного, 
комунального секторів економіки

1. Облікова політика підприємств державного, 
комунального секторів економіки визначається 
у розпорядчому документі, який приймається 
підприємством і погоджується органом, до сфери 
управління якого воно належить, або уповнова-
женим органом відповідно до установчих доку-
ментів. У розпорядчому документі про облікову 
політику має бути встановлено методи оцінки, 
обліку і процедур, які має застосовувати під-
приємство та щодо яких нормативно-правовими 
актами з бухгалтерського обліку передбачено 
більш ніж один їх варіант, та порядок організа-
ції бухгалтерського обліку. Облікова політика 
визначається на основі положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та інших нормативно-
правових актів. Одноваріантні методи оцінки, об-
ліку і процедур до такого розпорядчого документа 
не включаються.

2. Розпорядчий документ про облікову по-
літику підприємства визначає застосування, 
зокрема:

методів оцінки вибуття запасів;
періодичності визначення середньозваженої 

собівартості одиниці запасів;
порядку обліку і розподілу транспортно-заго-

тівельних витрат, ведення окремого субрахунку 
обліку транспортно-заготівельних витрат;

методів амортизації основних засобів, інших 
необоротних матеріальних активів, довгостро-
кових біологічних активів та нематеріальних 
активів;

вартісних ознак предметів, що входять 
до складу малоцінних необоротних матеріальних 
активів;

класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгал-
терського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і орга-
нізацій, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.99 № 291 і зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 21.12.99 
за № 892/4185;

періодичності (періоду) зарахування сум до-
оцінки необоротних активів до нерозподіленого 
прибутку;

методу обчислення резерву сумнівних боргів 
(у разі потреби — спосіб визначення коефіцієнта 
сумнівності);

переліку створюваних забезпечень майбутніх 
витрат і платежів;

методу створення забезпечень на виплати 
за невідпрацьований час (щорічні відпустки);

порядку оцінки ступеня завершеності опера-
цій з надання послуг;

сегментів діяльності, пріоритетного виду сег-
мента, засад ціноутворення у внутрішньогоспо-
дарських розрахунках;

переліку і складу змінних і постійних загаль-
новиробничих витрат, бази їх розподілу;

переліку і складу статей калькулювання 
виробничої собівартості продукції (робіт, по-
слуг);

порядку визначення ступеня завершеності 
робіт за будівельним контрактом;

дати визначення придбаних в результаті систе-
матичних операцій фінансових активів;

бази розподілу витрат за операціями з інстру-
ментами власного капіталу;

порога суттєвості щодо окремих об’єктів об-
ліку;

переоцінки необоротних активів;
періодичності відображення відстрочених 

податкових активів і відстрочених податкових 
зобов’язань;

порядку відрахування прибутку до резервного 
капіталу;

порядку виплат, які здійснюються за рахунок 
фонду споживання, створеного за рахунок при-
бутку (у тому числі визначається їх вичерпний 
склад);

окремого балансу філіями, представництвами, 
відділеннями та іншими відокремленими підроз-
ділами підприємства.

Окремими складовими розпорядчого доку-
мента про облікову політику підприємства є по-
рядки:

визначення ліквідаційної вартості основних 
засобів;

установлення строків корисного використання 
(експлуатації) основних засобів та нематеріаль-
них активів;

організації аналітичного обліку надходження 
та використання коштів цільового фінансуван-
ня.

3. Облікова політика підприємства може змі-
нюватися у разі, якщо:

змінюються вимоги установчих документів 
підприємства;

змінюються вимоги органу, який здійснює 
функції з державного регулювання методології 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 
та органу управління.
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Перегляд окремих положень облікової по-
літики також можливий за умови, якщо зміни 
облікової політики забезпечать більш достовірне 
відображення подій (господарських операцій) 
у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. 
Цей факт має бути підтверджений відповідними 
обґрунтуваннями бухгалтерської служби (бух-
галтера).

4. Облікова політика підприємства та її зміни 
наводяться у примітках до річної фінансової звіт-
ності (у формі опису або долученням до звітності 
копії розпорядчого документа про установлення 
або змінення облікової політики).

III. Облік активів
1. Державні (казенні) та комунальні підпри-

ємства відображають земельні ділянки, отримані 
на праві постійного користування, у складі основ-
них засобів у порядку, визначеному Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби».

Первісна вартість земельної ділянки виз-
начається відповідно до пункту 10 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби».

Визнання в обліку земельної ділянки відобра-
жається за дебетом субрахунку 101 «Земельні 
ділянки» та кредитом рахунку 40 «Статутний 
капітал», якщо вартість земельної ділянки вклю-
чено до розміру статутного капіталу, установле-
ного в установчих документах, або субрахунку 
422 «Інший вкладений капітал», якщо земельна 
ділянка передається підприємству понад розмір 
статутного капіталу. Після внесення змін до уста-
новчих документів щодо збільшення розміру 
статутного капіталу підприємства на вартість 
земельної ділянки — за дебетом субрахунку 422 
«Інший вкладений капітал» та кредитом рахунку 
40 «Статутний капітал».

2. Безоплатна передача державними (казенни-
ми) та комунальними підприємствами за рішен-
ням відповідного уповноваженого державного 
органу або місцевого самоврядування цілісних 
майнових комплексів підприємств, їх струк-
турних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, 
споруди, у тому числі об’єкти незавершеного бу-
дівництва, приміщення), іншого окремо індивіду-
ально визначеного майна підприємств; житлового 
фонду та інших об’єктів соціальної інфраструкту-
ри відображається за кредитом рахунків обліку 
цих активів (первісна або переоцінена вартість) 
і дебетом рахунків 13 «Знос необоротних активів» 
(сума зносу) та 45 «Вилучений капітал» (залишко-
ва вартість), або 42 «Додатковий капітал», якщо 
зазначені активи були передані підприємству по-
над розмір статутного капіталу. Після внесення 
змін до установчих документів щодо зменшення 

розміру статутного капіталу підприємства на вар-
тість переданих активів — за дебетом рахунку 
40 «Статутний капітал» та кредитом рахунку 45 
«Вилучений капітал».

3. Господарські організації (крім держав-
них (казенних) та комунальних підприємств) 
відображають контрольовані ними (що пере-
бувають у їх володінні та/або користуванні) 
основні засоби та інші необоротні матеріальні 
активи, які є об’єктами права державної або 
комунальної власності, що не ввійшли до ста-
тутних капіталів господарських товариств, 
створених у процесі приватизації (корпорати-
зації), зокрема житловий фонд і об’єкти соці-
альної інфраструктури, нерухоме майно та інше 
окреме індивідуально визначене майно (у тому 
числі об’єкти незавершеного будівництва), 
а також об’єкти, які мають загальнодержавне 
значення, у складі основних засобів, інших не-
оборотних матеріальних активів, незавершених 
капітальних інвестицій у порядку, визначеному 
Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 7 «Основні засоби».

Первісна вартість зазначених активів визна-
чається відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Облік основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, які є державною або кому-
нальною власністю та не ввійшли до статутних 
капіталів господарських товариств, створених 
у процесі приватизації (корпоратизації) госпо-
дарськими організаціями (крім державних (ка-
зенних) та комунальних підприємств), ведеться 
відповідно на рахунках 10 «Основні засоби» й 11 
«Інші необоротні матеріальні активи» на окремих 
субрахунках третього порядку відповідних субра-
хунків із зазначенням належності до державної 
та/або комунальної власності. Операції, пов’язані 
з рухом таких активів, відображаються в коре-
спонденції з субрахунком 425 «Інший додатковий 
капітал». Нарахування амортизації на такі основ-
ні засоби та інші необоротні матеріальні активи 
(крім тих, що законсервовані в установленому 
порядку) відображається збільшенням витрат 
звітного періоду та суми зносу. Одночасно на суму 
нарахованої амортизації визнається дохід, який 
відображається за дебетом субрахунку 425 «Ін-
ший додатковий капітал» та кредитом рахунку 
74 «Інші доходи».

Переоцінка та/або оцінка існування ознак 
можливого зменшення корисності основних за-
собів державної або комунальної власності, які 
не ввійшли до статутних капіталів господарсь-
ких товариств, створених у процесі приватизації 
(корпоратизації) господарськими організаціями, 
проводиться тільки за погодженням з уповнова-
женим органом.
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Передача основних засобів та інших не-
оборотних матеріальних активів, які належать 
до державної або комунальної власності, які 
не ввійшли до статутних капіталів господарсь-
ких товариств, створених у процесі приватизації 
(корпоратизації), органу приватизації чи іншому 
уповноваженому органу або іншому підприєм-
ству, організації, установі, за рішенням органу 
приватизації чи іншого вповноваженого органу 
відображається господарськими організаціями 
за кредитом рахунків обліку цих активів (первіс-
на або переоцінена вартість) і дебетом рахунків 
13 «Знос необоротних активів» (сума зносу) та 97 
«Інші витрати» (залишкова вартість), одночасно 
залишкова вартість об’єктів, що передаються, ві-
дображається за кредитом субрахунку 746 «Інші 
доходи від звичайної діяльності» і дебетом субра-
хунку 425 «Інший додатковий капітал».

4. Сума дооцінки (індексації) об’єктів основних 
засобів, що була відображена у балансі за станом 
на 30 червня 2000 року в статті «Інший додатко-
вий капітал» (рядок 330 форми № 1) або в статті 
«Додатковий капітал» (рядок 320 форми № 1-м), 
у разі вибуття таких об’єктів до зазначеної дати 
включається відповідно до пункту 21 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби» до статті «Нерозподілений прибуток (не-
покритий збиток)» балансу (рядок 350 форми № 1 
або форми № 1-м) обліковими записами за дебетом 
субрахунку 423 «Дооцінка активів» і кредитом 
рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті 
збитки)».

5. Сума пайової участі підприємств держав-
ного, комунального секторів економіки у фі-
нансуванні видатків, пов’язаних з утриманням 
безоплатно переданих об’єктів житлового фонду 
та інших об’єктів соціальної інфраструктури, 
відображається за дебетом субрахунку 949 «Інші 
витрати операційної діяльності» і кредитом ра-
хунку 31 «Рахунки в банках».

6. Підприємства державного, комунального 
секторів економіки, які мають на балансі гудвіл, 
який виник у процесі приватизації (корпорати-
зації) і відображений в обліку відповідно до По-
рядку відображення в бухгалтерському обліку 
і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією 
та орендою державних підприємств, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
16.12.93 № 109 та зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 29.12.93 за № 200, відобража-
ється на рахунку 19 «Гудвіл». Особливості облі-
ку та списання такого гудвілу підприємствами 
державного, комунального секторів економіки 
визначаються цим Положенням.

Гудвіл, який виник у процесі приватизації 
(корпоратизації), не амортизується, повністю 
або частково він може бути списаний за рішен-
ням уповноваженого органу з відображенням 
за дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» 
та кредитом рахунку 19 «Гудвіл». Після внесення 
змін до установчих документів щодо зменшення 
розміру статутного капіталу підприємства на вар-
тість списаного гудвілу — за дебетом рахунку 
40 «Статутний капітал» та кредитом рахунку 45 
«Вилучений капітал».

IV. Облік розподілу прибутку підприємств 
державного, комунального секторів економіки

1. Спрямування підприємствами державного, 
комунального секторів економіки частини чисто-
го прибутку на квартальну і річну дату балансу 
відображається:

1.1. На розвиток виробництва — за дебетом 
субрахунку 443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 
«Фонди спеціального призначення» (субрахунок 
4261 «Фонд розвитку виробництва»). Здійснені 
за рахунок цього фонду капітальні інвестиції 
(придбання, створення, модернізація, модифіка-
ція, реконструкція, добудова, дообладнання тощо 
необоротних активів) відображаються за дебетом 
субрахунку 4261 «Фонд розвитку виробництва» 
і кредитом субрахунку 4262 «Використання фон-
ду розвитку виробництва».

1.2. На матеріальне заохочення — за дебетом 
субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звіт-
ному періоді» і кредитом рахунку 66 «Розрахунки 
за виплатами працівникам».

1.3. На створення інших фондів — за дебе-
том субрахунку 443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді» і кредитом субрахунку 426 
«Фонди спеціального призначення» (субрахунок 
4263 «Інші фонди»). Використання інших фон-
дів відображається за дебетом субрахунку 426 
«Фонди спеціального призначення» (субрахунок 
4263 «Інші фонди») і кредитом субрахунку 4264 
«Використання інших фондів».

1.4. На належну до бюджету суму прибутку 
відповідно до законодавства — за дебетом субра-
хунку 443 «Прибуток, використаний у звітному 
періоді» і кредитом рахунку 67 «Розрахунки 
з учасниками».

