12 «…Аудит як професія наразі
дуже важливий і стане
ще більш критичним після
нашої перемоги…»
Хочемо поділитися воєнним досвідом KPMG в Україні.
Свої коментарі нам люб’язно надав Сергій Гаспарян.

19 Облік військових облігацій:
усе просто
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Мінфін почав випускати військові облігації. Кошти від продажу облігацій використовують на забезпечення потреб
армії та інших потреб держави в умовах воєнного стану.
Як будемо обліковувати такі облігації за МСФЗ?

38 Примусове відчуження
майна на користь ЗСУ:
МСФЗ-облік
У матеріалі йтиметься про те, яким чином обліковувати
примусове відчуження майна на користь ЗСУ відповідно
до Закону України від 17.05.2012 № 4765-VI.
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В

ійна дала нам можливість побачити справжні обличчя українців: їхню мужність, нескореність, людяність. Але й недоліки нікуди не поділися. Навпаки, у воєнний час вони заграли
новими барвами. Не хочу зараз говорити про все. Оскільки журнал присвячено бухгалтерському обліку, то говорити передусім
буду про нього.
Насамперед для виживання в цивілізованому світі нам потрібні міжнародні стандарти. Якщо бухгалтер, який любить свою
професію, хоче знайти нову роботу, бо стара з воєнних причин
втрачена, то його шанси зробити це в нацстандартній площині
близькі до нуля.
Друге — це те, що «забивати» на свою освіту не слід. Ті, хто
гребував вивчати першоджерела, а лише питав порад на форумах, теж лишилися у скрутному становищі. У лихі часи так
не працює.
Хто винен, зараз з’ясовувати не будемо. Більш нагальне питання, вважаю: що робити?
Як особистість вкладатися у свій розвиток. Як суспільство
розвивати в Україні складання такої фінансової звітності, яка
викликатиме довіру в користувачів у цивілізованому світі. Так,
часом буде нелегко. Але ж ми українці…

Періодичність виходу:
один раз на місяць
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РМСБО, Рада з МСБО — Рада з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (The International Accounting Standards
Board, IASB).
ІПК — індивідуальна податкова консультація.
ЗІР — загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс
Державної податкової служби України
(zir.sfs.gov.ua).
ПДВ — податок на додану вартість.
ПДФО — податок на доходи фізичних осіб.
ВЗ — військовий збір.
ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування.
ОЗ — основні засоби.
НМА — нематеріальні активи.
НМДГ — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
ТЗВ — транспортно-заготівельні витрати.
г. о. — грошова одиниця.
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Складання фінансової звітності
за 2021 рік: Нацбанк дає
поради
(коментар до листа НБУ від 18.04.2022 № 60-0005/28391; документ див. на с. 5)

Д

ещо запізно, але Нацбанк вирішив надати банкам рекомендації щодо
складання фінансової звітності за 2021 рік. Акцент зроблено на річній
звітності, але кілька слів згадали й щодо проміжної. Рекомендації можуть використати також інші компанії.
Події після дати балансу
Тут регулятор нагадав загальні вимоги МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 10 «Події після звітного періоду». На жаль, прямого твердження щодо того, чи є воєнні дії на території України коригувальною подією,
Нацбанк не надав. Але, судячи із загального висновку, він усе ж таки схиляється до некоригування статей звітності:
«Враховуючи вищевикладене, у річній фінансовій звітності за 2021 рік банкам необхідно розкрити інформацію про вплив впровадження воєнного стану, зокрема, на: безперервну діяльність; фінансові інструменти; оцінку знецінення активів; основні засоби; податки; зобов’язання за страховими договорами; оренду; обтяжливі умови договорів; оцінку справедливої вартості; визнання
доходу тощо».

Крім цього, акцент роблять на припущенні щодо безперервності діяльності. Ідеться про виконання вимог параграфів 25–26 МСБО 1. Ми вже не раз
торкалися теми безперервності 1 , тому зараз зупинятися на цьому детально
не будемо.
Проміжна звітність
Це питання також на часі. Проте рекомендації НБУ досить стислі. Так, наприклад, зазначено, що у проміжній фінансовій звітності банки мають розкрити інформацію про вплив воєнної агресії російської федерації проти України на показники фінансової звітності. Далі ж міститься перелік рекомендацій
за окремими стандартами.
Зараз же бухгалтерам-практикам, зокрема, актуально, як виконати вимоги
параграфа 16А МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність».
Інші рекомендації
1

2

4

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Тут особливу увагу слід звернути на фінансові активи. Так, запровадження кредитних канікул
може призвести до припинення визнання фінансового активу.
Крім цього, потрібно проаналізувати зміни в очікуваних кредитних збитках.
МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Звісно, агресія рф
може вплинути й на зменшення суми очікуваного відшкодування.
Якщо є індикатори зменшення корисності, проводять тестування
на зменшення корисності активів.
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МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Нацбанк зазначає,
що прозорість методів, ключових припущень та вхідних даних,
що їх використовують під час визначення справедливої вартості,
включаючи чутливість, забезпечуючи розкриття інформації відповідно до МСФЗ 13, є невід’ємною частиною оцінки за справедливою вартістю та ключовим фактором для підвищення корисності фінансової звітності в період воєнного стану.
Проте попередні два пункти можуть викликати труднощі з оцінкою через
те, що до деяких об’єктів доступ може бути обмежений. Як у такому разі провести якісну оцінку — питання.
4 МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Потребують детального аналізу модифікації договорів, оновлення оцінок компонентів договорів із клієнтами, їхніх комплексних умов, які можуть
передбачати змінні компенсації та їх обмеження в різноманітних
формах, у тому числі способом запровадження бонусних програм та програм лояльності для клієнтів.
Крім цього, у листі згадано вимоги МСБО 37 «Забезпечення, умовні зо
бов’язання та умовні активи» щодо визнання умовних активів та обтяжливих
контрактів.
Також регулятор називає грошові потоки, отримані як страхове відшкодування в разі припинення бізнесу, операційними грошовими потоками.
Сподіваємося, що це не останні рекомендації, адже багато білих плям
у компаній ще лишилося.
3

О. Паненко, консультантка
Документ, що коментується
Національний банк України
Щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в період воєнного стану
Лист від 18.04.2022 № 60-0005/28391
Банки України ведуть бухгалтерський облік
та складають фінансову звітність згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності,
подають та оприлюднюють фінансову звітність
відповідно до норм законодавства України.
У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану
в Україні відповідно до Указу Президента України
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом
України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Торгово-промислова палата визнає військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними
обставинам. Зазначені обставини є форс-мажор
ними (надзвичайними, невідворотними) з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення для всіх
без винятку суб’єктів господарювання.
З метою забезпечення надійності та стабільності функціонування фінансової системи в період
дії воєнного стану Національний банк України постановою Правління Національного банку України
від 07 березня 2022 року № 41 «Про складання
та подання фінансової звітності в період запрова-

дження воєнного стану» встановив порядок складання та подання фінансової звітності банками
в умовах воєнного стану.
Згідно з Інструкцією про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 № 373, банки складають фінансову звітність на підставі даних
бухгалтерського обліку з урахуванням коригуючих
проводок щодо подій, які коригують дані після дати
балансу. Операції мають бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони
були здійснені.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який впливає або може впли
нути на фінансовий стан, рух грошових коштів або
результати діяльності підприємства та був у період
між звітною датою й датою підписання бухгалтерської звітності за звітний період.
Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 10 «Події після звітного періоду»
(далі — МСБО 10), події після звітної дати можуть
бути двох категорій:

w w w. i b u h g a l t e r. n e t
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а) події, які свідчать про умови, що існували
на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування після звітного періоду); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після
звітного періоду (події, які не вимагають коригування після звітного періоду).
Банки коригують суми, що визнані у звітності
на дату балансу, на які вплинули події після дати балансу, та визнають суми, що не були відображені
у звітності на дату балансу з певних причин.
Усі події, що стали відомими після дати балансу та мають безпосередній вплив на показники фінансової звітності, вимагають коригування звітної
інформації.
Банк не здійснює коригування сум, що визнані
у його фінансовій звітності для відображення подій,
які вказують на обставини, що виникли після дати
балансу.
Якщо були суттєві події, що не вимагають коригування звітності, але які можуть вплинути на ухвалення користувачами економічних рішень, то банк
має розкривати інформацію в примітках до фінансової звітності про кожну таку подію без коригування статей фінансової звітності, характер події
та попередню оцінку фінансового впливу або констатацію, що така оцінка неможлива.
Враховуючи вищевикладене, у річній фінансовій
звітності за 2021 рік банкам необхідно розкрити інформацію про вплив впровадження воєнного стану, зокрема, на: безперервну діяльність; фінансові
інструменти; оцінку знецінення активів; основні засоби; податки; зобов’язання за страховими договорами; оренду; обтяжливі умови договорів; оцінку
справедливої вартості; визнання доходу тощо.
Одним із ключових питань, яке мають проаналізувати банки, є застосовність припущення про
безперервність діяльності. Відповідно до пунктів 25, 26 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
(далі — МСБО 1) під час складання фінансової звітності суб’єкт господарювання має оцінювати здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі, тобто управлінський персонал враховує
всю наявну інформацію щодо майбутнього — щонайменше протягом наступних 12 місяців від дати
звітності, але не обмежуючись цим періодом. Якщо
під час оцінювання управлінський персонал знає
про суттєві невизначеності, пов’я
зані з подіями
чи умовами, які можуть спричинити значний сумнів
щодо здатності суб’єкта господарювання продов
жувати діяльність на безперервній основі, суб’єкт
господарювання має розкривати інформацію про
такі невизначеності.
Якщо банк не складає фінансову звітність на ос
нові припущення безперервності, він має розкрити
інформацію про цей факт і зазначити, на основі
яких припущень складено фінансову звітність, а також вказати причини, що діяльність не розглядається як безперервна.
Вимоги МСБО 1 також поширюються на відоб
раження в бухгалтерському обліку та фінансовій звіт-
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ності інформації про договори, що містять додаткові
умови (ковенанти). Здатність банків та їх контраген
тів виконувати такі додаткові договірні умови може
значно погіршитися в умовах воєнного стану.
Під час розкриття інформації в проміжній фінансовій звітності відповідно до вимог МСБО 34
«Проміжна фінансова звітність» банки відображають суттєві зміни, що відбулися з часу останньої
річної фінансової звітності з поясненням подій
та операцій щодо змін у фінансовому стані та фінансових результатах з часу останньої річної звітної
дати. Отже, у проміжній фінансовій звітності банки
мають розкрити інформацію про вплив військової
агресії російської федерації проти України на показники фінансової звітності.
Перегляд або модифікація договірних грошових потоків за фінансовим активом, пов’язаних
із запровадженням кредитних канікул протягом дії
воєнного стану, може призводити до припинення
визнання фінансового активу згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі — МСФЗ 9). Банк припиняє визнавати первісний фінансовий актив і визнає
новий фінансовий актив, якщо переглянуті або модифіковані грошові потоки, передбачені договором,
призводять до припинення визнання первісного фінансового активу. Банк визнає на дату модифікації
новий фінансовий актив за справедливою вартістю,
ураховуючи витрати на операцію, пов’язані зі створенням нового фінансового активу, та визначає
суму очікуваних кредитних збитків протягом 12 місяців (якщо такий фінансовий актив не відповідає
визначенню знеціненого фінансового активу).
Банки мають здійснювати оцінку суттєвості
переглянутих або модифікованих договірних грошових потоків за фінансовим активом комплекс
но з урахуванням кількісних та якісних критеріїв.
Якщо модифікації, пов’язані із запровадженням
тимчасових підтримуючих заходів, є несуттєвими,
банк розраховує нову валову балансову вартість
як теперішню вартість переглянутих або модифікованих грошових потоків, передбачених договором,
дисконтованих за первісною ефективною ставкою
відсотка (або первісною ефективною ставкою відсотка, скоригованою з урахуванням кредитного
ризику — для придбаних або створених знецінених
фінансових активів).
Банк уключає витрати на операцію в балансову
вартість модифікованого фінансового активу, амортизує їх протягом строку дії такого активу та визнає
різницю між валовою балансовою вартістю за первісними умовами та валовою балансовою вартістю
за переглянутими або модифікованими умовами
як доходи або витрати від модифікації. Банки мають розкривати в облікових політиках критерії сут
тєвості щодо модифікації грошових потоків із застосуванням професійних суджень і припущень.
Якщо зміни до умов договорів не вноситимуться, факт виникнення прострочених платежів, а також вплив військової агресії слід проаналізувати
на предмет змін в очікуваних кредитних збитках.
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Згідно з пунктом 5.5.17 МСФЗ 9 оцінка очікуваних кредитних збитків базується на обґрунтовано
необхідній та підтверджуваній інформації про минулі
події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, яка може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії фінансового інструмента визнаються у разі значного
зростання кредитного ризику фінансового інструмента після його первісного визнання. МСФЗ 9 вимагає і дозволяє коригувати підхід до визначення
очікуваних кредитних збитків за різних обставин.
Підвищена невизначеність щодо потенційних майбутніх економічних сценаріїв в умовах воєнного стану та його впливу на кредитні збитки може вимагати
врахування додаткових економічних сценаріїв під
час розрахунку очікуваних кредитних збитків.
Банкам необхідно здійснити коригування результатів моделювання, що базуються на експертних оцінках, для належного відображення інформації на звітну дату.
Звертаємо увагу на те, що перегляд та модифікації кредитних договорів (пролонгації, кредитні канікули тощо) в умовах воєнного стану не слід
автоматично розглядати як значне зростання кредитного ризику з дати первісного визнання, використовуючи чинну методологію до його запровадження. Наприклад, надання платіжних канікул
для усіх позичальників у певних класах фінансових інструментів не має автоматично призводити
до того, що усі фінансові інструменти вважатимуться такими, що зазнали значного зростання
кредитного ризику. Банки мають постійно відслідковувати та переглядати прогнози в міру отримання нової інформації, оскільки середовище швидко
змінюється, факти та обставини оновлюються.
Щодо застосування МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» банки зобов’я
зані
розкривати у фінансовій звітності інформацію про
характер і ступінь ризиків, пов’язаних із фінансовими інструментами, а також вплив військової
агресії на них.
У зв’язку з військовою агресією росії проти
України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них,
а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування. Відповідно
до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» потрібно тестувати всі активи, щодо яких можливе
потенційне знецінення. У разі наявності індикаторів
зменшення корисності проводиться тестування
на зменшення корисності активів. Оцінюючи зменшення корисності, необхідно визначити суму очікуваного відшкодування активів, що є більшою з двох
оцінок активу: справедливої вартості мінус витрати
на вибуття та його вартості при використанні.
Оцінка вартості при використанні передбачає
оцінку майбутніх надходжень та відтоків грошових коштів, які будуть отримані від використання
активу та його остаточного вибуття та дисконту-

