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Текст лекції
Загальне поняття про бухгалтерський баланс і його значення в
управлінні
Визначення балансу та вимоги до нього як елементу фінансової
звітності, наведено в Національному П(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності».
Баланс (звіт про фінансовий стан) - це звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає на певну дату його активу зобов’язання і
власний капітал.
Між складовими елементами балансу існує зв'язок, який зображується
формулою:
Активи (А) = Зобов'язання (3) + Капітал (К)
Це рівняння відоме як рівняння баланс, оскільки обидві його складові є
двома частинами, які завжди повинні бути рівними одна одній, що
забезпечується
застосуванням
подвійного
запису
на
рахунках
бухгалтерського обліку.
Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих
подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних
вигод у майбутньому.
Тобто, для того, щоб засоби підприємства відобразити в активі балансу
необхідно щоб вони відповідали таким ознакам:
•
це ресурс, який контролюється підприємством;
•
виник в результаті минулих подій;
1.
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використання його призведе до отримання економічної вигоди
Якщо ж актив не відповідає хоча б одній з цих ознак, то він не може
бути відображений в балансі.
Зобов'язання - це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Тобто, для того щоб зобов'язання відобразити в пасиві балансу
необхідно щоб вони відповідати таким вимогам:
•
були заборгованістю, яка виникла внаслідок минулих подій;
•
погашатимуться в майбутньому ресурсами підприємства;
•
погашення призведе до зменшення ресурсів і, відповідно, до зменшення
економічної вигоди.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов’язань. Тобто, величина власного капіталу буде
тим більшою, чим будуть меншими зобов'язання.
Формула балансового зв'язку для визначення власного капіталу матиме
вигляд:
Капітал (К) = Активи (А) - Зобов'язання (3)
Форму балансу підприємства зміст його статей та порядок складання
визначено Національним П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
від 07.02.2013 р. № 73 та наказом Міністерства фінансів України «Про
затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової
звітності» від 28.03.2013 р. № 433. Баланс (звіт про фінансовий стан)
складається за формою № 1 (код за ДКУД І80КЮ1) підприємствами,
організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім
банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності.
Спрощені формати балансу, зміст їх статей та порядок складання
суб'єктами малого підприємництва визначається П(С)БО 25 «Фінансовий звіт
суб’єкта малого підприємництва» від 25.02.2000 р. № 39: а саме баланс (ф. №
1-м) та баланс (ф. № 1-мс).
Баланс складається щоквартально і за рік станом на 31 березня, 30
червня, 30 вересня та 31 грудня.
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну
дату для прийняття управлінських рішень.
Інформація про ресурси підприємства, які ним контролюються і
принесуть економічну вигоду у майбутньому, є надзвичайно корисною, адже
вона характеризує можливості створення грошових потоків у майбутньому.
Дані про власний капітал необхідні для визначення потреб у фінансових
ресурсах в майбутньому та для передбачення розподілу прибутку.
Інформація про зобов'язання підприємства допомагає користувачам
оцінити здатність його щодо виконання своїх обов'язків перед кредиторами.
За даними балансу оцінюється автономність підприємства, його
ліквідність, плато-і кредитоспроможність тощо.
•
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Звітність на підприємствах, в організаціях, установах використовується
для контролю за виконання проектних завдань, планів, аналізу, формуванням
прогнозів, складанням бізнес-планів.
Вищим органам управління звітність необхідна для контролю за
діяльністю підприємств, виявлення і узагальнення передового досвіду чи
недоліків в роботі, проведення аналізу їх господарської діяльності, для
складання зведеної чи консолідованої звітності.
Баланс та інші форми фінансової звітності використовують кредитні та
банківські установи, страхові компанії при розгляді питань про видачу
кредитів та страхування майна.
Таким чином, баланс є головним джерелом інформації для оцінки
фінансового стану підприємства і на цій підставі прийняття ефективних
управлінських рішень.
2.