1.5. Відрахування у централізований фонд 
(за рахунок чистого прибутку) відповідно до за-
конодавства та установчих документів — за де-
бетом субрахунку 443 «Прибуток, використаний 
у звітному періоді» і кредитом субрахунку 682 
«Внутрішні розрахунки».

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку л. Г. ловінська
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Додатково див. листи Міністерства фінансів 
України від 11.05.2007 р. № 31-34000-30-5/9663, 
від 18.10.2007 р. № 31-34010-10/23-6668/6492

Відповідно до частини другої статті 3 
та статті 6 Закону України «Про бухгалтерсь-
кий облік та фінансову звітність в Україні» 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок роз-
рахунку податкових різниць за даними бух-
галтерського обліку, схвалене Методологічною 
радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України, що додається.

2. Управлінню методології бухгалтерського об-
ліку (Ловінська Л. Г.) забезпечити подання цього 
наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Міністра (патронатна 
служба) (Кутецька В. М.) після державної реєстра-
ції цього наказу забезпечити його опублікування 
в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра фінансів України 
Єфименко Т. І.

Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр 
фінансів України М. Я. Азаров

Про затвердження Положення Про Порядок розрахунку 
Податкових різниць за даниМи бухгалтерського обліку

наказ Мінфіна україни від 29.12.2006 р. № 1316

зареєстровано в Мінюсті україни 24.01.2007 р. за № 60/13327

Положення Про Порядок розрахунку Податкових 
різниць за даниМи бухгалтерського обліку

затверджено наказом Мінфіна україни від 29.12.2006 р. № 1316

зареєстровано в Мінюсті україни 24.01.2007 р. за № 60/13327

I. Загальні положення
1. Це Положення визначає методологічні за-

сади формування в бухгалтерському обліку ін-
формації про податкові різниці для визначення 
валових доходів, валових витрат, відстрочених 
податкових активів, зобов’язань та розкриття 
зазначеної інформації у фінансовій звітності, 
а також установлює загальні вимоги до складан-
ня Розрахунку податкових різниць за даними 
бухгалтерського обліку (далі — Розрахунок), 
наведеного в додатку.

2. Це Положення застосовується підприєм-
ствами — платниками податку на прибуток, виз-
наченими відповідно до Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств», крім банків, 
страховиків, неприбуткових установ і організацій 
(далі — підприємства).

3. Терміни, що використовуються в цьому 
Положенні, визначено Законом України «Про 
оподаткування прибутку підприємств» та Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 
«Податок на прибуток», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 28.12.2000 

№ 353 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 20.01.2001 за № 47/5238.

II. Визначення податкових різниць, 
валових доходів та валових витрат 
за даними бухгалтерського обліку

1. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування, 
склад валових доходів і валових витрат визначені 
Законом України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» та Порядком складання декларації 
з податку на прибуток підприємства, затвердже-
ним наказом Державної податкової адміністрації 
України від 29.03.2003 № 143 та зареєстрова-
ним у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 
за № 271/7592.

2. Валові доходи і валові витрати розрахо-
вуються за даними бухгалтерського обліку 
шляхом коригування доходів і витрат, визнаних 
у бухгалтерському обліку, на податкові постійні 
та тимчасові різниці.

3. Облік доходів здійснюється відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства 
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фінансів України від 29.11.99 № 290 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 14.12.99 
за № 860/4153.

Облік витрат здійснюється відповідно до По-
ложення (стандарту) бухгалтерського обліку 
16 «Витрати», затвердженого наказом Міні-
стерства фінансів України від 31.12.99 № 318 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 19.01.2000 за № 27/4248, Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Бу-
дівельні контракти», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28.04.2001 
№ 205 та зареєстрова ного в Міністерстві 
юстиції України 21.05.2001 за № 433/5624, 
Інструкції про застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій, затвердженої наказом Міністер-
ства фінансів України від 30.11.99 № 291 та за-
реєстрованої в Міністерстві юстиції України 
21.12.99 за № 893/4186.

4. Податковою різницею визнається різниця, 
яка виникає між оцінкою і критеріями визнання 
доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгал-
терському обліку та податковому законодавстві.

4.1. Тимчасова податкова різниця виникає 
у звітному періоді та анулюється у наступних 
звітних періодах.

До складу тимчасових податкових різниць, 
що застосовуються для формування валових 
доходів і валових витрат, належать різниці, які 
виникають унаслідок:

невідповідності оцінки оборотних і необорот-
них активів, витрат майбутніх періодів;

невідповідності оцінки довгострокових та по-
точних зобов’язань, забезпечень;

невідповідності критеріїв визнання та оцінки 
доходів, зокрема від операцій з цінними папера-
ми, доходів від безкоштовно одержаних необо-
ротних матеріальних активів тощо;

невідповідності критеріїв та оцінки витрат, зо-
крема витрат на придбання товарів (робіт, послуг) 
при застосуванні різних методів нарахування 
амортизації основних засобів і нематеріальних 
активів, в операціях з цінними паперами тощо.

4.2. Постійною податковою різницею визна-
ється податкова різниця, яка виникає у звітному 
періоді та не анулюється у наступних звітних 
періодах.

До постійних податкових різниць належать:
різниця між сумою витрат, відображених 

у бухгалтерському обліку і включених до роз-
рахунку облікового прибутку, та сумою цих ви-
трат, яка може бути віднесена до валових витрат 
у межах норм податкового законодавства для 
визначення об’єкта оподаткування (податкового 
прибутку (збитку));

суми доходів та витрат, які не входять до скла-
ду валових доходів і валових витрат, але врахову-
ються при визначенні облікового прибутку;

суми валових доходів та валових витрат, які 
не входять до складу доходів та витрат при виз-
наченні облікового прибутку (приріст, убуток 
балансової вартості запасів тощо).

5. Підприємство самостійно обирає форми об-
лікових регістрів.

Форма облікових регістрів, обрана підприєм-
ством, має забезпечувати накопичення інформа-
ції про:

постійні і тимчасові податкові різниці для 
складання Розрахунку;

тимчасові податкові різниці, що підлягають 
вирахуванню або оподаткуванню і використову-
ються для розрахунку відстрочених податкових 
активів або відстрочених податкових зобов’язань 
для відображення їх у бухгалтерському обліку 
і фінансовій звітності.

Накопичення зазначеної інформації потребує 
деталізації даних окремих синтетичних рахунків 
і аналітичних даних, за якими формуються по-
стійні і тимчасові різниці.

Перелік постійних і тимчасових податкових 
різниць, на суми яких здійснюється коригування 
доходів і витрат, визнаних у бухгалтерському об-
ліку, що наведений у цьому Положенні, не є ви-
черпним і може доповнюватися (змінюватися) 
підприємством відповідно до його особливостей 
з метою дотримання всіх норм бухгалтерського 
обліку та податкового законодавства і забезпе-
чення достовірних даних Розрахунку.

6. Інформація для складання Розрахунку 
формується у регістрах бухгалтерського обліку 
щомісяця. Розрахунок підписується головним 
бухгалтером підприємства або іншою особою, 
визначеною власником (власниками) та уповно-
важеним органом, який здійснює керівництво 
підприємством, і керівником.

Розрахунок за звітний рік є додатком до При-
міток до річної фінансової звітності, затвердже-
них наказом Міністерства фінансів України від 
29.11.2000 № 302 та зареєстрованих в Міністер-
стві юстиції України 11.12.2000 за № 904/5125.

7. Інформація про доходи, витрати, активи 
і зобов’язання з податку на прибуток, необхідна 
для складання фінансової звітності, формуєть-
ся у порядку, визначеному цим Положенням, 
з урахуванням обмежень пунктів 7, 9 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок 
на прибуток».

Відстрочені податкові активи та відстрочені 
зобов’язання відображаються у бухгалтерському 
обліку відповідно до пунктів 14 — 18 Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок 
на прибуток».
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III. Порядок формування інформації 
для складання Розрахунку

1. У графі 3 «Джерело інформації (номери або 
назви регістрів бухгалтерського обліку)» наво-
дяться дані про регістри, у яких відображена 
інформація про доходи і витрати підприємства 
з визначенням постійних і тимчасових податко-
вих різниць. Регістри бухгалтерського обліку 
повинні мати номер, назву, період реєстрації 
господарських операцій тощо.

2. У рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів 
(робіт, послуг)» графи 4 відображається сума 
доходів, яка формується на основі даних аналі-
тичного обліку доходів (субрахунків 701 «Дохід 
від реалізації готової продукції», 702 «Дохід від 
реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг») підприємства, за вирахуванням 
ПДВ, акцизного збору, інших непрямих пода-
тків, у тому числі філій та інших відокремлених 
структурних підрозділів. У цьому рядку також 
відображаються доходи від продажу цінних па-
перів, деривативів — підприємствами, для яких 
фінансова діяльність є основним видом діяльно-
сті, та інші доходи.

У разі здійснення видів діяльності, що під-
лягають патентуванню, підприємство виділяє 
у регістрах бухгалтерського обліку необхідну 
інформацію відповідно до пункту 16.3 статті 16 
Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств», зокрема доходи, отримані від таких 
видів діяльності.

У рядку 01.1 граф 5, 6 відображаються з від-
повідним знаком постійні і тимчасові податкові 
різниці, зокрема:

у графі 5 зі знаком «плюс» відображається 
різниця, що виникає між визнаними в бухгал-
терському обліку доходами та сумою доходів, 
перерахованих за звичайними цінами (якщо 
здійснюється таке перерахування) тощо;

у графі 6 зі знаком «плюс» відображаються 
суми авансів, одержаних під поставку матері-
альних цінностей або виконання робіт, надання 
послуг, попередньої оплати покупцями (замовни-
ками) продукції (товарів, робіт, послуг), одержа-
них у поточному місяці та не погашених на кінець 
місяця; доходи, які одержані в звітному місяці 
та за своїм економічним змістом підлягають 
включенню до доходів у майбутніх звітних періо-
дах, але відповідно до податкового законодавства 
відносяться до складу валових доходів тощо;

у графі 6 зі знаком «мінус» відображаються 
сума авансів, одержаних під поставку матері-
альних цінностей або виконання робіт, надання 
послуг, і сума попередньої оплати покупцями 
і замовниками за продукцію (роботи, послуги), 
що була включена до складу валових доходів 
у попередніх звітних періодах; сума нарахованих 

у бухгалтерському обліку доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), за якими не від-
булося жодної з подій — зарахування коштів від 
покупця (замовника), відвантаження продукції 
(товарів, робіт, послуг), але покупцеві (замовни-
ку) передані ризики й вигоди, пов’язані з правом 
власності на продукцію (товари, роботи, послуги) 
або інші умови визнання доходів у бухгалтерсь-
кому обліку, які не збігаються з нормами пода-
ткового законодавства тощо.

Для забезпечення розрахунку постійних і тим-
часових податкових різниць аналітичний облік 
має вестися з дотриманням таких вимог:

аналітичний облік за рахунком 36 «Розра-
хунки з покупцями та замовниками» за звітний 
місяць з відокремленням:

залишку попередньої оплати, здійсненої по-
купцями і замовниками за продукцію (роботи, 
послуги) у поточному місяці та непогашеного 
на кінець місяця (із зазначенням за кожним по-
купцем та замовником, кожним договором дати 
і номера документа або договору, дати виникнення 
заборгованості);

суми залишку попередньої оплати з урахуван-
ням перерахунку за звичайними цінами (якщо 
здійснюється таке перерахування);

суми коригувань за минулі звітні періоди (суми 
передоплат, отриманих і включених до складу ва-
лових доходів у минулих звітних періодах, та їх 
погашення у звітному місяці);

аналітичний облік за субрахунком 681 «Роз-
рахунки за авансами одержаними» за звітний 
місяць з відокремленням:

залишку авансів, одержаних під поставку 
матеріальних цінностей, під виконання робіт, 
надання послуг у звітному місяці та непогашених 
на кінець місяця (із зазначенням за кожним по-
купцем та замовником, кожним договором дати 
і номера документа або договору, дати виникнення 
заборгованості);

суми залишку авансів з урахуванням перера-
хунку за звичайними цінами (якщо здійснюється 
таке перерахування);

суми відшкодування безнадійної заборговано-
сті (після її списання);

суми коригування за минулі звітні періоди;
аналітичний облік за рахунком 69 «Доходи 

майбутніх періодів» за звітний місяць з відо-
кремленням:

тимчасових податкових різниць за звітний 
місяць (за видами доходів із зазначенням дати 
надходження коштів (утворення доходів) і дати 
їх визнання у бухгалтерському обліку доходами 
звітного періоду);

суми коригування за минулі звітні періоди;
аналітичний облік за субрахунками 701 «До-

хід від реалізації готової продукції», 702 «Дохід 
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від реалізації товарів», 703 «Дохід від реалізації 
робіт і послуг» за звітний місяць і з початку року 
з відокремленням постійних, тимчасових пода-
ткових різниць за звітний період і з початку року; 
доходів, перерахованих за звичайними цінами 
(якщо здійснюється таке перерахування) тощо;

аналітичний облік за іншими субрахунками 
обліку доходів.