вання грошових потоків за відповідною ставкою.
В багатьох країнах відбулося значне збільшення
процентних ставок. Це може вплинути на ставку
дисконтування, яка буде застосовуватися у моделі
дисконтування грошових потоків, оскільки це може
вплинути на поточні ринкові оцінки вартості грошей
в часі та ризиків, характерних для певних активів
або одиниць, які генерують грошові кошти, для
яких оцінки майбутніх грошових потоків не коригувалися.
У період дії воєнного стану слід приділити увагу коректній оцінці справедливої вартості активів
та зобов’язань, що має здійснюватися відповідно
до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» (далі — МСФЗ 13) з використанням професійних суджень в умовах, коли ринки зазнали значної
волатильності та скорочення обсягів активності,
а для оцінок характерні значні невизначеності й виникає широкий діапазон можливих значень.
Оцінка справедливої вартості вимагає здійснення аналізу звичайних операцій на ринку на основі
наявних обґрунтованих доказів з усіх підтверджених джерел та вагомих релевантних факторів.
Значне зниження обсягів або активності на ринку може вплинути на вибір методів оцінки, способів їх застосування, використання спостережних
даних. Значне зменшення обсягу операцій не означає автоматично, що ринок більше не є активним.
Аналогічно збільшення складності та застосування
суджень під час оцінювання справедливої вартості
автоматично не означає, що справедлива вартість
більше не може бути достовірно оціненою.
Ієрархія справедливої вартості за МСФЗ 13 вимагає методів оцінки для максимізації використання спостережних вхідних даних щодо звичайних
операцій та мінімізації використання неспостережних вхідних даних. Отже, навіть якщо ринок для
активу став менш ліквідним, банкам слід враховувати релевантні ціни або вхідні дані, які спостерігаються за звичайними операціями на цьому ринку,
недоречно переходити виключно до використання
моделі оцінки на основі неспостережних вхідних
даних. Чітке та послідовне застосування вимог
МСФЗ 13 та формування на їх основі обґрунтованих професійних суджень забезпечить надійність
процесів визначення та перегляду справедливої
вартості. Прозорість методів, ключових припущень
та вхідних даних, що використовуються під час визначення справедливої вартості, включаючи чутливість, шляхом забезпечення розкриття інформації
відповідно до МСФЗ 13, є невід’ємною частиною
оцінки за справедливою вартістю і ключовим фактором для підвищення корисності фінансової звітності у період воєнного стану.
Потребує також уваги визнання доходів відповідно до вимог МСФЗ 15 «Дохід від договорів
з клієнтами» (далі — МСФЗ 15). Зокрема, потребують детального аналізу модифікації договорів,
оновлення оцінок компонентів договорів з клієнтами, їх комплексних умов, які можуть передбачати
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змінні компенсації та їх обмеження в різноманітних
формах, у тому числі шляхом запровадження бонусних програм та програм лояльності для клієнтів.
Банкам слід своєчасно переглядати оцінки,
зроблені на дату укладання договорів, з метою
коректного розподілу цін операцій на зобов’язан
ня щодо виконання в межах договорів та, як наслідок, коректного визнання доходів у відповідних
звітних періодах.
Банкам необхідно проаналізувати, наскільки невизначеності або зміни в ділових практиках, пов’я
зані з воєнним станом, вимагають більш детального
розкриття інформації про доходи згідно з МСФЗ 15,
зокрема розкриття інформації про використані методи, вхідні дані та припущення для оцінки компонентів договорів з клієнтами, про зобов’язання
щодо виконання. Банки також повинні враховувати
вимоги щодо розкриття інформації про судження
та зміни в судженнях, які істотно впливають на визначення сум та термінів визнання доходу.
Щодо укладених банками зі страховими компаніями договорів страхування необхідно уважно
їх аналізувати з метою з’ясування, чи покриваються
страхуванням збитки, які прямо чи непрямо пов’я
зані з військовими подіями. Облік страхових вимог буде відрізнятися залежно від ряду факторів,
включаючи характер вимог, суму надходжень (або
очікуваних надходжень) та терміни понесення збитків і відповідних страхових відшкодувань. Крім того,
на відображення в бухгалтерському обліку страхових надходжень вплине оцінка покриття для конкретних типів збитків у кожній конкретній ситуації,
а також аналіз спроможності страховиків задовольняти вимоги.
Нагадуємо, що МСБО 37 «Забезпечення, умов
ні зобов’язання та умовні активи» забороняє визнання умовних активів у фінансовій звітності,
оскільки це може спричинити визнання доходу,
який може бути ніколи не отриманим. Визнан
ня страхового відшкодування буде доцільним
лише тоді, коли існує цілковита впевненість щодо
нього, в цьому випадку страхове відшкодування
більше не буде умовним активом. Будь-яка невизначеність щодо суми страхового відшкодування
до отримання має бути відображена в оцінці вимог. Сума забезпечення не має бути зменшена
на суму будь-якого очікуваного відшкодування.
Натомість страхове відшкодування має розглядатися як окремий актив, а сума, в якій визнається такий актив, не може перевищувати суму
визнаного забезпечення. Взаємозалік у звіті про
фінансовий стан не допускається, однак витрати, пов’язані зі створенням забезпечення, можуть
бути показані у звіті про інший сукупний дохід чистою сумою за вирахуванням будь-якого відповідного відшкодування, якщо вони понесені в тому
ж звітному періоді.
Відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух грошових
коштів», грошові потоки від операційної діяльності — це грошові потоки від основної діяльності,
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що генерує дохід суб’єкта та від інших видів діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою
діяльністю. Отже, якщо страхове відшкодування
пов’язане з припиненням бізнесу, відповідні грошові мають бути класифіковані як операційні грошові
потоки.
Пильної уваги потребує аналіз договорів оренди,
облік яких має здійснюватися відповідно до вимог
МСФЗ 16 «Оренда». Зокрема, необхідно аналізувати стан майна, що є предметом вищезазначених
договорів і яке може постраждати внаслідок бойових дій.
Оскільки строк корисного використання для багатьох активів є значним, слід враховувати не лише
короткострокові, а особливо довгострокові наслідки бойових дій, тривалість яких складно прогнозувати. Прикладами таких наслідків можуть бути
модифікації договорів оренди, відмова орендарів
від опції продовження договорів у майбутньому,
їх розірвання, знецінення базових активів, наданих
орендодавцями в операційну оренду, або активів
з права користування, відображених орендарями
тощо.
Військові дії на території України можуть призвести до того, що багато договорів стануть обтяжливими, тобто такими, за якими неминучі витрати
на погашення зобов’язань перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від договору. Облік обтяжливих договорів має здійснюватися відповідно до вимог МСБО 37, а саме неминучі витрати
за договором мають відображати найменші чисті
витрати припинення такого договору, якими є менша з двох оцінок: вартість виконання договору або
будь-якої компенсації чи стягнень внаслідок його
невиконання.
Якщо банки мають договори, які є обтяжливими, МСБО 37 вимагає визнання поточного зобов’я
зання за такими договорами та створення відповідного забезпечення.
У травні 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала
зміни до МСБО 37, якими було уточнено, які витрати необхідно включати в оцінку витрат на виконання зобов’язань за договором з метою визначення його як обтяжливого. Такі витрати мають
бути безпосередньо пов’язаними з цим договором:
додаткові витрати на виконання договору, наприклад, прямі витрати на оплату праці та матеріали;
розподілені інші витрати, безпосередньо пов’язані
з виконанням договору, наприклад, розподілена
частина витрат на амортизацію об’єкта основних
засобів, який використовується в тому числі для
виконання зобов’язань за цим договором.
Вищезазначені зміни до МСБО 37 набули чинності для річних періодів, які починаються з 1 січня
2022 року.
До створення окремого забезпечення на обтяжливий договір банки мають визнавати будьякий збиток від зменшення корисності, яке відбулося з активами, відведеними на цей договір,
згідно з МСБО 36.
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Банкам слід переглянути договори, щоб визначити, чи передбачені певні особливі умови, які можуть звільнити від зобов’язань (наприклад, форсмажор). Договори, які можна розірвати без сплати
компенсації іншій стороні, не стають обтяжливими,
якщо немає конструктивного зобов’язання.
Зважаючи на складні воєнно-політичні обставини в країні, банки можуть ухвалити рішення про
продаж чи відмову від певних активів або впроваджувати план реструктуризації.
Банкам слід відображати в бухгалтерському
обліку активи, утримувані для продажу (тобто ті,
балансова вартість яких буде в основному відшкодовуватися шляхом операцій продажу, а не поточного використання), а також забезпечувати подання
і розкриття інформації щодо припиненої діяльності,
керуючись вимогами МСФЗ 5 «Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність».
Банки повинні оцінювати непоточні активи (або
ліквідаційні групи), класифіковані як утримувані для
продажу, за нижчою з оцінок: або за балансовою
вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж.
Нарахування амортизації непоточних активів
на час, коли вони класифікуються як утримувані
для продажу або коли вони є частиною ліквідаційної групи, класифікованої як утримувана для продажу, припиняється.
Однак банкам необхідно продовжувати визнання відсотків та інших витрат, що відносяться
до зобов’язань ліквідаційної групи, класифікованої
як утримувана для продажу.
У випадках здійснення реструктуризації (тобто
впровадження програм, запланованих та контро
льо
ваних управлінським персоналом, які суттєво
змінюють обсяг діяльності та спосіб її здійснення)
під час відображення відповідних операцій в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банкам
необхідно керуватися вимогами МСБО 37.
Зокрема, банки мають визнавати забезпечення
витрат на реструктуризацію тільки тоді, коли задовольняються одночасно загальні критерії визнання
забезпечення, викладені в п. 14 МСБО 37, тобто
коли існує поточне зобов’язання (юридичне чи конструктивне) як результат минулої події; ймовірним
є вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, для виконання зобов’язання; суму зобов’я
зання можна оцінити достовірно.
Слід зауважити, що забезпечення реструктуризації мають включати тільки прямі видатки, які

виникають внаслідок реструктуризації; такими є видатки, що одночасно: обов’язково спричинені реструктуризацією та не пов’язані з видами діяльності
суб’єкта господарювання, що продовжуються.
Для конструктивних зобов’язань щодо реструктуризації МСБО 37 вимагає існування докладного
затвердженого плану реструктуризації, а також наявності факту створення обґрунтованого очікування у тих, на кого впливає така реструктуризація,
що вона буде здійснена, оскільки буде розпочато
впровадження плану або оголошені основні його
особливості тим, на кого він вплине. Для того щоби
план був достатнім для створення конструктив
ного зобов’язання, впровадження реструктуризації
має бути сплановане так, щоби почати і завершити
її якомога швидше, що зробило б малоймовірним
унесення значних змін до плану.
Для подолання наслідків бойових дій в Україні,
ймовірно, будуть запроваджені численні програми
державної допомоги.
Відображення в бухгалтерському обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності щодо державних грантів та інших форм державної допомоги
банкам здійснюється відповідно до МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про
державну допомогу».
Державні гранти — це особлива форма державної допомоги, це передання ресурсів суб’єкту
господарювання взамін за минуле чи майбутнє дотримання певних умов, що стосуються операційної
діяльності суб’єкта господарювання.
Отже, банкам потрібно буде проаналізувати,
чи відбулися зміни в наданні державних грантів
або інших форм державної допомоги, які можуть
вплинути на фінансову звітність і вимагають подальшого розкриття.
З огляду на вищевикладене, руйнівні наслідки
вторгнення російської федерації в Україну охоп
люють всі сфери життя, економічні наслідки війни
матимуть значний вплив на бухгалтерський облік та звітність банків, оскільки ситуація постійно
змінюється і виникатиме потреба у постійному
та регулярному перегляді бухгалтерських оцінок,
відповідних моделей та підходів для відображення актуальної, доречної та правдивої інформації
в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
Головний бухгалтер — директор
Департаменту бухгалтерського обліку
Богдан ЛУКАСЕВИЧ
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Депозити до запитання
з обмеженнями
на використання: квітневе РПД
У номері за жовтень 2021 року ми, зокрема, писали про тентативне рішення Комітету з тлумачень щодо
депозитів до запитання 1 . У квітні ж 2022 року було опубліковано РПД. Подивимося.

