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1.

Види короткострокових зобов’язань і порядок їх оцінки

Згідно з загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку
короткострокові (поточні) зобов’язання визначаються як зобов’язання, для
ліквідації яких використовуються поточні активи, або прийняття інших
поточних зобов’язань.
Короткострокові (поточні) зобов’язання мають бути погашені протягом
одного фінансового року або операційного циклу діяльності підприємства – в
залежності від того, який з цих періодів виявиться довшим.
До короткострокових зобов’язань належать:
•
заборгованість за придбані, але не сплачені товарно – матеріальні
цінності і послуги;
•
короткострокові позики банку і поточна частина довгострокових позик;
•
нараховані зобов’язання по заробітній платі, податках, відсотках тощо;
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•
•

дивіденди до сплати;
одержані аванси.
В залежності від порядку визначення суми боргу короткострокові
зобов’язання поділяються на:
✓
фактичні зобов’язання – виникають на основі договору, контракту,
отриманого рахунку, в яких указується конкретна сума заборгованості;
✓
умовні зобов’язання – точна сума боргу не може бути визначена до
настання певної дати (наприклад, заборгованість зі сплати податків).
Оцінюються короткострокові зобов’язання згідно з принципом
собівартості, за номінальною вартістю.
2.

Облік рахунків і короткострокових векселів до сплати

Для обліку заборгованості перед постачальниками за придбані, але не
сплачені товарно – матеріальні цінності та послуги використовується
реальний, балансовий, пасивний рахунок «Рахунки до сплати». При
виникненні заборгованості перед постачальниками рахунок кореспондує, як
правило, з матеріальними рахунками, а при погашенні – з рахунком «Грошові
кошти».
Придбання товарів в кредит відображається:
Дт «Запаси» Кт «Рахунки до сплати»
При погашенні заборгованості перед постачальником складається
бухгалтерське
проведення:
Дт «Рахунки до сплати» Кт «Грошові кошти».
Якщо у процесі придбання товарно – матеріальних цінностей мають
місце випадки їх повернення постачальнику, або надання постачальниками
комерційних знижок, то в обліку використовується рахунок «Повернення
запасів і знижки». На суму повернених постачальникам товарно –
матеріальних цінностей або отриманих знижок в обліку складається
бухгалтерське проведення:
Дт «Рахунки до сплати» Кт «Повернення запасів та знижки».
До короткострокових зобов’язань відносяться також короткострокові
векселі, за допомогою яких можуть здійснюватися розрахунки з
постачальниками і банками.
Вексель до сплати – це зобов’язання по погашенню суми заборгованості
та відсотків, яке звичайно підтверджується офіційним документом –
кредитною угодою (векселем), в якому вказують конкретний термін і розмір
платежу. Відсотки є платою за користування кредитом протягом визначеного
часу.
Сума заборгованості по відсоткам = Основна сума заборгованості *
ставка відсотків * термін користування кредитом
Облік розрахунків з кредиторами із застосуванням вексельного обігу
ведеться на реальному, балансовому, пасивному рахунку «Векселі до
сплати».
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Погашення заборгованості постачальникам за допомогою векселя
відображається записом:
Дт «Рахунки до сплати» Кт «Векселі до оплати».
Після оплати векселя складаються бухгалтерські проведення:
1)
на основну вартість векселя
Дт «Векселі до сплати» Кт «Грошові кошти»
2)
на суму відсотків по векселю
Дт «Витрати на сплату відсотків» Кт «Грошові кошти»
При застосуванні векселів у розрахунках з банками за банківські позики,
можуть використовуватися два види векселя, залежно від способу сплати
відсотків: відсотковий і безвідсотковий.
Облік зобов’язань по заробітній платі та пов’язаних з нею
відрахуваннях
Порядок визнання та розкриття інформації про виплати працівникам на
міжнародному рівні регламентується МСБО19 «Виплати працівникам». Цей
стандарт вимагає від підприємства визнання:
•
зобов’язань, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, що
підлягають сплаті в майбутньому;
•
витрат,якщо підприємство отримує економічну вигоду внаслідок
послуги, яку надає працівник.
У бухгалтерському обліку відображається чотири види зобов’язань,
пов’язаних з оплатою праці:
1)
заборгованість з оплати праці;
2)
заборгованість за податками, що утримуються з заробітної плати;
3)
заборгованість по інших утриманнях із заробітної плати;
4)
заборгованість по відрахуваннях, пов’язаних із заробітною платою, які
сплачуються роботодавцем.
Для обліку витрат з оплати праці і зобов’язань, що існують у фірми до
моменту її виплати, використовуються рахунки «Витрати на оплату праці»
(відображається повна сума витрат, пов’язаних з використанням найманої
сили) та «Заробітна плата до сплати» (відображається сума , що залишилась
після всіх відрахувань і. підлягає сплаті працівникам).
Рахунок «Заробітна плата до сплати» є реальним, балансовим, пасивним
рахунком, по кредиту якого відображається виникнення зобов’язань з оплати
праці при її нарахуванні, а по дебету – їх погашення при виплаті заробітної
плати.
На суму нарахованої заробітної плати і утримань із неї на рахунках
бухгалтерського обліку відображаються записи:
Дт «Витрати на оплату праці»
Кт «Прибутковий податок до сплати»,
Кт «Утримання на обов’язкове соціальне страхування»
Кт «Профспілкові внески до сплати»,
Кт «Заробітна плата до сплати».
3.
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Погашення заборгованості перед персоналом здійснюється шляхом
зарахування заробітної плати на банківські рахунки персоналу. При цьому
складається бухгалтерський запис:
Дт «Заробітна плата до сплати» Кт «Грошові кошти».
Крім зобов’язань щодо працівників, у роботодавців існують також інші
зобов’язання, безпосередньо пов’язані з оплатою праці персоналу. Ці
зобов’язання обумовлені відповідними федеральними законами та
контрактними обов’язками. Деякі з цих зобов’язань утримуються із
заробітної плати працівників і перераховуються до відповідних органів, а
деякі мають бути оплачені роботодавцем і становлять додаткові витрати
фірми.
Утримання із заробітної плати регулюються законодавством кожної
країни.
Види утримань і з заробітної плати працівників
Утримання із заробітної плати
Обов’язкові (згідно з федеральними Добровільні – для особливих цілей (за дорученням
законами)
працівників)
податок на
особистий
прибуток
громадян

