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ВСТУП 

 

Продуктивна діяльність кожного підприємства залежить від його фінансового 

стану, а той в свою чергу від управління активами підприємства. Основною метою 

управління активами є їх оптимізація та поліпшення шляхів використання на 

підприємстві.  

Важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його забезпечення 

необоротними активами, адже вони є основою підприємницької діяльності. Стан 

забезпечення підприємства необоротними активами має суттєвий вплив на 

фінансовий стан підприємства. При цьому їх наявність спричиняє необхідність 

обліку та контролю. Адже, як правило, це дорогі активи, використання яких впливає 

на результати господарської діяльності. 

Необоротні активи становлять вагому складову майна будь-якого підприємства, 

тому є досить специфічним об’єктом обліку, аналізу та контролю. Метою організації 

управління та контролю необоротними активами є їх своєчасне оновлення та 

покращення результативності використання. Необхідність  оновлення пояснюється 

високою конкуренцією на ринку.  

Крім того, перевірчі органи зазвичай приділяють особливу увагу операціям з 

необоротними активами. Адже податкові правила обліку не завжди збігаються з 

бухгалтерськими, що може призвести до помилок при оподаткуванні та нарахування 

штрафних санкцій. 

Контроль за використанням необоротних активів розглядається перш за все як 

скорочення витрат та підвищення економічної ефективності коштом власних 

ресурсів. 

Сутність необоротних активів підприємства досліджували такі вчені-

економісти, як: М. Лучко; проблеми обліку та амортизації основних засобів, а також 

відмінностей бухгалтерського і податкового обліку досліджував О.П.Кропа , 

Г.Г.Кірейцева; основні шляхи надходження необоротних активів на підприємство, 
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критерії їх визнання та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку 

досліджували С.М. Кафка, О.С. Степанюк; питання сутності, класифікації та обліку 

основних засобів у сучасних умовах господарювання розглядали І.М. Сафронська, 

Г.Є. Бєсєдина, Т.В. Ковальова та багато інших науковців. Ці науковці глибоко 

вивчали досліджуване питання, а також зробили значний внесок для подальшого 

його дослідження.  

Мета дослідження полягає у визначеннні шляхів вдосконалення організації 

обліку, контролю та аналізу необоротних активів підприємства на основі вивчення 

теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань: 

– розглянути сутність та класифікацію необоротних активів на підприємстві; 

– визначити особливості визнання, оцінки та обліку необоротних активів на 

підприємстві; 

– вивчити особливості контролю та аналізу необоротних активів на 

підприємстві; 

– розкрити загальну характеристику підприємства ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА»; 

– визначити практичні особливості обліку необоротних активів на 

підприємства ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»; 

– проаналізувати здійснення контролю та аналізу необоротних активів на 

підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»; 

– охарактеризувати можливості вдосконалення обліку необоротних активів в 

умовах автоматизованої обробки; 

– запропонувати шляхи покращення обліку необоротних активів підприємства 

на основі використання національних та міжнародних стандартів; 

– розкрити можливості поліпшення контролю та аналізу необоротних активів 

на підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА». 
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Об’єктом дослідження є необоротні активи підприємства ТОВ «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА», а предметом – особливості організації та здійснення обліку 

контролю й аналізу необоротних активів підприємства.  

Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, методи 

причинно-наслідкового та абстрактно-логічного характеру. Для оцінки фінансового 

стану підприємства використані аналітичні та статистичні методи, а саме 

групування, середніх та відносних величин, порівняльного аналізу, систематизації та 

узагальнення. Також загальними методами дослідження слугували діалектичний 

метод пізнання, який допоміг цілеспрямовано вивчиттни  економічні поняття; 

факторний аналіз, який використовувався для комплексного аналізу діяльності 

підприємства; індукція, яка використовувалася в якості специфічного економічного 

доказу та дедукція, за допомогою якої робили логічний висновок. 

Інформаційною базою для написання роботи були: законодавчі та нормативно-

правові акти України, статистична інформація Державного комітету статистики 

України, дані Міністерства аграрної політики України, бухгалтерська і фінансова 

звітність підприємства за останні 3 роки, матеріали досліджень вітчизняних і 

закордонних вчених, опубліковані у періодичних виданнях та розміщені у мережі 

Інтернет, а також власні спостереження за роботою на підприємстві. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1.1 Економічна сутність і класифікація необоротних активів 

підприємства 

 

Для функціонування та ведення господарської діяльності, підприємства 

використовують необоротні активи. Майже неможливо знайти підприємство на 

балансі якого для прикладу не зазначені як основні засоби. При цьому їх наявність 

передбачає їх обов’язковий облік, аналіз та контроль. 

Необоротні активи – це активи очікувана тривалість використання яких 

перевищує 1 рік. Або згідно НП(С)БО необоротні активи – це всі активи, що не є 

оборотними [32]. Ці активи не беруть участь у господарському обороті, але є 

невід’ємною частиною функціонування будь-якого підприємства. Типовими 

прикладами необоротних активів є будинки, машини, виробниче обладнання, 

автомобілі, придбання ліцензії, патенти, дебіторська заборгованість з терміном 

погашення понад 1 рік, а також тварини, якщо це сільськогосподарське 

підприємство. 

Попри безліч думок, під час визначення сутності необоротних активів науковці 

у своїх переконаннях загалом розділились на дві групи. Одна група вважає, що 

необоротні активи – це майнові цінності підприємства, інша, – що це матеріальні та 

нематеріальні ресурси. Проте, узагальнюючи твердження дослідників, можна 

сказати, що необоротні активи – це активи, правдиво виражені у своїй вартості, що 

використовується підприємством тривалий час (більше одного року) і від яких 

очікується отримати вигоду у майбутньому [46]. 
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Аналіз наукових досліджень дає змогу побачити, що немає однозначного 

тлумачення цієї категорії. Розглянемо таблицю 1.1 з різноманітними підходами до 

трактування визначення – «необоротні активи». 

Таблиця 1.1 

Підходи до трактування визначення «Необоротні активи» 

Джерело Визначення автора 

Диба В. М. [2] Необоротні активи – сукупність майнових цінностей 

підприємства, які багаторазово беруть участь у процесі 

господарської діяльності і які переносять на продукцію свою 

вартість частинами. 

Загородній А. Г., 

Вознюк Г. Л. [12] 

Необоротні активи – сукупність майнових цінностей 

підприємства, які багаторазово беруть участь у процесі його 

господарської діяльності. 

Кузнєцов В., 

Михайленко О. [46]. 

Необоротні активи – нематеріальні ресурси та матеріальні 

ресурси, що є власністю підприємства і забезпечують його 

функціонування, термін корисного використання яких становить 

більше одного року чи операційного циклу. 

Мочерний С. В. [46] Необоротні активи – матеріальні, нематеріальні та фінансові 

ресурси, термін корисного використання яких перевищує 

календарний рік (або операційний цикл). 

Сеймон В. С. [12] Необоротні активи – це сукупність матеріальних і 

нематеріальних ресурсів та прав, які належать суб’єкту 

господарювання, беруть участь у виробничому процесі, 

переносять свою вартість на продукцію частинами та корисний 

ефект від використання яких очікується отримувати протягом 

періоду, який становить більше одного року. 

Шелудько В. М [46] Необоротні активи – це майно підприємства, яке призначене 

для тривалого використання у процесі фінансово-господарської 

діяльності. 

  Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [2,12,46]. 
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 Неоднозначні підходи до визначення цієї категорії обумовлені еволюцією 

поглядів в економічній теорії. 

Розглянемо трактування необоротних активів у вітчизняних нормативно-

правових джерелах. 

Таблиця 1.2 

Визначення необоротних активів у нормативно-правових актах 

Джерело Визначення 

НП(С)БО № 1 “Загальні 

вимоги до фінансової 

звітності” [32]. 

 

Необоротні активи – усі активи, що не є оборотними. 

Про порядок віднесення 

майна до такого, що 

включається до складу 

цілісного майнового 

комплексу державного 

підприємства [26]. 

 

Необоротні активи – основні засоби (необоротні 

матеріальні активи) та нематеріальні активи. 

Про затвердження 

Інструкції з 

бухгалтерського обліку 

основних засобів і 

нематеріальних активів 

банків України  [28]. 

 

Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні 

ресурси, які є на балансі ФПУ та надані у розпорядження 

структурним підрозділам для їх експлуатації і термін 

корисної експлуатації яких, як очікується, становить 

більше одного року. 

Порядок 

бухгалтерського обліку, 

збереження та 

використання 

необоротних активів у 

Федерації профспілок 

України : розпорядження 

голови ФПУ № 180 від 13 

листопада 2006 року [50]. 

 

Необоротні активи – усі активи, що не є оборотними. 
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Продовження табл. 1.2 

Про порядок віднесення 

майна до такого, що 

включається до складу 

цілісного майнового 

комплексу державного 

підприємства: наказ 

Фонду державного майна 

України № 1954 від 

29.12.2010 р. [26]. 

Необоротні активи – матеріальні та нематеріальні 

ресурси, які закріплюються за підприємством на праві 

господарського відання чи праві оперативного управління 

і забезпечують провадження його основної діяльності та 

термін корисної експлуатації яких становить більше 

одного року або операційного циклу, якщо він більший, 

ніж рік. 

Джерело : Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [32,26,28,26,]. 

 

У зарубіжному законодавстві поняття «необоротні активи» визначається по-

різному. У Швейцарії необоротні активи в активі балансу об'єднані в одну групу – 

основні засоби; в Росії – оборотні активи, які включають нематеріальні активи, в 

Німеччині – основний капітал та фінансові активи; в Естонії – основне майно [16, с. 

296–297]. 

У Плані рахунків підприємств (наказ Мінфіну від 30.11.1999 № 291) [29] 

необоротні активи представлено класом 1. У таблиці 1.3 розглянемо класифікацію 

необоротних активів за групами. 

Таблиця 1.3 

Класифікація необоротних активів 

 

Група необоротних активів 

 

Найбільш типові приклади 

 

Правила обліку 

Інвестиційна нерухомість Нерухомість, яка використовується 

виключно для отримання доходу 

шляхом здавання в оренду. 

П(С)БО 32, 

МСБО 40 

Основні засоби Земля, машини, обладнання, 

автомобілі, тварини, інструменти, 

прилади, меблі. 

П(С)БО 7,МСБО 

16 

Інші необоротні матеріальні 

активи 

Інші різновиди основних засобів: 

тимчасові споруди (забори, фургони, 

кіоски), малоцінні необоротні 

матеріальні активи (МНМА, основні 

засоби вартістю ≤ 20 000 грн), книги у 

бібліотеках, вартість поліпшень чи 

модернізації орендованих основних 

засобів. 

П(С)БО  

МСБО 16 
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Продовження табл. 1.3 

Нематеріальні активи Ліцензії на використання 

комп’ютерних програм, придбані 

торгівельні марки, інші об’єкти 

інтелектуальної власності. 

П(С)БО 8, 

МСБО 38 

Накопичений знос 

(амортизація) 

Знос (амортизація), які були 

накопичені за всі роки (основних 

засобів, нематеріальних активів,  

біологічних активів). 

П(С)БО 7, 8,30; 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

Придбані акції інших підприємств з 

метою контролю та отримання 

дивідендів тривалий період, облігації зі 

строком погашення більше року тощо; 

можуть бути довгострокові банківські 

депозити (більше року), особливо якщо 

вони оформлені ощадним депозитним 

сертифікатом. 