3. У рядку 01.2 «Приріст балансової вартості 
запасів» графи 5 зі знаком «плюс» відобража-
ється сума приросту балансової вартості запасів, 
яка розраховується за даними аналітичного об-
ліку запасів (рахунків 20 «Виробничі запаси», 
22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 
23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 
«Готова продукція», 28 «Товари») та малоцінних 
необоротних матеріальних активів.

Аналітичний облік запасів ведеться відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 20.10.99 № 246 та зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 02.11.99 
за № 751/4044.

Для забезпечення розрахунку постійних по-
даткових різниць аналітичний облік має вестися 
в розрізі груп:

виробничих запасів на складах (місцях збері-
гання), зокрема підгруп: сировини й матеріалів, 
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих 
виробів, паливно-мастильних матеріалів та ди-
зельного палива (зокрема для легкових авто-
мобілів), тари і тарних матеріалів, будівельних 
матеріалів, матеріалів, переданих у переробку, 
запасних частин, інших матеріалів;

малоцінних та швидкозношуваних предметів 
на складах (місцях зберігання);

незавершеного виробництва з виділенням ма-
теріальних витрат;

напівфабрикатів з виділенням матеріальних 
витрат;

готової продукції з виділенням матеріальних 
витрат;

товарів на оптових складах (місцях зберіган-
ня);

товарів у роздрібній торгівлі (без торгової на-
цінки).

Для розрахунку приросту (убутку) балансової 
вартості запасів накопичується інформація про 
рух матеріальних цінностей, що використову-
ються у господарській діяльності більше 365 
календарних днів та вартість яких не перевищує 
1000 гривень.

Групи запасів, інших необоротних матеріаль-
них активів (у частині матеріальних цінностей, 
що використовуються більше 365 календарних 
днів та вартість яких не перевищує 1000 гривень) 
мають поділятися на підгрупи за:

джерелами їх надходження (від нерезидентів, 
що мають офшорний статус або які придбані 
за іноземну валюту; від пов’язаних осіб; від лік-
відації основних засобів; власного виробництва; 
власників як внесок у статутний капітал; інших 
підприємств безкоштовно; за бартером тощо);

напрямами їх використання (на виготовлення 
та поліпшення основних засобів; на виконання 
довгострокових договорів (контрактів); нерези-
дентам за іноземну валюту; пов’язаним особам; 
як внесок у статутний капітал інших підпри-
ємств; іншим підприємствам за бартером або 
безкоштовно; інші запаси використані не в госпо-
дарській діяльності і впливають на формування 
об’єкта оподаткування тощо).

У залишку запасів та інших необоротних 
матеріальних активів на кінець звітного місяця 
виділяються активи, за які отримано грошові 
кошти, але які не відвантажено на кінець звіт-
ного місяця.

4. У рядку 01.3 «Доходи від виконання довго-
строкових договорів» графи 6 зі знаком «плюс» ві-
дображається сума валових доходів, яка розрахо-
вується за даними аналітичного обліку субрахун-
ку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». 
При розрахунку валових доходів, що належать 
до звітного періоду, використовується інформа-
ція, накопичена на рахунку 23 «Виробництво». 
У зв’язку з перерахунком податкових зобов’язань 
за завершеними довгостроковими договорами 
(контрактами) у графі 6 відображається тимча-
сова податкова різниця зі знаком «мінус».

У графі 4 відображаються визнані в бухгал-
терському обліку доходи від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за довгостроковими договорами 
(контрактами).

Для забезпечення розрахунку постійних і тим-
часових податкових різниць аналітичний облік 
незавершеного виробництва має виділяти вико-
нання довгострокових договорів (контрактів), 
а саме накопичення інформації про фактичні 
витрати на виконання довгострокових договорів 
(у тому числі матеріальних витрат) за звітний мі-
сяць і з початку року (із зазначенням дати, номера 
документа або договору, а також дати погашення 
заборгованості за договором тощо).

5. У рядку 01.4 «Прибуток від операцій 
з цінними паперами, фондовими та товарними 
деривативами» графи 4 Розрахунку відобража-
ється сума доходів, яка формується за даними 
аналітичного обліку інших фінансових доходів, 
що узагальнюються на субрахунках 732 «Відсот-
ки одержані», 733 «Інші доходи від фінансових 
операцій», а також 741 «Дохід від реалізації фі-
нансових інвестицій».

Для забезпечення Розрахунку аналітичний 
облік доходів має вестися за видами цінних па-
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перів та за такими видами операцій: з акціями, 
корпоративними правами, облігаціями, вексе-
лями, деривативами (фондовими і товарними), 
іпотечними сертифікатами участі, іпотечними 
сертифікатами з фіксованою дохідністю, серти-
фікатами фондів з нерухомістю, іншими цінними 
паперами.

У графі 5 відображається з відповідним знаком 
постійна податкова різниця, а в графі 6 — тимча-
сова податкова різниця, що виникає між сумою 
визнаного в бухгалтерському обліку фінансового 
доходу і прибутком від операцій з цінними папе-
рами, фондовими та товарними деривативами.

6. У рядку 01.5 «Прибуток від операцій з зем-
лею» графи 4 відображається дохід від реалізації 
землі, що узагальнюється на субрахунку 742 «До-
хід від реалізації необоротних активів».

У графі 5 відображається з відповідним зна-
ком постійна податкова різниця, що виникає 
між сумою визнаного в бухгалтерському обліку 
доходу і одержаного у звітному періоді прибутку 
від операцій із землею. Прибуток від реалізації 
землі як: окремого об’єкта власності; об’єкта, от-
риманого в процесі приватизації; об’єкта, придба-
ного з об’єктом нерухомого майна, визначається 
відповідно до пункту 8.9 статті 8 Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств».

7. У рядку 01.6 «Інші доходи, крім визначених 
у 01.1 — 01.5» графи 4 відображаються інші дохо-
ди, визнані в бухгалтерському обліку за звітний 
період.

Інформація про доходи формується на рахун-
ках 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від 
участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи» 
(крім доходів від операцій з цінними паперами, 
товарними та фондовими деривативами), 74 «Інші 
доходи» (крім доходів від реалізації землі), 75 
«Надзвичайні доходи».

Аналітичний облік доходів має забезпечувати 
необхідну деталізацію даних щодо окремих видів 
доходів, зокрема:

доходів від безоплатно одержаних оборотних 
активів, у тому числі в результаті безповоротної 
фінансової допомоги, дотацій і субсидій з фондів 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та бюджетів, безоплатно одержаних 
товарів (робіт, послуг);

доходів від безоплатно одержаних необоротних 
активів, у тому числі доходів від цільового фінан-
сування капітальних інвестицій; від безоплатно 
одержаних необоротних активів, що підлягають 
амортизації; необоротних активів, одержаних від 
підприємств комунальної власності, тощо.

У рядку 01.6 граф 5, 6 відображаються з від-
повідним знаком постійні і тимчасові податкові 
різниці, які виникають у результаті невідповідно-
сті критеріїв визнання та оцінки доходів у бухгал-

терському обліку та податковому законодавстві.
У графі 5 зі знаком «плюс» також відобража-

ються:
вартість безоплатно переданих товарів (робіт, 

послуг) іншим платникам податку на прибуток 
(крім їх надання неприбутковим організаціям 
(пункт 7.11 статті 7 Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств»), що за по-
датковим законодавством включається до складу 
валових доходів, а в бухгалтерському обліку — 
до складу витрат звітного періоду;

сума поворотної фінансової допомоги, отрима-
ної підприємством у звітному періоді, що залиша-
ється не поверненою на кінець звітного періоду 
від осіб, що не є платниками податку на прибуток 
(у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно 
із законодавством мають пільги з цього податку, 
уключаючи право застосовувати ставку нижчу, 
ніж установлена пунктом 7.2 статті 7 або статті 
10 Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств». У бухгалтерському обліку така 
інформація має накопичуватися на рахунку 68 
«Розрахунки за іншими операціями» тощо.

У графі 5 зі знаком «мінус» — сума дооцінки 
об’єктів необоротних активів тощо.

Регістри аналітичного обліку розрахунків з де-
біторами та кредиторами мають забезпечувати 
накопичення окремої інформації про господарсь-
кі операції щодо надання і отримання поворотної 
і безповоротної фінансової допомоги, зокрема 
дата, номер документа (договору); дата погашення 
заборгованості за договором; дата виникнення 
заборгованості; статус підприємства, яке надає 
або отримує таку фінансову допомогу (не є плат-
никами податку на прибуток підприємств (непри-
буткові установи і організації); платники податку 
на прибуток, які оподатковуються за ставкою 
нижчою, ніж звичайна (зазначеною у статті 10 
Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств»); дані про включення вартості 
допомоги і суми її відшкодування відповідно 
до валових доходів та валових витрат у звітному 
періоді і з початку року; сума процентів, умовно 
нарахованих на суму поворотної фінансової до-
помоги.

8. У рядку 02.3 «Врегулювання сумнівної (без-
надійної) заборгованості» графи 5 відображається 
постійна податкова різниця, яка визначається 
за даними аналітичного обліку розрахунків 
з покупцями та замовниками за відвантажену 
продукцію, товари, виконані роботи й послуги, 
крім заборгованості, яка забезпечена векселями 
(рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замов-
никами»).

Аналітичний облік має забезпечувати відо-
кремлення рахунків, строк оплати яких не на-
став, та рахунки з простроченою оплатою (із за-
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значенням простроченої заборгованості, пені, 
нарахованої на суму податкового зобов’язання, 
а також дати і номера документа (договору), дати 
виникнення заборгованості, дати погашення 
заборгованості за договором, іншої інформації 
відповідно до норм статті 12 Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств»).

9. У рядках 04.1 — 04.13 графи 4 відобража-
ються витрати, які накопичуються на рахунках 
81 «Витрати на оплату праці», 82 «Відрахуван-
ня на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 
«Інші операційні витрати», 85 «Інші затрати» 
(якщо підприємство застосовує рахунки класу 
8 без застосування 9 класу), 90 «Собівартість 
реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 
«Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної 
діяльності», 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати 
від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Над-
звичайні витрати».

10. У рядку 04.1 «Витрати на придбання това-
рів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11» графи 
6 відображається сума тимчасових податкових 
різниць, що виникають у результаті існуючої не-
відповідності критеріїв та оцінки витрат. У графі 
6 зі знаком «мінус» відображаються тимчасові 
податкові різниці, що виникають у розрахунках 
за виданими авансами на придбання товарів 
(робіт, послуг), за вартістю отриманих і неопла-
чених товарів (робіт, послуг), включені до складу 
валових витрат у минулих звітних періодах, але 
погашених у бухгалтерському обліку в звітному 
періоді.

Зазначена інформація має накопичуватися 
у відповідних регістрах аналітичного обліку 
за рахунками (субрахунками):

371 «Розрахунки за виданими авансами» 
за звітний місяць (із зазначенням, за кожним 
дебітором та видами заборгованості дати і номера 
документа (договору), дати виникнення заборго-
ваності, залишку авансів виданих і не погашених 
на кінець місяця тощо);

63 «Розрахунки з постачальниками та пі-
дрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кре-
диторами» при надходженні запасів, виконанні 
робіт, наданні послуг без попередньої оплати. 
Інформація про джерела надходження запасів 
має деталізуватися при організації аналітичного 
обліку надходження запасів.

11. У рядках 04.3 «Витрати на оплату праці», 
04.4 «Сума страхового збору (внесків) до фондів 
державного загальнообов’язкового страхування» 
граф 5, 6 відображаються постійні й тимчасові по-
даткові різниці, які виникають у результаті вста-
новлених Законом України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» особливостей визначення 
складу валових витрат на оплату праці (пункт 
5.6 статті 5) та сум внесків на соціальні заходи 

(пункт 5.7 статті 5).
У бухгалтерському обліку інформація про 

витрати на оплату праці та на соціальні заходи 
має накопичуватися за даними аналітичного об-
ліку рахунків 81 «Витрати на оплату праці», 82 
«Відрахування на соціальні заходи», 85 «Інші 
затрати» або рахунків 15 «Капітальні інвестиції», 
23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витра-
ти», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати 
на збут» та інші за звітний місяць і з початку року 
в розрізі (щонайменше):

витрати на оплату праці: виплати за окладами 
й тарифами; премії та заохочення, у тому числі 
матеріальна допомога в сумі, яка звільняється 
від оподаткування; компенсаційні виплати, інші 
витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи: відраху-
вання на пенсійне забезпечення, на соціальне 
страхування, страхування на випадок безробіття 
тощо.