утримання на профспілкові
обов’язкове
внески
соціальне
страхування

страхування
життя

медичне
страхування

внески до погашення
ощадних
позик та
фондів
ін.

Федеральні внески на обов’язкове соціальне страхування, які
утримуються із заробітної плати працівників, направляються на пенсійне
забезпечення,
медичне
обслуговування,
надання
допомоги
по
непрацездатності.
Більшість громадян зобов’язані складати річну податкову декларацію. В
ній відображаються заробітна плата та інші прибутки, отримані від роботи по
найму. Сума податку залежить від розміру заробітку і пільг, наданих
конкретній особі. Наприкінці кожного року роботодавець складає на кожного
працівника чотири примірника Декларації про заробітну плату і податки за
минулий рік. Перший направляється в Управління соціального страхування,
яке потім передає частину даних Податковому управлінню, другий додається
до переказу федеральних податків, третій – муніципальних, четвертий
залишається у розпорядженні працівника.
Із заробітної плати працівника також можуть здійснюватися утримання
на добровільній основі. Це внески на додаткове пенсійне забезпечення, до
ощадних фондів, на страхування, погашення кредитів та інші. Ці утримання
здійснюються за дорученням працівників. Суми, утримані із заробітної плати
працівників, перераховуються роботодавцем до відповідних державних
органів чи фондів.
Роботодавець несе також інші витрати та має зобов’язання, пов’язані із
оплатою праці. До таких зобов’язань належать: обов’язкові відрахування на
соціальне страхування (у частині, яка підлягає сплаті роботодавцем),
обов’язкові відрахування до фонду зайнятості.
На рахунках бухгалтерського обліку обов’язкові відрахування із фонду
заробітної плати, що сплачуються роботодавцем, відображаються:
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Дт «Витрати на обов’язкові відрахування із заробітної плати»
Кт «Відрахування на обов’язкове соціальне страхування»
Кт «Відрахування до фонду зайнятості».
Суть, види та оцінка довгострокових зобов’язань

4.

Довгострокові зобов’язання – це кредиторська заборгованість, термін
погашення якої перевищує один фінансовий рік.
До них відносяться: зобов’язання за векселями виданими, з випущених
облігацій, з фінансового лізингу та ін.
Вартість довгострокових зобов’язань визначається основною сумою
боргу і сумою відсотків, які нараховуються на суму боргу. При цьому
відсотки сплачуються періодично протягом усього терміну дії
довгострокових зобов’язань.
5.