Класифікація балансів

Баланс (звіт про фінансовий стан) підприємств можна класифікувати:
1. Організаційним балансом починається ведення бухгалтерського обліку
діяльності новоствореного підприємства. Такий баланс зазвичай має
найпростішу структуру, показану в активі коштами і заборгованістю
засновників (учасників), а в пасиві — статутним капіталом. В
організаційному балансі саме статутний капітал називається балансуючим
показником. Іноді в організаційному балансі можуть відображатися й інші
статті: в активі — витрати майбутніх періодів, які є сумами, витраченими в
організаційних цілях, у пасиві — зобов'язання перед тими, хто ці витрати
підприємства оплачував.
2. Вступний баланс — це масив показників річного балансу, перенесених у
таблицю балансу наступного періоду до графи «На початок року».
3. Відновний баланс складається за даними інвентаризації у разі, якщо на
підприємстві з будь-яких причин не було належним чином організовано
облік від дати початку діяльності. Відновний баланс є різновидом балансу
вступного або організаційного, — залежно від причин і мети його складання.
4. Заключний баланс буває двох видів: річний і ліквідаційний.
Річний (періодичний) баланс є операційним балансом і готується як
заключний після закінчення звітного періоду. Періодичний і вступний
баланси за формою мають бути тотожні, що є неодмінною умовою
забезпечення спадкоємності балансів.
Ліквідаційний баланс складається у разі ліквідації підприємства і
показує його фінансово-майнове становище на дату припинення свого
існування. Ліквідаційний баланс складається за участю ліквідаційної комісії
після врегулювання розрахунків з кредиторами і учасниками. Статті
ліквідаційного балансу переоцінюються за ліквідаційною вартістю.
5. Актуалізований баланс складається з метою продажу підприємства як
цілісного майнового комплексу у відповідній моменту оцінці. Його не можна
назвати різновидом ліквідаційного балансу, адже він є ринковою
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(актуальною) вартістю підприємства загалом, а не ринковою вартістю його
активів, оцінених окремо.
6. З'єднувальний (фузійний) баланс складається у разі злиття двох і більше
господарюючих суб'єктів підсумовуванням показників за статтями.
Складений таким чином фузійний баланс і буде вступним балансом нового
господарюючого суб'єкта.
7. Розділовий баланс складається у разі поділу одного господарюючого
суб'єкта на два або кілька окремих суб'єктів або у разі виділення з єдиного
балансу визначеної частки капіталу у формі різних активів для утворення
нового підприємства. Розділові баланси можуть складатися кількома
підприємствами одночасно, якщо ця сукупність підприємств за рахунок
наявних у них активів створює пул.
8. Санаційний баланс складається у разі, коли підприємство перебуває у
стані, близькому до неплатоспроможного (банкрутства). У такому разі
керівництво повинно вирішити: ліквідувати підприємство, оголосивши про
його неплатоспроможність або домогтися відстрочки платежів. Статті
санаційного балансу, як і ліквідаційного, підлягають переоцінці.
9. Зведений баланс — це узагальнений баланс, який об'єднує окремі баланси
за кожною статтею.
10. Консолідований баланс подається у вигляді зведеного балансу фінансовомайнового стану материнського підприємства (контрольного учасника) та
його дочірніх (підконтрольних) підприємств загалом. Взаємні обороти між
підприємствами, які входять до консолідації, при цьому виключаються, щоб
уникнути подвійного рахунка.
11. Баланс - брутто - це баланс, в валюту якого включено залишки як
основних, так і регулюючих рахунків.
12. Баланс - нетто - це баланс, в валюту якого не включено залишки
регулюючих рахунків.
13. Сальдовий баланс - це бухгалтерський баланс, в якому відображені тільки
залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.
14. Оборотний баланс - це оборотна відомість за синтетичними рахунками, де
містяться як дані залишків на початок і кінець звітного періоду, так і обороти
за звітний період.
15. Шаховий баланс - це баланс, в якому обороти за кожним рахунком
наводяться не загальними підсумками, а із зазначенням кореспондуючих
рахунків.
16. Баланс підприємства - це баланс юридичної особи або відокремленого
підрозділу, які працюють на принципах самоокупності і самофінансування, і
який характеризує його активи, капітал і зобов’язання.
17. Баланс бюджетної установи - це баланс про виконання кошторисів
доходів і видатків.
18. Баланс банку - це баланс кредитної установи.
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3.