12. У рядку 04.10 «Витрати на поліпшення 
основних фондів та нафтогазових свердловин» 
графи 4 відображаються капітальні інвестиції, 
здійснені у звітному періоді, якщо поліпшення 
об’єктів призводить до збільшення майбутніх 
економічних вигод, первісно очікуваних від ви-
користання об’єкта, або витрати періоду, якщо 
поліпшення призводить лише до підтримання 
об’єкта в робочому стані. Зазначена інформація 
накопичується за даними аналітичного обліку 
за рахунками 15 «Капітальні інвестиції», 23 
«Виробництво».

У графах 5, 6 відображаються постійні й тим-
часові податкові різниці, які виникають у резуль-
таті невідповідності підходів до оцінки активів 
і витрат у бухгалтерському обліку і податковому 
законодавстві, зокрема:

збільшення вартості необоротних активів у ре-
зультаті поліпшення об’єкта (модернізації, моди-
фікації, добудови, дообладнання, реконструкції 
тощо) у межах, встановлених податковим за-
конодавством норм (підпункт 5.2.10 пункту 5.2 
статті 5, підпункт 8.7.1 пункту 8.7 статті 8, пункт 
9.5 статті 9 Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств»), включення до складу 
валових витрат;

витрати на підтримання об’єкта основних засо-
бів у робочому стані, що перевищують установле-
ну податковим законодавством норму включення 
витрат на поліпшення до складу валових витрат 
(пункт 8.7 Закону України «Про оподаткування 
прибутку підприємств»);

витрати, пов’язані з поліпшенням основних 
засобів, які належать за податковим законодав-
ством до невиробничих основних фондів.

13. У рядку 04.11 «85 % витрат від вартості 
товарів (робіт, послуг), придбаних в офшорних 
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нерезидентів» відображаються: у графі 4 — 100 
% вартості таких товарів (робіт, послуг), у графі 
5 — 15 % вартості товарів (робіт, послуг), прид-
баних в офшорних нерезидентів.

14. Постійні і тимчасові податкові різниці, 
що виникають у результаті невідповідності кри-
теріїв та оцінки витрат, накопичуються протягом 
усього звітного року.

15. У рядку 07 «Сума амортизаційних відра-
хувань» графи 4 відображається сума аморти-
зації, розрахована за методами, визначеними 
Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 
№ 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 18.05.2000 за № 288/4509, та Поло-
женням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 
«Нематеріальні активи», затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242 
та зареєстрованим в Міністерстві юстиції Украї-
ни 02.11.99 за № 750/4043.

Аналітичний облік основних засобів та нема-
теріальних активів має організовуватися у розрізі 
виробничих і невиробничих об’єктів.

У графі 5 відображається постійна податкова 
різниця зі знаком «мінус» у сумі нарахованої 
амортизації об’єктів, які відповідно до податко-
вого законодавства визначаються невиробничими 
основними фондами, та інші постійні податкові 
різниці.

У графі 6 відображається тимчасова податкова 
різниця з відповідним знаком, розрахована, ви-
ходячи з суми амортизації виробничих основних 
засобів і нематеріальних активів, нарахованої 

за методами, визначеними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби» та 8 «Нематеріальні активи», та суми 
амортизації основних фондів відповідно до За-
кону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств».

16. У рядку 08 «Усього (фінансовий результат)» 
графи 4 відображається обліковий прибуток (зби-
ток), розрахований за даними бухгалтерського 
обліку, і має відповідати значенню, що розрахо-
вується як сума значень рядка 170 (або 175) та різ-
ниці рядків 200 і 205 графи 3 Звіту про фінансові 
результати (додаток до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 
результати», затвердженого наказом Міністер-
ства фінансів України від 31.03.99 № 87 та заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України від 
21.06.99 за № 397/3690) відповідного періоду /р. 
170 (або 175) + (200 — 205)/.

У графах 5, 6 відображаються підсумкові дані 
постійних і тимчасових податкових різниць, 
визначених як різниця значень рядків 03, 06, 07 
(р. 08 = (±03) — (±06) — 07). У графі 7 відобра-
жається сума податкового прибутку (збитку), яка 
визначається як різниця значень рядків 03, 06, 07 
(р. 08 = (±03) — (±06) — 07).

Для перевірки правильності складання Розра-
хунку значення рядка 08 графи 7 має дорівнювати 
алгебраїчній сумі значень граф 4, 5, 6 (гр. 7 = ±4 
± 5 ± 6).

17. Підприємства можуть застосовувати регі-
стри бухгалтерського обліку податкових різниць, 
валових доходів і валових витрат, затверджені 
Міністерством фінансів України.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку л. Г. ловінська
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Відповідно до частини другої статті 3 та статті 
6 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації про 
складання регістрів бухгалтерського обліку по-
даткових різниць, валових доходів та валових 
витрат (далі — Методичні рекомендації), що до-
даються.

2. Департаменту організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Міністра (патронатна 
служба) (Кутецька В. М.) після затвердження 
Методичних рекомендацій забезпечити їх опублі-
кування в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу по-
класти на заступника Міністра фінансів України 
Єфименко Т. І.

Перший віце-прем’єр-міністр України,  
Міністр фінансів України М. Я. Азаров

Про затвердження Методичних рекоМендацій Про 
складання регістрів бухгалтерського обліку Податкових 
різниць, валових доходів та валових витрат

наказ Мінфіна україни від 29.01.2007 р. № 45

Методичні рекоМендації Про складання регістрів 
бухгалтерського обліку Податкових різниць, 
валових доходів та валових витрат

затверджено наказом Мінфіна україни від 29.01.2007 р. № 45

Загальні положення
1. Методичні рекомендації про складання регі-

стрів бухгалтерського обліку податкових різниць, 
валових доходів та валових витрат (далі — Мето-
дичні рекомендації) визначають порядок ведення 
регістрів підприємствами — платниками податку 
на прибуток, визначеними відповідно до Закону 
України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств», крім банків, страховиків, неприбуткових 
установ і організацій (далі — підприємства).

Методичні рекомендації розроблено на під-
ставі норм Положення про порядок розрахунку 
податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 29.12.2006 № 1316 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24.01.2007 за № 60/13327.

2. Регістри призначені для систематизації даних 
бухгалтерського обліку для складання фінансової 
звітності, Розрахунку податкових різниць за дани-
ми бухгалтерського обліку (далі — Розрахунок) 
та декларації з податку на прибуток підприєм-
ства, затвердженої наказом Державної податко-
вої адміністрації України від 29.03.2003 № 143 
та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
08.04.2003 за № 271/7592. Форми регістрів наведе-
ні у додатку до цих Методичних рекомендацій.

Перелік регістрів наведено в таблиці.

Номери 
відомо-

стей 
Найменування регістрів 

Синтетичні рахунки 
та субрахунки, за дани-
ми аналітичного обліку 

яких формуються ін-
формація про податкові 
різниці, валові доходи 

та валові витрати 

Номери журналів та відомостей, 
до яких складаються відомо-

сті аналітичного обліку* 
Код рядка

Розрахунку 
журналів відомостей 

1 2 3 4 5 6 

1-п Відомість аналітичного об-
ліку доходів 

70, 71, 72, 73, 74, 75 6 - 01.1,
01.4,
01.5,
01.6,

02.1, 05.1 

2-п Відомість аналітичного облі-
ку розрахунків за авансами 
одержаними 

681 3 3.5 01.1,
01.3, 04.7 
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1 2 3 4 5 6 

3-п Відомість аналітичного 
обліку доходів майбутніх 
періодів 

69 3 - 01.1 

- Розроблювальна таблиця 
1. Розрахунок приросту 
(убутку) балансової вартості 
запасів 

20, 22, 23, 25, 26, 28 5 - 01.2,
04.1, 04.2 

4-п Відомість аналітичного облі-
ку розрахунків з покупцями 
та замовниками 

36 3 3.1 02.3, 05.3 

5-п Відомість аналітичного об-
ліку розрахунків з фінансо-
вої допомоги, наданої іншим 
підприємствам 

- - - 01.6,
04.12 

- Розроблювальна таблиця 
2. Розрахунок податкових 
різниць, сум амортизації не-
оборотних активів 

10, 11, 12, 13 4 - 04.10, 07 

6-п Відомість 6.1-п аналітично-
го обліку витрат Відомість 
6.2-п аналітичного обліку 
витрат за елементами 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99 80, 81, 

82, 83, 84 

5 - 01.3,
01.4,
01.5,
01.6,
04.3,
04.4,
04.5,
04.7,
04.8,
04.11,
04.12,
05.1 

7-п Відомість аналітичного облі-
ку розрахунків за виданими 
авансами 

371 3 - 04.1,
04.11,
04.12 

8-п Відомість аналітичного 
обліку витрат майбутніх 
періодів 

39 5 - 04.1,
04.11,
04.12 

9-п Відомість аналітичного облі-
ку розрахунків з бюджетом 

64 3 - 04.6 

10-п Відомість аналітичного облі-
ку відстрочених податкових 
активів 

17 3 -  

11-п Відомість аналітичного облі-
ку відстрочених податкових 
зобов’язань 

54 3 -  

- Розроблювальна таблиця 
3. Розрахунок валових до-
ходів і валових витрат від 
операцій з цінними папе-
рами (до відомостей 1-п 
та 6.1-п) 

- - - 01.4 

- Розроблювальна таблиця 4. 
Тимчасові податкові різниці 
для визначення відстро-
чених податкових активів 
і зобов’язань 

17, 54 - -  

____________
* В таблиці наведено номери журналів та відомостей відповідно до Методичних рекомендацій по засто-
суванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
29.12.2000 № 356 (далі — наказ № 356).
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3. За своїм економічним змістом та характером 
узагальнення інформації зазначені регістри ана-
літичного обліку деталізують дані синтетичних 
рахунків і дані субрахунків з метою формування 
постійних і тимчасових податкових різниць.

За технічною будовою вони є відомостями 
та розроблювальними таблицями. Розроблю-
вальні таблиці призначені для підготовки даних 
до складання відомостей і Розрахунку податко-
вих різниць за даними бухгалтерського обліку. 
У цьому Розрахунку здійснюється зведення 
даних бухгалтерського обліку та інших даних, 
необхідних для розрахунку податкового прибутку 
(збитку).

Відомості та розроблювальні таблиці склада-
ються щомісяця.

4. Суб’єкти малого підприємництва, які 
є платниками податку на прибуток і застосовують 
спрощений План рахунків бухгалтерського облі-
ку, затверджений наказом Міністерства фінансів 
України від 19.04.2001 № 186 та зареєстрова-
ний в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 
за № 389/5580, можуть складати регістри, перед-
бачені цими Методичними рекомендаціями, із по-
значенням у вільних графах номерів рахунків 
зазначеного Плану рахунків.

5. Передбачені цими Методичними рекоменда-
ціями облікові регістри узгоджуються з діючими 
формами обліку і у разі дублювання інформації 
можуть замінювати відповідні регістри бухгал-
терського обліку, що застосовувалися підприєм-
ством.

Облік податкових різниць для 
формування валових доходів

6. Інформація про податкові різниці та валові 
доходи формується у відомостях 1-п, 2-п, 3-п, 4-
п, 5-п.

7. Відомість 1-п призначена для ведення аналі-
тичного обліку доходів від звичайної діяльності 
і надзвичайних подій, виділення з їх складу до-
ходів, які за податковим законодавством вклю-
чаються до валових доходів з урахуванням зви-
чайних цін та особливостей їх розрахунку, виз-
начених Законом України «Про оподаткування 
прибутку підприємств» щодо пов’язаних осіб.

Дані, які відображаються у графі 21 «Сума 
валових доходів», визначаються як алгебраїчна 
сума доходів за звітний місяць без податку на до-
дану вартість, інших податків і зборів відповідно 
до Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» та відповідних постійних, тимчасо-
вих податкових різниць. У графі 25 накопичують-
ся дані з початку року, які переносяться до рядка 
01.1 графи 7 Розрахунку.