Анна Хомюк,
generalist editor, ACCA DipIFR
Суть запиту

С

тисло нагадаємо, у чому була суть питання. Комітет отримав запит про
те, чи відображає компанія депозит до запитання як складову грошових коштів та їх еквівалентів у своїх звітах про рух грошових коштів
та фінансовий стан, коли на депозит до запитання поширюються договірні
обмеження щодо використання, узгоджені з третьою стороною. Запит містив
такі факти:
компанія має депозит до запитання, умови якого не перешкоджають їй отримати доступ до сум, що зберігаються (тобто, якби
компанія вимагала будь-яку суму з депозиту, вона отримала б цю
суму на вимогу);
крім цього, компанія має договірне зобов’язання з третьою стороною зберігати певну суму грошових коштів на цьому окремому
депозиті до запитання та використовувати ці кошти лише з визначеною метою. Якби суб’єкт господарювання використовував
суми, що зберігаються на депозиті до запитання, з метою, відмінною від тієї, що була узгоджена з третьою стороною, суб’єкт
господарювання порушив би свої договірні зобов’язання.
Грошові кошти та їх еквіваленти
у звіті про рух грошових коштів
Питання, яке постало перед КТМФЗ, власне, полягало в тому, чи відповідають такі депозити визначенню «грошові кошти» відповідно до МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів» (див. параграф 6):
«Грошові кошти складаються з готівки в касі і депозитів до запитання».
При цьому МСБО 7 не містить вимог щодо того, чи кваліфікується об’єкт
як грошові кошти за межами самого визначення. Але МСБО 7 та МСБО 1
«Подання фінансової звітності» вказують на те, що суми, включені до грошових коштів та їх еквівалентів, можуть бути предметом обмежень. А саме:
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параграф 48 МСБО 7 вимагає, щоб компанія розкривала суму
значних залишків грошових коштів та їх еквівалентів, утримуваних нею та недоступних для використання групою;
параграф 66 (г) МСБО 1 вимагає, щоб суб’єкт господарювання класифікував грошові кошти та їх еквіваленти (як визначено
в МСБО 7) як поточний актив, тільки якщо цей актив не обмежений для обміну або використання для погашення зобов’язання
принаймні за дванадцять місяців після звітного періоду.
Комітет із тлумачень дійшов висновку, що обмеження щодо використання депозиту до запитання, які випливають із договору з третьою стороною,
не призводять до того, що депозит більше не буде вважатися грошовими коштами, якщо тільки ці обмеження не змінюють характеру вкладу так, що він
більше не відповідає визначенню грошових коштів в МСБО 7. У схемі фактів,
описаній у запиті, договірні обмеження щодо використання сум, які зберігаються на депозиті до запитання, не змінюють природи депозиту: суб’єкт господарювання може отримати доступ до цих сум на вимогу. Тому Комітет дійшов
висновку, що суб’єкт господарювання включає депозит до запитання як компонент «грошових коштів та їх еквівалентів» у звіті про рух грошових коштів.
Подання у звіті про фінансовий стан
Комітет із тлумачень зазначив, що компанія має розкривати депозит
до запитання у складі грошових коштів та їх еквівалентів, як це передбачає
параграф 54 (ж) МСБО 1. Крім цього, у параграфі 55 МСБО 1 зазначено,
що суб’єкт господарювання повинен навести додаткові рядки (у тому числі
дезагрегувавши рядки, які перелічені в параграфі 54) у звіті про фінансовий стан, якщо таке подання має стосунок до розуміння фінансового стану
суб’єкта господарювання.
Таким чином, Комітет дійшов висновку, що згідно зі схемою фактів, описаною в запиті, суб’єкт господарювання наводить депозит до запитання як готівку та її еквіваленти у своєму звіті про фінансовий стан. Якщо це важливо
для розуміння фінансового стану, суб’єкт господарювання розбиває статтю
«грошові кошти та їх еквіваленти» та подає депозит до запитання окремо
в додатковому рядку. Компанія, яка наводить активи як оборотні або необо
ротні, класифікуватиме депозит до запитання як поточний, застосову
ючи
параграф 66 (г) МСБО 1, якщо тільки такий депозит не обмежено в обміні або
використанні для погашення зобов’язання протягом принаймні дванадцяти
місяців після звітного періоду.
Розкриття
У параграфі 45 МСБО 7 зазначено, що «суб’єкт господарювання розкри
ває компоненти грошових коштів та їх еквівалентів і подає узгодження сум
у звіті про рух грошових коштів за статтями, відповідними наведеним у звіті
про фінансовий стан». Застосовуючи цю вимогу, відповідно до схеми фактів,
описаної в запиті, суб’єкт господарювання розкриває депозит до запитання
як компонент грошових коштів та їх еквівалентів.
Суб’єкт господарювання також розглядає, чи розкривати додаткову інформацію в контексті вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» про ризик ліквідності, що виникає з фінансових інструментів, і про те,
як суб’єкт господарювання керує цим ризиком, і якщо інформація, яку він надає під час застосування вимог до розкриття інформації в МСБО 7 та МСФЗ 7,
недостатня для того, щоб користувачі фінзвітності могли зрозуміти вплив обмежень на фінансовий стан суб’єкта господарювання (параграф 31 МСБО 1).
До подальшого плану роботи це питання не додаватимуть.
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«…Аудит як професія
наразі дуже важливий і стане
ще більш критичним
після нашої перемоги…»
Війна досить по-різному позначилася на компаніях в Україні. Сьогодні хочемо поділитися досвідом нашого
партнера KPMG в Україні. Свої коментарі нам люб’язно надав Сергій Гаспарян (партнер, керівник галузевої практики споживчого сектору KPMG в Україні).

Сергій Гаспарян,
партнер, керівник галузевої практики споживчого сектору
KPMG в Україні
Що ви робили в день, коли почалося повномасштабне вторгнення рф?
Як компанія відреагувала для забезпечення безпеки працівників?
С. Г.: Двадцять четверте лютого мало би бути звичайним днем для мене
та моєї сім’ї в Києві. Діти мали йти в дитячий садок та на заняття з англійської.
Замість цього ми прокинулися від вибухів та побачили в новинах, що росія
почала війну проти України. Тому день я почав з екстрених дзвінків моїм коле
гам-партнерам. Ми почали реалізовувати наші плани в разі настання надзвичайних обставин.
З першого дня війни наша компанія почала евакуювати людей на Захід
України з Києва та інших небезпечних регіонів. Ми рятували наших працівників, їхніх найближчих членів сім’ї та навіть інших родичів та друзів.
Цей процес зайняв кілька тижнів. Наша компанія забезпечила їх транспортування, включно з екстреною евакуацією та розміщенням у низці готелів
на Заході України, які компанія забронювала на кілька місяців наперед. Нам
також вдалося це зробити завдяки надзвичайно потужній підтримці нашої
міжнародної мережі, як фінансовій, так і нефінансовій (координація, підтримка експертів тощо).
Як зараз працює офіс?
С. Г.: У KPMG в Україні працює понад 600 працівників, переважна більшість
із яких перебуває в Києві. Наш офіс у Києві був закритий певний час, але
наразі він доступний для працівників. Наш офіс у Львові продовжує працювати. Наразі всі наші системи та внутрішні процеси повністю працюють. Наші
люди переважно працюють дистанційно. Більшість переїхала в західну час-
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тину України, приблизно 20 % покинули країну, а ще 20 % залишилися в Києві
або поблизу, оскільки вирішили не покидати своїх домівок. Багато працівників, які переїхали за кордон, розглядають це як тимчасовий захід і планують
повернутися в Україну, як тільки ситуація покращиться. Насправді деякі люди
вже почали думати про повернення до Києва, оскільки відчувають, що між
Києвом та іншими великими містами на Заході України немає такої великої
різниці за рівнем загрози безпеці людей. Кілька наших працівників (особливо
чоловіків) було призвано на службу в межах процесу мобілізації до ЗСУ.
Чи можна вже зараз робити прогнози на майбутнє компанії?
С. Г.: Після першого місяця війни постало питання щодо середньострокових планів та очікувань. Питання було щодо того, чи слід продовжувати діяльність, чи тимчасово припинити операції до закінчення війни. Ми побачили
величезні зусилля нашого уряду для забезпечення стабільного функціонування української економіки, особливо роботи банківської системи та каналів зв’язку; інтернет, мобільні мережі тощо продовжують працювати й дають
змогу українському бізнесу й далі працювати. Уряд також офіційно закликав бізнес максимально відновити роботу, щоб зробити фінансовий внесок
у нашу економіку, що абсолютно критичне з огляду на обставини, та підтримати українську армію. Враховуючи ці чинники, ми не маємо іншого вибору,
окрім як докласти максимум зусиль для підтримки нашої країни, наскільки
це можливо, і це те, що ми зараз робимо у своїй повсякденній діяльності.
Також аудит як професія наразі дуже важливий і стане ще більш критичним після нашої перемоги, щоб дати вкрай необхідну впевненість іноземним
інвесторам, які братимуть фінансову участь у відбудові та перебудові України після війни. Тому ми максимально підтримуємо нашу діяльність в Україні.
Ми зосередимося на аудиті якості, який, на нашу думку, є фундаментальною основою нашої роботи в Україні та в решті світу, незважаючи на поточну ситуацію.
Чи існує зараз попит на бухгалтерські та аудиторські послуги?
С. Г.: Ми чітко бачимо, що професія аудитора — це дуже стійка професія.
Ми вже мали цей досвід у 2014–2015 роках після першої хвилі російського
вторгнення в Україну (анексія Криму та вторгнення на Донбас), коли компанії
продовжували свою діяльність, а аудитори підтримували їх своєчасною фінансовою звітністю, необхідною для зацікавлених сторін, щоб ухвалювати
рішення щодо майбутніх інвестицій тощо. Деякі люди можуть сказати, що багато цифр у річній фінансовій звітності за 2021 рік стали неактуальними для
користувачів фінзвітності за нинішніх обставин. Однак для всіх підприємств
існує історія ефективності, розвитку, зростання та управлінських рішень, які
привели до конкретних фінансових результатів / позицій. Уся ця інформація
актуальна для майбутніх планів та обов’язково стане вихідною точкою для
післявоєнного аналізу.
Якщо говорити про аудит, то до кінця березня в нас було багато клієнтів, які
були готові завершити, продовжити чи розпочати новий аудит, і зараз ми бачимо, що ця кількість постійно зростає. Незважаючи на те що наші регулятори продовжили законодавчо встановлені терміни звітності до 90 днів після
закінчення воєнного стану, банки, IT-компанії, сільськогосподарські компанії,
державні компанії, телекомунікаційні компанії, дочірні компанії європейських
та інших міжнародних холдингів / груп уже готові, здатні та бажають продов
жити аудит зараз. Для тих компаній, які не надто критично постраждали від
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війни, ми узгодили плани, як продовжити аудит. Ми вже завершили кілька
невиконаних аудитів, включаючи звітність групи для цілей консолідації, а також аудит окремої фінансової звітності за МСФЗ для підприємств, які становлять суспільний інтерес. Деякі з наших клієнтів кажуть, що вони здатні працювати над аудитом прямо зараз, тому що очікують значної діяльності у своїх
галузях після закінчення війни й будуть дуже зайняті або можуть не мати достатньо часу чи ресурсів для аудиту.
Паралельно ми розширили співпрацю з нашою міжнародною мережею,
зокрема з Європою, і тепер маємо понад 30 наших працівників, які працюють у європейських офісах над проєктами, що дозволяють отримувати дохід для української фірми та надають можливість продовжувати виплачувати
зарплату.
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«…Саме під час
широкомасштабної російської
агресії активізувалась наша
співпраця з українськими
IT-компаніями»
Українські компанії стикнулися з небаченими викликами під час воєнного стану. Поділитися досвідом
управління проєктом під час війни ми запросили Володимира Стулея та Андрія Подеряка з проєкту
MacroFin 9™, який було створено для банків і небанківських фінустанов та який допомагає запроваджувати в роботу МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Володимир Стулей,
канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів
системного аналізу ІПСА НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»,
науковий керівник проєкту MacroFin 9™
Андрій Подеряко,
керівник проєкту MacroFin 9™

Нагадайте нашим читачам специфіку вашого проєкту.
А. П.: MacroFin 9™ — це науково-практичний проєкт, який дозволяє банкам за принципом SaaS-сервісу «без надмірних зусиль» використовувати
складні математичні моделі для реалізації вимог МСФЗ 9 щодо управління
кредитним ризиком. Це дозволяє автоматизовано здійснювати оцінки стресової ймовірності дефолту позичальників (PD TTC), прогнозувати макро
економічні показники, розраховувати вплив системної складової на ймовірності дефолту на позичальників (PD PIT) та, у результаті, розрахувати
очікувані кредитні збитки.
Яким чином команда MacroFin 9™ адаптувалася до ведення проєкту під
час воєнних дій?
В. С.: На нашу думку, якщо говорити про технічні аспекти, ключову роль у забезпеченні стабільної роботи сервісу MacroFin 9™ мали три компоненти: хмарна IT-архітектура, централізована підтримка, високий рівень автоматизації.
Хмарна архітектура — унікальний підхід для сфери реалізації компонентів автоматизованих банківських систем. Розрахункові модулі сервісу були
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розташовані на захищених серверах за кордоном ще з 2018 року, а їх функціонування супроводжує фахівець із кваліфікацією Google cloud certified Pro
fessional cloud developer. Обмін даними здійснюється у знеособленій та закодованій формі.
Такий підхід було закладено, коли проєктували сервіс, для зручності клієнтів та мінімізації їхніх витрат на IT, але він став у пригоді в умовах масштабних
бойових дій, евакуації персоналу банків та надав безперешкодний доступ незалежно від локації персоналу та з мінімальними вимогами до мережі «Інтернет». Ми навіть маємо приклад здійснення разового розрахунку за допомогою
смартфону, коли з робочого місця в банку з технічних причин не вдавалося
цього зробити.
А. П.: Хмарна архітектура сервісу дозволяє також забезпечувати високо
кваліфіковану централізовану підтримку. Багаторічні наукові дослідження
дали змогу реалізувати в сервісі моделі оцінки стану макроекономічного
середовища України, що надало можливість адаптивно відображати унікальні кризові явища. Незважаючи, що кризи є, безумовно, безпрецедентними,
вони все одно мають бути враховані згідно з вимогами МСФЗ 9 та Національного банку України (минулого разу під час кризи Covid-19). Такий підхід вкотре себе виправдав. Буквально напередодні вторгнення окупаційних військ
за допомогою моделей MacroFin 9™ було відповідним чином оновлено макро
економічні прогнози, а 24.02.2022 змінено відповідні налаштування сервісу.
Високий рівень автоматизації в сервісі всіх етапів оцінки фінансових інструментів за МСФЗ 9 обумовлює можливість взаємозамінювати фахівців,
що виявилося критично важливим в умовах активних бойових дій і необхідності евакуювати персонал банків (інколи в регіони без стабільного доступу
до інтернету). В окремих випадках у банку відбувався внутрішній перерозподіл функціоналу, інколи ми на прохання клієнтів допомагали проводити
відповідні розрахунки.
MacroFin 9™ концентрує увагу на виконанні вимог МСФЗ 9. Однією з найбільш проблемних ділянок обліку для українських бухгалтерів є розрахунок резерву очікуваних кредитних збитків. Під час воєнного періоду стан окремих позичальників далеко не найкращий. Крім цього, є значна невизначеність.
Як сервіс MacroFin 9™ реагує на подібний форс-мажор?
В. С.: Наша «концентрація уваги» саме на МСФЗ 9 була обумовлена його
складністю, що диктувало необхідність застосовувати відповідні математичні
та статистичні підходи для впровадження вимог МСФЗ 9 на належному рівні.
Маючи ґрунтовну наукову базу, напрацювання у сфері системного аналізу
та математичного моделювання, а також багаторічний досвід роботи в банківській сфері, ми змогли створити модульну IT-платформу, яка надає фахівцю гнучкий інструментарій, що базується на різноманітній модельній основі.
На відміну від суто емпіричних підходів на «професійних судженнях» або поширених моделях «історичної екстраполяції», моделі MacroFin 9™ у звичайних умовах мінімізують для банків вплив недоліків зазначених вище підходів,
а в умовах значної невизначеності — надають фахівцю підґрунтя для застосування несуперечливих професійних суджень.
Наприклад, «двокомпонентна» методологічна концепція оцінки PD позичальників, яка детально описана нами в попередньому інтерв’ю 1 , дозволяє
фахівцю для оцінки ймовірності дефолту в безпрецедентних умовах широкомасштабної агресії враховувати як системний ризик, так і ідіосинкратичний
(індивідуальний) ризик позичальника, у тому числі за рахунок формалізованої
оцінки факторів підвищеного кредитного ризику. При цьому наявність базо-
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вої модельної основи надає певні «орієнтири» таких оцінок, що значно звужує
«потенційні» межі для емпіричних професійних суджень.
Таким чином, оскільки в сучасних умовах «вага» професійних суджень
в оцінці кредитного ризику збільшується, їх застосування також потребує
науково обґрунтованого підходу, який дозволить мінімізувати суб’єктивізм
або недостатність / неповноту інформації для оцінки. Загальновідомими тут є,
наприклад, метод аналізу ієрархій Сааті, а також використання критеріїв
Вальда, Гурвиця тощо для ухвалення рішень в умовах невизначеності.
Ми провели дослідження міжнародного досвіду, відповідних наукових
напрацювань та здійснили експертне опитування, щоб визначити актуальні
фактори підвищеного кредитного ризику, а також їх вплив на ймовірність
дефолту позичальника.
На підставі цього для методологічної та технічної підтримки наших клієнтів
наразі розробляється IT-модуль, який дозволить обґрунтовано враховувати
та автоматизовано коригувати ідіосинкратичний (індивідуальний) ризик позичальників на актуальні фактори впливу, пов’язані з війною.
Поряд із цим, сервіс забезпечує можливість оцінювати весь портфель
кредитних інструментів одночасно на І та ІІ стадіях знецінення, розраховувати ефект від модифікації, ураховувати плинність вартості застави в часі,
моделювати рівень завантаження кредитних ліній для коректного розподілення норми резервування на балансову та позабалансову частину тощо.
Все це надає банкам розгорнуту аналітику, щоб ефективно управляти кредитним ризиком у форс-мажорних умовах.
На які показники під час аналізу макроекономічних даних ви спираєтеся
зараз?