Облік довгострокових векселів та облігацій

Довгостроковий вексель - це вексель, термін дії якого складає більше
одного фінансового року. Особливістю цього виду векселів є те, що вони
можуть забезпечуватися заставою у вигляді активів. Наприклад, заставні
векселі використовуються компаніями при придбанні об’єктів основних
засобів.
Сума боргу за довгостроковими векселями оцінюється за справедливою
ринковою вартістю ресурсів, які отримані в результаті розміщення цього
виду довгострокових зобов’язань. Крім того, по векселю розраховуються
періодичні витрати на сплату відсотків, виходячи із ринкової ставки відсотка,
яка діяла на момент випуску
Заборгованість по довгострокових векселях може бути сплачена при
настанні терміну погашення всією сумою, яка включає основний борг і
відсотки, або погашення здійснюється згідно з умовами векселя по періодах
протягом всього строку дії векселя (однакова частка основної суми боргу і
відсотків).
У Балансі сума довгострокової заборгованості по векселю, яка підлягає
сплаті протягом поточного фінансового року відображається в розділі
«Поточні зобов’язання» (як короткострокова заборгованість), а решта
заборгованості по довгострокових векселях - в розділі «Непоточні
зобов’язання» (як довгострокова заборгованість).
Облік довгострокових векселів до сплати ведеться на реальному,
балансовому, пасивному рахунку «Заставні векселі до сплати», кредитове
сальдо якого показує суму боргу по довгострокових векселях на певну дату.
По кредиту цього рахунку відображається виникнення заборгованості по
довгостроковому векселю, а по дебету – її погашення.
При отриманні компанією кредиту для фінансування капітальних
вкладень, в обліку здійснюється бухгалтерський запис:
Дт «Грошові кошти» Кт «Заставні векселі до сплати».
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Погашення заборгованості по довгостроковому векселю відображається
на рахунках бухгалтерського обліку записом:
Дт «Заставні векселі до сплати»
Дт « Витрати на сплату відсотків»
Кт «Грошові кошти».
Довгострокові облігації – це цінні папери, які засвідчують внесення їх
власниками певних коштів і підтверджують зобов’язання емітента
відшкодувати власникові номінальну вартість цих цінних паперів у
передбачений термін із виплатою відсотків за встановленою ставкою.
Залежно від мети випуску, процедури виплати відсотків, умов
погашення та забезпечення довгострокові облігації класифікуються за
такими ознаками:
1)
залежно від мети випуску:
•
розрахункові облігації;
•
облігації, які випускаються для рефінансування;
•
консолідовані облігації.
2)
залежно від наявності забезпечення (гарантії):
•
забезпечені (заставні) облігації;
•
облігації, що не мають спеціального забезпечення (незабезпечені
облігації).
3)
залежно від умов погашення:
•
прості (фіксовані) облігації;
•
облігації з послідовним погашенням (серійні облігації);
•
конвертовані облігації.
4)
залежно від порядку реєстрації:
•
реєстровані (іменні) без купонні облігації;
•
облігації на пред’явника або безадресні купонні облігації.
5)
залежно від порядку виплати відсотків:
•
прості облігації;
•
дохідні облігації;
•
реєстровані (іменні) облігації;
•
облігації на пред’явника.
Облік зобов’язань по довгострокових облігаціях ведеться на реальному,
балансовому, пасивному рахунку «Облігації до сплати», кредитове сальдо
якого означає суму боргу по випущених довгострокових облігаціях на певну
дату. По кредиту цього рахунку відображається виникнення зобов’язань
перед утримувачами довгострокових облігацій при їх розміщенні, а по дебету
– їх погашення. У Балансі зобов’язання по довгострокових облігаціях
відображаються в розділі «Непоточні зобов’язання».
6.

Облік довгострокових орендних зобов’язань

Одним із видів довгострокових зобов’язань є довгострокова оренда
(терміном від трьох і більше років), яка називається фінансовим лізингом.
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Оренда – це договірне, строкове, платне володіння і користування
майном, яке передається орендодавцем орендареві для здійснення
господарської діяльності. Взаємовідносини між орендодавцем і орендарем
регламентуються договором.
Фінансовий лізинг – це оренда, за умовами якої орендар бере на себе всі
ризики та витрати, які пов’язані з експлуатацією орендованого майна.
Згідно з МСБО17 «Оренда» лізинг визнається фінансовим за умови, що
в договорі на оренду передбачений хоча б один із таких чинників:
−
після закінчення строку оренди право власності на майно переходить
до орендаря;
−
орендарю надається можливість після закінчення строку оренди
придбати майно за ціною, яка значно нижча від ринкової;
−
теперішня вартість орендних виплат складає суттєву частку ринкової
вартості об’єкта на дату початку дії договору оренди (90% і більше);
−
строк оренди охоплює більшу частину терміну експлуатації
орендованого майна (75% і більше).
Надходження виробничого обладнання на умовах фінансового лізингу і
відповідне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів
відображається в обліку бухгалтерським записом:
Дт «Орендоване обладнання» Кт «Зобов’язання по лізингу».
Виробниче обладнання, придбане за умовах фінансового лізингу,
відноситься до складу довгострокових активів, що амортизуються. На суму
нарахованої амортизації складається бухгалтерське проведення:
Дт «Витрати на амортизацію орендованого обладнання»
Кт «Накопичена амортизація орендованого обладнання».
Для розрахунків з орендодавцем компанія – орендар складає графік
платежів по фінансовому лізингу. Кожен лізинговий платіж включає основну
суму боргу і суму відсотків по цьому боргу, що на рахунках бухгалтерського
обліку відображається записом:
Дт «Витрати на сплату відсотків» , Дт «Зобов’язання по лізингу»
Кт «Грошові кошти»
В Балансі основні засоби отримані на умовах фінансового лізингу,
відображаються у розділі «Непоточні активи», а зобов’язання по
фінансовому лізингу – у розділі «Непоточні зобов’язання». Та частка
довгострокових орендних зобов’язань, що підлягає сплаті в поточному
фінансовому році, показується в складі короткострокової заборгованості у
розділі «Поточні зобов’язання».