У рядку 1.1 графи 16 відображається сума 
доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) з початку року, що переноситься до рядка 
01.1 графи 4 Розрахунку. У рядку 1.1 граф 20 та 24 
зі знаком «мінус» відображається сума авансів, 
одержаних під поставку матеріальних цінностей 
або під виконання робіт, а також сума поперед-
ньої оплати покупцями і замовниками рахунків 
постачальника за продукцію і виконані роботи 
(послуги), що була включена до складу валових 
доходів у попередніх періодах (Відомість 2-п). 
Сума податкової різниці (постійної та тимчасової, 
рядок 1.1 граф 23 та 24) переноситься відповідно 
до рядка 01.1 граф 5, 6 Розрахунку з відповідним 
знаком.

У рядках 2 — 6 граф 21 та 25 відображають-
ся суми доходів, які відповідно до податкового 
законодавства включаються до складу валових 
доходів, а у графах 19, 20, 23, 24 — постійні 
і податкові різниці, які виникають при невід-
повідності критеріїв і оцінки визнання доходів 
у бухгалтерському обліку і Законі України «Про 
оподаткування прибутку підприємств».

Якщо підприємством здійснюється діяль-
ність, яка підлягає патентуванню, то доходи 
від такої діяльності відображаються у додат-
ковій відомості (відокремлено від інших видів 
операційної діяльності) із зазначенням виду 
діяльності.

Підсумкові дані Відомості 1-п (рядок 7 граф 
3 — 14) переносяться до регістрів, у яких ведеться 
синтетичний облік за відповідними рахунками 
(Журнал 6, форма якого затверджена наказом 
№ 356, або відповідний регістр машиноорієнто-
ваної форми).

8. Відомість 2-п призначена для аналітичного 
обліку авансів, одержаних під поставку матері-
альних цінностей або виконання робіт, а також 
суми попередньої оплати покупцями і замовни-
ками товарів, робіт і послуг.

У графі 25 наводяться залишки авансів, 
одержаних у поточному місяці та не погашених 
на кінець місяця, з урахуванням звичайних цін 
(якщо здійснюється таке перерахування). При 
виконанні підприємством довгострокових до-
говорів (контрактів) сума авансових платежів 
наводиться у графі 27.

У графі 26 наводиться сума списаних авансів 
(списання кредиторської заборгованості, за якою 
строк позовної давності минув) та погашення 
авансів і передоплат, які були включені до тим-
часових податкових різниць у минулих звітних 
періодах.

Підсумкові дані рядка «Усього» графи 25 пере-
носяться до рядка 01.1 графи 6 Розрахунку. Під-
сумкові дані граф 15 — 21 Відомості 2-п у кінці 
місяця переносяться до регістру, у якому ведеться 
синтетичний облік таких розрахунків (графа 11 
розділу I Журналу 3, форма якого затверджена 
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наказом № 356, або відповідний регістр маши-
ноорієнтованої форми).

9. Відомість 3-п призначена для ведення аналі-
тичного обліку доходів, які одержані у звітному 
періоді та за своїм економічним змістом підляга-
ють включенню до доходів у майбутніх звітних 
періодах (отримані авансові платежі за здані 
в оренду основні засоби та інші необоротні акти-
ви, передплата на газети, журнали, періодичні 
та довідкові видання, виручка за вантажні пере-
везення, виручка від продажу квитків транс-
портних і театрально-видовищних підприємств, 
абонентна плата за користування засобами зв’-
язку тощо).

У графі 18 відображаються доходи майбутніх 
періодів, одержані у поточному періоді і включені 
до валових доходів, а у графі 19 — сума списання 
на відповідні рахунки обліку доходів та включен-
ня до складу доходів звітного періоду. Віднесення 
таких доходів до складу валових доходів здійс-
нюється відповідно до пункту 7.10.12 статті 12 
Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств». Підсумки рядка 12 «Усього» граф 
10 — 14 цієї Відомості переносяться до регістру 
синтетичного обліку доходів майбутніх періодів 
(графа 11 розділу II Журналу 3, форма якого 
затверджена наказом № 356, або відповідний 
регістр машиноорієнтованої форми).

Підсумок рядка 12 «Усього» графи 18 перено-
ситься до рядка 01.1 графи 6 Розрахунку.

10. Для визначення приросту (убутку) балан-
сової вартості запасів на підставі даних аналітич-
ного обліку запасів на підприємстві складається 
Розроблювальна таблиця 1. У зазначеній таблиці 
відображаються дані за субрахунками (або група-
ми запасів) про їх залишки на початок та кінець 
місяця, а також рух (надходження та вибуття) 
протягом місяця (графи 3 — 29).

Дані для складання Розрахунку формуються 
в графах 32 — 40, при цьому балансова вартість 
надходження та вибуття запасів коригується від-
повідно до вимог статті 5.9 Закону України «Про 
оподаткування прибутку підприємств». Приріст 
балансової вартості запасів відображається у гра-
фі 39 Розроблювальної таблиці 1 і підсумки пере-
носиться до рядка 01.2 графи 5 Розрахунку.

11. У Розроблювальній таблиці 3 здійснюється 
розрахунок валових доходів (прибутку) від опера-
цій з цінними паперами, фондовими та товарни-
ми деривативами.

12. Дані для коригування валових доходів 
у результаті врегулювання сумнівної (безнад-
ійної) заборгованості відображаються у рядку 
02.3 Розрахунку на підставі Відомості 4-п, яка 
ведеться до рахунку 36 «Розрахунки з покупцями 
та замовниками». У цій відомості відображається 
заборгованість за відвантажену та неоплачену 

продукцію (товари, роботи, послуги) за кожним 
договором та рахунком. У кінці кожного місяця 
виводиться сума заборгованості за неоплаченими 
рахунками.

У графі 24 відображається дата виникнення 
і врегулювання заборгованості, сума якої має 
бути включена до валових доходів або валових 
витрат відповідно до податкового законодав-
ства.

У кінці звітного місяця залишок непогашеної 
заборгованості поділяється на групи: заборгова-
ність за рахунками, строк оплати яких не настав 
(рядок 29), рахунки з простроченою оплатою 
(рядок 40), прострочена заборгованість, включена 
до складу валових витрат (рядок 48), простроче-
на заборгованість, включена до складу валових 
доходів (рядок 56). На початку нового місяця 
залишок у такому розрізі переноситься до нової 
Відомості 4-п.

До Розрахунку з цієї відомості переносяться:
сума простроченої заборгованості, що включа-

ється до валових доходів у звітному періоді;
пеня, нарахована на суму податкового зобов’я-

зання, що включається до складу валових доходів 
у звітному періоді, тощо.

13. Відомість 5-п призначена для аналітичного 
обліку розрахунків, що включаються до валових 
доходів і валових витрат у частині поворотної 
і безповоротної фінансової допомоги. Такі валові 
доходи та валові витрати відображаються в ряд-
ках 01.6, 02.3, 04.13, 05.3 Розрахунку.

14. У рядку 01.6 графи 5 Розрахунку відобра-
жається сума безоплатно наданих товарів (робіт, 
послуг), переданих активів, яка за податковим 
законодавством включається до складу валових 
доходів, а при визначенні облікового прибутку 
така сума включається до складу витрат звітного 
періоду, тощо.

Облік податкових різниць для 
формування валових витрат

15. Інформація про валові витрати у розрізі, 
необхідному для складання Розрахунку, форму-
ється у відомостях 6.1-п, 6.2-п, 7-п, 8-п, 9-п.

Відомості 6.1-п та 6.2-п призначені для аналі-
тичного обліку витрат. У графі 20 обох відомостей 
відображається сума витрат за податковим зако-
нодавством. У графах 21, 22 відображаються по-
стійні та тимчасові податкові різниці відповідно, 
що виникають у звітному періоді. У графах 19, 24, 
25, 23 накопичується інформація з початку року 
і переноситься з відповідним знаком у графи 4, 
5, 6, 7 Розрахунку відповідно. Підсумкові дані 
за цими відомостями (графи 3 — 18) переносять-
ся до регістру, у якому ведеться синтетичний 
облік витрат (розділ III Журналу 5 та розділ III 
А Журналу 5 А, форми якого затверджені на-
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казом № 356, або відповідний регістр машиноо-
рієнтованої форми). У рядках 1.1 — 1.5 графи 20 
відображаються витрати виробництва за вираху-
ванням суми матеріальних та інших витрат, які 
не включаються до складу валових витрат.

До рядків 1.6 граф 20, 22 Відомості 6.1-п та 3.4 
граф 20, 22 Відомості 6.2-п наводяться форми для 
розрахунку і формування необхідних для скла-
дання Розрахунку показників з урахуванням 
норм податкового законодавства.

Підприємства, які не ведуть рахунків класу 8 
«Витрати за елементами», Відомість 6.1-п скла-
дають деталізовано в частині витрат на оплату 
праці, відрахувань на соціальні заходи, зокрема, 
виділяються витрати на матеріальну допомогу, 
яка звільняється від оподаткування, витрати 
на довгострокове страхування життя, недержавне 
пенсійне забезпечення тощо.

16. Інформація про аванси, видані іншим 
підприємствам, та здійснені передоплати за про-
дукцію (товари, роботи, послуги) і не погашені 
на кінець звітного місяця, накопичуються за да-
ними Відомості 7-п.

Відомість 7-п призначена для аналітичного 
обліку розрахунків за виданими авансами. 
Підсумкові дані (графи 16 — 22) в кінці місяця 
переносяться до регістру, у якому ведеться син-
тетичний облік розрахунків (графа 6 розділу 
I Журналу 3, форма якого затверджена наказом 
№ 356, або відповідний регістр машиноорієнто-
ваної форми).

У графі 25 Відомості 7-п накопичуються дані 
для складання Розрахунку. У цій графі не на-
водяться видані аванси, які до валових витрат 
не включаються, зокрема попередня оплата 
за основні засоби, нематеріальні активи тощо. 
Підсумкові дані рядка «Усього» графи 25 пере-
носяться до рядка 04.1 графи 6 Розрахунку.

У графі 26 наводиться сума списаних у по-
точному місяці виданих авансів (списання дебі-
торської заборгованості, за якою строк позовної 
давності минув) і погашення авансів та передо-
плат за продукцію (товари, роботи, послуги), 
які були включені до тимчасових податкових 
різниць і валових витрат у минулих звітних 
періодах.

17. Відомість 8-п призначена для аналітичного 
обліку витрат, які здійснюються у звітному міся-
ці та підлягають віднесенню в майбутніх звітних 
періодах (витрати, пов’язані з: підготовчими 
до виробництва роботами в сезонних виробницт-
вах; освоєнням нових виробництв та агрегатів, 
запровадженням нових видів робіт та послуг, 
розробленням нових видів продукції, які пла-
нується випускати підприємством; сплаченими 
авансом орендними платежами; передплатою 
на газети, журнали, періодичні видання; передо-

платою за користування інтернетом та мобільним 
зв’язком тощо).

У графі 20 відображаються витрати майбутніх 
періодів, які за податковим законодавством вклю-
чаються до валових витрат, а у графі 21 — суми 
списання та включення цих витрат до складу 
витрат поточного місяця.

Підсумки рядка 12 «Усього» граф 11 — 16 
цієї відомості переносяться до регістру, у якому 
ведеться синтетичний облік витрат (графа 13 
розділу III Журналу 5 або графа 10 розділу III 
Б; графа 13 розділу III А Журналу 5 А, форми 
яких затверджені наказом № 356, або відповідні 
регістри машиноорієнтованої форми). Підсумки 
рядка 12 графи 20 переносяться до рядка 04.1 
графи 6 Розрахунку.

18. Інформація про вартість запасів, що над-
ійшли і оприбутковуються у звітному періоді, 
накопичується у Розроблювальній таблиці 1. 
До рядка 04.1 Розрахунку включається сума запа-
сів, що надійшли у звітному періоді і відповідно 
до податкового законодавства включаються до ва-
лових витрат, за вирахуванням вартості запасів, 
що придбані за попередньою оплатою і у минулих 
звітних періодах були включені до валових витрат 
із відображенням у Відомості 7-п.

19. Розрахунок податкових різниць, сум 
амортизації необоротних активів, що підляга-
ють включенню до Розрахунку, сум амортизації 
необоротних активів здійснюється у Розроблю-
вальній таблиці 2.