П(С)БО 12, 

МСБО 32 

Капітальні інвестиції Кошти витрачені на створення 

основних засобів, нематеріальних 

активів, довгострокових біологічних 

активів. 

П(С)БО 7, 8,30; 

Довгострокові біологічні 

активи 

У сільськогосподарських 

підприємств тварини, які 

використовуються з метою 

довгострокового отримання доходу 

(стадо дійних корів, коні, вівці, інша 

худоба); 

багаторічні насадження, наприклад 

яблуневі сади. 

П(С)БО 30, 

МСБО 40 

Відстрочені 

податкові активи 

Штучний актив, який виникає 

внаслідок особливостей 

розрахунку податку на прибуток, 

зокрема перенесення збитку за 

податковою декларацією на 

наступні періоди. 

П(С)БО 17, 

МСБО 12 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

Дебіторська заборгованість з 

терміном погашення більше року, 

наприклад видана позика працівнику, 

заборгованість по отриманому векселю. 

П(С)БО 10, 

МСБО 32 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 
 
 

Продовження табл.1.3 

Інші необоротні активи Можуть бути довгострокові 

витрати майбутніх періодів; 

також можуть бути 

довгострокові депозити, якщо 

використання грошей неможливе 

протягом 12 місяців; 

активи, які виникають по 

орендованим основним засобам 

при застосуванні норм нового 

МСФЗ 16 “Оренда”. 

НП(С)БО 1, 

МСФЗ 16 

Гудвіл Штучний актив, який виникає при 

придбанні підприємств, цілісних 

майнових комплексів, контрольних 

пакетів акцій і складанні 

консолідованої фінзвітності. Гудвіл = 

ціна придбання – (придбані активи – 

набуті зобов’язання). 

НП(С)БО 2, 

П(С)БО 19, 

МСФЗ 3 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [24,1]. 

 

Розглянемо детальніше деякі групи необоротних активів. 

Інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах фінансової 

оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані 

з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або 

продажу [38].  

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земельна ділянка, будівля (чи її 

частина) або їх поєднання, а також активи, які утворюють з інвестиційною 

нерухомістю цілісний майновий комплекс і сукупно генерують грошові потоки (п. 9 

П(С)БО 32). 

Наступною розглянемо групу основних засобів. Згідно П(С)БО 7 основні 

засоби – це матеріальні активи, які утримуються підприємством з метою 

використання у процесі виробництва (діяльності) або постачання товарів, надання 

послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
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(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший 

за рік) [39].  

Основні засоби – це основа підприємства: будівлі, верстати та інше виробниче 

обладнання, комп’ютери, телефони, автотранспорт тощо. Розглянемо найтиповіші 

способи трактування поняття основних засобів в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Трактування сутності поняття «основні засоби» 

№ Автор, джерело Визначення 

1 

Наказ Міністерства 

фінансів України «Про 

затвердження Положення 

(стандарту) 

бухгалтерського обліку 7 

«Основні засоби» від 

27.04.2000 р. № 92 [58] 

Матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання яких 

більше одного року (або операційного циклу, якщо 

він довший за рік). 

2 

Міжнародний стандарт 

бухгалтерського обліку 16 

(МСБО 16) «Основні 

засоби» [50] 

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 більше одного періоду. 

3 Й.С. Завадський [3, с. 289] 

Засоби праці, що беруть участь у процесі 

виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи 

при цьому свою натуральну форму, і поступово, в 

міру зношення, переносять свою вартість на 

продукцію, що виробляється. 

4 С.М. Гречко [4, с. 24] 

Необоротний актив, що призначений для 

господарської діяльності, тобто планується 

використовувати в господарській діяльності. 

5 Н.Д. Бабяк [5, с. 178] 

Активи з терміном корисного використання більше 

одного року, які використовуються на підприємствах 

у декількох операційних циклах з метою отримання 

економічної вигоди, не втрачаючи при цьому 

матеріально-речової форми, та переносять свою 

вартість на знов створену продукцію частинами у 

вигляді нарахованих амортизаційних відрахувань. 
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Продовження табл. 1.4 

6 
О.В. Коваленко, І.В. 

Громова [6, с.21] 

Частина засобів виробництва, які діють у процесі 

виробництва протягом тривалого періоду, зберігають 

при цьому впродовж усього періоду натурально-

речовинну форму і переносять свою вартість на 

продукцію частинами у міру зносу у вигляді 

амортизаційних відрахувань. 

7 Ю.В. Неміш [70, с. 66] 

Вартісно виражені ресурси, які утримуються 

суб’єктом господарювання з метою використання в 

процесі виробництва, постачання товарів і послуг, 

надання в оренду іншим особам або для здійснення 

адміністративних чи соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк експлуатації яких становить не 

менше одного року, чи визначається межами 

операційного циклу понад один рік, вартість яких 

зменшується в процесі використання. 

8 
Податковий кодекс України 

[53, ст.14.1.138.] 

Матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 

копалин, наданих у користування ділянок надр (крім 

вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, 

автомобільних доріг загального користування, 

бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, 

вартість яких не перевищує 6000 грн., невиробничих 

основних засобів і нематеріальних активів), що 

призначаються платником податку для використання 

у господарській діяльності платника податку, вартість 

яких перевищує 6000 грн. і поступово зменшується у 

зв’язку з фізичним або моральним зносом та 

очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію 

становить понад один рік (або операційний цикл, 

якщо він довший за рік). 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [50,58,3,4,5,6,66,53]. 

 

Отже, є різні критерії визнання основних засобів, як бачимо, деякі автори навіть 

звужують сферу їх використання. Більшість авторів у своїх висновках щодо 

трактування цього поняття вказують саме на строк корисного використання, який 

має бути більше одного року або операційного циклу. Інші автори важливим 

критерієм вважають амортизацію.  

В бухгалтерському обліку існує можливість розглядати складні основні 

засоби у двох варіантах (затверджених п. 8 Методичних рекомендацій з  
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бухгалтерського обліку основних засобів, наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. 

№ 561): 

– як один основний засіб, тобто закінчений багатокомпонентний пристрій 

(комплекс), що складається з конструктивно з’єднаних предметів. Це все відповідно 

має один інвентарний номер;  

– як декілька основних засобів, тобто конструктивно відокремлених 

предметів, призначених для виконання певних самостійних функцій. Кожний 

предмет має відповідно свій інвентарний номер.  

Яскравий приклад багатокомпонентного основного засобу – комп’ютер. Його 

можна поставити на баланс як один єдиний основний засіб, так і як декілька 

окремих основних засобів (монітор, системний блок, клавіатура, мишка). Кожний з 

цих підходів правильний і який обрати – це питання професійного судження 

бухгалтера і практичної доцільності. Так, якщо вартість кожного з об’єктів виділена 

у документах, окремий облік компонентів для комп’ютера кращий, адже вони в ході 

експлуатації можуть замінятися [17].  

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» до 

складу групи «Інші необоротні матеріальні активи» віднесено «Малоцінні 

необоротні матеріальні активи» (МНМА). 

Проте, виникає розбіжність у цьому твердженні з Податковим Кодексом 

України, в якому не вказано, для функцій ПКУ, що МНМА є основними засобами. 

В таблиці 1.5 наведено групи основних засобів. 

Таблиця 1.5 

Групи основних засобів 

Основні засоби 

(рахунок 10) 

Інші необоротні матеріальні активи 

(рахунок 11) 

Земельні ділянки Бібліотечні фонди 

Капітальні витрати та поліпшення земель, не 

пов’язані з будівництвом 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

(МНМА) /основні засоби з вартістю не 

більше 20 000 грн. 
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Продовження табл. 1.5 

Будівлі, споруди та передавальні пристрої Тимчасові (нетитульні) споруди 

Машини та обладнання Природні ресурси 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інвентарна тара 

Транспортні засоби Предмети прокату 

Багаторічні насадження Інші необоротні матеріальні активи 

(наприклад, вартість модернізації, поліпшень 

орендованих основних засобів) 

Тварини  

Інші основні засоби  

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [1,29]. 

 

Наступна група - нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи (НМА) – це ті ресурси підприємства, які не мають 

матеріальної форми та очікується, що вони можуть приносити економічні вигоди 

понад один рік. Їх можна придбати, створити власними силами, отримати 

безоплатно або шляхом обміну на інші активи [40]. 

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку [34] нематеріальними 

активами є:  

–  Права користування природними ресурсами; 

–  Права користування майном; 

–  Права на комерційні позначення; 

–  Права на об’єкти промислової власності; 

–  Авторське право та суміжні з ним права; 

–  Інші нематеріальні активи. 

Довгострокові фінансові інвестиції – це придбані акції інших підприємств з 

метою контролю та отримання дивідендів тривалий період, облігації зі строком 

погашення більше одного року тощо. 
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Функціями цінних паперів є залучення додаткових фінансових ресурсів, 

інвестування, отримання прибутку, посвідчення права на частку в статутному 

капіталі. 

Сучасні цінні папери здебільшого електронні. Винятком можуть бути векселі та 

деривативи, які паперові. Відповідно до Закону Про цінні папери та фондовий ринок 

[27], виділяємо дві форми цінних паперів: бездокументарні – існують тільки як 

електронні (облікові) записи на рахунку у системі депозитарного обліку цінних 

паперів (депозитарії). Приклади: акції, облігації; документарні – паперовий або 

електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить 

найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити 

[27].  

Наступна група – капітальні інвестиції. Це витрати на капітальне будівництво, 

придбання основних засобів, інших необоротних активів. Згідно П(С)БО 7 

капітальні  інвестиції  в  необоротні  матеріальні  активи –   

витрати   на   будівництво,   реконструкцію,   модернізацію  (інші  

поліпшення,   що   збільшують  первісну  (переоцінену)  вартість),  

виготовлення,  придбання об'єктів матеріальних необоротних активів  

(у  тому  числі  необоротних матеріальних активів, призначених для  

заміни  чинних,  і  устаткування  для  монтажу),  що  здійснюються  

підприємством [39]. 

Довгострокова дебіторська заборгованість згідно П(С)БО 10 – сума   

дебіторської заборгованості,  яка виникає в ході нормального операційного циклу 

або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу [36]. Залишки 

дебіторської заборгованості поділяються на поточну дебіторську заборгованість та 

довгострокову дебіторську заборгованість, різниця – поріг 12 місяців. Строк 

погашення має бути прописаний у договорі, по ньому і визначається яка саме це 

заборгованість – поточна чи довгострокова.  
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Тварини або рослини, що утримує підприємство називають біологічними, вони 

також поділяються на поточні та довгострокові. Поточні біологічні активи  –  не 

належать до необоротних активів, а от довгострокові – так.  

Отже, існує низка підходів до визначення сутності необоротних активів 

підприємства, як у науковій літературі, так і в нормативно-правових актах. 

Усунення розбіжностей у трактуванні поняття «необоротні активи» та їх 

класифікації дасть змогу належним чином організувати бухгалтерський облік даної 

ділянки та забезпечити повне відображення інформації про них у фінансовій 

звітності підприємства. 

 

1.2 Визнання, оцінка та облік необоротних активів на підприємстві 

 

Умовою успішного функціонування підприємства є наявність необоротних 

активів. Одним з основних завдань обліку необоротних активів є надання повної, 

правдивої та неупередженої інформації щодо них. Щоб інформація була 

максимально правдивою, такою, що відповідає дійсності, необхідний постійний 

контроль та аналіз на усіх стадіях використання того чи іншого необоротного 

активу. 