Визнання та оцінка статей балансу

Важливе значення для отримання достовірної інформації у фінансовій
звітності, яка б забезпечувала прийняття економічних управлінських рішень,
мають умови визнання статей балансу та правила їх оцінки.
Умови визнання статей балансу (звіту про фінансовий стан) передбачені
наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності», а правила оцінки
статей - відповідними П(С)БО, які розкривають їх облік, наприклад. П(С)БО
7 «Основні засоби», П(С)БО 9 «Запаси» тощо.
Актив визнається та відображається в балансі за умов, якщо:
•
оцінка його може бути достовірно визначена;
•
у майбутньому очікується отримання економічних вигод, пов'язаних з
його використанням
Виграти на придбання та створення активів, які не відповідають обом
зазначеним умовам, не можуть бути відображені в балансі і повинні
включатися до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові
результати (звіті про сукупний дохід).
Зобов'язання визнається та відображається в балансі за умов, якщо:
•
оцінка його може бути достовірно визначена;
•
існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому
внаслідок його погашення.
Власний капітал визнається і відображається в балансі (звіті про
фінансовий стан) одночасно з відображенням активів або зобов'язань які
призводять до його зміни.
Для відображення активів в балансі (звіті про фінансовий стан)
використовуються такі виді оцінок:
історична (фактична) собівартість, за якою актив відображається за
сумою сплачених грошей чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю
компенсації, виданої щоб придбати їх, на момент придбання;
поточна собівартість, за якою активи відображаються за сумою грошей
або їх еквівалентів, яка б була сплачена у разі придбання такого ж або
еквівалентного активу на поточний момент;
теперішня вартість, за якою актив відображається за теперішньою
дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів які,
як очікується має генерувати стаття активу під час звичайної діяльності
підприємства. Для розуміння цього виду оцінки необхідно пам'ятай
визначення видів діяльності.
При складанні балансу (звіту про фінансовий стан) найбільш
поширеною є оцінка за історичною (первісною) вартістю, але вона
комбінується з іншими видами оцінок активів, які передбачені П(С)БО.
Так оцінка запасів на дату балансу за П(С)БО 9 «Запаси»
відображається за найменшою з двох оцінок (п. 24-28): первісною вартістю
або чистою вартістю реалізації.
Дебіторська заборгованість оцінюється на дату балансу за П(С)БО 10
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«Дебіторська заборгованість» за: первісною вартістю або чистою
реалізаційною вартістю.
Зобов’язання оцінюються на дату балансу за П(С)БО 11 «Зобов'язання)
(п. 10. п. 12) за: теперішньою вартістю або за сумою погашення
Нематеріальні активи (П(С)БО 8 п. 10-18) та Основні засоби (П(С)БО 7
п. 7-14) відображаються за: первісною або справедливою вартістю та ін.
4.

Структура балансу та вимоги до нього

Баланс підприємства - це таблиця встановленої форми, в якій
розмішуються активи підприємства та пасиви які включають капітал і
зобов'язання. З метою отримання узагальненої інформації за видами активів і
пасивів, вони в балансі об'єднуються в розділи за їх економічним змістом.
Баланс складається з таких частин:
титульна частина - в якій наводиться інформація про підприємство та
дату, на яку складається баланс;
предметна частина, яка складається з активу і пасиву балансу, в яких
наводиться цифрова інформація про майно і джерела його формування ;
заключна частина - де наводяться підписи, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за наведену інформацію.
Згідно П(С)БО 1 Баланс Ф.1 має таку структуру.
АКТИВ
Розділ 1. Необоротні активи
Розділ 2. Оборотні активи

ПАСИВ
Розділ 1. Власний капітал
Розділ 2. Довгострокові зобов’язання і
забезпечення
Розділ
3.
Поточні
зобов’язання
і
забезпечення
Розділ 3. Необоротні активи, утримувані Розділ 4. Зобов’язання, пов’язані з
для продажу, та групи вибуття
необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
Розділ
5.
Чиста
вартість
активів
недержавного
пенсійного
фонду
(вписуваний)
Баланс
Баланс