У рядку 3 наводиться інформація про: рух 
необоротних матеріальних активів у розрізі не-
оборотних матеріальних активів виробничого 
призначення, на які нараховується амортиза-
ція відповідно до податкового законодавства, 
та основних невиробничих засобів (споруди 
благоустрою, житлові будинки, бібліотечні 
й архівні фонди тощо); безоплатно одержані 
основні засоби; основні засоби, які знаходяться 
на консервації; інші групи необоротних матері-
альних активів, на які амортизація відповідно 
до податкового законодавства не нараховується. 
Сума, зазначена у рядку 3 «Усього необоротних 
матеріальних активів», має дорівнювати сумі 
рядків 1.10 та 2.8. Крім того, дані рядка 3 мають 
дорівнювати сумі рядків 3.1 — 3.14. У рядках 
1 — 3 відображаються операції з надходження, 
переоцінки, збільшення вартості в результаті 
поліпшення, а також операції з вибуття не-
оборотних матеріальних активів, які обліко-
вуються відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 
затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 27.04.2000 № 92 та зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 
за № 288/4509.
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Рядки 4.1 — 4.7 Розроблювальної таблиці 2 
призначені для узагальнення інформації про 
нематеріальні активи. Підставою для їх скла-
дання є первинні документи або дані Відомо-
сті 4.3 аналітичного обліку нематеріальних 
активів Журналу 4, форма якого затверджена 
наказом № 356, або відповідного регістру ма-
шиноорієнтованої форми, в якій облік ведеться 
пооб’єктно.

У рядках 4.1 — 4.7 відображаються операції 
щодо руху нематеріальних активів відповідно 
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
8 «Нематеріальні активи», затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 18.10.99 
№ 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 02.11.99 за № 750/4043.

У рядках 6, 7 наводяться дані про рух основ-
них виробничих фондів у розрізі 4-х груп та дані 
про рух нематеріальних активів (відповідно 
до Закону України «Про оподаткування прибутку 
підприємств».

У рядках 6, 7 графи 13 відображається сума 
витрат, пов’язаних з поліпшенням основних за-
собів і нематеріальних активів, що підлягають 
амортизації, у сумі, що перевищує 10 відсотків 
сукупної балансової вартості всіх груп станом 
на початок такого звітного періоду.

У графах 15 — 17 відображається вибуття 
необоротних активів внаслідок: ліквідації об’-
єкта основних фондів 1 групи; ліквідації об’-
єкта основних фондів груп 2 — 4 (за рішенням 
підприємства; з не залежних від підприємства 
обставин, а саме зруйновані, викрадені, підля-
гають ліквідації та інших норм, визначених під-
пунктом 8.4.8 пункту 8.4 статті 8 Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств»; 
здійснення внеску до статутного капіталу інших 
підприємств тощо.

Сума рядків 6.5 та 7 графи 22 Розроблюваль-
ної таблиці 2 переноситься до рядка 07 графи 6 
Розрахунку.

20. Убуток балансової вартості запасів роз-
раховується у Розроблювальній таблиці 1 (п. 10 
цих Методичних рекомендацій), і підсумкове 
значення відображається у рядку 04.2 графи 5 
Розрахунку.

21. Дані для коригування валових витрат, 
що виникли в результаті сумнівної (безнадійної) 
заборгованості, відображаються у рядку 05.3 Роз-
рахунку на підставі Відомості 4-п, як це викладе-

но у пункті 12 цих Методичних рекомендацій.
22. Дані про формування валових доходів і ва-

лових витрат, що виникли в результаті одержан-
ня поворотної фінансової допомоги, формуються 
у Відомості 5-п.

23. Відомість 9-п призначена для аналітичного 
обліку розрахунків з бюджетом.

Облік відстрочених податкових 
активів та зобов’язань

24. Узагальнення інформації про склад від-
строчених податкових активів та зобов’язань 
відповідно здійснюється у відомостях 10-п, 11-п.

У Розроблювальній таблиці 4 накопичується 
інформація про тимчасові податкові різниці, які 
підлягають вирахуванню, та тимчасові податкові 
різниці, які підлягають оподаткуванню. У гра-
фах 7 та 8 розраховуються відстрочені податкові 
активи та зобов’язання шляхом множення даних 
граф 5 та 6 (відповідно) на ставку податку на при-
буток.

При провадженні видів діяльності, які опода-
тковуються за іншою, ніж встановлена пунктом 
10.1 статті 10 Закону України «Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств», ставкою, тимчасові 
податкові різниці відображають у додатковій 
розроблювальній таблиці із зазначенням ставки 
податку на прибуток у графах 7, 8.

Аналітичні дані у відомостях 10-п, 11-п 
мають узгоджуватися з даними синтетичного 
обліку, який ведеться за кредитом рахунків 
17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Від-
строчені податкові зобов’язання» в Журналі 3 
(розділ II, графи 3 і 6 відповідно), форма якого 
затверджена наказом № 356, або у відповідному 
регістрі машиноорієнтованої форми, та з даними 
Головної книги.

25. Перелік регістрів бухгалтерського об-
ліку податкових різниць може доповнюватися 
підприємством у разі внесення змін до законо-
давства з метою накопичення і узагальнення 
у бухгалтерському обліку у необхідному розрізі 
інформації для складання Розрахунку, Звіту 
про фінансові результати (додаток до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про 
фінансові результати», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни від 21.06.99 за № 397/3690) і для визначення 
витрат (доходів) з податку на прибуток.

Начальник Управління методології 
бухгалтерського обліку л. Г. ловінська
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Міністерствам, іншим органам виконавчої 
влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласним, Київській і Севастопольській 
міським державним адміністраціям

Положенням (стандартом) бухгалтерського об-
ліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 31 березня 1999 р. № 87, суттєвою 
інформацією визнається інформація, відсутність 
якої в фінансовому звіті і примітках до нього 
може вплинути на рішення його користувачів.

Міністерство фінансів України повідомляє 
наступні методичні рекомендації щодо застосу-
вання суттєвості у бухгалтерському обліку.

1. Терміни, що застосовуються у цих рекомен-
даціях, мають таке значення:

Суттєвість — характеристики облікової ін-
формації, які визначають її здатність впливати 
на рішення користувачів фінансової звітності.

Поріг суттєвості — абсолютна або відносна 
величина, яка є кількісною ознакою суттєвості 
облікової інформації.

2. Ознаками суттєвості облікової інформації 
є її кількісні та якісні характеристики, важливі 
для користувачів такої інформації.

3. Суб’єктами визначення суттєвості облі-
кової інформації є органи, які уповноважені 
на регулювання питань бухгалтерського обліку 
і фінансової звітності, та власник (власники) 
або уповноважений орган (посадова особа), який 
здійснює керівництво підприємством відповід-
но до законодавства та установчих документів 
(далі — керівництво підприємства).

4. Об’єктами застосування суттєвості є:
діяльність підприємства в цілому;
окремі господарські операції та об’єкти об-

ліку;
статті фінансової звітності.
5. Застосування критеріїв суттєвості до під-

приємства в цілому передбачає можливість ви-
користання спрощеної системи бухгалтерського 
обліку та звітності підприємством, обсяги діяль-
ності якого нижче встановленого порогу суттєво-
сті. Поріг суттєвості для застосування спрощеної 
системи бухгалтерського обліку та звітності виз-
начається законодавством.

6. Суттєвість окремих господарських операцій 
та об’єктів обліку визначається керівництвом під-
приємства, якщо інше не передбачено положення-
ми (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для визначання суттєвості окремих об’єктів 
обліку, що відносяться до активів, зобов’язань 

і власного капіталу підприємства, за орієнтов-
ний поріг суттєвості приймається величина у 5 
відсотків від підсумку відповідно всіх активів, 
всіх зобов’язань і власного капіталу.

Для визначення суттєвості окремих видів дохо-
дів і витрат орієнтовним порогом рекомендується 
величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого при-
бутку (збитку) підприємства.

Порогом суттєвості з метою відображення 
переоцінки або зменшення корисності об’єктів 
обліку може прийматися величина, що дорівнює 
1 відсотку чистого прибутку (збитку) підприєм-
ства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому 
відхиленню залишкової вартості об’єктів обліку 
від їх справедливої вартості.

Для неприбуткових організацій порогом суттє-
вості окремих видів доходів, витрат і відображен-
ня переоцінки або зменшення корисності об’єктів 
обліку рекомендується величина, що складає 0,5 
відсотка від суми надходжень на провадження 
статутної діяльності.

Порогом суттєвості для визначення оренди фі-
нансовою, строк оренди приймається за величи-
ною, що становить 75 відсотків строку корисного 
використання об’єкта оренди.

Для розкриття інформації про сегменти поро-
гом суттєвості для визначення звітного сегмента 
приймається величина у 10 відсотків відповідно 
чистого доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) або фінансових 
результатів сегмента або активів усіх сегментів 
підприємства.

Для визначення подібних активів різниця між 
справедливою вартістю об’єктів обміну не повин-
на перевищувати 10 відсотків.

Для інших господарських операцій та об’єктів 
обліку поріг суттєвості доцільно визначати у ме-
жах 1 — 10 відсотків з урахуванням обсягів ді-
яльності підприємства, характеру впливу об’єкта 
обліку на рішення користувачів та інших якісних 
чинників, які можуть впливати на визначення 
порогу суттєвості.

7. Застосування суттєвості для наведення 
статей у фінансовій звітності здійснюється, якщо 
форми фінансової звітності не встановлені поло-
женнями (стандартами) бухгалтерського обліку 
або іншими нормативно-правовими актами.

Кожну суттєву статтю слід наводити у фінан-
совій звітності окремо, а несуттєві статті об’єд-
нувати зі статтями, подібними за характером 
або функціями. Суттєвість статті визначається 
її величиною і характером, що розглядається 

Про суттєвість у бухгалтерськоМу обліку і звітності

лист Мінфіна україни від 29.07.2003 р. № 04230-108
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разом. Окремі, однакові за характером об’єкти 
бухгалтерського обліку, доцільно об’єднувати 
в одну статтю, навіть якщо величина кожного 
виду об’єктів є суттєвою.

Статті, які мають суттєву величину і відріз-
няються за характером або функціями, слід по-
давати окремо. Зокрема, не можна об’єднувати 
такі статті фінансової звітності:

монетарні та немонетарні;
поточні та непоточні;
операційні та неопераційні;
відсоткові та невідсоткові.
Стаття, яка не є суттєвою для окремого по-

дання її у фінансовому звіті, може бути достатньо 
суттєвою для окремого розкриття її в примітках 

до фінансової звітності.
При визначенні суттєвості окремих статей 

за поріг суттєвості може прийматися частка від-
повідної статті у базовому показнику. За базовий 
показник рекомендується використовувати:

для статей балансу — суму власного капіталу 
та підсумок відповідного класу активів або зобо-
в’язань;

для статей звіту про фінансові результати — 
суму прибутку (збитку) від операційної діяльності 
або суму доходу або витрат за звітний період;

для статей звіту про рух грошових коштів — 
чистий рух грошових коштів (надходження або 
видаток) відповідно від операційної, інвестицій-
ної або фінансової діяльності за звітний період.

Заступник Міністра В. В. Буряковський

Письмо Минфина украины от 22.07.2002 г. № 043-512/13-6449
Совету молодых предпринимателей Украины

Управление бюджетных программ охра-
ны здоровья и социальной защиты населения 
Министерства финансов рассмотрело письмо 
Совета молодых предпринимателей Украины 
от 10.06.2002 № 0049-5 относительно предостав-
ления разъяснений по поводу применения языка 
при составлении украинскими предприятиями 
первичных документов и сообщает.

Статьей 10 Конституции Украины установ-
лено, что государственным языком в Украине 
является украинский язык.

Согласно решению Конституционного Суда 
от 14.12.99 № 10-рп/99 положение части первой 
статьи 10 Конституции Украины, по которому 
«государственным языком в Украине являет-
ся украинский язык», надо понимать так, что 
украинский язык как государственный является 
обязательным средством общения на всей терри-
тории Украины при осуществлении полномочий 

органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (язык актов, работы, 
делопроизводства, документации и т. п.), а также 
в других публичных сферах общественной жиз-
ни, определяемых законом (часть пятая статьи 
10 Конституции Украины).

Также следует отметить, что в настоящее вре-
мя государственный статус украинского языка 
определяется Законом УССР «О языках в Укра-
инской ССР» от 28 октября 1989 года, статьей 11 
которого определено, что языком работы, дело-
производства и документации, а также взаимо-
отношений государственных, партийных, обще-
ственных органов, предприятий, учреждений 
и организаций является украинский язык.

С учетом изложенного при составлении 
украинскими предприятиями первичных бух-
галтерских документов должен применяться 
украинский язык.

Начальник Управления С. Диденко

лист Мінфіна україни від 11.05.2007 р. № 31-34000-30-5/9663

Міністерство фінансів України на лист від 27 
квітня 2007 року № 24-46-278 до звернення Фон-
ду Інтенсивних Технологій Мікроекономіки від 
17 квітня 2007 року щодо скасування рішення 
про державну реєстрацію наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2006 року № 1316 
«Про затвердження Положення про порядок 
розрахунку податкових різниць за даними бух-
галтерського обліку» повідомляє, що зазначені 
пропозиції не можуть бути підтримані, оскільки 

є не обґрунтованими, суперечать нормам зако-
нодавства, а також засадам державної політики 
у сфері регулювання бухгалтерського обліку.