 Щодо визначення необоротних активів у податковому обліку, то слід звернути 

увагу на те, що на сьогодні податковий облік наближений до бухгалтерського, але є 

певні відмінності [35,36,37,38,39]. 

По-перше, малоцінні необоротні активи (МНМА) не вважаються основними 

засобами для цілей ПКУ. 

По-друге, строки корисного використання нематеріальних активів та основних 

засобів підприємство обирає не менші, ніж визначені ПКУ. 

По-третє, дооцінка або уцінка основних засобів на підприємстві, які ведуть 

облік податкових різниць, коригується, тобто її результати виключаються. 

Первинним елементом обліку є відображення його об’єктів в одному вимірнику 

– оцінці. Оцінка є основою методології бухгалтерського обліку. Різні способи 
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оцінки застосовуються при певних умовах, адже методи оцінки здійснюють вплив 

на фінансовий стан підприємства, на структуру балансу і результати діяльності та 

відповідно – облікову політику. Наведемо перелік операцій (таблиця 1.6) при яких 

необхідно здійснити оцінку необоротного активу. 

Таблиця 1.6 

Операції з необоротними активами, що потребують проведення їх оцінки 

 

 

НАДХОДЖЕННЯ 

(під час визнання) 

при внеску в статутний капітал; 

при придбанні; 

при безоплатному отриманні; 

при створенні; 

тощо; 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ 

(після визнання) 

при введенні в експлуатацію; 

при нарахуванні амортизації; 

при переоцінці; 

при капітальному ремонті; 

при зменшенні або відновленні; 

 

ВИБУТТЯ 

(при припиненні визнання) 

при ліквідації; 

при недостачі, псуванні, форс-мажорних обставинах; 

при передачі у фінансову оренду; 

тощо. 

Джерело : Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [4]. 

Згідно з правилами бухгалтерського обліку підприємства можуть самостійно 

обирати методи оцінки необоротних активів – за справедливою чи за історичною 

(фактичною). Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних 

активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 

(переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів. При 

цьому справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або сплатити 

зобов’язання за звичайних умов на певну дату (п. 4 П(С)БО 7) [39]. 

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/september/issue-75/article-11532.html
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Кожна група необоротних активів має критерії визнання, оцінки та особливості 

обліку, що пропонуємо розглянути далі. 

Найбільшою групою необоротних активів є основні засоби. До основних 

нормативних документів, які регулюють питання оцінки, визнання та обліку 

основних засобів належать:  

– Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 

затверджений наказом Мінфіну від 27.04.2000 № 92 (далі – П(С)БО 7) [7]; 

–  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, 

затверджені  наказом Мінфіну від 30.09.2003 року № 561 (далі – Методрекомендації 

№ 561);  

– Закон “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінювальну 

діяльність в Україні” від 12 липня 2001 р. № 2658 (далі – Закон № 2658). 

 Щоб віднести актив до основних засобів необхідно виконання двох умов : 

 Він існує у матеріальній формі; 

 Планується для довгострокового використання. 

Виділимо головні характеристики податкового визначення основних засобів та 

порівняємо їх з бухгалтерськими:  

1. Матеріальність. У податковому обліку основні засоби можуть вважатися 

тільки матеріальні активи. У бухгалтерському до основних засобів можуть 

потрапити також лише матеріальні активи.  

2. Очікуваний строк корисного використання (експлуатації). Для того, щоб 

претендувати на статус основного засобу, матеріальний актив має бути 

необоротним. Тобто, за очікуваннями управлінського персоналу, строк його 

корисного використання з дати введення в експлуатацію повинен перевищувати рік 

(або операційний цикл, якщо він триваліший за рік). У цьому аспекті податкове 

визначення основного засобу відповідає бухгалтерському обліку. 

3. Господарська спрямованість активів. З необоротних матеріальних 

активів до податкових основних засобів можуть потрапити лише ті, які 
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підприємство планує використовувати у власній господарській діяльності. 

Останньою вважають діяльність особи, що пов’язана з виробництвом 

(виготовленням) і/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг 

і спрямована на отримання доходу та проводиться такою особою самостійно й/або 

через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на 

користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення й агентськими 

договорами (пп. 14.1.36 ПКУ [53]). Відповідно, необоротні матеріальні активи, які 

не використовуються в господарській діяльності платника податку, 

називають невиробничими основними засобами (пп. 138.3.2 ПКУ [53]). Витрати на 

їх придбання (створення) у податковому обліку не амортизують. Прикладом 

невиробничих основних засобів є необоротні матеріальні активи, які підприємство 

утримує винятково для задоволення особистих потреб своїх працівників 

В залежності від ситуації положення (стандарти) бухгалтерського обліку 

вимагають застосування різних видів оцінок щодо основних засобів. Щодо основних 

засобів у бухгалтерському обліку використовуються такі види вартостей: 

 первісна вартість – ціна основного засобу та сукупність усіх витрат 

пов’язаних з його придбанням та введенням в експлуатацію;  

 ліквідаційна вартість – та сума, яка очікується до отримання внаслідок 

продажу основного засобу після закінчення його експлуатації. Вживається 

здебільшого при нарахуванні амортизації та оцінці повністю замортизованих 

об’єктів;  

 залишкова вартість (вона ж – балансова) – це первісна вартість за 

мінусом накопиченої амортизації (зносу);  

 справедлива – здебільшого те ж саме, що й ринкова вартість. 

Визначається, як правило, тільки при переоцінці основних засобів; 

Різні ж ситуації щодо оцінки основних засобів та правила вибору виду оцінки 

розглянемо у таблиці 1.7. 

 



 
22 

 

 
 
 

Таблиця 1.7 

Визначення оцінки вартості основного засобу 

  Ситуація Вартість, яка обирається для оцінки ОЗ 

1. Придбання основних засобів за плату 

 

Первісна вартість 

2. Отримання ОЗ в обмін на подібний 

актив 

 

Залишкова вартість переданого об’єкта 

 

3. Отримання ОЗ в обмін на неподібний 

актив 

 

Справедлива вартість переданого 

об’єкта, збільшена/зменшена на суму 

грошових коштів чи їх еквівалентів 

переданих під час обміну. 

 

4. Безоплатне отримання ОЗ 

 

Справедлива вартість з 

урахуванням витрат на їх доставку, 

введення в експлуатацію та інших витрат 

за п. 8 П(С)БО 7 

 

5. Переведення ОЗ з оборотних 

активів (товарів, готової продукції) 

 

Фактична собівартість таких активів, 

яка визначається за П(С)БО 9 “Запаси” 

та П(С)БО 16 “Витрати”. 

 

6. Оцінка на дату складання звіту 

про фінансовий стан (балансу) 

 

Залишкова вартість або 

справедлива вартість. 

 

7. Оцінка повністю амортизованих ОЗ 

 

Ліквідаційна вартість або 

справедлива вартість. 

 

 

8. Внесення основних засобів до 

статутного капіталу 

 

Здійснюється за погодженою 

між засновниками справедливою вартістю 

з урахуванням витрат на їх доставку 

та введення в експлуатацію та 

інших  витрат за п. 8 П(С)БО 7. 

 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [26, 66]. 

 

Первісна вартість – це синонім історичної (фактичної) собівартості основних 

засобів. Підприємство визначає її самостійно. До даного показника включають такі 

витрати, пов’язані з придбанням основного засобу:  
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 суми, що сплачуються постачальникам основних засобів (без непрямих 

податків, тобто ПДВ);  

 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що 

здійснюються у зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних 

засобів;  

 суми ввізного мита; 

  суми непрямих податків у зв’язку з придбанням основних засобів, якщо 

вони не відшкодовуються підприємству (тобто сума ПДВ, у разі якщо покупець – 

неплатник ПДВ);  

 витрати зі страхування ризиків доставляння основних засобів; витрати 

на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів; 

  інші витрати безпосередньо пов’язані з доведенням основного засобу до 

стану, в якому він придатний для використання з запланованою метою (п. 8 П(С)БО 

7 [58]). 

Ліквідаційна вартість основних засобів – це сума коштів, що її підприємство 

очікує отримати від реалізації активів після закінчення строку їх корисного 

використання, за мінусом витрат, пов’язаних з їх продажем. Іншими словами, це та 

сума якій буде дорівнювати залишкова вартість основних засобів після закінчення 

терміну їх амортизації (строку корисного використання). Підприємство визначає її 

самостійно.  

Правдиво визначити ліквідаційну вартість часто буває просто неможливо, 

оскільки невідомо, на яку суму у майбутньому (років через 5-20) можна буде 

продати цей об’єкт. Тому у більшості випадків її вважають рівною нулю, тобто не 

визначають. Це слід передбачити або в наказі про облікову політику або у наказі по 

підприємству при визнанні об’єкта активом під час зарахування на баланс.  

Обов’язкове визначення ліквідаційної вартості відбувається тільки у разі, якщо 

залишкова вартість основного засобу досягла нуля та проводиться його дооцінка (п. 

17 П(С)БО 7 [58]). З податкових міркувань доцільно не визначати ліквідаційну 
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вартість, позаяк це дозволяє збільшити амортизаційні відрахування та, відповідно, 

зменшити оподатковуваний прибуток. Також, якщо основний засіб, раптом 

доведеться ліквідовувати за самостійним рішенням платника податку, то його 

залишкова (балансова) вартість на дату ліквідації також буде меншою, що зменшить 

базу оподаткування ПДВ при застосуванні норми п. 189.1 ПКУ[53]. 

Залишкова та балансова вартість – це вартість основного засобу, яка 

залишається після нарахування його амортизації (зносу). В кінці строку корисного 

використання дорівнює або нулю або ліквідаційні вартості. 

Наступна група необоротних активів – це інвестиційна нерухомість. Основою 

регулювання операцій з інвестиційною нерухомістю є П(С)БО 32 «Інвестиційна 

нерухомість»[57]. 

Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що 

підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у 

вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, та її первісна 

вартість може бути достовірно визначена. 

Згідно з П(С)БО 32 [57], інвестиційною нерухомістю може бути визнано: 

1. Нерухомість, що перебуває у власності підприємства; 

2. Нерухомість, узяту на умовах фінансової оренди. Нагадаємо, що договір 

фінансової оренди передбачає перехід до орендаря всіх ризиків і вигід, пов’язаних з 

об’єктом оренди, а об’єкт фінансової оренди обліковується на балансі орендаря (п. 

4 П(С)БО 14 «Оренда»). 

Інвестиційна нерухомість — власні чи орендовані на умовах фінансової оренди 

земельні ділянки, будівлі, споруди, розміщені на землі, утримувані з метою 

отримання орендних платежів і/або збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративних цілей або 

продажу під час звичайної діяльності. 
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У разі якщо така нерухомість утримується з метою використання у виробництві, 

під час постачання товарів, надання послуг або для адміністративних цілей, то її 

визнають операційною нерухомістю. 

Ми вважаємо, що поділ нерухомості на інвестиційну й операційну має 

відбуватися не на підставі того, як використовується така нерухомість, а залежно від 

того, як (із якою метою) її планують використовувати в майбутньому. Тобто в 

бухгалтера повинні бути документи, що дозволяють зробити висновок про подальше 

використання нерухомості, зокрема: договори, накази, протоколи, будь-які планові 

документи (бізнес-план, фінансовий план тощо)[57]. 