2 У вересні 2015 року
Перехідна ресурсна група з питань знецінення
фінансових інструментів
(ITG) розглянула питання
щодо «обґрунтованої
та підтверджуваної»
інформації в контексті
невизначеної події в майбутньому.

А. П.: Як і в недавніх оцінках МВФ та Уряду, одним з основних залишається
реальний ВВП, поряд з яким ми використовували ВВП в поточних цінах за паритетом купівельної спроможності на душу населення (PPP), а також рівень
безробіття. Проте, на нашу думку, проблематика більше полягає не в потребі
переглядати склад показників.
Набагато складніше сформувати «правдоподібні» очікування щодо реакції на руйнівні воєнні дії тих макроекономічних процесів, що є системними
предикторами кредитного ризику. З другого боку, важливо також урахувати
компенсаторний вплив завдяки щораз більшій економічній підтримці України від країн Заходу. Досвідом тут не може з нами, на жаль, поділитися ніхто у світі. Проте МСФЗ 9 дозволяє в таких умовах на основі обґрунтованої
та підтвердженої інформації, яка вказує на значне збільшення кредитного
ризику («SICR»), використовувати професійні судження. Вони, однак, мають,
на нашу думку, ґрунтуватися на твердій модельній основі, тобто як мінімум
не бути внутрішньо суперечливими.
Ситуація невизначеності посилюється відсутністю актуальних статистичних
даних, публікацію яких Державна служба статистики припинила у зв’язку з воєнними діями. Аналогічну проблематику мають профільні державні регулятори,
які наразі працюють над пошуком альтернативних підходів до визначення мак
роекономічних орієнтирів, квазі-ідентифікаторів та високочастотних індикаторів. Ми також адаптуємось, ураховуючи реалії, щоб забезпечити максимально
можливу обґрунтованість рішень під час оцінки фінансових інструментів.
Тут, можливо, доречно нагадати про параграф 46 (c) резюме ITG 2 , де стверджується, що інформація у згаданому контексті не обов’язково має проходити
через статистичну модель або процес кредитного рейтингу, щоб визначити
розумність в обґрунтуванні та підтвердженні.
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ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Які зараз головні напрями співпраці з компаніями?
В. С.: Наразі можна виділити два глобальні напрями нашої діяльності.
Основним є підтримка та вдосконалення сервісу MacroFin 9™ на банківському ринку в частині автоматизації розрахункових процедур за МСФЗ 9.
Важливо згадати також про розширення функціоналу сервісу — упровадження IT-рішення для управління всіма банківськими ризиками на основі
уведення модельних підходів до їх оцінки та системного підходу для визначення інтегральних показників ризик-апетиту, профілю ризику тощо відповідно до настанов Національного банку України, пакету CRD IV (Директива ЄС
№ 36 та Регламент ЄС № 575).
Цікавим є те, що саме під час широкомасштабної російської агресії активізувалась наша співпраця з українськими IT-компаніями. Зокрема, на основі продукту https://d5.ua/ реалізується інтеграційний проєкт для банків, який
має на меті впровадити «безшовний» обмін даними між АБС та розрахунковими модулями сервісу MacroFin 9™ на основі API-протоколів. Також BISінструментарій 3 D5 дозволить суттєво розширити аналітичні можливості ризик-менеджменту та змістить акценти його роботи з розрахункових процедур
на ретельний аналіз для ухвалення рішень.
Важливо сказати, що моделі управління ризиками з математичного погляду
часто універсальні, розрізняються лише сферою застосування. Наприклад,
математична теорія виживаності може бути єдиною теорією як для визначення ймовірності дефолту однорідного портфеля кредитів за МСФЗ 9, так
і для дослідження ймовірності виживання в когортах пацієнтів, хворих на рак.
Саме тому іншим напрямом діяльності є впровадження наших компетенцій
у сфері моделювання та управління ризиками в інших галузях як в Україні, так
і за кордоном.
Протягом 2021 року було реалізовано декілька проєктів з міжнародними
промисловими корпораціями щодо впровадження в систему ціноутворення
та фінансового управління їхніх українських підприємств ризик-орієнтованого вартісного методу управління — методу економічної доданої вартості
(Economic Value Added, EVA).
Наші наукові напрацювання в медичній сфері стали підґрунтям у реалізації
проєкту MACROMEDHIFU — інноваційного підходу застосування елементів
штучного інтелекту під час розроблення плану, моніторингу та прогнозу результативності лікування новоутворень за допомогою технології HIFU. Цей
проєкт створювався на базі Центру ядерної медицини КНП «Київський міський клінічний онкологічний центр», але має достатній експортний потенціал,
оскільки українська інтелектуальна спроможність високо цінується за кордоном. Уже досягнуто попередньої домовленості щодо співпраці з польською
клінікою EvaClinic. Також готується документація для фінансування Google
for Startups Ukraine Support Fund. До речі, за польським напрямом ми вже
маємо ІТ-проєкт зі створення фінансової та операційної моделі управління
підприємством.
Загалом, є багато проєктів на різних стадіях зрілості — від уже започаткованих до ідейного рівня. Але, повертаючись до профільної термінології журналу, — висока невизначеність сьогодні не додає наснаги. Інакше кажучи,
морально-психологічній стан, спричинений жахливими наслідками вторгнення російської здичавілої орди, не додає сил. Але, пам’ятаючи про захисників
України на фронті, дякуєш за їхній неймовірний подвиг і розумієш, що твої
складнощі — це ніщо і треба рухатись далі. Бо це, можливо, теж фронт —
інтелектуальний, економічний…
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3 Business intelligence
(BI) — це збирання, зберігання й аналіз даних,
що утворюються під
час діяльності організації. Метою business
intelligence є підтримка
ухвалення найкращих
управлінських рішень

Досвід & судження

Облік військових облігацій:
усе просто
Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Міністерство фінансів почало випускати військові
облігації. Компанії можуть придбавати такі цінні папери, щоби підтримати державу фінансами. Кошти
від продажу облігацій використовують на забезпечення потреб армії та інших потреб держави в умовах
воєнного стану (наприклад, виплатити пенсії). Як будемо обліковувати такі облігації за МСФЗ?

Ольга Значкова,
АССА, к. е. н., консультантка з МСФЗ, партнерка проєкту «IFRS Solution»

П

ерш ніж визначатися з правилами обліку, слід ретельно вивчити умови
емісії військових облігацій. Тож проаналізуємо умови емісії:
валюта облігацій — національна або іноземна (долар, євро);
строки: на ринку — в основному нині середньострокові (1 рік) або
короткострокові (від пів року до року);
за видом доходу — як правило, дисконтні; за певними випусками
додатково може бути ще купонний дохід;
механізм реалізації: первинна емісія відбувається способом продажу дилерам — банкам та іншим фінансовим інститутам. Надалі дилери можуть перепродавати облігації на вторинному ринку
юридичним особам і фізичним особам — громадянам України.
Розглянемо основні аспекти обліку на такому прикладі.

Приклад
ПриватБанк 12.04.2022 пропонує придбати такі військові облігації у гривні:
ПриватБанк

UAH

USD

EUR

Актуально на 13.04.2022

Код ISIN

Дата погашення

Ціна за шт.

Дохідність

Вид дохідності

UA4000221436

27.04.2022

996.18 UAH

10.00%

SIM

UA4000225791

02.11.2022

947.31 UAH

10.00%

SIM

UA4000225668

01.03.2023

911.54 UAH

11.00%

SIM

UA4000225809

21.06.2023

1033.86 UAH

11.30%

YTM

Рис. 1. Продаж військових облігацій: ПриватБанк
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Досвід & судження
Приклад (продовження)
Оберемо облігації з датою погашення 01.03.2023. Вводимо мінімальний пакет — 110 штук.
Отримуємо таку інформацію:
Код ISIN

Ціна за шт.

Вид дохідності

UA4000225668

911.54 UAH

SIM

Розрахунок прибутку
Калькулятор
Введіть кількість

110
Мінімальна кількість купівлі 110 штук

Дохідність інвестиції
(з урахуванням витрат)

9.59%
Сума купівлі
Витрати

100 269.40 UAH
1 250 UAH

і

Надходження і

110 000 UAH

Очікуваний дохід

8 480,60 UAH

Рис. 2. Інформація щодо дохідності облігацій
Тобто 12.04.2022 компанія може придбати 110 облігацій за ціною 911,54 грн/шт. Комісія
банку за депозитарні послуги становить 1 250 грн. А 1 березня 2023 року компанія отримає
погашення в сумі 110 × 1 000 = 110 000 грн.
Передусім зауважимо, що ці облігації є фінансовими активами й підпадають під дію МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». Отже, потрібно буде обрати, яким чином ми будемо обліковувати
ці облігації:
за амортизованою собівартістю;
за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки у прибутках чи збитках;
за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в іншому
сукупному доході.
За військовими облігаціями передбачено погашення за номіналом, що репрезентує погашення основної суми боргу (у цьому випадку — суми інвестованих коштів) і певного відсот
кового доходу на цю суму. Отже, можемо стверджувати, що платежі є погашенням виключно
основної суми боргу та процентів. У такому випадку облік залежить від намірів компанії стосовно портфеля придбаних облігацій:
якщо компанія збирається утримувати облігації до погашення, застосовують облік
за амортизованою собівартістю;
якщо компанія збирається перепродати облігації до строку погашення, то обирають облік за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки
у прибутках чи збитках;
якщо компанія розглядає можливості як утримання до погашення, так і продажу
до строку погашення, то обирають облік за справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в іншому сукупному доході.
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Досвід & судження
Приклад (продовження)
У цій статті розглянемо найпростіший з варіантів — облік за амортизованою собівартістю.
У дужках зауважимо, що, навіть якщо компанії згодом доведеться з якихось причин продати
ОВДП до строку погашення, цей факт сам собою не робить вибір оцінки за амортизованою
собівартістю неможливим (див. параграф Б4.1.3 МСФЗ 9).
Під час первісного визнання оцінюють облігації за справедливою вартістю плюс / мінус
витрати на операцію (параграф 5.1.1 МСФЗ 9):
«За винятком торговельної дебіторської заборгованості в межах пункту 5.1.3, суб’єкт
господарювання під час первісного визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов’язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового
активу або фінансового зобов’язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов’язання».
Чи буде сума операції (тобто сума інвестицій) справедливою вартістю під час первісного
визнання? Відповідь на це запитання залежить від того, чи вважаємо ми умови придбання облігацій ринковими. Початково військові облігації планували до випуску зі зниженою
дохідністю порівняно зі звичайними ОВДП, але наразі випуски, які відбулися, демонструють
дохідність, близьку до звичайних ОВДП (за гривневими облігаціями до 1 року — приблизно
11–12 % залежно від строку погашення) 1 .
Таким чином, немає підстав стверджувати, що за військовими облігаціями умови неринкові. У нашому прикладі сума інвестицій (911,54 × 110 = 100 269,40 грн) дорівнює справедливій вартості облігацій.
Витрати на придбання пакету облігацій становлять 1 250 грн. Робимо висновок, що під час первісного визнання балансова вартість облігацій становить 100 269,40 + 1 250,00 = 101 519,40 грн.
Проводки матимуть такий вигляд:
Дт «Короткострокові фінансові інвестиції»		
101 519,40 грн
Кт «Грошові кошти»							101 519,40 грн
За активами, що обліковуються за амортизованою собівартістю, процентні доходи слід
визнавати за ефективною ставкою відсотка.
Згідно з додатком А до МСФЗ 9 для фінансових активів:
«ефективна ставка відсотка — це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового
активу до валової балансової вартості фінансового активу».
Ефективну ставку відсотка розраховують у момент первісного визнання облігації, і той самий додаток А до МСФЗ 9 надає настанови для її визначення:
«Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб’єкт господарювання оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, щодо опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних збитків».
1

https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp/fair-value
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Досвід & судження
Приклад (продовження)
Ефективна ставка, таким чином, може бути описана за допомогою такого рівняння:
n