1. Міністерство фінансів України, затвер-
джуючи Положення про порядок розрахунку 
податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку, діяло на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені законами України.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність 
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в Україні» Міністерством фінансів України 
здійснюється державне регулювання питань 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
затвердження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-
правових актів щодо ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності.

Відповідно до статті 1 зазначеного Закону 
України національне положення (стандарт) бух-
галтерського обліку визначається як нормативно-
правовий акт, який визначає принципи та методи 
ведення бухгалтерського обліку і складання 
фінансової звітності, що не суперечать міжнарод-
ним стандартам.

При цьому інші нормативно-правові акти 
з бухгалтерського обліку визначають методо-
логічні засади та порядок відображення у бух-
галтерському обліку господарських операцій 
у відповідності до вимог господарського та по-
даткового законодавства України. До таких 
нормативно-правових актів, зокрема, належать 
Інструкція з бухгалтерського обліку податку 
на додану вартість, затверджена наказом Міні-
стерства фінансів України від 1 липня 1997 року 
№ 141, Положення про порядок бухгалтерського 
обліку окремих активів та операцій підприємств 
державного, комунального секторів економіки 
і господарських організацій, які володіють та/або 
користуються об’єктами державної, комунальної 
власності, затверджене наказом Міністерства фі-
нансів України від 19 грудня 2006 року № 1213, 
та інші.

Міжнародні стандарти фінансової звітності 
можуть бути основою національних стандартів 
лише в межах і на основі діючого в країні госпо-
дарського права. Національне законодавство 
(стаття 3 зазначеного Закону України) передбачає 
складання податкової звітності за даними бухгал-
терського обліку.

Відповідно до пункту 9 Концептуальної основи 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 
користувачами фінансових звітів є існуючі та по-
тенційні інвестори, працівники, позикодавці, 
уряд та урядові установи, громадськість та інші 
суб’єкти. Урядовими установами застосовується 
інформація для регулювання діяльності суб’єктів 
господарювання та для визначення податкової 
політики.

Положення про порядок розрахунку пода-
ткових різниць за даними бухгалтерського об-
ліку, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2006 року № 1316, не на-
лежить до національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, а є нормативно-правовим 
актом, яким визначено методологічні засади фор-
мування в бухгалтерському обліку інформації 
про податкові різниці для визначення валових 

доходів, валових витрат, відстрочених податко-
вих активів, зобов’язань та розкриття зазначеної 
інформації у фінансовій звітності.

Запровадження зазначеного Положення 
спрямовано на спрощення процедури складан-
ня податкової звітності. Процедури та методи, 
застосування яких передбачено Положенням, 
не змінюють концепцію та методологію форму-
вання фінансового результату за міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку/фінансової 
звітності та національними положеннями.

2. Наведене у листі Фонду Інтенсивних Тех-
нологій Мікроекономіки трактування окремих 
норм вступу до Міжнародного стандарту бух-
галтерського обліку 12 «Податки на прибуток» 
(далі — МСБО 12) носить упереджений характер, 
оскільки висновки не ґрунтуються на всебічному 
аналізі норм міжнародного стандарту, а також 
концептуальних основ складання та подання 
фінансових звітів.

Міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності регламентуються лише основні, принци-
пові моменти, від яких залежить формування 
фінансових результатів діяльності суб’єктів 
господарювання та відображення їх в звітності. 
Вони визначають ключові підходи до формування 
показників фінансової звітності, а процедурну 
сторону бухгалтерського обліку, методику обчис-
лення показників не відображають. Окрім того, 
міжнародні стандарти не обмежують функції бух-
галтерського обліку лише складанням фінансової 
звітності, є за змістом гнучкими, передбачають 
багатоваріантність підходів до вирішення тих 
чи інших облікових питань.

Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 28 
грудня 2000 року № 353, визначено методологіч-
ні засади формування в бухгалтерському обліку 
інформації про витрати, доходи, активи і зобо-
в’язання з податку на прибуток та її розкриття 
у фінансовій звітності відповідно до міжнародних 
стандартів.

Інформація у фінансовій звітності про податок 
на прибуток розкривається у розділі XII Примі-
ток до річної фінансової звітності, затверджених 
наказом Міністерства фінансів України від 29 
листопада 2000 року № 302. Розрахунок податко-
вих різниць за даними бухгалтерського обліку 
є додатком до цих Приміток.

Затверджене Положення про порядок обліку 
податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку визначає порядок формування інформації 
про тимчасові податкові різниці, що підлягають 
вирахуванню та оподаткуванню, — таких, що ви-
никають між оцінкою і критеріями визнання 
активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку 
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та податковому законодавстві, а також тимчасові 
податкові різниці, що виникають між оцінкою 
і критеріями визнання доходів та витрат, постійні 
податкові різниці.

Відмінність у складі тимчасових податкових 
різниць, використовуваних для розрахунку від-
строчених податкових активів та зобов’язань, 
і для розрахунку податкового прибутку, зумовле-
на різними підходами до визначення показників 
фінансової звітності (балансу, звіту про фінансові 
результати) та декларації з податку на прибуток 
підприємства.

Таким чином, для складання фінансової звітно-
сті тимчасові податкові різниці визнаються лише 
в частині різниць між оцінкою активу або зобов’-
язання, а для складання декларації — тимчасові 
податкові різниці в частині різниць між оцінкою 
та критеріями визнання доходів та витрат.

Зазначені норми не суперечать МСБО 12. Від-
повідно до пункту В.2 МСБО 12 метод зобов’язань 
за звітом про прибутки та збитки забороняється 
до застосування, оскільки він передбачає визна-
чення різниць у часі. Різницями в часі визнава-
лися різниці між оподаткованим та обліковим 
прибутками, які виникають в одному періоді 
і сторнуються в одному або кількох наступних 
періодах. Цей метод було замінено методом зобо-
в’язань за балансом, який передбачає визначення 
тимчасових різниць. Відповідно до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 17, Поло-
ження про порядок обліку податкових різниць 
за даними бухгалтерського обліку та МСБО 12 
тимчасовими податковими різницями визнають-
ся різниці між оцінкою активу і зобов’язання 
за даними фінансової звітності та податковою 
базою цього активу або зобов’язання відповідно.

Відповідно до пунктів 7, 8 МСБО 12 податкова 
база активу визначається за основними засобами 
та нематеріальними активами, дебіторською 
заборгованістю, запасам, витратам на розробку 
продукції, інвестиціям, а податкова база зобо-
в’язань включає зобов’язання за кредиторською 
заборгованістю, нарахованим штрафам, від-
строченими податками на прибуток, поточними 
податками на прибуток, що підлягають сплаті, 

довгостроковою заборгованістю. Зазначена нор-
ма не суперечить національному законодавству 
з бухгалтерського обліку.

3. Зазначене Положення про порядок обліку 
податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку та Методичні рекомендації про складан-
ня регістрів бухгалтерського обліку податкових 
різниць, валових доходів та валових витрат до їх 
затвердження пройшли апробацію Державною 
податковою адміністрацією України на підприєм-
ствах в Дніпропетровській, Запорізькій, Львівсь-
кій, Одеській та інших областях, яка показала, 
що ні на одному підприємству з тих, що прово-
дили апробацію, сума податкового прибутку, 
розрахованого під час апробації, не співпадала 
з цим показником у Декларації з податку на при-
буток. Такі розбіжності є втратами бюджету, на-
приклад, за 6 місяців у семи підприємств вони 
складали близько 50 млн. грн. Ця обставина 
свідчила про відсутність на практиці чіткої систе-
ми визначення об’єкта оподаткування податком 
на прибуток.

Запровадження зазначеного Положення 
створює умови для розрахунків всіх показни-
ків Декларації з податку на прибуток у системі 
взаємопов’язаних облікових регістрів, робить 
«прозорим» порядок формування валових доходів 
і валових витрат, полегшує процедуру складання 
податкової звітності.

Відповідно до розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 19 лютого 2007 року № 56-р 
«Про схвалення Концепції реформування пода-
ткової системи» та з урахуванням вищенаведених 
підходів, що не суперечать Міжнародним стан-
дартам бухгалтерського обліку/фінансової звіт-
ності та національним положенням, розроблено 
проект Податкового кодексу України, що також 
свідчить про системність та обґрунтованість 
здійснених заходів.

Враховуючи наведене, рішення про державну 
реєстрацію наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2006 року № 1316 «Про затверджен-
ня Положення про порядок розрахунку податко-
вих різниць за даними бухгалтерського обліку» 
не може бути скасовано.

Заступник Міністра Т. І. Єфименко

лист Мінфіна україни від 18.10.2007 р. № 31-34010-10/23-6668/6492

Міністерство фінансів України на лист щодо 
скасування наказу Міністерства фінансів Укра-
їни від 29 грудня 2006 року № 1316 «Про затвер-
дження Положення про порядок розрахунку 
податкових різниць за даними бухгалтерського 
обліку» повідомляє, що зазначені пропозиції 

не можуть бути підтримані.
Положення про порядок розрахунку податко-

вих різниць за даними бухгалтерського обліку 
є нормативно-правовим актом, яким визначено 
методологічні засади формування в бухгалтерсь-
кому обліку інформації про податкові різниці 
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для визначення валових доходів, валових витрат, 
відстрочених податкових активів, зобов’язань 
та розкриття зазначеної інформації у фінансовій 
звітності. Це Положення не належить до націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку. Відповідно до статті 6 Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звіт-
ність в Україні» Міністерством фінансів України 
здійснюється державне регулювання питань 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, 
затвердження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-
правових актів щодо ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності.

До таких нормативно-правових актів, зокрема, 
належать Інструкція з бухгалтерського обліку 
податку на додану вартість, затверджена наказом 
Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 
року № 141, Положення про порядок бухгал-
терського обліку окремих активів та операцій 
підприємств державного, комунального секторів 
економіки і господарських організацій, які воло-
діють та/або користуються об’єктами державної, 
комунальної власності, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 
року № 1213, та інші. При цьому нормативно-пра-
вові акти з бухгалтерського обліку визначають 
методологічні засади та порядок відображення 
у бухгалтерському обліку господарських опера-
цій відповідно до вимог господарського та пода-
ткового законодавства України.

Положення про порядок розрахунку податко-
вих різниць за даними бухгалтерського обліку 
визначає процедури і методи, які не суперечать 
концепції та методології формування фінансо-
вого результату за міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку/фінансової звітності 
та національними положеннями.

Міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності регламентуються лише основні, принципові 
моменти, від яких залежить формування фінан-
сових результатів діяльності суб’єктів господарю-
вання та відображення їх у фінансовій звітності. 
Вони визначають ключові підходи до формування 
показників фінансової звітності, а процедурну 
сторону бухгалтерського обліку, методику обчис-
лення показників не відображають. Окрім того, 
міжнародні стандарти не обмежують функції бух-
галтерського обліку лише складанням фінансової 
звітності, є за змістом гнучкими, передбачають 
багатоваріантність підходів до вирішення тих 
чи інших облікових питань.

Відповідно до пункту В.2 Міжнародного стан-
дарту бухгалтерського обліку 12 «Податки на при-
буток» (далі — МСБО 12) метод зобов’язань за зві-
том про прибутки та збитки забороняється до за-
стосування, оскільки він передбачає визначення 

різниць у часі. Різницями в часі визнавалися різ-
ниці між оподаткованим та обліковим прибутка-
ми, які виникають в одному періоді і сторнуються 
в одному або кількох наступних періодах. Цей ме-
тод було замінено методом зобов’язань за балансом, 
який передбачає визначення тимчасових різниць. 
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 17 «Податок на прибуток», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
28 грудня 2000 року № 353, Положення про по-
рядок розрахунку податкових різниць за даними 
бухгалтерського обліку та МСБО 12 тимчасовими 
податковими різницями визнаються різниці між 
оцінкою активу і зобов’язання за даними фінан-
сової звітності та податковою базою цього активу 
або зобов’язання відповідно.

Відповідно до пунктів 7, 8 МСБО 12 податкова 
база активу визначається за основними засобами 
та нематеріальними активами, дебіторською за-
боргованістю, запасами, витратами на розробку 
продукції, інвестиціями, а податкова база зобо-
в’язань включає зобов’язання за кредиторською 
заборгованістю, нарахованими штрафами, від-
строченими податками на прибуток, поточними 
податками на прибуток, що підлягають сплаті, 
довгостроковою заборгованістю. Зазначена нор-
ма не суперечить національному законодав-
ству з бухгалтерського обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 29 
грудня 2006 року № 1316 затверджено Розраху-
нок податкових різниць за даними бухгалтерсько-
го обліку, який є додатком до Приміток до річної 
фінансової звітності, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 29 листопада 
2000 року № 302, і має подаватися підприємством 
за звітний 2007 рік у складі річної фінансової 
звітності органам, до сфери управління яких воно 
належить, та іншим користувачам, визначеним 
Законом України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні».