Актив балансу включає три розділи в яких об'єднано майно за ступенем
його ліквідності.
У першому розділі активу балансу «Необоротні активи» відображається
вартість необоротних активів, а саме: нематеріальних активів, незавершених
капітальних інвестицій, основних засобів, об'єктів інвестиційної нерухомості,
довгострокових біологічних активів, довгострокових фінансових інвестицій,
довгострокової дебіторської заборгованості, відстрочених податкових
активів та інших необоротних активів. Цей розділ об'єднує найменш ліквідні
активи.
У другому розділі активу балансу «Оборотні активи» відображається
вартість оборотних активів, до яких відносяться: запаси, поточні біологічні
активи, дебіторська заборгованість як за товари, роботи і послуги, так і інша,
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поточні фінансові інвестиції, гроші та їх еквіваленти, витрати майбутніх
періодів, інші оборотні активи. Цей розділ об'єднує середньо - та
високоліквідні активи.
У третьому розділі активу балансу «Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття» відображається вартість необоротних активів та
груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до
П(С)БО 27 «Необоротні активи утримувані для продажу, та припинена
діяльність».
Пасив балансу включає чотири розділи, у яких згруповано зобов'язання з
урахуванням терміновості їх погашення.
У першому розділі пасиву балансу «Власний капітал» наводиться
інформація про власний капітал підприємства - зареєстрований (статутний та
пайовий капітал), капітал у дооцінках, додатковий і резервний капітал,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений та вилучений
капітал. Цей розділ об'єднує статті, які погашаються в останню чергу.
У другому розділі пасиву балансу «Довгострокові зобов'язання і
забезпечення» - відображаються зобов'язання, які будуть погашені протягом
періоду, що перевищує операційний цикл підприємства або 12 місяців з дати
балансу: відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові кредити банків,
інші довгострокові зобов'язання, довгострокові забезпечення (витрата на
оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на
дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх
(прогнозних) оцінок та цільове фінансування
У третьому розділі пасиву балансу «Поточні зобов'язання і
забезпечення» відображаються зобов'язання, які будуть погашені протягом
операційного циклу підприємства або протягом 12 місяців з дати балансу:
короткострокові кредити банків, поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за
розрахунками з бюджетом, зі страхування, з оплата пралі, поточні
забезпечення, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання. Цей
розділ об'єднує статті, які погашаються в першу чергу.
У четвертому розділі пасиву балансу «Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються зобов'язання що пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами активів, що належать до вибуття в
результаті операції продажу.
Баланс (звіт про фінансовий стан) може мати у пасиві п'ятий,
додатковий розділ «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду»
- який наводиться у балансі, якщо така інформація є суттєвою та оцінка статті
може були достовірно визначена.
Основним елементом балансу (звіту про фінансовий стан) є балансова
стаття яка є неподільним показником в балансі і характеризує окремий вид
активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття).
Стаття наводиться у балансі (звіті про фінансовий стан), якщо відповідає
двом критеріям:
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•
існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних
вигод пов'язаних з цією статтею;
•
оцінка статті може бути достовірно визначена.
Кожній балансовій статті привласнюється код рядка, в межах чотирьох
знаків, і який є незмінним.
Інформація по кожній балансовій статті наводиться на початок і на
кінець звітного періоду (в квартальних балансах) та на кінець року (в річних
балансах).
Інформація, яка міститься в балансі, повинна були суттєвою, повністю
розкритою.
5.
Зміст статей Балансу та методика його складання
Для
заповнення
балансу
використовуються
дані
рахунків
бухгалтерського обліку класів 1-6, а саме дебетове або кредитове сальдо.
Окремі статті балансу визначаються розрахунковим шляхом. Порядок
заповнення статей Балансу та їх коротку характеристику розглянемо в розрізі
окремих розділів актив та пасиву Балансу.
Розглянемо перший розділ активу «Необоротні активи». Методика
заповнення наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Назва статті

Код
рядка
1000

Вихідні дані

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
(р. 1001 - р. 1002)
- первинна вартість
1001
Дт 12
- накопичена амортизація
1002
(Кт 133)
Примітка. У р. 1000 відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу
нематеріальних активів згідно П(С) БО 8. У підсумок включається залишкова вартість, яка
визначається як різниця між первинною вартістю і сумою накопиченої амортизації.
Незавершені капітальні
1005
Дт 15
інвестиції
Примітка. Відображається вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій в
необоротні активи.
Основні засоби
1010
(р. 1011 - р. 1012)
- первинна вартість
1011
Дт 101-109, Дт 11
- знос
1012
(Кт 131, 132)
Примітка. У р. 1010 наводиться вартість власних і одержаних на умовах фінлізингу
об'єктів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість основних засобів,
одержаних в довірче управління або на праві господарського ведення або праві
оперативного управління. У цьому рядку також наводиться вартість інших необоротних
матеріальних активів.
Інвестиційна нерухомість
1015
Дт 100, і/або Дт 100 - Кт 135 (р. 1016 - р. 1017)
Примітка. У р. 1015 наводиться:
- Дт 100 - якщо інвестиційна нерухомість враховується за справедливою вартістю;
- Дт 100 - Кт 135, якщо інвестиційна нерухомість враховується за первинною вартістю,
тобто наводиться її залишкова вартість, яка включається в підсумок балансу, при цьому в
додаткових рядках 1016 і 1017 окремо наводяться первинна вартість (Дт 100) інвестиційної
нерухомості і сума зносу (Кт 135).
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Код
Вихідні дані
рядка
Довгострокові біологічні
1020 Дт 161, 163, 165 і/або Дт 162, 164, 166 - Кт 134 (р. 1021
активи
- р. 1022)
Примітка. Відображається інформація по:
- Дт 161, 163, 165 - якщо облік ведеться за справедливою вартістю довгострокових
біологічних активів;
- Дт 162, 164, 166 - Кт 134 (р. 1021 - р. 1022) - якщо довгострокові біологічні активи
враховуються за первинною вартістю, тобто наводиться їх залишкова вартість, яка
включається в підсумок балансу, при цьому в додаткових рядках 1021 і 1022 окремо
наводяться їх первинна вартість (Дт 162, 164, 166) і сума накопиченої амортизації (Кт 134).
Довгострокові фінансові
1030
Дт 141
інвестиції:
- які враховуються по
методу участі в капіталі
інших підприємств
- інші фінансові інвестиції
1035
Дт 142, 143
Довгострокова дебіторська 1040
Дт 181, 182, 183
заборгованість
Відстрочені податкові
1045
Дт 17
активи
Інші необоротні активи
1090
Дт 184
Примітка. Наводиться вартість необоротних активів, для відображення яких по ознаках
істотності не можна було виділити окремий рядок або які не можуть бути включені в
приведені вище рядки даного розділу.
Всього по розділу 1
1095
р. 1000 + р. 1005 + р. 1010 + р. 1015 + р. 1020 +
+ р. 1030 + р. 1035 + р. 1040 + р. 1045 + р. 1090
Назва статті