Як приклад інвестиційної нерухомості можна навести такі об’єкти: 

 будівля, що перебуває у власності підприємства й надається в оренду 

відповідно до однієї чи декількох угод про операційну оренду. Причому згодом 

будівлю планують використовувати в тому ж напрямі; 

 будівля, яка є власністю підприємства й наразі не використовується, але 

утримується для надання в оренду відповідно до однієї чи декількох угод про 

операційну оренду; 

 земля, утримувана для надання в оренду, а не для використання під час 

звичайної діяльності. 

 земельна ділянка, призначення якої ще не визначено. 

Водночас зазначимо об’єкти, які не є інвестиційною нерухомістю (п. 5 П(С)БО 

32 [57]), зокрема, це: 

 нерухомість, яка використовується у виробництві, під час постачання 

товарів, надання послуг або в адміністративних цілях (операційна нерухомість) 

чи утримується для використання в перелічених цілях у майбутньому; 

 нерухомість, яка утримується з метою продажу за умов звичайної 

господарської діяльності; 

 нерухомість, яка будується або поліпшується за дорученням третіх 

сторін; 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1655
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1655
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 нерухомість, яка будується або поліпшується з метою використання в 

майбутньому як інвестиційна нерухомість; 

 нерухомість, передана іншому суб’єктові господарювання у фінансову 

оренду. 

У деяких випадках ідентифікація інвестиційної нерухомості вимагає 

застосування професійного судження або навіть розробки спеціальних критеріїв. 

Одиницею обліку інвестиційної нерухомості можуть бути земельна ділянка, 

будівля або її частина чи їхнє поєднання, а також активи, які утворюють з 

інвестиційну нерухомість цілісний комплекс і сукупно генерують грошові потоки. 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості залежить від способу її придбання 

(створення). Правила її формування наведімо в таблиці 1.8. 

Таблиця 1.8 

Формування первісної вартості об’єкту інвестиційної нерухомості 

Спосіб придбання (створення) 

інвестиційної нерухомості 

Визначення первісної вартості 

Придбання ІН  
Первісна вартість складається із: 

 сум, сплачених постачальникам (продавцям) і 

підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт 

(без непрямих податків); 

 реєстраційних зборів, державного мита й аналогічних 

платежів, що здійснюються у зв’язку з придбанням 

(отриманням) прав на ІН; 

 сум непрямих податків у зв’язку з придбанням 

(створенням) ІН, якщо вони не відшкодовуються 

підприємству; 

 юридичних послуг, комісійних винагород, пов’язаних із 

придбанням ІН; 

 інших витрат, безпосередньо пов’язаних із придбанням 

і доведенням об’єктів ІН до стану, у якому вони 

придатні для використання у запланованих цілях. 
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Продовження табл. 1.8 
Створення Загальна сума витрат на створення ІН на дату 

початку використання ІН. Формулювання п. 

10 П(С)БО 32 дозволяє зробити висновок, що 

суми непрямих податків, які не 

відшкодовуються підприємству, також 

увійдуть до первісної вартості об’єкта. 

Отримання на умовах фінансової оренди Первинна оцінка визначається на 

підставі П(С)БО 14 за найменшою на дату 

початку строку оренди оцінкою — 

справедливою вартістю активу чи 

теперішньою вартістю суми мінімальних 

орендних платежів 

Придбання на умовах відстрочення платежу Первісна вартість визначається згідно з 

договором. Винагорода постачальнику на 

суму різниці між договірною ціною та 

загальною сумою платежів на його користь 

визнається фінансовими витратами. 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [57]. 
 

Оцінка об’єкту інвестиційної нерухомості на дату балансу передбачає два 

можливі варіанти : 

1. За справедливою вартістю, якщо вона може бути достовірно визначена; 

2. За первісною вартістю, зменшуючи на суму нарахованої амортизації, та 

втрат від зменшення корисності та вигід від її відновлення. 

Так, МСБО 40 [46] у загальному випадку не виокремлює будь-який метод 

обліку як пріоритетний. До того ж згідно з МСБО 40 [46] незалежно від того, який 

метод обліку обрали, потрібно визначати справедливу вартість інвестиційної 

нерухомості, оскільки таку вартість підприємство має розкривати в примітках до 

фінансової звітності навіть під час використання оцінки за первісною вартістю. 

Аналогічну вимогу містить П(С)БО 32 (п. 36.5) [57]). 

Облік інвестиційної нерухомості за первісною (залишковою) вартістю у цілому 

подібний до обліку основних засобів. Однак, є і відмінності:  

– інший рахунок обліку – 100, а не 101-109;  

– інший рахунок обліку зносу – 135, а не 131;  
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– інші рахунки для переоцінки (обліку зміни справедливої вартості). Тільки 

перша переоцінка при переведенні зі складу основних засобів до 

інвестиційної нерухомості здійснюється з використанням рахунків 411 та 

975, як і при переоцінці основних засобів за правилами П(С)БО 7 [58] (п. 

27 П(С)БО 32 [57]);  

– можливість переоцінки бухгалтером. Для основних засобів треба 

професійний оцінювач. 

Податковий кодекс на сьогодні не містить спеціальних правил для обліку 

інвестиційної нерухомості. Для платників податку на прибуток, які не коригують 

свій фінансовий результат на податкові різниці, оподаткування повністю відповідає 

правилам бухгалтерському обліку. 

Наступною групою необоротних активів є нематерільні активи. Регулює цю 

групу активів П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [59]. Щодо умов визнання 

нематеріальних активів, то можна виділити наступні критерії: 

– не має матеріальної форми. Простий приклад – комп’ютерна програма. 

При цьому активом вважається саме програмний продукт, а не його носій (диск, 

флешка тощо);  

– актив має на меті приносити  економічні вигоди підприємству 1 рік та 

більше;  

– актив немонетарний, тобто це не гроші та їх еквіваленти. Не вважаються 

необоротними матеріальними активами безготівкові гроші та дебіторська 

заборгованість, хоча вони теж позбавлені матеріальної форми;  

– актив має бути ідентифікований. Це значить, що він може бути 

відділений, відокремлений від підприємства, наприклад переданий в оренду, 

проданий тощо. Або виникати внаслідок договірних або інших юридичних прав (п. 

12 МСБО 38). [40,31]. 
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Для визначення оцінки нематеріального активу, визначається джерело його  

надходження. Активи можуть створювати власними силами, купувати, одержувати 

на безоплатній основі, або обміном на інший актив. 

Порядок облікових записів щодо надходження нематеріальних активів 

визначається виходячи з джерела такого надходження. Підприємства можуть 

створювати нематеріальні активи власними силами, купувати за грошові кошти, 

одержувати безкоштовно, в обмін на інші об’єкти або в якості внеску до статутного 

капіталу. 

Наступний необоротний актив – довгострокова дебіторська заборгованість. 

Законодавча основа – П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [54]. 

Щодо визнання довгострокової дебіторської заборгованості як активу, то згідно 

з законодавством визнання відбувається одночасно з визнанням доходу від 

реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, а оцінюється за первісною вартістю. 

Для віднесення дебіторської заборгованості до довгострокової необхідно, щоб 

виконувалися обидва критерії: 

·           не виникає в ході нормального операційного циклу 

·           строк її погашення понад 12 місяців; 

У разі, якщо строк погашення дебіторської заборгованості, що не виникає в 

ході нормального операційного циклу, менш як рік, вона відноситься до поточної. 

 Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність 

отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно 

визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються 

проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення 

теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення. 

Довгострокова дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб 

обліковується на рахунку 18. За дебетoм рахунку 18 відображається виникнення 

(збільшення) довгострокової дeбіторської заборгованості та одержання інших 
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неoборотних активів, за кредитом — погашення (списaння) довгострокової 

дебіторської заборгованості тa вибуття інших необоротних активів [54]. 

Наступна група – довгострокові біологічні активи.  

Згідно з п. 4 П(С)БО 30 [56] довгострокові біологічні активи — це усі біологічні 

активи, які не є поточними біологічними активами. Більш детальне визначення 

надає нам Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Згідно з останньою до довгострокових біологічних активів належать біологічні 

активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні 

активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що 

перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він понадч\  12 місяців), та 

біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за 

винятком тварин на вирощуванні та відгодівлі [56]. 

Довгострокові біологічні активи рослинництва включають багаторічні 

насадження: насіннячкові культури, кісточкові культури, ягідники, виноградники, 

плантації хмелю. До довгострокових біологічних активів тваринництва відносять 

основне стадо тварин: корови, бики, свиноматки, вівцематки, барани.  

Біологічний актив зараховують на баланс суб'єкта за первісною вартістю. 

Однак порядок її визначення буде залежати від того, яким способом установа 

отримала цей актив. В Україні існує два методи оцінки довгострокових біологічних 

активів: за первісною та справедливою вартістю.  

На сьогодні законодавчо - нормативна база стає застарілою та потребує певних 

коригувань як у міжнародному, так і національному просторі. Особливо гостро це 

стосується питань вибору методу оцінки довгострокових біологічних активів, від 

якого певною мірою залежить фінансовий результат діяльності.  

В процесі експлуатації необоротні активи зношуються, втрачають свої первинні 

властивості та вартість. Враховуючи таку їхню характерність, підприємства 

вдаються до поступового перенесення вартості таких активів, зокрема на продукцію, 
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що виробляється (роботи, що виконуються, послуги, що надаються). Інакше кажучи, 

амортизують. 

Таким чином, амортизація є систематичним розподілом вартості необоротних 

активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації) (п. 4 НП(С)БО 7 

[58], пп. 14.1.3 ПКУ [53]). 

Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім вартості земельних 

ділянок, природних ресурсів і капітальних інвестицій). 

Вартість, яка амортизується – первісна або переоцінена вартість необоротних 

активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості. 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку 

підприємство/установа очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 

активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). 

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний період часу, 

протягом якого необоротні активи будуть використовуватися 

підприємством/установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) 

очікуваний підприємством/установою обсяг продукції (робіт, послуг). 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) враховується: 

– очікуване використання об'єкта підприємством/установою з 

урахуванням його потужності або продуктивності; 

– фізичний та моральний знос, що передбачається; 

– правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші 

фактори. 

Також підприємства самі обирають методи амортизації (зносу) необоротних 

активів, вартість за якою активи будуть ліквідовувати, а також строки використання 

необоротних активів. Але зазвичай ці строки беруть з Податкового кодексу.  
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Обрані методи амортизації для різних груп основних засобів фіксуються в 

наказі про облікову політику (п. 2.1 розд. ІІ Методрекомендацій, затверджених 

наказом Мінфіну від 27.06.13 р. № 635).  

Методи амортизації об’єктів основних засобів викладено в п. 26 і 27 П(С)БО 7. 

При цьому для амортизації повноцінних ОЗ, наведених у п. 5.1 даного стандарту 

(крім земельних ділянок і капітальних інвестицій – вони не амортизуються), 

застосовуються такі методи:  

 прямолінійний;  

 зменшення залишкової вартості;  

 прискореного зменшення залишкової вартості;  

 кумулятивний;  

 виробничий.  

Для амортизації інших необоротних матеріальних активів, перелічених у п. 5.2 

П(С)БО 7 [58] (крім природних ресурсів – вони не амортизуються), застосовуються 

тільки два методи:  

 прямолінійний;  

 виробничий.  

При цьому амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і 

бібліотечних фондів може нараховуватися так: або відразу 100% амортизованої 

вартості об’єкта в першому місяці його використання, або 50% вартості – у першому 

місяці використання, а решта 50 % – у місяці списання об’єкта. 