PV =

Σ
i=1

CFi
(1 + EIR)n

,

де PV — первісна вартість облігацій (101 519,40 грн 12 квітня 2022 року);
CFi — очікуваний грошовий потік за i-й період (за військовими облігаціями в нас буде тільки
один грошовий потік — 1 000 × 110 = 110 000 грн 1 березня 2023 року);
n — кількість періодів (днів до очікуваного потоку);
EIR — ставка дисконтування.
Застосувавши функцію MS Excel XIRR (ЧИСТВНДОХ) для добору ефективної ставки,
отримаємо результат 9,49 %. Він трохи відрізняється від заявленого на сайті ПриватБанку
(9,59 %), що, імовірно, обумовлено різницею в математичному апараті (у програмному забезпеченні банку застосовуються інші формули для розрахунку). Відхилення від заявленої дохід
ності (11 %) обумовлено додатковими витратами (1 250 грн). Розрахунки в MS Exсel можна
побачити тут 2 .
На кожну наступну звітну дату необхідно буде визначати нову валову балансову вартість
облігацій дисконтуванням грошового потоку, який очікується від погашення на ефективну
ставку, яку ми розрахували під час первісного визнання. Для таких розрахунків добре підходить формула MS Excel XNPV (ЧИСТНЗ).
Як бачимо, станом на 30.04.2022 валова балансова вартість становить 101 974 грн. Вона
зросла на 455 грн за рахунок того, що ми наблизились у часі до очікуваних виплат. Сума приросту буде відображатися як нарахування процентного доходу за облігаціями:
Дт «Короткострокові фінансові інвестиції»			
455 грн
Кт «P&L Процентні доходи»							455 грн
І так будемо робити наприкінці кожного звітного періоду. Насамкінець (01.03.2023) валова
балансова вартість облігацій становитиме 110 000 грн і спишеться з балансу під час отримання грошей на погашення.
Облік за амортизованою собівартістю передбачає формування резерву під кредитні ризики. Звісно, військові облігації — це державні цінні папери, але і їм притаманний певний ризик.
Методика розрахунку резервів має визначатися обліковою політикою компанії.
Якщо виходити з того, що військові облігації — різновид ОВДП, то для формування резервів під них компанія може використовувати ті самі підходи, що й за звичайними ОВДП (якщо
такий досвід уже є).
Відзначимо, що в довоєнні часи власники ОВДП застосовували різні підходи: дехто взагалі не створював резервів за гривневими ОВДП (і тут можемо посилатися на лист НБУ
від 08.11.2019, де зазначено таке: «нульовий ризик буде визначений лише для державних
облігацій у гривні, що відповідає загальноприйнятим міжнародним стандартам» 3 ).
Банки з іноземними інвестиціями зазвичай створювали резерви відповідно до облікових
політик своїх материнських банків.
Будемо спостерігати, як зміниться картина в умовах воєнного часу.
2
3

https://ibuhgalter.net/storage/web/source/1/s_voen_bond_example.xlsx
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zminiv-pidhodi-do-otsinki-kreditnogo-riziku-za-tsinnimi-paperami

Як бачимо, модель обліку військових облігацій у національній валюті
за амортизованою собівартістю досить проста. І це добра новина. Не хочеться, щоби складні схеми обліку стали на заваді бажанню компаній допомогти
державі у скрутні часи. Тож фінансуємо державу — і разом до Перемоги!
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Автоматичні розрахунки
за військовими облігаціями
На продовження теми обліку військових облігацій. Багато компаній хоче зробити свій внесок у перемогу та профінансувати державу, придбавши військові облігації. Не хочеться, щоби складнощі обліку
перешкоджали цим намірам. У статті «Облік військових облігацій: усе просто» ми розглядали принципи
обліку придбаних облігацій за амортизованою собівартістю. Ми дивилися, як можна зробити розрахунки
за допомогою MS Excel. Аналогічні розрахунки — але набагато простіше та швидше — можна зробити
за допомогою програмного забезпечення IFRS Solution. Ми з моєю партнеркою Ольгою Науменко вирішили на допомогу всім колегам-бухгалтерам у воєнний час зробити доступ до цього ПЗ безкоштовним.

Ольга Значкова,
АССА, к. е. н., консультантка з МСФЗ, партнерка проєкту «IFRS Solution»

Р

озрахунки зробимо для того самого прикладу, який ми розбирали в попередній статті.
Компанія 12.04.2022 придбала військові облігації у гривні:
номінал — 1 000 грн;
кількість облігацій — 110 штук;
вартість придбання — 911,54 грн за штуку (100 269,40 грн);
комісія — 1 250 грн;
дата погашення — 01.03.2023.
Щоби здійснити розрахунки, слід зайти на сайт https://my.effectiverate.info/
та зареєструватися. Щоб отримати доступ до потрібного функціоналу, можна
надіслати заявки на e-mail olga.znachkova@gmail.com.
Після під’єднання доступу необхідно буде зайти до особистого кабінету
та обрати модуль «Фінансові інструменти» (МСФЗ 9), потім вибрати функціонал
«Первісний розрахунок для інструментів на ринкових умовах» — функцію R1
«Погашення основного боргу та процентів щомісячно наприкінці строку».
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Рис. 1. Вибір функції
У вікні, що відкриється, слід заповнити всі необхідні поля, як це показано
нижче:

Рис. 2. Вхідні дані
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Дата початку — 12.04.2022 (дата придбання).
Дата закінчення — 01.03.2023 (дата погашення).
Сума боргу — 110 000 (загальна сума номіналу, заповнюють зі знаком «+»).
Утримана (–) / одержана (+) первісна комісія — 8 480,60 (загальна сума
комісії та дисконту під час придбання 110 000 – 911,54 × 110 + 1 250, запов
нюють зі знаком «–»).
Номінальна ставка — 0 (обов’язково заповнити!).
Потім натиснути кнопку «Виконати розрахунок». За кілька хвилин на екран
буде виведено результати розрахунку.

Рис. 3. Результати розрахунку
У верхній частині — введені дані для розрахунку, потім — результати. Тут
можемо побачити, що ефективна ставка дорівнює 9,48998 %.
Нижче — таблиця нарахування процентних доходів щомісячно, яка складається з трьох частин:
перша (жовтий колір) — очікувані грошові потоки;
друга (зелений колір) — балансова вартість облігацій на кінець
кожного періоду;
третя (блакитний колір) — процентні доходи за період. В останньому стовпчику можна побачити загальну суму процентних дохо
дів за кожен місяць. Скажімо, за квітень 2022 року сума процентних доходів буде становити 480,25 грн.
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Рис. 4. Результат розрахунку (продовження)
Натиснувши кнопку «Завантажити у форматі Excel», результати розрахунку
можна отримати в екселівському файлі.
Якщо виявилося, що, набираючи дані, припустилися помилки, можна натиснути на кнопку «Новий розрахунок на підставі цих даних», виправити помил
кове поле та здійснити новий розрахунок.
Розрахунки зберігаються в особистому кабінеті, до них можна повертатися,
коригувати їх та за потреби видаляти.
Ви можете використовувати й інші функції для обліку фінінструментів —
на воєнний час усе це працює для вас безкоштовно. Welcome 
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Безповоротна фіндопомога:
облік за МСФЗ
Компанії, що займаються соціально значущою діяльністю під час війни, пропонують надавати їм допомогу. Наприклад, на сайті АТ «Укрзалізниця» міститься публічний договір щодо надання безповоротної
допомоги від юридичних осіб і ФОП. Своєю чергою, «Нова пошта» пропонує донатити на пальне, щоб
розвозити гуманітарку. Як слід обліковувати отримані кошти за МСФЗ, поговоримо в матеріалі.

Анна Хомюк,
generalist editor, ACCA DipIFR
Безповоротна допомога: умов використання коштів немає
1

Т

ут за шаблон візьмемо схему підтримки, яку пропонує «Укрзалізниця».
Шаблон договору див. тут 1 . Перше, на що слід звернути увагу, це,
звісно, безповоротність надання коштів. Мета їх використання при
цьому досить широка: здійснення статутної діяльності, підтримка працівників та членів їхніх сімей, обумовлена воєнним станом. При цьому в дого
ворі зазначено, що така фіндопомога не є благодійною відповідно до українського законодавства.
Звісно, капіталістично налаштовані МСФЗ не містять прямих вказівок щодо
відображення. Тож керуватися слід загальними правилами та аналогіями.
Передусім зазначимо, що отримання безповоротної допомоги свідчить
про зростання активів компанії, а отже, підпадає під визначення доходу відповідно до параграфа 4.68 Концептоснови.

«Дохід — це збільшення активів або зменшення зобов’язань, наслідком якого є зростання
власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного
капіталу».
Далі з’ясуємо, коли необхідно визнавати такий дохід. Найбільш підхожий
стандарт для аналогій тут буде МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу». Звісно, допомога від сторонніх
суб’єктів господарювання не є державним грантом, але у воєнний час її сутність дуже схожа. В іншому випадку велика компанія просто б не потребу
вала допомоги.
Тут слід звернути увагу на параграфи 20–21 МСБО 20:
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«20. Державний грант, який стає дебіторською заборгованістю як компенсація за витрати або
збитки, які вже були понесені, або метою якого є надання негайної фінансової підтримки
суб’єктові господарювання без майбутніх пов’язаних із ним витрат, визнається у прибутку або збитку
за той період, у якому він стає дебіторською заборгованістю.
21. За певних обставин державний грант може надаватися з метою надання негайної фінансової підтримки суб’єктові господарювання, а не як стимулювання конкретних видатків. Такі гранти можуть
обмежуватися певним суб’єктом господарювання і бути недоступними для класу одержувачів у цілому.
Ці обставини можуть забезпечувати визнання гранта у прибутку або збитку в тому періоді, у якому
суб’єкт господарювання відповідає критеріям його отримання, при цьому необхідно розкривати відповідну інформацію як свідчення того, що вплив гранта є чітко зрозумілим».
У нашому випадку це публічна оферта з боку «Укрзалізниці», акцептом
якої буде перерахування коштів на її банківський рахунок. При цьому умов
для використання коштів не висунуто. Надавач допомоги, своєю чергою,
може самостійно визначити суму підтримки. Тож тут ми фактично пропускаємо крок із визнанням дебіторської заборгованості надавача, адже акцепт
договору — це перерахування коштів за ним. Якщо використати аналогію
з параграфами 20–21 МСБО 20, то дохід визнаватимуть на дату отримання коштів у всій сумі, оскільки напрям використання коштів максимально
широкий. Таку допомогу можна розглядати як негайну фінансову підтримку.
Проведення буде таке:
Дт «Грошові кошти»
Кт «Інший дохід»
Умови використання коштів є
Проте можливі й інші умови надання коштів. Так, наприклад, деякі компанії
співпрацюють із міжнародними організаціями та отримують кошти під конкретні цілі: закупівля пального, організація місць надання гуманітарної допомоги тощо. У такому випадку одразу визнавати отримані кошти у складі
доходів буде некоректно.
Тут слід звернути увагу на параграф 12 МСБО 20:
«Державні гранти слід визнавати у прибутку або збитку на систематичній основі протягом
періодів, у яких суб’єкт господарювання визнає як витрати відповідні витрати, для компенсування яких ці гранти призначалися».
Тобто в міру виконання умов, під які надавали кошти, визнаватимуть і дохід.
Кореспонденція буде така:
1) Дт «Дебіторська заборгованість»
Кт «Зобов’язання»
2) Дт «Грошові кошти»
Кт «Дебіторська заборгованість»
3) Дт «Зобов’язання»
Кт «Інші доходи»

28 травень 2022, № 5 (41)

w w w. i b u h g a l t e r. n e t

IMHO

Основні засоби vs воєнний
стан: нові обліково-звітні реалії
Війна внесла свої корективи як у життя громадян, так і в діяльність суб’єктів господарювання. Вимушене
тимчасове припинення виробництва, пошкодження активів унаслідок воєнних дій, необхідність перемістити вціліле майно на безпечні території — далеко не повний перелік нових викликів, з якими стикаються
вітчизняні підприємства протягом уже більш ніж двох місяців. Без основних засобів діяльність підприємств, особливо виробничих, нереальна, а їх евакуація здебільшого надскладна або й неможлива, отже,
особлива увага прикута саме до них. Звітність за МСФЗ в частині основних засобів за нових умов та акту
альні ситуації в контексті їх облікового відображення — про це поговоримо далі.

Сергій Рогозний,
аудитор, консультант з МСФЗ,
директор консалтингової компанії МІК «Старт»,
член Ради та керівник Комітету з фінансів та бюджету ФПБАУ

Олена Дядюн,
PhD, сертифікований бухгалтер IFA, IPFM,
головна бухгалтерка консалтингової компанії МІК «Старт»,
асоційована членкиня ФПБАУ
Тимчасова консервація основних засобів

Щ
1 Положення про поря
док консервації основних
виробничих фондів підприємств, затверджене
постановою КМУ
від 28.10.1997 № 1183.

е наприкінці лютого керівництво низки промислових гігантів металургійної галузі оголосило про тимчасову консервацію у відповідь
на щораз більшу воєнну загрозу від країни-агресора. На жаль, цей
приклад непоодинокий. Факти запровадження простою виробництва, а також
вимушеної консервації для частини вітчизняних суб’єктів стали неминучими.
Тож розгляньмо передумови тимчасової консервації та її облікові наслідки.
Вітчизняним нормативним актом, який описує механізм консервації, є Положення № 1183 1 , застосування якого обов’язкове для державних підприємств, а для решти має суто рекомендаційний характер. Відповідно до цього
документа консервація основних засобів («основних фондів» за першоджерелом) — це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більш
як три роки) зберігання основних засобів підприємств у разі припинення
виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.
Проведення консервації може бути доцільним, якщо:
характер основних засобів дійсно потребує певних заходів задля
їх збереження протягом періоду невикористання (укриття, демонтаж тощо);
очікуване припинення діяльності має довгостроковий характер
(з позиції МСФЗ довгостроковий період означає від 12 місяців
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і більше; але оскільки консервація належить більше до технічних питань, аніж облікових, то, на нашу думку, термін аналізують
індивідуально, а мінімальна межа-передумова для відображення
в обліку — хоча б від трьох місяців);
підприємство готове відмовитися від використання основних
засобів протягом усього встановленого періоду консервації.
Зваживши всі «за» та «проти», остаточне рішення ухвалює керівник підприємства, а алгоритм проведення консервації орієнтовно такий:
1) визначаємо строки, обсяги, умови консервації та оформлюємо
розпорядчий документ одночасно зі створенням відповідної комісії на чолі з керівником підприємства (наказ керівника);
2) забезпечуємо роботу комісії з консервації та дбаємо про повний
документальний супровід процесу (рис. 1 — за основу беремо
рекомендації з Положення № 1183);
3) здійснюємо всі пов’язані з консервацією фізичні дії щодо основ
них засобів;
4) коли термін консервації спливає, виводимо основні засоби з консервації та забезпечуємо їх звичайну роботу.
Наказ керівника про проведення консервації та створення комісії

Акт технічного стану основних засобів
Засвідчити технічний стан на момент тимчасового виведення з експлуатації
Проєкт із консервації, що включатиме:
• пояснювальну записку;
• технологічну документацію;
• кошторис витрат
Акт про прийняття основних засобів на консервацію
Форма довільна (обов’язково вказати склад комісії та ухвалене рішення),
але за основу рекомендуємо взяти шаблон із Положення № 1183