У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об'єктів, які
віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999
року №242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада
1999 року за №750/4043 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна
та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у
встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу
включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною
вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.
У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість
незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на
будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують
первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення,
створення,
вирощування,
придбання
об'єктів
основних
засобів,
нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (у тому числі
необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і
устаткування для монтажу).
У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на
умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових
комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з Положенням

14
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за
№288/4509 (зі змінами), а також вартість основних засобів, отриманих у
довірче управління або на праві господарського відання чи праві
оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших
необоротних матеріальних активів.
У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума
зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку
балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між
первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на
дату балансу.
У статті «Інвестиційна нерухомість» відображається вартість об'єктів,
що віднесені до інвестиційної нерухомості згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року №779,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за
№823/14090 (зі змінами). У цій статті наводиться справедлива вартість
інвестиційної нерухомості, визначена на дату балансу. У разі якщо
відповідно до зазначеного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, у цій статті
наводиться її залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при
цьому у додаткових статтях окремо наводяться первісна вартість
інвестиційної нерухомості та сума зносу (у дужках).
У статті «Довгострокові біологічні активи» відображається вартість
довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затвердженим
наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року №790,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за
№1456/11736 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті
наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі
якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні
активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх
залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу, при цьому у
додаткових статтях окремо наводяться їх первісна вартість та сума
накопиченої амортизації (у дужках).
У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові
інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть
бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються
фінансові інвестиції, які згідно з відповідними національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку обліковуються методом участі в
капіталі.
У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» відображається
заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході
нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців
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з дати балансу.
У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на
прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах, що
визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 28 грудня 2000 року №353, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 січня 2001 року за №47/5238 (зі змінами) (далі Положення (стандарт) 17).
У статті «Інші необоротні активи» наводиться вартість необоротних
активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було
виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище
статей розділу «Необоротні активи».
Розглянемо другий розділ активу «Оборотні активи». Методика
заповнення наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Назва статті