Отже, виявлено, що різні групи активів мають особливості щодо оцінки, 

визнання та обліку. До того ж виникають відмінності порівнюючи податкового та 

бухгалтерського обліку зазначених груп необоротних активів. Визначення методів 

оцінки та визнання необоротних активів і їх застосування важливий елемент, що 

впливає на подальші процеси використання активів та на показники діяльності 

підприємства. 
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1.3 Особливості здійснення контрою та аналізу необоротних активів на 

підприємстві 

 

У загальній структурі активів підприємства необоротні активи займають 

найбільшу частку. Вони забезпечують ефективність виробництва та його 

економічну стійкість. Тому контроль та аналіз є інструментами визначення 

основних проблем та розробкою методик їх вирішення. 

Аналіз стану необоротних активів дає змогу вчасно прийняти необхідні 

управлінські рішення та мати узагальнену інформацію стосовно стану необоротних 

активів та їх вплив на діяльність підприємства. 

В умовах ринкової економіки важливу роль відіграє систематичний аналіз 

фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності. Тому у вузькому розумінні 

фінансовий аналіз – це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану 

підприємства на підставі інформації фінансової звітності й оперативних даних за 

допомогою системи фінансово-економічних показників [22].  

Фінансовий стан є однією з найважливіших характеристик діяльності 

підприємства та першочерговим об’єктом дослідження у фінансовому аналізі. 

Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, що є результатом взаємодії 

всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, які 

відображають наявність, розміщення та ефективність використання фінансових 

ресурсів.  

Головна мета аналізу фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності – 

об’єктивне і комплексне його оцінювання, виявлення реальних можливостей 

підвищення ефективності формування і використання фінансових та інших видів 

ресурсів. Для отримання аналітичної інформації необхідно розв’язати 

взаємопов’язані аналітичні задачі, що становлять загальну модель аналізу 

фінансового стану підприємства. 
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При здійсненні аналізу необоротних активів використовуються основні 

показники оцінки стану та якості, що наведено в таблиці 1.9. 

Таблиця 1.9 

Методика розрахунку аналітичних показників підприємства 

№ Показник Алгоритм розрахунку Граничн

е 

значенн

я 

Характеристика 

1. Показники забезпеченості підприємства необоротними активами 

1.1 Коефіцієнт 

фондоозброєності  
КФО = 

ОФ

Ч
, 

Де Ф-загальнна кількість 

фондів,  

Ч – середньооблікова 

чисельність персоналу. 

- Характеризує величину 

основних засобів на 1 

працюючого. 

 
1.2 Коефіцієнт реальної 

вартості основних 

засобів у майні 

підприємства  

КРВоз = 
Фз

М
, де 

Фз – залишкова вартість 

ОЗ, 

М – вартість майна 

підприємства. 

- Відображає питому вагу 

залишкової вартості 

основних засобів у 

загальній вартості майна 

підприємства. 

1.3. Фондомісткість  Фм = 
Фср

Ч
, де 

Фр – середньорічна 

вартість основних засобів; 

Ч – чисельність 

працівників. 

Змен

шенн

я 

Характеризує 

забезпеченість 

підприємства основними 

засобами. 

2. Показники стану, та ефективності використання необоротних активів 

2.1 Коефіцієнт зносу ОЗ К = 
Зо

Фк
, де  

Зо - сума знову ОЗ; 

Фк – балансова вартість 

ОЗ на кінець періоду. 

<0 Характеризує ступінь 

зносу основних засобів. 

2.2 Коефіцієнт 

придатності 

основних засобів 

Кп = 1 – Кз , де 

Кз = коефіцієнт зносу. 

>0 Відображає частину 

основних засобів, 

придатних для 

експлуатації. 

2.3 Коефіцієнт 

рентабельності 

необоротних активів 

Р = 
Пз

Фк
, де 

П – загальний прибуток за 

звітний період; 

Фп – балансова вартість 

необоротних активів на 

кінеці періоду. 

Збільш

ення 

Характеризує ступінь 

використання основних 

виробничих засобів 
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Продовження табл. 1.9 

2.4 Коефіцієнт 

фондовіддачі 

(продуктивності) 

основних засобів 

 

Фв = 
Вп

Фк
, де  

Вп – вартість виробленої 

продукції за звітний 

період; 

Фк  - балансова вартість 

основних засобів на кінець 

періоду. 

Збільшення Характеризує 

ефективність 

використання 

основних 

виробничих 

засобів, 

відображає суму 

виробленої 

продукції на 1 

грн. основних 

виробничих 

засобів. 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [51]. 

 

Матеріальною основою виробничого процесу є засоби праці, що набувають 

економічної форми основних засобів. Вони розрізняються за складом, 

призначенням, роллю в процесі виробництва. Основними завданнями аналізу 

основних засобів щодо загального оцінювання фінансового стану підприємства є:  

 визначення інтенсивності процесу оновлення (за коефіцієнтами 

надходження, вибуття, заміни, розширення та іншими показниками); 

 характеристика функціонального (технічного) стану (за часткою 

активної частини основних засобів, коефіцієнтами зносу і придатності). 

Система показників руху і функціонального стану використовується для 

характеристики кількісних та якісних змін в основних засобах. Розглянемо зміст цих 

показників [22].  

Річний приріст (зменшення), темп зростання (зниження), темп приросту 

(зменшення) характеризують рівень приросту (зменшення) основних засобів за рік і 

в динаміці мають зростати.  

Коефіцієнт надходження показує частку вартості основних засобів, які 

надійшли за рік, у первісній вартості основних засобів на кінець року; характеризує 

інтенсивність надходження основних засобів. 

Коефіцієнт вибуття показує частку вартості основних засобів, які вибули за рік, 

у первісній вартості основних засобів на початок року; характеризує інтенсивність 
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вибуття основних засобів. У разі перевищення коефіцієнта надходження над 

коефіцієнтом вибуття відбувається розширене відтворення ос основних засобів.  

Якщо коефіцієнт надходження перевищує коефіцієнт вибуття, визначається 

показник періоду оновлення, який показує середню кількість років, необхідних для 

повного оновлення основних засобів. Коли коефіцієнт надходження менший за 

коефіцієнт вибуття, показник називатиметься періодом можливого повного вибуття 

основних засобів (значення записується у дужках). 

Сумарне значення коефіцієнтів заміни та розширення становить 100 % (або 1). 

Коефіцієнт заміни показує частку основних засобів, які надійшли за рік, спрямовану 

на просту заміну тих основних засобів, які вибули (у вартісному вираженні), а 

коефіцієнт розширення – частку основних засобів, які надійшли, що забезпечила 

приріст (розширене відтворення) основних засобів [8].  

Період обороту характеризує середню кількість років, упродовж яких первісна 

вартість основних засобів у вигляді амортизації переноситься на вироблену 

продукцію. У динаміці цей показник має зменшуватися. У цьому випадку 

зростатиме середня норма амортизації, що показує середній відсоток нарахування 

амортизації за всіма групами основних засобів за рік. Цей показник характеризує 

ефективність амортизаційної політики підприємства.  

Для характеристики функціонального (технічного) стану основних засобів 

використовують коефіцієнти зносу і придатності. Коефіцієнт зносу характеризує 

частку вартості основних засобів, списану на витрати діяльності, в первісній 

вартості основних засобів, а коефіцієнт придатності – частку залишкової вартості в 

первісній вартості основних засобів [11].  

Зниження коефіцієнта зносу (відповідно підвищення коефіцієнта придатності) 

свідчить про поліпшення функціонального стану основних засобів. Якщо на 

підприємстві переважає застаріле, зношене фізично і морально обладнання та 

устаткування, це негативно впливає на рівень і динаміку результативних показників 
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його діяльності, призводить до зниження конкурентоспроможності продукції, 

зменшує потенційні можливості зростання фондовіддачі.  

Показники руху і функціонального стану доцільно розраховувати для усіх 

виробничих основних засобів, активної їх частини, окремих груп виробничих 

основних засобів і видів обладнання.  

Також для оцінювання технічного стану основних засобів важливим є показник 

частки активної частини основних засобів у загальній їх вартості, зростання якого є 

ознакою прогресивності структури основних засобів, підвищення технічної 

оснащеності підприємства, передумовою більш ефективного використання майна. 

Інформація приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) дає змогу 

провести поглиблений аналіз структури основних засобів за групами. При цьому 

можливі такі варіанти:  

 за інформацією про наявність основних засобів на початок року 

(початкова структура);   

 за інформацією про надходження основних засобів за рік (структура 

надходження); 

 за інформацією про вибуття основних засобів за рік (структура вибуття); 

 за інформацією про наявність основних засобів на кінець року (кінцева 

структура) [9].  

Аналізуючи фінансовий стан підприємства, необхідно оцінити його 

виробничий потенціал, який формують такі види майна: основні засоби, 

незавершені капітальні інвестиції, інвестиційна нерухомість, виробничі запаси, 

довгострокові та поточні біологічні активи, незавершене виробництво. Для 

характеристики виробничого потенціалу використовують показники:  

– наявності, динаміки та частки виробничих активів у загальній вартості 

майна; 

– наявності, динаміки та частки основних засобів у загальній вартості 

майна; 
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– коефіцієнта зносу основних засобів; 

– середньої норми амортизації; 

– наявності, динаміки та частки капітальних вкладень, їх співвідношення з 

фінансовими вкладеннями [14].  

Для оцінювання стану незавершеного будівництва визначають ступінь його 

придатності та строк, протягом якого об’єкт перебуває в незавершеному стані. 

Встановлюються ті об’єкти незавершеного будівництва, добудова яких економічно 

ефективна, а також ті, які можна реалізувати на ринку з найменшими додатковими 

витратами. Якщо вартість незавершеного будівництва є незмінною або несуттєво 

зменшується, то доцільно проаналізувати етап і характеристики зазначених об’єктів, 

перспективи завершення будівництва.  

Важливим видом необоротних активів є нематеріальні активи, до яких 

належать (П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [59]):  

Основними напрямами аналізу нематеріальних активів є: 

o аналіз величини і динаміки нематеріальних активів;  

o аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, строками 

використання та правовою захищеністю; 

o аналіз прибутковості та оборотності нематеріальних активів; 

o аналіз ліквідності нематеріальних активів і ступеня ризику вкладення 

капіталу в цей вид активів. 

На основі інформації балансу звіту про фінансовий стан і приміток до річної 

фінансової звітності (форма № 1 і 5) проводиться аналіз динаміки та структури 

нематеріальних активів. 

Висока частка нематеріальних активів у складі необоротних активів і високі 

темпи їх приросту свідчать про інноваційний характер розвитку підприємства, 

оскільки відбувається орієнтація на вкладення в інтелектуальну власність. 

Інноваційна стратегія сприяє зміцненню економіки підприємства та його 
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фінансового стану. Аналогічні високі показники довгострокових фінансових 

інвестицій відображають інвестиційну стратегію розвитку підприємства [8].  

Контроль має на меті перевірку збереження і використання необоротних 

активів на дату балансу, своєчасність та правильність зображення обліку операцій 

пов’язаних з необоротними активами та узагальнення інформації для прийняття 

управлінських рішень. 

До завдань контролю основних засобів входять такі як визначення об’єктів, їх 

визнання та оцінка, правильність ведення аналітичного та синтетичного обліку, 

своєчасність та достовірність відображення операцій пов’язаних з основними 

засобами. Для здійснення контролю на підприємстві здійснюють щорічні 

інвентаризації, обстеження та перевірки. 

Проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту є важливим процесом для 

ефективного управління необоротних активів.  

Метою аудиту, як виду контролю необоротних активів, є формування 

незалежної думки фахівців, аудиторський рівень яких визнаний Аудиторською 

палатою України, щодо достовірності, законності, якості, прозорості, повноти, 

своєчасності обліку господарських операцій з основними засобами, 

нематеріальними активами, довгостроковими фінансовими інвестиціями, 

дебіторської заборгованості та іншими видами необоротних активів, їх 

відображення у звітності, що обумовлено чинним законодавством і добровільними 

договірними відносини з замовником [18]. 

Завданням аудиту необоротних активів є: 

 Перевірка наявності необоротних активів на певну дату; 

 Перевірка права власності на той чи інший необоротний актив; 

 Перевірка достовірності оформлення первинної документації 

надходження, використання та вибуття; 

 Перевірка вірогідності оцінювання необоротних активів; 

 Контроль за використанням; 
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 Перевірка правдивості оцінки необоротних активів; 

 Перевірка процесу амортизації та його правильності; 

 Перевірка законності відображення в обліку операцій з необоротними 

активами; 

 Перевірка відображення необоротних активів у фінансовій звітності; 

 Перевірка відображення необоротних активів у податковій звітності. 

Інформаційною базою для проведення аудиту як правило є вся документація 

пов’язана з необоротними активами : первинні документи  (акти, накладні, платіжні 

доручення, договір, інвентарна картка, опис, тощо. Також це можуть бути звітності : 

фінансова, управлінська, статистична, податкова. Акти попередніх перевірок 

податкової або аудиторської фірми, теж слугує за інформаційну базу. 

Загалом можна виділити 3 етапи проведення аудиту необоротних активів: 

o Аудит основних засобів; 

o Аудит нематеріальних активів; 

o Аудит капітальних інвестицій та інших активів [22]. 

Аудит основних засобів проводиться з метою перевірки законності, 

правильності та доцільності операцій з ними під час господарської діяльності 

підприємства, а також правильності обліку цих операцій та відображення у 

фінансовій звітності. Використання наукової методики здійснення аудиту є 

об’єктивним процесом, оскільки сприяє достовірності відображення інформації про 

основні засоби [1, с. 101]. У таблиці 1.10 наведено рекомендаційний план 

проведення аудиту основних засобів. 
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Таблиця 1.10 

Рекомендований план проведення аудиту основних засобів на підприємстві 

№ Етап

и 

Мета Завдання Перелік процедур Термін 

аудиту 

ПІБ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

П
ід

го
то

в
ч
и

й
 

Координація 
кола питань та 

правового 

забезпечення 
договірних 

умов 

проведення 
аудиторської 

перевірки. 

Знайомство з 
господарською діяльністю 

клієнта, оцінка системи 

внутрішнього контролю та 
бухгалтерського обліку, 

визначення аудиторського 

ризику, суттєвості, 
планування аудиту 

основних засобів 

Обмін листами, 
укладання договору 

ознайомлення з 

діяльністю 
підприємства: 

опитування, 

тестування 

  

2 

 

О
сн

о
в
н

и
й

 

Незалежна 

перевірка 

достовірності 
звітності 

щодо 

основних 

засобів 

підприємства 

Визначити відповідність 

основних засобів 

законодавчим вимогам та 
статутним документам, 

достовірність первинних 

даних про формування та 

використання основних 
засобів, повноту та 

своєчасність відображення 

в облікових документах та 
фінансовій звітності, 

провести арифметичні 

розрахунки сум ПДВ, 

амортизації та інших 

Перевірка всіх 

операцій щодо 

основних засобів 
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Продовження табл. 1.10 
3 

З
ак

л
ю

ч
н

и
й

 

Складання 

аудиторського 

звіту на 
основі 

отриманих 

даних, 

отриманих 
при 

проведенні 

аудиторської 

перевірки 

Розробка та 

надання 

рекомендацій 
щодо 

покращення 

обліку 

основних 
засобів, які 

дозволять 

вдосконалити 
облік основних 

засобів 

 Систематизації та 

обгрунтування 

отриманої інформації 

  

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [7]. 

 

Такі науковці як Стригуль Л.С., Тімонова А.С. та   Радіонова Н.Й. 

стверджують, що  аудит основних засобів відіграє важливу роль в аудиті всього 

підприємства, адже це база для його функціонування. 

Метою проведення аудиту нематеріальних активів – це висловлення незалежної 

думки аудитора, щодо правдивості даних бухгалтерського обліку господарюючого 

суб’єкта, а також повноти та своєчасності відображення цих даних у фінансові 

звітності. Також здійснюється перевірка первинних документів і майнових прав на 

нематеріальні активи, що підтверджують права володіння ними [15].  

Як і при проведенні аудиту основних засобів, при аудиті нематеріальних 

активів спершу необхідно перевірити достовірність його оцінки. Оцінка залежить 

від способу їх надходження на підприємство. 

Під час проведення аудиту нематеріальних активів необхідно виконати ряд 

завдань, до яких можна віднести:  

1. Перевірка положень облікової політики в частині обліку нематеріальних 

активів;  

2. Перевірка наявності та застосування системи внутрішнього контролю на 

підприємстві;  
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3. Фактична перевірка наявності нематеріальних активів та перевірка наявності 

стверджувальних документів власності на наявні на підприємстві 

нематеріальні активи;  

4. Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку 

надходження, переоцінки, вибуття нематеріальних активів;  

5. Здійснення перевірки щодо дотримання нормативного законодавства під час 

здійснення операцій з нематеріальними активами;  

6. Зіставлення фактичних показників даним синтетичного і аналітичного обліку 

нематеріальних активів та їх зносу із записами регістрів обліку та фінансової 

звітності;  

7. Перевірка правильності нарахування амортизації на нематеріальні активи; 

8. Перевірка приміток до річної фінансової звітності щодо розкриття інформації 

про нематеріальні активи [7, с. 35]. 

Щодо аудиту капітальних інвестицій, то тут перевіряється фактична наявність 

активів придбаних в порядку капітальних інвестицій, технічна документація, акти 

приймання – передачі, інвентарні картки тощо. Об’єктом таких перевірок є 

законність та обґрунтованість  витрат по капітальних інвестиціях при придбанні 

необоротних активів, відповідність до документації. 

Бухгалтерські документи з первинного відображення операцій обліку 

необоротних активів мають відповідати затвердженим формам чинного 

законодавства, бути інформативними та заповнюватися з використанням сучасних 

інформаційних систем. Уся інформація має відображатися правдиво та достовірно, а 

також підтверджуватися відповідною документацією. 

Отже, необоротні активи використовують з метою одержання економічного 

ефекту під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Кінцевий 

ефект відображається у результативних показниках господарської діяльності: 

зменшення витрат на виробництво, збільшення обсягів реалізації продукції, 

зростання прибутку тощо. Інформація, що була отримана в процесі аналізу слугує 
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передумовою покращення операцій пов’язаних з необоротними активами в 

майбутньому. 

Здійснення контролю необоротних активів охоплює перевірку обліку 

придбання, створення, безоплатного отримання, відображення поліпшення, 

модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання та реконструкцію необоротних 

активів. Правдиво відображена інформація може та має впливати на подальші 

управлінські рішення стосовно операцій з необоротними активами. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» 

 

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» 

 

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» (далі – Товариство) є товариством з 

обмеженою відповідальністю, зареєстрованим на території України. Суффле Агро 

Україна працює, надаючи сільськогосподарським виробникам повний комплекс 

послуг з виробництва рослинної продукції. Завданням Товариства є підвищення 

урожайності та якості продукції й тим самим – збільшення прибутковості 

господарств.  

Товариство входить в групу компаній СУФФЛЕ, що є французькою сімейною 

агропромисловою групою міжнародного масштабу. Група СУФФЛЕ є найбільшим 

приватним покупцем зерна у Європі, а також працює на міжнародному ринку зерна 

через свій торговельний підрозділ Soufflet Negoce SAS [62]. 

 Товариство орієнтується на серйозну і прозору роботу та високу якість 

наданих послуг. Персонал Групи складає понад 7 041 працівника у 19-ти країнах 

світу. Основні ринки, на яких працює Група – це країни Центральної та Східної 

Європи. На пострадянському просторі Група СУФФЛЕ представлена в Україні, 

Російській Федерації та Казахстані. В Україні Група СУФФЛЕ представлена 

чотирма напрямками:  

 виробництво солоду – ПрАТ «Славутський солодовий завод»; 

 торгівля зерновими – ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн»;  

 дистрибуція засобів захисту рослин та насінням, а також заготівля та 

торгівля зерном – ТОВ «Суффле Агро Україна»; 
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 сушка, зберігання зернових – ТОВ «Каролінський елеватор», ПрАТ 

«Городоцький елеватор Суффле», ПрАТ «Жашківський елеватор».  

ТОВ «Суффле Агро Україна» надає сільськогосподарським виробникам повний 

комплекс послуг з виробництва рослинної продукції: постачання насіння, продаж 

засобів захисту рослин, агрономічний супровід, закупку вирощеного урожаю з 

метою підвищення урожайності та якості продукції і тим самим – збільшення 

прибутковості господарств.  

Основними видами діяльності за КВЕД-2010, які здійснює Товариство є: 46.21 

«Гуртова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин» 

та 46.75 гуртова торгівля хімічними продуктами. За результатами 2019 року 

Товариство займає 8-ме місце в Україні за обсягами продажів засобів захисту 

рослин, 7 місце за обсягами продажу зернових та олійних культур та входить у 

п’ятірку лідерів за обсягами продажів мінеральних добрив [62]. 

 В компанії працює 141 особа за основним місцем роботи. В ДОДАТКУ Б 

наведена організаційна схема підприємства ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА». 

Гендерний розподіл рівномірний, у компанії працює 37% жінок. Детальніше 

розглянемо склад фінансово-адміністративного департаменту в склад якого входить 

бухгалтерія (рисунок 1). В умовах пандемії коронавірусу COVID-19 та введеного в 

країні карантину Компанія перейшла на віддалений режим роботи з метою 

убезпечити співробітників. Працівники продовжують працювати повний робочий 

день, скорочення штату співробітників не передбачається. На бізнес-процеси такі 

зміни не мали впливу. Закупки та продажі продовжують відбуватися у звичайному 

режимі, обмеження руху транспорту в процесі закупівель та продажів немає. 
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Рис.1 Фінансово-адміністративний департамент. 

Джерело:  Розроблено автором на основі [62]. 

 Кожен відділ має начальника, що підзвітний головному бухгалтеру. 

 Кожен працівник має окремий перелік обов’язків, сферу роботи, якою власне й 

займається. Бухгалтерський облік здійснюється в системі SAP.  

В ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» фінансовий відділ представлений відділом 

бухгалтерії на чолі з головним бухгалтером, а також фінансовим контролером, тому 

розглянемо саме їх функціональні обов’язки. 

Слід зазначити, що до обов’язків головного бухгалтера відносять: 

–  участь у розробці та впровадженні раціональної планової й облікової 

документації, прогресивних форм та методів ведення бухгалтерського обліку на 

основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки; 

Відділ фінансового контролю, до відділу входять два менеджери з фінансового 
контролю. Кожен відділ має начальника, що підзвітний головному бухгалтеру.