Рис. 1. Документальний супровід консервації
Питання консервації в МСБО 16 «Основні засоби» порушується в контексті
амортизації та розкриття інформації, а отже, інші нюанси — це предмет професійного судження. Своєю чергою, питання амортизації — одне з ключових,
адже виникають суттєві розбіжності з вітчизняним податковим законодавством. ПКУ передбачає припинення нарахування амортизації на період консервації, натомість вимоги МСБО 16 протилежні: ідеться лише про два стопвипадки для амортизації (припинення визнання та переведення в категорію
призначених для продажу), а консервації серед них немає. Таким чином, маємо справу з податковими різницями під час розрахунку податку на прибуток.
Судова практика підтверджує необхідність припинити амортизацію на час
консервації для цілей оподаткування. Див., наприклад, рішення Верховного
Суду у справі від 21.10.2020 № 540/1261/19. Суд, вивчаючи питання включення амортизаційних витрат до розрахунку податку на прибуток, наголошує на «…необхідності призупинення нарахування амортизації на період його
консервації».
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Приклад 1
У зв’язку з початком військового вторгнення росії керівництво ТОВ «Пром» 24.02.2022
ухвалило рішення про консервацію частини виробничого обладнання, цехи з яким розташовані у прифронтовій зоні (щомісячна амортизація — 550 тис. грн). Підготовку обладнання
до консервації станом на 01.03.2022 завершено. Для такої підготовки використано власних
ТМЦ на 135 тис. грн, оплачено послуги зовнішнього підрядника (50 тис. грн) та працівників
(40 тис. грн — погодинна оплата праці разом із нарахуваннями на неї).
Таблиця 1. Бухгалтерські проведення
№

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
дебет
кредит

Сума,
тис. грн

28.02.2022
1

Списано ТМЦ на потреби консервації

977

201, 205

135

2

Нараховано оплату послуг підрядників

977

685

50

3

Нараховано з/п власним працівникам

977

661, 651

40

4

Амортизація за лютий 2022 року

23/91

131

550

977

131

550

31.03.2022
5

Амортизація за березень 2022 року

Витрати на амортизацію в березні 2022 року не враховуються для цілей оподаткування податком на прибуток. Наприклад, якщо за МСФЗ прибуток до оподаткування — 250 тис. грн
за І квартал, то для цілей розрахунку податку на прибуток — 800 тис. грн.
Складаючи проміжну фінансову звітність 2022 року, зазначаємо про факт
консервації у примітках, адже параграф 79 МСБО 16 містить пряму вимогу
щодо відповідного розкриття інформації: «Користувачі фінансової звітності
також можуть вважати доречною для їхніх потреб таку інформацію: а) балан
сову вартість основних засобів, що їх тимчасово не використовують».
Приклад 2
7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
<…>
Активи, що тимчасово не використовуються
Станом на 31 березня 2022 року основні засоби Компанії балансовою вартістю
8 200 тис. грн перебувають у режимі тимчасової консервації у зв’язку із частковим
припиненням виробництва під час воєнного стану.

Основні засоби на окупованій території
В умовах окупації частини східних і південних регіонів України окремі підприємства стикнулися з тим, що частина активів залишилась на тимчасово
не контрольованих територіях. Особливо це стосується основних засобів,
фізичні параметри яких ускладнюють процес евакуації. Важливо розібратися
з тим, як відображати такі об’єкти в обліку та звітності.
Основні засоби для цілей відображення у фінансовій звітності за МСФЗ,
по-перше, є активами, а по-друге, мають непоточний характер майбутнього
використання. Отже, основне питання до з’ясування: чи дотримано вимоги
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щодо визнання основних засобів активами підприємства, якщо станом
на звітну дату вони перебувають на окупованій території?
У загальному випадку для визнання основних засобів у складі активів має
виконуватися низка вимог (табл. 2), основними з яких є наявність контролю,
потенціал створення економічних вигід, функціональне призначення та довгостроковий характер використання. Перші два пункти концептуальні, і саме
їх дотримання є під питанням, оскільки:
фізичний доступ уповноважених осіб підприємства до об’єктів
основних засобів на окупованій території обмежений, а відповідно, неможливо керувати їх використанням — вимога контролю
недотримана;
є суттєва невизначеність щодо можливості збереження активів
та отримання від них майбутніх економічних вигід.
Таблиця 2. Належність основних засобів до активів
Джерело

Ключові тези

МСБО 16
(параграф 6)

Основні засоби — це матеріальні об’єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для надання в оренду або для адміністративних цілей; б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більш ніж одного
періоду.

МСБО 16
(параграф 7)

Собівартість об’єкта основних засобів слід визнавати активом, якщо, і тільки якщо:
а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до суб’єк
та господарювання, та б) собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.

Концептуальна
основа
(параграф 4.3)

Актив — теперішній економічний ресурс, що його контролює суб’єкт господарювання
внаслідок минулих подій. Економічний ресурс — право, що має потенціал створення
економічних вигід.

Закон про бухоблік
(ст. 1)

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Лист МФУ
від 29.06.2016
№ 31-11410-0710/18732

Об’єкти, які перебувають на території проведення антитерористичної операції, мають
обліковуватись у складі активів підприємства. Одночасно підприємство має оцінити
негативний вплив змін в економічному та правовому середовищі й визнати суми витрат
від зменшення корисності щодо відповідних об’єктів.

Об’єктивно існує низка ризиків щодо дотримання умов визнання основ
них засобів у складі активів підприємства. Однак маємо враховувати й пози
цію регуляторів із цього питання. Так, роз’яснювальні листи від Мінфіну ще
у 2016 році в контексті ситуації з Кримом та Донбасом окреслювали підхід,
за яким активи в окупації мають залишатися на балансі. При цьому важливе
значення має процедура зменшення корисності.
Отже, щоби дотриматись як вимог МСФЗ, так і рекомендацій вітчизняних
регуляторів, доцільно використовувати інструментарій зменшення корисності. МСБО 36 «Зменшення корисності активів», що регулює це питання, надає
невичерпний перелік зовнішніх та внутрішніх ознак зменшення корисності.
Як сам факт запровадження воєнного стану, так і окупація майна підприємства, безперечно, можуть бути ознаками зменшення корисності. Тож далі
керуємося параграфом 59 МСБО 36: «Балансову вартість активу слід змен
шувати до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке
зменшення є збитком від зменшення корисності». Своєю чергою, сума очікуваного відшкодування відповідно до параграфа 6 МСБО 36 — це «…більша
з двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої
вартості мінус витрати на вибуття та його вартості при використанні» (рис. 2
на с. 33).
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Продаж

Сума очікуваного відшкодування
(максимальна з двох)

Використання

Справедлива вартість — це ціна, яка була б
отримана від продажу активу або сплачена
за передання зобов’язання у звичайній операції
між учасниками ринку на дату оцінки.

Вартість при використанні — теперішня
вартість оцінених майбутніх грошових потоків,
які, за очікуванням, виникнуть від активу або
від одиниці, яка генерує грошові кошти (ОГГК).

Витрати на вибуття — припустимі витрати,
які можна прямо віднести до вибуття активу,
за винятком фінансових витрат і витрат
з податку на прибуток.

ОГГК — найменша група активів, яку можна
ідентифікувати і яка генерує надходження
грошових коштів, що здебільшого не залежать
від надходжень коштів від інших активів або їх груп.

В умовах окупації
Продаж в умовах окупації неможливий,
як і оцінка справедливої вартості без актуальної
інформації про стан об’єкта.

Об’єкт в окупації не генерує надходження
грошових коштів, і достеменно невідомо,
чи є ймовірним відновлення доступу до нього.

По суті, обидва показники або невідомі, або дорівнюють нулю,
0 < балансової вартості => збиток від зменшення корисності

Рис. 2. Визнання зменшення корисності основних засобів в окупації
Таким чином, щодо основних засобів на окупованих територіях застосовуємо професійне судження: якщо є ймовірність збереження корисних
властивостей об’єкта до повернення контролю, використовуємо механізм
знецінення. При цьому реалізація базового алгоритму тесту на знецінення,
найімовірніше, покаже нульову вартість, однак сам актив ми збережемо
на балансі (через використання контрактивного рахунку «Амортизація основ
них засобів») для застосування в майбутньому процесуальних механізмів відшкодування зазнаних збитків. При цьому, коли контроль над активом буде
поновлено, актуалізується процедура відновлення корисності, адже існуватимуть об’єктивні свідчення того, що збитку від зменшення корисності вже
немає. Якщо ж основний засіб, по суті, викрали окупанти, у зв’язку із чим
повернути його, найімовірніше, неможливо, то тоді застосовуємо процедуру
ліквідації (списання). Про факти крадіжок та мародерства обов’язково повідомляємо правоохоронні органи задля відкриття провадження.
Приклад 3
У березні 2022 року населений пункт, у якому розміщувався гаражний комплекс ТОВ «Мол»,
у Харківській області було окуповано. До окупації з гаражів не встигли евакуювати одне вантажне авто (на 28.02.2022 ПВ = 1 100 тис. грн, нарахована амортизація — 450 тис. грн, щомі
сячна сума амортизації — 9 тис. грн). У червні доступ до комплексу відновлено, авто виявилось неушкодженим.
1. Станом на 31.03.2022 доцільно визнати збитки від зменшення корисності автомобіля.
2. Станом на 30.06.2022 доцільно відновити корисність. Балансова вартість авто
станом на 30.06.2022, якби зменшення корисності не було, становила б:
1 100 – 450 – 9 × 4 = 614 тис. грн (450 + 36 = 486 тис. грн — амортизація).
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Приклад 3 (продовження)
Таблиця 3. Бухгалтерські проведення
№

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
дебет
кредит

Сума,
тис. грн

31.03.2022 (балансова вартість авто на проміжну звітну дату = 0 тис. грн)
1

Визнано зменшення корисності автомобіля у зв’язку
з його розташуванням на окупованій території.

972

131

650

30.06.2022 (балансова вартість авто на проміжну звітну дату = 614 тис. грн)
2

Відновлено корисність автомобіля після отримання
доступу до нього

131

742

614

У наведеному прикладі актуальними є податкові різниці відповідно до ст. 138 ПКУ:
1) станом на 31.03.2022 фінансовий результат до оподаткування збільшується
на суму втрат від зменшення корисності авто, що включені до витрат звітного
періоду відповідно до МСФЗ (650 тис. грн);
2) станом на 30.06.2022 фінансовий результат до оподаткування зменшується
на суму вигід від відновлення корисності авто в межах попередньо віднесених
до витрат втрат від зменшення корисності відповідно до МСФЗ (614 тис. грн).
Пошкодження чи знищення основних засобів під час війни
Руйнувати, як відомо, не будувати… Особливо під час війни. На жаль, основні
засоби підприємств, і найчастіше будівлі, безпосередньо страждають від воєнних дій. Що робити, якщо внаслідок бойових дій, влучення снарядів чи супутніх пожеж основний засіб підприємства повністю чи частково пошкоджений?
Підтвердити факт і масштаби руйнувань через проведення інвентаризації.
Так, необхідність інвентаризації в такому разі зумовлена вимогою Положення
№ 879 2 , зокрема п. 7 розд. І: «інвентаризація проводиться у разі крадіжок, псу
вання цінностей, а також природних катаклізмів». Отже, якщо до пошкодженого
основного засобу є доступ, то створюємо комісію та проводимо інвентаризацію
за звичайною процедурою (з відповідними супровідними документами: інвентаризаційним описом основних засобів, що не придатні до використання та не підлягають відновленню, порівняльними відомостями та протоколом). У разі пожежі
документальним свідченням також може бути отриманий від МНС акт про пожежу. Зазначені процедури та документи є передумовою для відображення факту
руйнувань в обліку та звітності (приклад 4).

2 Положення про інвентаризацію активів
та зобов’язань, затверджене наказом МФУ
від 02.09.2014 № 879.

Приклад 4
Підприємство в січні 2015 року ввело в експлуатацію будівлю складу, первісна балансова
вартість якої становила 60 млн грн. Термін експлуатації будівлі визначено на рівні 50 років.
Термін експлуатації покрівлі — 20 років. Обліковою політикою визначено прямолінійний метод
амортизації, крім того, запроваджено компонентну модель. На початку березня 2022 року
покрівля зазнала значних ушкоджень унаслідок воєнних дій. Будівля постраждала мінімально. Ухвалено рішення замінити покрівлю (протягом місяця). Вартість нової — 6 млн грн.
Ситуація 1. Підприємство запровадило компонентний облік. Відповідно до внутрішньої
документації будівництва (кошторису витрат) собівартість покрівлі, яка входить до первісної
вартості складу, — 5 млн грн.
Ситуація 2. Підприємство не запровадило компонентного обліку, а відокремлена первісна
вартість даху документально не зафіксована.
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Приклад 4 (продовження)
Ситуація 3. Підприємство не запровадило компонентного обліку, а внаслідок воєнних дій
усю будівлю знищено.
1. За умови компонентного обліку.
Розрахунок місячної суми амортизації складу:
будівля (без урахування даху): (60 000 – 5 000) : 50 : 12 = 92 тис. грн;
покрівля: (5 000) : 20 : 12 = 21 тис. грн.
Усього щомісячна сума амортизації: 92 + 21 = 113 тис. грн.
Накопичена амортизація покрівлі на момент заміни:
21 × 86 (7 років і 2 міс.) = 1 806 тис. грн.
Балансова (залишкова) вартість покрівлі на момент заміни:
5 000 – 1 806 = 3 194 тис. грн.
2. Без запровадження компонентного обліку, пошкоджено лише покрівлю.
Розрахунок місячної суми амортизації складу: (60 000) : 50 : 12 = 100 тис. грн.
Накопичена амортизація всієї будівлі складу за 7 років і 2 місяці:
100 × 86 = 8 600 тис. грн.
МСБО 16, п. 13: «суб’єкт господарювання визнає в балансовій вартості об’єкта основних
засобів собівартість замінюваної частини такого об’єкта, коли витрати понесені, якщо задо
вольняються критерії визнання. Балансову вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють
визнавати відповідно до положень про припинення визнання цього Стандарту».
Оскільки ми не маємо інформації про первісну вартість покрівлі окремо від будівлі, то за ос
нову беремо вартість заміни (6 млн — це 10 % від вартості будівлі).
Знос покрівлі, що ліквідується: 8 600 × 0,1 = 860 тис. грн.
Балансова вартість покрівлі, що ліквідується: 6 000 – 860 = 5 140 тис. грн.
3. Без запровадження компонентного обліку, будівлю складу знищено.
Списанню підлягає балансова вартість складу за вирахуванням чистої вартості реалізації
залишкових матеріалів від демонтажу. Пов’язані з демонтажем витрати також підлягають
списанню на витрати періоду.
Таблиця 4. Бухгалтерські проведення
№