Код
рядка
1100

Вихідні дані

1165

Дт 30, 31, 333, 334, 351

II. Оборотні активи
Запаси
Дт 20, 22, 23, 25 - 28 (за винятком Дт 286)
Примітка. У випадку відповідності ознакам істотності може бути окремо приведена в
додаткових рядках (1101-1104) інформація про вартість виробничих запасів,
незавершеного виробництва, готової продукції і товарів. Тоді показник р. 1100 повинен
бути більше або дорівнювати сумі рядків 1101, 1102, 1103, 1104.
Поточні біологічні активи
1110
Дт 21
Примітка. Відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва в оцінці за
справедливою або первинною вартістю, а також рослинництва в оцінці за справедливою
вартістю.
Дебіторська заборгованість 1125
Дт 36 - Кт 38 і Дт 34
за продукцію, товари,
роботи, послуги
Примітка. Відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм
продукцію, товари, роботи або послуги, відкоректована на резерв сумнівних боргів
(нетто). Крім того, відображається заборгованість, забезпечена векселем, якщо така
інформація не наводиться в окремій р. 1120 "Векселі одержані".
Дебіторська заборгованість 1130
по розрахунках:
Дт 371, 641 (у частині авансового внеску по податку на
- по виданих авансах
прибуток у випадках, передбачених законодавством)
- з бюджетом
1135
Дт 641, 642
- зокрема по податку на
1136 Дт 641 (у частині дебіторської заборгованості, що
прибуток
виникла через переплату по податку на прибуток)
Примітка. У р. 1135 відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових
органів, а також переплата по податках, зборах і інших платежах до бюджету (без
урахування авансових платежів по податку на прибуток). Показник р. 1135 повинен бути
більше або дорівнювати показнику р. 1136.
Інша поточна дебіторська
1155
Дт 63, 65, 66, 68, 372, 373, 374, 375, 376, 377
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції 1160
Дт 352
Гроші і їх еквіваленти
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Назва статті

Код
Вихідні дані
рядка
Примітка. Наводяться суми коштів в національній або іноземній валютах. Суми коштів,
які не можна використовувати для операцій протягом одного року починаючи з дати
складання балансу або протягом операційного циклу в результаті обмежень,
відображаються у складі необоротних активів. У разі відповідності ознакам істотності
окремо може бути приведена в додаткових рядках 1166 і 1167 інформація про готівку і
гроші на рахунках в банку.
Витрати майбутніх періодів 1170
Дт 39
Інші оборотні активи
1190
Дт 331, 332, 643, 644
Всього по розділу II
1195
р. 1100 + р. 1110 + р. 1125 + р. 1130 + р. 1135 +
+ р. 1155 + ор. 1160 + р. 1165 + р. 1170 + р. 1190)

У статті «Запаси» відображається загальна вартість активів, які
визнаються запасами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
20 жовтня 1999 року №246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
02 листопада 1999 року за №751/4044 (зі змінами) (далі - Положення
(стандарт) 9), зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов
звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з
метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством.
У разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена у
додаткових статтях інформація про вартість виробничих запасів,
незавершеного виробництва, готової продукції та товарів. До підсумку
балансу включається загальна вартість запасів, інформація про вартість
окремих складових запасів наводиться у додаткових статтях в межах
загальної суми.
У додатковій статті «Виробничі запаси» відображається вартість запасів
малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і
допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих
виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів,
призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
У додатковій статті «Незавершене виробництво» відображаються
витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також
вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість
замовників за будівельними контрактами.
У додатковій статті «Готова продукція» відображаються запаси виробів
на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання,
укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають
технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним
вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником,
відображаються у складі незавершеного виробництва.
У додатковій статті «Товари» відображається без суми торгових націнок
вартість залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого
продажу.
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У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних
біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі,
птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для
реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за
справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові,
технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік
яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) 30.
У статті «Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи,
послуги» відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм
продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена
векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), скоригована на
резерв сумнівних боргів (нетто).
У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими
авансами» відображається сума авансів, наданих іншим підприємствам у
рахунок наступних платежів.
У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»
відображається дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів,
а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.
Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.
У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображається
заборгованість дебіторів, яка не відображена в окремих статтях щодо
розкриття інформації про дебіторську заборгованість або яка не може бути
включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається
у складі оборотних активів.
Показники дебіторської заборгованості наводяться у балансі за вартістю,
яка визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 08 жовтня 1999 року №237, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за №725/4018 (зі змінами)
(далі - Положення (стандарт) 10).
У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображають фінансові
інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно
реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами
грошових коштів), а також сума довгострокових фінансових інвестицій, які
підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
У статті «Гроші та їх еквіваленти» відображаються готівка в касі
підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть
бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в
дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти
в національній або іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для
операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом
операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних
активів та відображаються як необоротні активи. У разі відповідності
ознакам суттєвості окремо може бути наведена у додаткових статтях
інформація про готівку та гроші на рахунках в банку. До підсумку балансу
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включається загальна сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку
і гроші на рахунках в банку наводиться у додаткових статтях в межах
загальної суми.
У статті «Витрати майбутніх періодів» відображаються витрати, що
мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але
належать до наступних звітних періодів.
У статті «Інші оборотні активи» відображаються суми оборотних
активів, для відображення яких за ознаками суттєвості не можна було
виділити окрему статтю або які не можуть бути включені до наведених вище
статей розділу «Оборотні активи».
Розглянемо третій розділ активу «Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття». Методика заповнення наведена в таблиці
3.
Таблиця 3
Назва статті
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, і
групи вибуття
Баланс