Відділ бухгалтерії очолює головний бухгалтер та має у підпорядкуванні чотири 
підвідділи

1. підвідділ обліку та контролю затрат має керівника підвідділу та 4 бухгалтера,

2. підвідділ податкового обліку має заступника головного бухгалтера та 3 бухгалтера,

3. підвідділ розрахунків з покупцями має керівника підвідділу, 2 фахівця підвідділу
розрахунків з покупцями, фахівця по роботі з заборгованістю та 2 бухгалтера,

4. підвідділ операцій з грошовими коштами має керівника підвідділу та 3 бухгалтера;

Фінансово-адміністративний департамент
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–  забезпечення складання балансу й оперативних зведених звітів про 

доходи та витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської та 

статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи; 

–  участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової 

діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою 

виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних 

витрат; 

 формування відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову 

політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, 

необхідності забезпечення його фінансової стійкості. 

Концептуальною основою фінансової звітності ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНИ» є міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – «МСФЗ»), видані 

Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ) і тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності, що діють на 31 грудня 2019 року.  

Фінансова звітність надана в українських гривнях і всі значення округлені до 

найближчої тисячі, за винятком випадків, коли вказано інше. Ця фінансова звітність 

Компанії підготовлена відповідно до принципів обліку за історичною вартістю, за 

винятком деяких фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою 

вартістю, як пояснюється нижче. Історична вартість зазвичай визначається на основі 

справедливої вартості винагороди, переданої в обмін на активи [62].  

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалася також вимогами 

національних законодавчих і нормативних актів з організації та ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать 

вимогам МСФЗ.  

Результати діяльності ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНИ» у 2019 році 

продовжило стабільну тенденцію розвитку. За результатами 2019 року чистий 
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прибуток Компанії склав 115 348 тис. грн, що дозволило згенерувати 

нерозподілений прибуток на рівні 101 120 тис. грн (таблиця 2.1).  

Таблиця 2.1 

Динаміка формування чистого прибутку ТОВ «Суффле Агро Україна» протягом 

2017-2019 років 

№ Показники 
2017 2018 2019 

Темп 

приросту,

% 

Темп 

приросту,

% 

тис.грн. тис.грн. тис.грн. 2018/2017 2019/2018 

1 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

3 834 864 5 106 096 5111028 33,1 0,1 

2 

Собівартість 

реалізованої 

продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

(3 436 307) (4 766 099) (4 677 472) 38,7 -1,9 

3 
Валовий прибуток 

(збиток) 
398 557 339 997 433 556 -14,7 27,5 

4 
Інші операційні 

доходи 
33 352 79 035 113 320 137 43,4 

5 
Адміністративні 

витрати 
(41 257) (57 059) (57 672) 38,3 1,1 

6 Витрати на збут (144 057) (82 584) (105 981) -42,7 28,3 

7 
Інші операційні 

витрати 
(135 055) (84 440) (26 517) -37,5 -68,6 

8 

Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності 

111 540 194 949 356 706 74,8 83 

9 Фінансові доходи 446 627 19 144 40,6 2 953,30 

10 Інші доходи 4432 8 423 8 500 90 0,9 

11 Фінансові витрати -125118 (215 649) (243 314) 72,4 12,8 

12 Інші витрати - (4 433) (7 447) -  68 
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Продовження табл.  2.1 

13 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

(8 700) (16 083) 133 589 84,9 -930,6 

14 
Витрати (дохід) з 

податку на прибуток 
(2 883) (12 897 (18 242) 347,3 41,4 

15 
Чистий фінансовий 

результат 
(11 583) (28 980) 115 347 150,2 -498 

Джерело: Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62, ДОДАТОК А]. 

 

Оскільки у 2019 році політика країни була направлена на зміцнення курсу 

гривні (динаміка середнього курсу представлена на рис. 3.1), Компанія за 

підсумками 2019 згенерували доходи від курсових операцій, що дозволило 

зменшити інші операційні витрати у 2019 р. на 68,6 % у порівнянні із 2018 роком.  

Як можемо бачити із даних таблиці 2.1 динаміка росту чистого доходу від 

реалізації товарів, робіт, послуг у 2019-2018 році в порівнянні із 2018-2017 роками 

значно знизилась. Так, темп приросту чистого доходу у 2018 р. становив 33,1 %, а в 

2019 р. лише 0,1 %. Основна причина – це зміцнення гривні у 2019 р., яка 

спричинила зменшення отримання виручки у гривневому еквіваленті в результаті 

експортних операцій. Як ми можемо бачити у загальні структурі продажів, 

експортні операції у 2018-2019 роках займали більше, ніж 33 % від загального 

обсягу реалізації. 

У 2019 році в порівнянні із 2018 роком чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) збільшився шляхом зростання доходу від реалізації 

кукурудзи (збільшення на 73,88 %), що своєю чергою стало результатом збільшення 

частки доходу від реалізації кукурудзи у загальному обсязі із 10,22 % у 2018 році до 

17,75 % у 2019 році та зростання доходу від реалізації засобів захисту рослин 

(збільшення на 15,32 % або на 198 048,0 тис. грн). Позитивний вплив на зростання 
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чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) мало також 

збільшення кількості реалізації сівалок типу Easydrill та MAXIDRILL. 

1 січня 2018 року компанія перейшла на МСФЗ. МСФЗ 1 дозволяє компаніям, 

які вперше застосовують МСФЗ, звільнитися від ретроспективного застосування 

певних вимог за МСФЗ. Компанія застосувала 1 виняток – на дату переходу на 

МСФЗ певні об'єкти основних засобів оцінювалися за переоцінкою об’єкта 

основних засобів за П(С)БО до дати переходу на МСФЗ, що була використана як 

доцільна собівартість на дату переоцінки, бо переоцінка на дату переоцінки була в 

цілому порівнянна зі собівартістю чи амортизованою собівартістю за МСФЗ, 

скоригованою для зображення змін у загальному індексі цін. Здійснена переоцінка 

наведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 

Узгодження переоцінки необоротних активів 2018 року (дата переходу на 

МСФЗ) 

Актив Код рядка Згідно П(С)БО Переоцінка Згідно МСФЗ на 

01.01.2018 

I. Необоротні 

активи 

    

Нематеріальні 
активи 

1000 4,511 - 4,511 

Незавершені 

капітальні 
інвестиції 

 

1005 

 

978 

 

(978) 

- 

Основні засоби 1010 19,185 978 20,163 

Відстрочені 

податкові активи 

1045 2,417 4,866 7,283 

Інші необоротні 

активи 

1090 - 6,773 6,773 

Усього за 

розділом I1000 

1095 27,091 11,639 38,730 

Джерело: Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62, ДОДАТОК А]. 
 

Незавершені капітальні інвестиції та малоцінні необоротні матеріальні активи 

Відповідно до П(С)БО, Компанія представляла незавершені капітальні інвестиції 

окремо від інших основних засобів. Оскільки такі основні засоби не підлягають 
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окремому представленню згідно з МСФЗ, цей актив включається в склад основних 

засобів.  

Додатково Компанія списала повністю замортизовані малоцінні необоротні 

матеріальні активи як такі, що не відповідають вартісному критерію визнання 

основних засобів.  

Щодо необоротних активів то на підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» то в таблиці 2.3 можемо побачити основні статті, що використовуються 

на підприємстві. 

Таблиця 2.3 

Динаміка складу і структури необоротних активів ТОВ «Суффле Агро Україна» 

2017-2019 рр. 

Показники 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

 

Абсолютний 

приріст, тис. 

грн. 

 

 

Темп приросту, 

% 

 

 

Сума, 

тис. 

грн. 

Струк

-тура 

% 

Сум, 

тис. 

грн. 

Струк-

тура, 

% 

Сума, 

тис. 

грн. 

Струк-

тура, 

% 

 

2018-

2017 

 

 

2019-

2018 

 

 

2018/ 

2017 

 

 

2019/ 

2018 

 

 

Нематеріальні 

активи 
4,511 14,12 3,69 9,41 2,93 5,89 -0,82 -0,76 0,82 0,79 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

- - - - - - - - - - 

Основні засоби 20,16 63,09 28,54 72,76 26,63 53,64 8,386 -1,92 1,42 0,93 

Довгострокові 

фінансові 

інвестиції 

- - - - - - - - - - 

Довгострокова 

дебіторська 
заборгованісь 

- - - - - - - - - - 

Відстрочені 

податкові активи 
7,28 22,79 6,998 17,83 20,08 40,46 -0,29 13,08 0,96 2,87 

Всього 

необоротних 

активів 

31,96 100,0 
39,2

3 

100,0

0 
49,63 100 7,28 

10,3

9 
1,23 1,26 

Джерело: Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62, ДОДАТОК А]. 
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Отже, як видно зі структури найбільшу частину необоротних активів 

Товариства займають основні засоби – 53,64 % та у 2019 році їх загальна сума 

становила 28,54 тис. грн. Проте ще у 2018 році сума основних засобів становила 

28,55 ти. грн. З динаміки бачимо, що загальна вартість основних засобів у 2018 році 

значно збільшилася у порівнянні з 2017 роком, це пояснюється їх придбанням. 

Збільшення кількості необоротних активів варто оцінити позитивно, оскільки це 

свідчить про наростання виробничих потужностей компанії або використання 

нематеріальних активів (для прикладу програмного забезпечення), позитивно варто 

оцінити і збільшення кількості оборотних активів.  

Отже, ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» поставило перед собою мету 

розпочати надання широкого спектра аграрних послуг, та розширення штату 

працівників. Що своєю чергою призведе до збільшення кількості необоротних 

активів на підприємстві, особливо основних засобів. 

Оцінка фінансового стану підприємства починається з аналізу його балансу, 

що дає можливість оцінити наявність, розміщення й джерела формування активів. 

На підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» прослідковується позитивна 

тенденція зростання чистого прибутку, а це своєю чергою призведе до розширення 

та удосконалення діяльності підприємства. 

 

2.2 Практичні аспекти ведення обліку необоротних активів у ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» 

 

Найбільшу частку необоротних активів на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

становлять основні засоби. Наприкінці травня 2020 року вартісний поріг визнання 

основних засобів підвищили до 20 000 грн і діє для тих активів, які вводяться в 

експлуатацію з 23.05.2020 року, а основні засоби із меншою первісною вартістю, 

уведені в експлуатацію до цієї дати, із складу основних засобів не виключаються  

[21].  
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Щодо Товариства, то воно має право визначати порогову вартість основних 

засобів самостійно, але, щоб не виникало розбіжностей з податковим обліком в 

майбутньому, орієнтується на зазначений показник у 20 000 грн. 

На ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» об'єкт основних засобів, що підлягає 

визнанню як актив, оцінюється за собівартістю. Собівартість охоплює ціну покупки, 

включаючи імпортні мита та витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням 

активу. Собівартість активів, створених Товариством, містить  вартість матеріалів і 

трудові витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням активу в 

робочий стан для використання за призначенням, і витрати на демонтаж та 

видалення і відновлення місця, в якому вони розміщені, а також капіталізовані 

витрати на кваліфікаційні активи.  

Коли компоненти одиниці основних засобів мають різний строк корисного 

використання, то вони враховуються як окремі одиниці (основні компоненти) 

основних засобів.  

Амортизація розраховується протягом оцінювального строку корисного 

використання активу із застосуванням прямолінійного методу використовуючи такі 

терміни корисного використання, що наведені в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Терміни корисного використання активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

Актив Термін корисного використання, роки 

Будинки та споруди 10-15 

Обладнання 4-20 

Комп’ютери та офісне обладнання 4-15 

Транспортні засоби 4-15 

Офісні меблі 4-25 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [62]. 