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік
дебет
кредит

Сума,
тис. грн

Ситуація 1
1

Списано вартість старої покрівлі

2

Капіталізація вартості нової покрівлі

131
976/977 1
103

103
103
151

1 806
3 194
6 000

Більше схильні до використання субрахунку 977, оскільки це списання внаслідок форс-мажору, а не за звичайних
обставин.
1

Ситуація 2
1
2
1
2
3
4
5

131
103
976/977
103
Капіталізація вартості нової покрівлі
103
151
Ситуація 3 (списання повністю зруйнованого об’єкта)
Списано накопичену суму зносу складу
131
103
Списано балансову вартість складу
976/977
103
Усунено наслідки (розбирання вцілілих конструкцій,
976/977
685, 661, 651
розчищення території тощо)
Оприбутковано матеріали, що вціліли й можуть бути
205, 209
746
використані / реалізовані
Збитки (за ймовірності їх відшкодування)
072
—
Списано вартість старої покрівлі
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860
5 140
6 000
8 600
51 400
75
35
60 075
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Якщо ж доступу до пошкодженого активу немає, то повертаємось до попереднього розділу нашої статті й застосовуємо процедуру зменшення корисності. Натомість інвентаризацію проводимо, «коли стане можливим забезпе
чити безпечний та безперешкодний доступ до майна» (п. 8 розд. І Положення
№ 879, зокрема на 1 число місяця, наступного за відновленням доступу).
Розглянемо також податкові наслідки списання зруйнованих війною об’єк
тів. За звичайних умов відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ «постачанням вважа
ється: <…> д) ліквідація платником податку за власним бажанням необо
ротних активів, які перебувають у такого платника». До того ж п. 189.9 ПКУ
зазначає, що «…ліквідація основного засобу для цілей оподаткування роз
глядається як постачання такого основного засобу за звичайними цінами, але
не нижче балансової вартості на момент ліквідації». Однак звертаємо увагу,
що зазначене правило не поширюється на випадки, коли ліквідують основні
засоби у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин
непереборної сили, в інших випадках, коли таку ліквідацію здійснюють без
згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства. Отже, немає підстав донараховувати зобов’язання з ПДВ.
Щодо перспектив відшкодування збитків, то наразі чіткого механізму ще
не розроблено. Позитивним кроком є оприлюднений проєкт закону «Про
державну реєстрацію збитків, завданих внаслідок збройної агресії російської
федерації проти України», у якому у визначенні «постраждалі особи» йдеться
не лише про фізичних, а й про юридичних осіб. Крім того, нещодавно оприлюднено інформацію про можливість згодом фіксувати руйнування, пов’язані
з юридичними особами, через застосунок «Дія». Тож тримаємо руку на пульсі.
Передання основних засобів на потреби ЗСУ
Війна потребує багато ресурсів, зокрема й матеріальних: автомобілі, інвентар, пальне, продовольчі товари різного характеру. Вітчизняні підприємства
не залишаються осторонь та всіляко допомагають фронту, зокрема влас
ними основними засобами.
При цьому важливо розрізняти види передання. Про облік примусового
відчуження на користь ЗСУ можна прочитати окремий матеріал (с. 38).
У разі ж надання активів за власним бажанням підприємство є благодійником у розумінні Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації» від 05.07.2012 № 5073-VI, одною зі сфер охоплення якого визначено «сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту
населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану».

Приклад 5
Керівництво ПАТ «Нот» отримало лист-клопотання від командування однієї з військових
частин міста щодо надання допомоги на закупівлю вантажного авто. В автопарку ПАТ «Нот»
є вантажівка Renault Range T, тому ухвалено рішення передати безпосередньо авто замість надання грошової допомоги. Автомобіль передано 02.05.2022. Первісна вартість —
1 600 тис. грн, нарахований знос — 960 тис. грн.
Підприємство передає авто добровільно як благодійність.
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Приклад 5 (продовження)
Таблиця 5. Бухгалтерські проведення
Зміст господарської операції

Передано авто на потреби військової частини

Бухгалтерський облік
дебет

кредит

Сума,
тис. грн

131

105

960

377

105

640

976/977

377

640

1. На підтвердження операції має бути складений акт приймання-передачі благодійної допомоги.
2. Рахунок 377 використовуємо як транзитний задля ідентифікації контрагента — отримувача благодійної допомоги.
3. За невоєнних умов було актуальним правило: якщо перерахована підприємством благодійна допомога неприбутковим організаціям становить більше ніж 4 % оподатковуваного прибутку поперед
нього року, то на суму перевищення потрібно збільшити фінансовий результат до оподаткування
(пп. 140.5.9 ПКУ). Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану» від 03.03.2022 № 2118-ІХ додає до ПКУ п. 69.6 (підрозділ 10 розділу ХХ), який анулює необхідність
коригувати фінансовий результат відповідно до пп. 140.5.9 ПКУ, якщо допомогу здійснюють для потреб
забезпечення оборони держави у зв’язку з воєнною агресією російської федерації проти України. Слід
ураховувати, що п. 69.6 містить чітку інформацію про характер допомоги та її отримувачів.
4. Операція не потребує донарахування ПДВ. В умовах війни Законом України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-IX до ПКУ додано уточнення, що «не є постачанням товарів та послуг
передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України, … військовим частинам, підрозділам…»
(п. 321 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).
5. Підстав для застосування МСФЗ 16 «Оренда» в нас немає, навіть якщо передання авто тимчасове.
Це пов’язано з обов’язковою умовою в моделі оренди — наявність компенсації. За безоплатного
передання авто про компенсацію не йдеться, тому немає підстав для ідентифікації ПАТ «Нот» як орендодавця.

Бізнес, що працює, сплачує податки та допомагає армії, — надійна опора
держави в нелегкі часи. А якісна МСФЗ-звітність — неодмінний атрибут іміджу підприємства та держави, у якій воно провадить свою діяльність. Віримо,
що перемога вже близько!
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Примусове відчуження майна
на користь ЗСУ: МСФЗ-облік
У матеріалі йтиметься про те, яким чином обліковувати примусове відчуження майна на користь ЗСУ
відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 № 4765-VI (далі — Закон № 4765).
Одразу зауважимо, що поза нашою увагою зараз лишимо мобілізацію автомобіля (військово-транс
портний обов’язок). Цій ситуації присвятимо окремий матеріал.

Анна Хомюк,
generalist editor, ACCA DipIFR
Правова основа

В

ідповідно до ч. 1 ст. 1 Закону № 4765 примусове відчуження майна — позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно,
що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить
у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного
чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного від
шкодування його вартості.

Державні підприємства також можуть стикнутися з вилученням майна. Це інша ситуація.
У цьому випадку підприємства позбавляються права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном із метою його передання для потреб держави в умовах
правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. У межах статті цю ситуацію розглядати не будемо.
Отож на цьому етапі важливо зрозуміти дві речі:
примусове відчуження майна передбачає позбавлення права
власності;
компанія має право отримати компенсацію: може відбуватися
як перед відчуженням майна, так і після.
Далі з’ясуємо, як визначають суму компенсації. Тут можливі варіанти. Відповідно до ст. 8 Закону № 4765 оцінюють майно, що підлягає примусовому
відчуженню, у порядку, установленому законодавством про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність. Якщо ж зробити це неможливо, то оцінку мають здійснити суб’єкти оціночної діяльності — органи
державної влади або органи місцевого самоврядування — за погодженням
із власником майна. У разі відмови або відсутності власника майна зазначені
органи мають право проводити таку оцінку самостійно. При цьому результат
оцінки можна оскаржити в суді.
На практиці дуже часто оцінку майна не проводять. У такому випадку радимо принаймні фіксувати в документах його балансову вартість, оскільки потім буде важко отримати бодай щось.
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Тепер трохи про компенсацію. Коли її сплачують перед відчуженням, усе
зрозуміло, але можливо й таке, коли компенсація відбудеться після. У який
строк? Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону № 4765 компенсацію за примусово
відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним
повним відшкодуванням його вартості здійснюють протягом п’яти наступних бюджетних періодів після скасування правового режиму воєнного стану за кошти державного бюджету.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що становлять бюджетну систему України, —
один календарний рік, який починається 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того ж року (ч. 1
ст. 3 БКУ  1 ).
1 Бюджетний кодекс
України від 08.07.2010
№ 2456-VI.

МСФЗ-облік
Доля відчуженого активу
Оскільки відповідно до законодавства в разі відчуження втрачається право власності на актив, то про його контроль не йдеться. Отже, актив підлягає
списанню.

Також власник майна має право повернути або замінити його після закінчення режиму воєн
ного стану відповідно до ст. 12 Закону № 4765. Проте таке повернення чи заміна мають відбуватися
за рішенням суду та за умови повернення отриманої компенсації. Вважаємо, потенційна можливість
повернути майно не має вводити в оману. На момент відчуження право власності переходить державі.
Тож втрачається контроль над активом, і майбутні економічні вигоди від нього компанії не надходять.
Крім цього, чи збережеться він у придатному стані — під питанням. Тож продовжувати його обліковувати
на балансі підстав немає.
Облік компенсації
Найбільш складне питання — це облік компенсації. Перше, що нам слід
з’ясувати, чи має вона контрактну природу та, відповідно, чи поширюватимуться на неї вимоги МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Так, відповідно до параграфа 6 МСФЗ 15 суб’єкт господарювання застосовує цей стандарт до договору (крім перелічених у параграфі 5), тільки якщо
контрагентом за цим договором є клієнт. Клієнт — це сторона, яка уклала із суб’єктом господарювання договір про отримання товарів чи послуг,
що є результатом звичайної діяльності цього суб’єкта господарювання, в обмін на компенсацію.
Отож компенсація є, але чи можна назвати примусове відчуження майна
результатом звичайної діяльності компанії? Звісно, у нормальних умовах про
передання майна, яке могло б і далі використовуватися в діяльності компанії,
не йдеться. Отож відносини між компанією та державою навряд можна назвати звичайними. Відповідно, уже на цьому етапі виникають сумніви щодо
застосування вимог МСФЗ 15.
Умови примусового відчуження не зовсім уписуються і в норми параграфа 9 МСФЗ 15, який присвячений ідентифікації договору. У нашому випадку сторони не схвалюють договір та його умови у двосторонньому порядку.
Умови передання майна нав’язуються власнику законодавчо (вимога параграфа 9 (а) не виконана). Крім цього, компанія — власник майна — не може
визначити умови плати за майно, що передається (вимога параграфа 9 (в)
також повз).
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Жоден інший стандарт не висуває вимог до обліку такої компенсації. Тож компанія має право розробити власну облікову політику, скориставшись загальними правилами й аналогіями. Звісно, окремі моменти можна взяти і в МСФЗ 15.
На мою думку, на дату передання майна в підприємства виникає дохід,
оскільки воно має право на компенсацію. І якщо її отримано завчасно, то історія закінчується. Більш цікава ситуація, коли компенсацію будуть виплачувати після закінчення воєнного стану. Чи слід дисконтувати борг держави? Оскільки впливу на державу щодо строку отримання компенсації тощо
власник майна не має, то навряд тут можна говорити про дотримання вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», оскільки в бухгалтерському розумінні
контракту немає. Тому можливими є принаймні дві моделі обліку:
облік за номіналом, оскільки прямої вимоги щодо дисконтування
у стандартах і Концептоснові не міститься;
за амортизованою вартістю; ця модель пов’язана з тим, що йдеться про монетарний борговий актив, тому доцільною є аналогія
з фінансовими інструментами. Проте в разі обрання цієї моделі
обліку компанія стикнеться зі ще однією обліковою перешкодою:
строк отримання компенсації не визначений. Як ми зазначили
вище, це п’ять бюджетних періодів після закінчення воєнного
стану. Ба більше, строк закінчення воєнного стану також невідомий. Хоча всі ми дуже чекаємо Перемогу. Тож побудувати гро
шові потоки буде вкрай важко, якщо не неможливо.
Зауважимо: також компанія має критично оцінити документи, що їх оформлюють, і підстави для передання майна. Отримати компенсацію постфактум
без належних відомостей про вартість майна тощо може бути неможливо.
У такому випадку про дохід не йдеться.
Далі на прикладі розглянемо варіант обліку за номіналом.
Приклад
На потреби ЗСУ в компанії відчужують автівку балансовою вартістю 200 тис. грн. Сума накопиченого зносу — 60 тис. грн. Вартість компенсації відповідно до проведеної оцінки — 220 тис. грн.
Варіант А — компенсацію отримано до відчуження майна.
Варіант Б — компенсацію буде отримано після.
Примусове відчуження майна: бухоблік
Зміст операції

Бухгалтерський облік
дебет рахунку кредит рахунку

Сума, тис. грн

Варіант А
1. Отримано компенсацію за автівку

311

685

220

2. Передано автівку на потреби ЗСУ

377

746

220

3. Списано знос

131

105

60

4. Списано залишкову вартість авто

976

105

200

5. Здійснено залік заборгованості

685

377

220

Варіант Б
1. Передано автівку на потреби ЗСУ

377

746

220

2. Списано знос

131

105

60

3. Списано залишкову вартість авто

976

105

200

Після того як надійде компенсація, кореспонденція буде Дт 311 — Кт 377 на суму 220 тис. грн, якщо облік ведуть
за номіналом.
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«Кому я винен, усім прощаю…»,
або Що робити орендарю
з прощеними орендними
платежами?
Поступки з оренди виявилися актуальними не тільки під час коронакризи, а й зараз в умовах воєнного
стану. Проблема ковідних поступок з оренди стосувалася компаній в усьому світі, Рада з МСБО відповідно
реагувала й видавала відомі нашим читачам документи, які встановлювали особливі спрощені умови для
обліку та відображення у звітності таких поступок з оренди. Чекати від Ради з МСБО будь-яких роз’яс
нень щодо поступок з оренди в умовах війни не варто. У професійних колах уже обговорюють питання
щодо можливості або неможливості застосовувати за методом аналогії схожі спрощені механізми. Пропонуємо розібратися із цим питанням детальніше.