Код
рядка
1200

Вихідні дані

1300

р. 1095 + р. 1195 + р.
1200

Дт 286

У розділі III «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття» відображається вартість необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність», затвердженого наказом Міністерства
фінансів України від 07 листопада 2003 року №617, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за №1054/8375 (зі
змінами) (далі - Положення (стандарт) 27).
Переходимо до характеристики та методики заповнення статей пасиву
балансу.
Розглянемо перший розділ пасиву «Власний капітал». Методика
заповнення наведена в таблиці 5.
Таблиця 5
Назва статті

Код
рядка
1400

Вихідні дані

1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Кт 40
Примітка. Наводиться зафіксована в засновницьких документах сума статутного капіталу,
іншого зареєстрованого капіталу, а також пайовий капітал в сумі, яка формується
відповідно до законодавства.
Капітал в дооцінках
1405
Кт 41
Примітка. Наводиться сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів.
Додатковий капітал
1410
Кт 421, 422, 424, 425
Примітка. У випадку якщо інформація про розмір емісійного доходу і накопичених
курсових різниць відповідає ознакам істотності, вона розкривається в додаткових рядках
1411 і 1412.
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Назва статті
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього по розділу 1

Код
рядка
1415
1420
1425
1430
1495

Вихідні дані
Кт 43
Кт 441 або (Дт 442)
(Дт 46)
(Дт 45)
(р. 1400 + р. 1405 + р. 1410 +р. 1415 ±
1420) - р.1425 - р.1430

У статті «Зареєстрований (пайовий) капітал» наводиться зафіксована в
установчих документах сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого
капіталу, а також пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до
законодавства.
У статті «Капітал у дооцінках» наводиться сума дооцінки необоротних
активів і фінансових інструментів.
У статті «Додатковий капітал» відображається емісійний дохід (сума, на
яку вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну
вартість), вартість безкоштовно отриманих необоротних активів, сума
капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені
курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші
складові додаткового капіталу.
У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених
курсових різниць відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у
додаткових статтях «Емісійний дохід» та «Накопичені курсові різниці». До
підсумку балансу включається загальна сума додаткового капіталу.
У статті «Резервний капітал» наводиться сума резервів, створених
відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства.
У
статті
«Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)»
відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого
збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при
визначенні підсумку власного капіталу.
У статті «Неоплачений капітал»відображається сума заборгованості
власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума
наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного
капіталу.
У статті «Вилучений капітал» господарські товариства відображають
фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених
товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в
дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.
У додатковій статті «Інші резерви» страховиками наводяться інші
компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до наведених
вище статей розділу. Сума інших резервів включається до підсумку балансу.
Розглянемо другий розділ пасиву «Довгострокові зобов’язання і
забезпечення». Методика заповнення наведена в таблиці 6.
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Таблиця 6
Назва статті

Код
рядка
1500

Вихідні дані

II. Довгострокові зобов'язання і
Кт 54
забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
1510
Кт 501-504
Інші довгострокові зобов'язання
1515
Кт 51, 52, 53, 55, 505, 506
Довгострокові забезпечення
1520 Кт 47 (у частині довгострокових забезпечень)
Примітка. Відображаються нараховані в звітному періоді майбутні витрати і платежі
(витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання і т. п.), розмір яких на дату
складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок.
Якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, така інформація
наводиться в додатковій стор. 1321.
Цільове фінансування
1525
Кт 48
Всього по розділу II
1595 р. 1500 + р. 1505 + р. 1510 + р. 1515 + р. 1520 +
р. 1525