Запровадження зазначеного Положення 
створює умови для розрахунків всіх показників 
Декларації з податку на прибуток у системі 
взаємопов’язаних облікових регістрів та по-
легшує процедуру складання фінансової і по-
даткової звітності.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 19 лютого 2007 року № 56-р «Про 
схвалення Концепції реформування податкової си-
стеми» та з урахуванням вищенаведених підходів, 
що не суперечать Міжнародним стандартам бухгал-
терського обліку/фінансової звітності та національ-
ним положенням, розроблено проект Податкового 
кодексу України, що також свідчить про систем-
ність та обгрунтованість здійснених заходів.

Заступник Міністра Т. Єфименко
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Міністерство фінансів України на запит щодо 
окремих питань порядку ведення бухгалтерсь-
кого обліку та складання фінансової звітності 
повідомляє.

1. Витратами (доходом) з податку на прибуток 
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 17 «Податок на прибуток», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
28 грудня 2000 року № 353, визначається загальна 
сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка 
складається з поточного податку на прибуток 
з урахуванням відстроченого податкового зобо-
в’язання і відстроченого податкового активу. По-
точний податок на прибуток визначається у сумі 
податку на прибуток, розрахованого у звітному пе-
ріоді відповідно до податкового законодавства.

Якщо підприємством (платником податку на при-
буток) на підставі розпорядчого документа підпри-
ємства про облікову політику на дату проміжної 
фінансової звітності відстрочені податкові активи 
і відстрочені податкові зобов’язання не обчислю-
ються та у балансі зазначені активи і зобов’язання 
наводяться в сумі, що визначені на 31 грудня по-
переднього року, то протягом звітного року на кінець 
звітних періодів у статті «Податок на прибуток від 
звичайної діяльності» Звіту про фінансові результа-
ти (рядок 180 форми № 2) наводиться сума поточного 
податку на прибуток, обчисленого відповідно до по-
даткового законодавства. У бухгалтерському обліку 
нарахована сума поточного податку на прибуток 
відображається за дебетом субрахунку 981 «Податок 
на прибуток від звичайної діяльності» у кореспон-
денції з рахунком 64 «Розрахунки за податками 
й платежами». На дату річного звіту в бухгалтерсь-
кому обліку і фінансовій звітності здійснюється 
відповідне коригування (збільшення, зменшення) 
суми витрат з податку на прибуток з урахуванням 
змін відстрочених податкових активів і відстроче-
них податкових зобов’язань за звітний рік.

2. Відповідно до Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта 
малого підприємництва», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 
року № 39, належна до сплати сума єдиного по-
датку відображається за дебетом рахунку 84 «Ви-
трати операційної діяльності» (субрахунок обліку 
інших операційних витрат) і кредитом рахунку 
64 «Розрахунки за податками й платежами» (су-
брахунок обліку розрахунків за податками).

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерсь-
кого обліку активів, капіталу, зобов’язань і го-
сподарських операцій суб’єктів малого підпри-
ємництва, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, 

належна до сплати Пенсійному фонду сума ві-
драхувань на державне пенсійне страхування 
відображається за дебетом рахунку 84 «Витрати 
операційної діяльності» (субрахунок обліку еле-
менту витрат з відрахувань на соціальні заходи) 
і кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками 
й платежами» (субрахунок обліку розрахунків 
за пенсійним забезпеченням).

3. Відповідно до Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 3 «Звіт про фінансові ре-
зультати», затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, 
у розділі II Звіту про фінансові результати наво-
дяться відповідні елементи операційних витрат 
(на виробництво і збут, управління та інші опера-
ційні витрати), яких зазнало підприємство в про-
цесі своєї діяльності протягом звітного періоду, 
за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто 
за вирахуванням тих витрат, які становлять со-
бівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена 
і спожита самим підприємством.

Пунктом 11 Положення (стандарту) бухгал-
терського обліку 7 «Основні засоби», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від 
27 квітня 2000 року № 92, передбачено, що при 
переведенні оборотних активів (готової продукції) 
до складу основних засобів їх первісна вартість 
дорівнює її собівартості, яка визначається згідно 
з Положеннями (стандартами) бухгалтерського 
обліку 9 «Запаси» та 16 «Витрати», затверджени-
ми наказами Міністерства фінансів України від 
20 жовтня 1999 року № 246 та від 31 грудня 1999 
року № 318 відповідно. У бухгалтерському обліку 
такі активи відображаються на субрахунку 152 
«Придбання (виготовлення) основних засобів», 
призначеному відповідно до Інструкції про засто-
сування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України від 30 
листопада 1999 року № 291, для обліку витрат 
на придбання або виготовлення власними сила-
ми матеріальних активів, облік яких ведеться 
на рахунку 10 «Основні засоби» (крім об’єктів 
будівництва та основного стада).

Сума витрат на виробництво гральних автома-
тів, виготовлених власними силами і переведених 
до складу об’єктів основних засобів, вирахову-
ється у відповідному звітному періоді з суми 
операційних витрат за елементами, наведених 
у розділі II Звіту про фінансові результати, про-
тягом звітного року.

Заступник Міністра Т. І. Єфименко

лист Мінфіна україни від 29.12.2006 р. № 31-34000-20-13/28502
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Государственному комитету Украины по во-
просам регуляторной политики и предпринима-
тельства

Государственная налоговая администрация 
Украины согласно письму Государственного 
комитета Украины по вопросам регуляторной 
политики и предпринимательства от 15.03.2002 
№ 2-222/1477 рассмотрела письмо начальника 
СМУЕГГ ОАО «Луганскгаз» З. А. Загоруйко 
от 22.03.2002 № 103 относительно нарушений 
налогового законодательства Украины при про-
ведении проверки указанного предприятия и со-
общает следующее.

В результате проведенной проверки СМУЕГГ 
ОАО «Луганскгаз» специалистами ГВПМ ГНИ в г. 
Северодонецке составлен акт от 18.01.2002 № 6/
В/26, согласно которому за нарушение требований 
налогового законодательства Украины предпри-
ятию доначислено налогов и пени на общую 
сумму 379,6 тыс. грн. (решение от 19.01.2002 
№ 50-26-20-20188365/63).

Отделом апелляций ГНА в Луганской обла-
сти рассмотрена жалоба начальника СМУЕГГ 
ОАО «Луганскгаз» и принято решение в соот-
ветствии со ст. 5 Закона Украины от 21.12.2000 
№ 2181-III «О порядке погашения обязательств 
плательщиков налогов перед бюджетами и го-
сударственными целевыми фондами» и п. 7 
Положения о порядке подачи и рассмотрения 
жалоб плательщиков налогов органами госу-
дарственной налоговой службы, утвержденного 
приказом ГНА Украины от 02.03.2001 № 82 

и зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Украины 15.03.2001 за № 238/5429, оставить 
без изменений решение, принятое ГНИ в г. 
Северодонецке по результатам проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности СМУЕГГ ОАО 
«Луганскгаз».

С января 2002 года налоговой милицией ГНИ 
в г. Северодонецке было возбуждено уголовное 
дело  в отношении главного бухгалтера СМУ-
ЕГГ ОАО «Луганскгаз» Лисовой О. М. по ст. 212, 
ч. 3, Уголовного кодекса Украины. В ходе рас-
следования уголовного дела было установлено, 
что главный бухгалтер Лисовая О. М. в силу 
своего должностного положения обязана была 
проверить бухгалтерскую документацию, 
которая при вступлении ее в должность оста-
валась после главного бухгалтера Пасечник 
И. И., однако этого не сделала. 16.03.2002 
в отношении Лисовой О. М. уголовное дело по 
ст. 212, ч. 3, Уголовного кодекса Украины пре-
кращено на основании ст. 6, п. 2, Уголовно-про-
цессуального кодекса Украины в связи с тем, что 
в ее действиях нет умышленного уклонения 
от уплаты налогов, однако просматривается 
состав преступления, предусмотренного ст. 367 
Уголовного кодекса Украины (должностная 
халатность).

Учитывая приведенное и руководствуясь 
требованиями статей 22, 114 Уголовно-процес-
суального кодекса Украины, письмо директора 
СМУЕГГ ОАО «Луганскгаз» направлено для при-
общения к материалам уголовного дела.

Первый заместитель Председателя В. Жвалюк

Письмо гнау от 17.04.2002 г. № 3125/5/26-2119

лист дПау від 25.11.2005 р. № 11476/6/22-2016

Державна податкова адміністрація України 
розглянула лист Аудиторської палати України від 
10.10.2005 № 2-373 щодо обов’язковості подання 
до податкових органів фінансової звітності разом 
з аудиторським висновком суб’єктами господарю-
вання, проведення аудиту яких є обов’язковим, 
та повідомляє.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
аудиторську діяльність», який є чинним зако-
нодавчим актом України, аудит — це перевірка 
публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер-
винних документів та іншої інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів го-
сподарювання з метою визначення достовірності 
і відповідності чинному законодавству та вста-

новленим нормативам.
Статтею 8 Закону передбачено, що публічна 

бухгалтерська звітність складається із ауди-
торського висновку, балансу, звіту про прибутки 
і збитки, іншої звітності в межах відомостей, які 
не становлять комерційну таємницю і визначені 
законодавством для наданням користувачам 
та публікації.

Тобто аудиторський висновок є висновком 
стосовно достовірності звітності, повноти і відпо-
відності чинному законодавству та встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку балансу, 
звіту про прибутки і збитки та іншої звітності 
в межах відомостей, які не становлять комерцій-
ну таємницю.
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Відповідно до статті 29 Закону господарю-
ючі суб’єкти, проведення аудиту яких є обо-
в’язковим та перелік яких наведено в пункті 
1 статті 10, повинні подати аудиторський 
висновок та інші документи публічної бухгал-
терської звітності до відповідної податкової 
інспекції України протягом дев’яти місяців 
року, що настає за звітним, та не пізніше 

десяти днів після закінчення аудиторської 
перевірки.

При цьому в разі неподання або несвоєчасного 
подання аудиторського висновку відповідним 
податковим інспекціям з вини господарюючо-
го суб’єкта до нього застосовуються фінансові 
санкції та адміністративні штрафи, передбачені 
законодавчими актами України.

Заступник Голови Б. М. Горбанський

щодо Подання фінансової звітності та аудиторського 
висновку до Податкових органів

лист дПау від 29.11.2005 р. № 23805/7/22-2017

В зв’язку із надходженням запитів щодо обо-
в’язковості подання до податкових органів фінан-
сової звітності разом з аудиторським висновком 
суб’єктами господарювання, проведення аудиту 
яких є обов’язковим, Державна податкова адмі-
ністрація України повідомляє.

Відповідно до статті 4 Закону України «Про 
аудиторську діяльність», який є діючим зако-
нодавчим актом України, аудит — це перевірка 
публічної бухгалтерської звітності, обліку, пер-
винних документів та іншої інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів го-
сподарювання з метою визначення достовірності 
і відповідності чинному законодавству та вста-
новленим нормативам.

Статтею 8 Закону передбачено, що публічна бух-
галтерська звітність складається із аудиторського 
висновку, балансу, звіту про прибутки і збитки, ін-
шої звітності в межах відомостей, які не становлять 
комерційну таємницю і визначені законодавством 
для надання користувачам та публікації.

Тобто аудиторський висновок є висновком 
стосовно достовірності звітності, повноти і відпо-
відності чинному законодавству та встановленим 
нормативам бухгалтерського обліку балансу, 
звіту про прибутки і збитки та іншої звітності 
в межах відомостей, які не становлять комерцій-
ну таємницю.

Відповідно до статті 29 Закону господарюючі 
суб’єкти, проведення аудиту яких є обов’язковим 
та перелік яких наведено в пункті 1 статті 10, 
повинні подати аудиторський висновок та інші 
документи публічної бухгалтерської звітності 
до відповідної податкової інспекції України про-
тягом дев’яти місяців року, що настає за звітним, 
та не пізніше десяти днів після закінчення ауди-
торської перевірки.

Враховуючи вищезазначене, вимоги податко-
вих органів щодо отримання фінансової звітності 
банків та інших суб’єктів господарювання (про-
ведення аудиту яких є обов’язковим) — право-
мірні.

Заступник Голови Б. Горбанський 