Олена Харламова,
генеральна директорка АФ «Агентство з МСФЗ», ACCA DipIFR,
ТОР-35-IFRS-PROFESSIONAL
Проблематика

Д

о речі, поштовхом для підготовки цього матеріалу якраз і виявилося
питання щодо облікового відображення ситуації, у якій орендодавець
«прощає» всі орендні платежі на час дії воєнного стану (точний період
не визначений), які будуть поновлені після його скасування, а сам базовий
актив не використовується. При цьому строк договору не продовжується
автоматично, а прощені платежі жодним чином не переносяться на майбутні
періоди, ніяк не впливають на майбутні орендні платежі та не розглядаються
як стимул для продовження оренди. Як бути в такій ситуації орендарю?
Почнемо з активу з права оренди, який не використовується. Пам’ятаємо,
що актив із права оренди (якщо обліковують за моделлю собівартості, а таких
більшість, тому зосередимося саме на них) підлягає амортизації, знеціненню
та коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання у випадках
модифікації оренди або перегляду по суті фіксованих орендних платежів.
Нараховуючи амортизацію активу з права оренди, компанії керуються вимогами щодо амортизації МСБО 16 «Основні засоби». Амортизація починається з дати початку оренди та продовжується до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з права оренди або
кінець строку оренди. Є певні особливості для оренди базових активів, якщо
за умовами договору оренди передається право власності на базовий актив
орендарю наприкінці строку оренди або якщо собівартість активу з права
оренди відображає той факт, що орендар скористається можливістю його
придбати: у такому випадку орендар має амортизувати актив із права оренди
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від дати початку оренди й до кінця строку корисного використання базового
активу. З огляду на загальне правило нарахування амортизації маємо звернутися до вимог МСБО 16 і ще раз упевнитися, що амортизацію активу з права
оренди припиняють на одну з двох дат, яка настає раніше:
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу
(або включають до групи вибуття, яку класифікують як утриму
вану для продажу) згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утриму
вані для продажу, та припинена діяльність», або
на дату, з якої припиняють визнання активу.
Отже, амортизацію активу з права оренди не припиняють, коли актив
не використовують або він вибуває з активного використання, доки актив
не буде амортизований повністю.
Тож із амортизацією все очевидно: якщо не використовують актив із права оренди в умовах воєнного стану, амортизація продовжується (не припи
няється).
Водночас варто згадати про знецінення (зменшення корисності), яке також
може зменшувати балансову вартість активу з права оренди. Традиційно орієнтиром у питанні знецінення, у тому числі й активів із права оренди, та обліку
будь-яких збитків унаслідок зменшення корисності для орендарів є МСБО 36
«Зменшення корисності активів». Ключова вимога згаданого стандарту —
обов’язково моніторити ознаки знецінення й лише за їх наявності тестувати
на знецінення, порівнюючи балансову вартість і вартість відшкодування, яка
є максимальною з двох: або чистої справедливої вартості, або цінності використання. Загалом, якщо базовий актив не зазнав пошкоджень та очікується,
що бізнес-процеси будуть відновлені, імовірно, знецінення й не ідентифікуватиметься. Проте в кожній ситуації потрібно розглядати всі явні й неявні ознаки знецінення та не обмежуватися поверховим аналізом.
Продовжуючи розглядати актив із права оренди, розібравшись із амортизацією та зменшенням корисності, звернемося до потенційного коригування в результаті модифікації оренди. І це питання має ключове значення для
розуміння, що робити з орендними зобов’язаннями та чи коригувати актив
із права оренди.
Як МСФЗ 16 «Оренда» визначає модифікацію?
Модифікація оренди — це зміна обсягу оренди або компенсації за оренду,
яка не була частиною початкових умов оренди (наприклад, додаткове включення або припинення права використовувати один або більше базових активів або подовження чи скорочення строку оренди за договором).
Якщо говорити про прощення орендних платежів, то це точно ні зміна
обсягу оренди, ні зміна базових активів, ні перегляд строків оренди. А чи
є прощення орендних платежів зміною компенсації за оренду й чи було таке
прощення частиною початкових умов оренди, чи з’явилося з настанням
форс-мажорних обставин, чи є наслідком додатково укладеної угоди? Від
повідь на ці запитання і є ключем до вирішення порушеної проблеми.
Звісно, кожний договір оренди має свої особливості, але в більшості дого
ворів передбачено положення щодо форс-мажорних обставин, виникнення
яких звільняє від відповідальності сторони, для яких такі обставини склалися.
Припустимо, що в договорі оренди, у розділі, що регламентує права
та обов’язки сторін в умовах дії форс-мажорних обставин, передбачено
звільнення від орендних платежів. Тоді можна стверджувати, що прощення орендних платежів було передбачено в початкових умовах оренди, але
не було враховано під час побудови графіка орендних платежів для цілей
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розрахунку орендного зобов’язання через, як на той момент здавалося всьому цивілізованому світу, вкрай низьку ймовірність воєнної агресії чи іншої
форс-мажорної обставини. Якщо прощення орендних платежів дійсно було
передбачено початковими умовами оренди, тоді цілком логічно припустити,
що оцінки орендаря (як, наприклад, і строк оренди, який може змінюватися)
з настанням форс-мажорних обставин були переглянуті внаслідок зміни обставин, на яких базувалася оцінка, що повністю відповідає вимогам параграфа 34 МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки».
Якщо наведені аргументи вважати достатніми, то робимо висновок,
що прощення орендних платежів, коли це прямо передбачено початковими
умовами орендного договору, — це хоч і зміна компенсації, але вона була передбачена початковими умовами оренди, які за низької ймовірності не брали
до розрахунку, тому прощення орендних платежів не вважатиметься модифікацією. А це принципово, бо якщо прощення орендних платежів не є модифікацією, то немає потреби ані переоцінювати зобов’язання, ані коригувати
актив із права оренди.
В іншій ситуації, коли в договорі оренди, у розділі, що регламентує права та обов’язки сторін в умовах дії форс-мажорних обставин, передбачено
звільнення не від самих орендних платежів, а лише від відповідальності за їх
несвоєчасну оплату, тоді можна стверджувати, що прощення орендних платежів не було передбачено в початкових умовах оренди, відповідно, не було
враховано й під час побудови графіка орендних платежів для цілей розрахунку орендного зобов’язання. Аналогічна ситуація, коли між сторонами договору оренди укладають додаткову угоду про прощення певних платежів,
що явно свідчить про зміну компенсації, яка не передбачена початковими
умовами договору. У цих двох ситуаціях ми маємо справу явно з модифікацією оренди. У такому випадку потрібно перерахувати (переоцінити) орендне
зобов’язання та скоригувати балансову вартість активу з права оренди. Від
орендаря вимагатиметься сформувати професійне судження щодо очікуваного періоду, протягом якого буде діяти прощення орендних платежів. Надалі
такі оцінки можна переглядати за наявності нових фактів та обставин.
Безумовно, кожний договір оренди може мати свої особливості, зокрема
договір може не містити положень щодо форс-мажору, або додаткові угоди
можуть чітко визначати строк, протягом якого орендні платежі будуть прощені, або додаткові угоди можуть передбачати реструктуризацію орендних
платежів — і все це буде впливати на висновок щодо наявності чи відсутності
модифікації. Тому наведені вище висновки ґрунтуються на певних припущеннях і за наявності інших вихідних даних можуть бути протилежними.
Цікаво, що станом на квітень 2022 року Комітет із тлумачень МСФЗ (далі —
Комітет) якраз обговорює схоже питання, але з погляду орендодавця (операційної оренди), а не орендаря. Остаточне рішення ще не ухвалене, але аргументи варто проаналізувати — вони нам стануть у пригоді. Ситуація полягає
в тому, що єдиною зміною в договорі оренди є прощення орендодавцем
орендних платежів, належних від орендаря за договором. Дозволимо собі,
не відриваючись на питання резерву очікуваних кредитних збитків орендодавця, декілька тез від розробників МСФЗ в частині саме припинення ви
знання дебіторської заборгованості за прощеними орендними платежами.
Комітет передусім, і це принципово, розділяє вже нараховані платежі
(тобто дебіторську заборгованість) і ще не нараховані, але все одно такі,
що будуть прощеними.
Щодо прощених орендних платежів, які належать до вже нарахованих,
Комітет радить розглядати, чи дотримуються вимоги щодо припинення визнання дебіторської заборгованості, передбачені параграфом 3.2.3 МСФЗ 9
«Фінансові інструменти». Адже в разі прощення орендних платежів орендо-
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давець відмовляється від юридичного права вимагати ці платежі і, відповідно,
дебіторська заборгованість має бути припинена за правилами для фінансових інструментів.
Проте ту частину орендних платежів, яка буде прощена, однак ще не нарахована (тобто ще не стала дебіторською заборгованістю), Комітет розглядає
як модифікацію оренди за МСФЗ 16, оскільки розглядає її як «зміну винаго
роди за оренду…, яка не була частиною початкових умов оренди». Відповідно, Комітет наполягає на застосуванні параграфа 87 МСФЗ 16 та вбачає
в цій ситуації модифіковану оренду як нову оренду з дати домовленості про
прощення орендних платежів.
Чим ситуація, яку розглядає Комітет, відрізняється від розглянутої вище?
Єдине — у ситуації, яку розглядає Комітет, прощення орендних платежів
не передбачене початковими умовами оренди, і в такому випадку модифікація безсумнівна. А ситуацію прощення орендних платежів унаслідок настання
форс-мажорних обставин, які були передбачені в первісному договорі оренди, можна не розглядати як модифікацію.
Отже, прийнявши позицію про відсутність модифікації, можемо перейти
до орендних зобов’язань. Рішення про їх сплату будуть ухвалювати на дату,
на яку вони мали би бути здійснені. І, якщо на цю дату діє воєнний стан, платіж не здійснюють. І, навпаки, якщо на дату платежу воєнний стан скасовано,
платіж буде підлягати сплаті. Видається правильним орендарю й далі нараховувати фінансові витрати, збільшуючи поточні орендні зобов’язання, згідно з первісним графіком платежів. Після нарахування перевіряти ці орендні
зобов’язання на відповідність критеріям визнання.
Відомо, що вимоги МСФЗ 9 не застосовуються до прав та обов’язків за договорами оренди, що регулюються МСФЗ 16, але із цього правила є виняток.
До орендних зобов’язань, визнаних орендарем, застосовуються вимоги
параграфа 3.3.1 МСФЗ 9 щодо припинення визнання. Передусім зверніть
увагу, що до моменту визнання орендарем зобов’язань панує МСФЗ 16 зі всіма своїми правилами й вимогами, а вже після визнання — вступає МСФЗ 9.
Отже, якщо орендодавець уже нарахував орендні зобов’язання, то подальші
дії з ними вже виходять за межі МСФЗ 16 і ми маємо звернутися до прямої вказівки, тобто до параграфа 3.3.1 МСФЗ 9. Відповідно до зазначеного
вище параграфа компанія (в нашому випадку — орендар) «…виключає фінан
сове зобов’язання (або частину фінансового зобов’язання) зі свого звіту про
фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли
зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли
сплив термін його виконання». Отже, якщо нараховане зобов’язання не підлягає сплаті, тобто в орендаря немає юридичного обов’язку сплатити грошові кошти або передати інші фінансові активи, визнання такого зобов’язання
припиняється з віднесенням до складу доходів (статтю доходів рекомендо
вано визначити в обліковій політиці і, найімовірніше, це будуть інші операційні
доходи, хоча тут право кожної компанії визначатися з категорією доходів).
І на завершення: чи можна скористатися змінами до МСФЗ 16, що стосувалися поступок з оренди, які були як безпосередній наслідок пандемії
covid-19? Вбачається, що не можна. Ці зміни до стандарту вносилися конкретно під ситуацію з пандемією та чітко обмежили використання спрощених
практичних механізмів відображення орендних поступок в умовах коронакризи. Видається, що вимоги МСФЗ 9 та МСФЗ 16 цілком дають відповіді
на питання, як обліковувати й подавати у фінансовій звітності прощення
орендних платежів, тому розроблення додаткових облікових політик недоречне. Головне — уважно ознайомитися з умовами договору оренди, сформувати й задокументувати судження щодо наявності / відсутності модифікації
договору оренди та діяти відповідно до вимог МСФЗ.
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Активи на окупованій території
або в зоні активних
бойових дій
Дуже часто почали лунати запитання, що робити з активами, які залишилися на окупованій території,
зруйновані внаслідок ракетного удару в зоні бойових дій тощо. Зважаючи на те що настав час складати
проміжну фінансову звітність за І квартал 2022 року, питання на часі.

Анна Хомюк,
generalist editor, ACCA DipIFR

О

дразу зазначу, що варіантів дій може бути кілька. Все залежить
від того, у якому стані перебуває актив, чи є можливість доступу
до нього.
Варіант 1: актив повністю зруйновано

Тут передусім слід нагадати собі критерії визнання активу. Так, відповідно
до параграфа 4.3 Концептоснови актив — теперішній економічний ресурс,
який суб’єкт господарювання контролює внаслідок минулих подій. Із цього
визначення випливають такі аспекти, які розглядають під час визнання активу:
право;
потенціал створення економічних вигід;
контроль.
Відповідно, коли актив більше не відповідає цим критеріям, його слід списати. У загальному випадку відображають витрати.
Також згадаємо параграф 67 МСБО 16 «Основні засоби»:
«Слід припиняти визнання балансової вартості об’єкта основних засобів:
а) після вибуття; або
б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття».
Багато хто також сумнівається щодо періоду списання. Дехто навіть хоче
чекати закінчення воєнного стану. Застерігаємо від такого підходу. Операції
мають відображатися у звітності в періоді їх виникнення, а не колись там.
Якщо ви маєте підтвердження зруйнування (фото, відео, показання свідків),
то чекати немає підстав.
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Варіант 2: актив зазнав пошкоджень
Тут ситуація складніша, ніж попередня. Якщо актив зазнав пошкоджень,
але його ще планують використовувати в діяльності, то списувати його
зарано. Проте відповідно до параграфа 12 (ґ) МСБО 36 «Зменшення корисності активів» фізичне пошкодження активу — одна з ознак його знецінення.
І тут важливо, чи може компанія дотриматися процедури та виявити ступінь
пошкодження активу, визначити суму очікуваного відшкодування.
Тому в кожній ситуації рішення ухвалюватимуть окремо.
Варіант 3: доля активу невідома
Цей варіант можливий, коли активи компанії лишилися на тимчасово окупованій рф території України. Зазвичай на таких територіях пропадає зв’язок,
а власне загарбники не гребують користуватися майном. Тож, чи ціле воно,
визначити вкрай важко.
Цей варіант — також один із найскладніших, бо оцінити масштаби катастрофи складно. Якщо майно компанії «націоналізували» загарбники, то навряд компанія буде отримувати від нього економічні вигоди в майбутньому.
Інша річ, коли активи під замком, але до них тимчасово пропав доступ. Звісно, питання контролю активу є і в цьому випадку, але з урахуванням того,
що території України поступово звільняють, питання про списання може бути
передчасним.
На жаль, додати конкретики тут не вийде, оскільки кожна ситуація індивідуальна. У більшості випадків компанія має оцінити підстави для:
знецінення активу (дуже висока ймовірність);
або ж його списання.
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