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок
минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Довгострокові зобов’язання – це різні види зобов'язань підприємства,
термін погашення яких настає пізніше ніж через 12 місяців після звітної дати
або пізніше, ніж настає завершення виробничого циклу (якщо тривалість
циклу перевищує 12 місяців).
Забезпечення - це зобов'язання з невизначеною сумою або часом
погашення на дату балансу (п. 4 П(С)БО 11. У складі забезпечень наступних
витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні
витрати і платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні
зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути
визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки
грошових коштів цільового фінансування і цільових надходжень, отримані з
бюджету та інших джерел. Цільове фінансування — це стаття балансу, де
показується залишок коштів, отриманих підприємством ззовні для
фінансування певних заходів, програм і проектів, а також для покриття
планових збитків, які виникають внаслідок державного регулювання цін, і
для компенсації витрат, які через певні причини не можуть покриватися за
рахунок власних джерел.
У статті «Відстрочені податкові зобов'язання» наводиться сума податків
на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається
відповідно до Положення (стандарту) 17.
У додатковій статті «Пенсійні зобов'язання» наводиться сума
довгострокових зобов'язань, пов'язаних з виплатами по закінченні трудової
діяльності. Сума пенсійних зобов'язань включається до підсумку балансу.
У статті «Довгострокові кредити банків» наводиться сума
заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не
є поточним зобов'язанням.
У статті «Інші довгострокові зобов'язання» наводиться сума
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довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в
яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема
зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які
нараховуються відсотки.
У статті «Довгострокові забезпечення» відображаються нараховані у
звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх
відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання
балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних)
оцінок. У разі якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути
визнана суттєвою, така інформація наводиться у додатковій статті
«Довгострокові забезпечення витрат персоналу». До підсумку балансу
включається загальна сума довгострокових забезпечень.
У статті «Цільове фінансування» наводиться сума залишку коштів
цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з
інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з
наданням пільг з податку на прибуток підприємств.
Розглянемо третій розділ пасиву «Поточні зобов’язання і
забезпечення». Методика заповнення наведена в таблиці 7.
Таблиця 7
Назва статті

Код
рядка
1600

Вихідні дані

III. Поточні зобов'язання і
Кт 60, 31 (овердрафт)
забезпечення
Короткострокові кредити
банків
Поточна кредиторська
1610
заборгованість:
Кт 61
- за довгостроковими
зобов'язаннями
- за товари, роботи, послуги
1615
Кт 63
Примітка. Також в цьому рядку відображається кредитове сальдо рахунку 62, якщо
заборгованість, забезпечена векселем, виникла за товари, роботи, послуги, і не наводиться
в окремій стор. 1665 "Векселя видані".
- по розрахунках з бюджетом
1620
Кт 641, 642
- зокрема по податку на
1621
Кт 641 (за аналітичними розрізами)
прибуток
- розрахункам по страхуванню 1625
Кт 65
- розрахункам по оплаті праці
1630
Кт 66
Поточні забезпечення
1660
Кт 47 (у частини забезпечень, які планується
використовувати протягом 12 місяців з дати
складання балансу)
Примітка. Приводиться сума забезпечень, які планується використовувати протягом 12
місяців з дати складання балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне
забезпечення було створене.
Доходи майбутніх періодів
1665
Кт 69
Інші поточні зобов'язання
1690
Кт 36, 372, 373, 376, 377, 643, 644, 68
Всього по розділу III
1695 р. 1600 + р. 1610 + р. 1615 + р. 1620 + р. 1625 + р.
1630 + р. 1660 + р. 1665 + р. 1690

У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума
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поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них
кредитами.
У додатковій статті «Векселі видані» відображається сума
заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок
(робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів. Сума
зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями» відображається сума довгострокових зобов'язань, яка
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам
за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім
заборгованості, забезпеченої векселями, якщо вона наводиться в окремій
статті).
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом» відображається заборгованість підприємства за усіма видами
платежів до бюджету (включаючи податки з працівників підприємства). У
цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку
на прибуток.
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі
страхування» відображається сума заборгованості за відрахуваннями на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна
підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
оплати праці» відображається заборгованість підприємства з оплати праці,
включаючи депоновану заробітну плату.
У статті «Поточні забезпечення» наводиться сума забезпечень, які
планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття
витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено.
У статті «Доходи майбутніх періодів» відображаються доходи, отримані
протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до
наступних звітних періодів.
У статті «Інші поточні зобов'язання» наводяться суми зобов'язань, для
відображення яких за ознаками суттєвості не можна було виділити окрему
статтю або які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у
розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення".
Розглянемо четвертий розділ пасиву «Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття». Методика заповнення наведена в таблиці 8.
Таблиця 8
Назва статті
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Баланс

Код
рядка
1700

1900

Вихідні дані
Кт 680
р. 1495 + р. 1595 + р. 1695 + р.
1700
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У розділі IV «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються
зобов'язання, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27.
У п’ятому додатковому розділі V «Чиста вартість активів
недержавного пенсійного фонду" недержавні пенсійні фонди наводять
різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою
зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату.
Інформація щодо зазначеної вартості активів включається до підсумку
балансу.