 

Прямолінійний метод здійснюється за наступною схемою : 
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Річна сума амортизації = (первісна вартість – ліквідаційна вартість)/строк 

корисного використання 

Місячна сума амортизації = річна /12 

Оцінка терміну корисного використання основних засобів є предметом 

професійного судження, яке базується на основі досвіду використання аналогічних 

активів, наявних правил Групи та положень облікової політики. Строк корисного 

використання основних засобів затверджується розпорядженням керівника 

Компанії.  

Первинною документацією обліку основних засобів Товариства є: 

1. При придбанні, або безоплатному одержані : акти приймання-передачі 

(внутрішнього переміщення), основних засобів (форма ОЗ-1), видаткова 

накладна, касовий чек, товарний чек (ДОДАТОК Е); 

2. При введені в експлуатацію :  акти приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення), основних засобів (форма ОЗ-1) (ДОДАТОК Е); 

3. При нарахуванні амортизації : форма ОЗ-14, форма ОЗ-16; 

4. При списанні : акти списання основних засобів ОЗ-3, ОЗ-4; 

5. При ремонті : акти приймання-передачі відремонтованих основних засобів 

(форма ОЗ-2). 

Компанія використовує французький план рахунків ДОДАТОК В. 

В Таблиці 2.5 розглянемо типові бухгалтерські проведення, що використовує 

Товариство при купівлі основного засобу. 

Таблиця 2.5 

Облік придбання основного засобу ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

Зміст операції Кореспонденція рахунків 

ДТ КТ 

1. Отримано обладнання 23100000(152) 40100000(631) 
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Продовження табл. 2.5 

2. Відображено податковий кредит iз ПДВ 44200000(641) 40100000(631) 

3. Отримано транспортні послуги 23100000(152) 40100000(631) 

4. Відображено податковий кредит iз ПДВ 44200000(641) 40100000(631) 

5. Отримано роботи з установки, монтажу і 

налагодження обладнaння 

23100000(152) 40100000(631) 

6. Відображено податковий кредит iз ПДВ 44200000(641) 40100000(631) 

7. Оплачено   постачальникам   вартість   обладнан

ня,   послуг   і   робіт  

 

40100000(631) Залежно від 

банку 

51241500 

5121170 

51241100 

(311) 

8.  Введено обладнання в експлуатацію 21500000(104) 23100000(152) 

Джерело: Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

 

Також зобразимо проводками господарські операції ліквідації основних засобів 

у ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» внаслідок крадіжки, псування, знищення чи 

нестачі та відшкодування збитків винною особою Таблиця 2.6. 

Таблиця 2.6 

Облік ліквідації основних засобів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1. Списано знос об'єкта ОЗ Залежно від виду 

ОЗ 

28183000 

28182000 

28184000 

28181000 

28050000 

2880000 

(131) 

Залежно від виду ОЗ 

21100000 

21300000 

21500000 

21830000 

21820000 

21840000 

(10) 

 

 

 

 

https://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet-osnovnyx-sredstv/373-raxunok-13.html
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet-osnovnyx-sredstv/369-raxunok-10.html
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Продовження табл. 2.6 

2. Списано залишкову вартість ОЗ 67510000 

(976) 

Залежно від виду ОЗ 

21100000 

21300000 

21500000 

21830000 

21820000 

21840000 

(10) 

3. Отримано послуги з оцінки збитку 67510000 

(976) 

46700000  

(685) 

4. Оплачено послуги з оцінки 46700000  

(685) 

Залежно від банку 

51241500 

51211700 

51241100 

(311) 

Джерело:Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

 

Основні засоби при введенні в експлуатацію, які мають початкову вартість 

менш як 20 000 тис. грн, вважаються несуттєвими, і визнаються в складі поточних 

витрат періоду на відповідних центрах обліку витрат. 

Також у розрізі груп необоротних активів на підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА» розглянемо особливості обліку відстрочених податкових активів. 

Правила розрахунків відстрочених податкових активів та зобов’язань 

встановлені у П(С)БО 17 [58] ними й керується Товариство. Для визначення цієї 

суми використовують дані Балансу підприємства. При цьому бухгалтер порівнює 

показники бухгалтерського Балансу на кінець року з оцінкою його статей за даними 

податкового обліку і розраховує різницю між ними. Саме ці різниці беруть участь в 

подальшому розрахунку відстрочених податків, але тільки за умови, що вони носять 

тимчасовий характер. Тимчасові податкові різниці бувають двох видів: 

 тимчасові податкові різниці, що підлягають відніманню (призводять до 

зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в 

майбутніх періодах і є базою для розрахунку ВПА); 

https://www.buhoblik.org.ua/uchet/sebestoimost/343-schet-97.html
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet-osnovnyx-sredstv/369-raxunok-10.html
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/sebestoimost/343-schet-97.html
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/zadolzhennosti/474-raxunok-68.html
https://www.buhoblik.org.ua/uchet/zadolzhennosti/474-raxunok-68.html
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 тимчасові податкові різниці, що підлягають оподаткуванню (будуть включені 

в податковий прибуток (чи зменшать збиток) в майбутніх періодах і є базою 

для розрахунку ВПЗ). 

Після розрахунку тимчасових податкових різниць, що підлягають відніманню і 

оподаткуванню, бухгалтер визначає власне ВПА і ВПЗ. Для цього треба помножити 

розраховані величини тимчасових різниць (що відповідно підлягають відніманню та 

оподаткуванню) на чинну  наступного року ставку податку на прибуток (п. 12 

П(С)БО 17 [58]). 

Для обліку розрахунків за податком на прибуток Товариство 

використовує субрахунок 641 у вітчизняному обліку «Розрахунки за податком на 

прибуток». Нарахування поточного податку на прибуток показують за кредитом 

цього субрахунку в кореспонденції з дебетом рахунків: 

— 98 — у сумі, не пов’язаній з відстроченими податками; 

— 17 — у разі нарахування поточного податку на прибуток з відображенням 

ВПА; 

— 54 — у разі нарахування поточного податку на прибуток коштом списання 

раніше нарахованих ВПЗ. Розглянемо основні проведення в Таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Облік зменшення ВПА на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» впродовж року 

 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

ДТ КТ 

1. Зменшено сальдо ВПА  69510000(98) 44100000 (17) 

2. Нараховано податок на прибуток, відображений 

в декларації з податку на прибуток 

69510000(98) 44200000(641) 

3. Списано на фінансовий результат суму витрат 

за податком на прибуток 

66800000 (791) 69510000(98) 

Джерело : Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

Також розглянемо проведення збільшення ВПА впродовж року (Таблиця 2.8) 

на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА». 

Таблиця 2.8 

Облік збільшення ВПА на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» впродовж року 

 

Зміст операції 

Кореспонденція рахунків 

ДТ КТ 

1. Донараховано ВПА 44100000 

 (17) 

44200000 

(641) 

2. Донараховано податок на прибуток, 

відображений в декларації 

69510000 

(98) 

44200000 

(641) 

3. Списано на фінансовий результат суму витрат 

за податком на прибуток 

66800000  

(791) 

69510000 

(98) 

Джеорело : Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

Відповідно до П(С)БО, Компанія рахувала тимчасові податкові різниці, 

порівнюючи балансову вартість активів та зобов'язань згідно П(С)БО та згідно з 

вимогами податкового законодавства. Відповідно до МСФЗ, Компанія рахувала 

тимчасові податкові різниці, порівнюючи балансову вартість активів та зобов'язань 

згідно МСФЗ та згідно з вимогами податкового законодавства. 
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Наступна група, що має місце в необоротних активах ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» — нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи включають програмне забезпечення, ліцензії, патенти та 

інше. Придбані Компанією нематеріальні активи обліковуються за собівартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Амортизація 

враховується в прибутку або збитках на прямолінійній основі протягом 

передбачуваного строку корисного використання. Строк корисного використання 

нематеріальних активів затверджується розпорядженням керівника Компанії.  

Придбане програмне забезпечення Товариством, яке є невід'ємною частиною 

функціональних можливостей обладнання, капіталізуються як частина цього 

обладнання. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, 

будівництвом або виробництвом кваліфікаційних активів, включаються до вартості 

цього активу.  

Первинний облік передбачає наявність прав на користування програм, 

використання авторських прав, права користування майном тощо. Підприємство 

може отримати нематеріальний актив різними шляхами : створити самостійно, 

придбати, обміняти чи безоплатно отримати. Відповідно супроводжується такі 

процеси різними актами. 

Типовими первинними документами обліку нематеріальних активів є: 

1. Акт уведення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної 

власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1). 

2. Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у 

складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2). 

У ДОДАТКУ Д наведені приклади первинної документації що використовує 

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» в операціях пов’язаних з необротними активами. 

Розглянемо типові проведення (таблиці 2.9) що використовує ТОВ «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА» для відображення господарських операцій обліку надходження 

нематеріальних активів.  
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Таблиця 2.9 

Облік надходження нематеріальних активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1. Оприбутковано об’єкт нематеріальних 

активів 

23200000 

(154) 

40100000(631) 

2. Відображено право на податковий кредит із 

ПДВ 

40940000 

(644) 

40100000(631) 

3. Нараховано суму податкового кредиту з ПДВ 

згідно із зареєстрованою в ЄРПН 

податковою накладною 

44200000(641) 40940000 

(644) 

4. Сплачено вартість отриманого об’єкта 

нематеріальних активів 

40100000(631) Залежно від 

банку 

51241500 

51211700 

51241100 

(311) 

5. Введено в експлуатацію об’єкт 

нематеріальних активів 

20500000 

(125) 

23200000 

(154) 

Джерело : Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

Також типовою для підприємства є операція ліквідації нематеріального активу. 

Розглянемо бухгалтерські операції в таблиці 2.10. 

Таблиця 2.10 

Облік ліквідації нематеріальних активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» 

Зміст операції 
Кореспонденція рахунків 

Дебет Кредит 

1. Списано залишкову вартість торговельної 

марки 

67510000 

(976) 

20500000 

(125) 

2. Списано суму зносу торговельної марки 28050000 

(133) 

20500000 

(125) 
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Продовження табл. 2.10 

3. Нараховано компенсуючи податкове 

забов’язання з ПДВ, так як частково торгова 

марка не була використана у господарській 

діяльності  у сумі залишкової вартості 

67510000 

(976) 

44200000 

(641) 

Джерело : Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [62,29]. 

Отже, при обліку активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»  має 

контролювати, щоб балансова вартість не перевищувала суму очікуваного 

відшкодування. Якщо таке відбувається, товариство повинно проводити знецінення 

цих активів.  

Існують зовнішні та внутрішні джерела інформації, які дозволяють визначити 

необхідність проведення знецінення.  

До зовнішніх джерел інформації та зовнішніх факторів належать:  

o ринкова вартість активу зменшилася на суттєво більш значну величину, 

ніж можна було очікувати при нормальному його використанні;  

o відбулися або очікуються в найближчому майбутньому відбутися істотні 

зміни, що тягнуть негативні наслідки для Компанії в технологічних, ринкових, 

економічних або юридичних умовах, в яких працює Компанія, або на ринку, для 

якого призначений актив; 

o збільшилися ринкові процентні ставки або інші ринкові показники 

прибутковості інвестицій, і ці збільшення посприяли зміні ставки дисконту, яка 

використовується при обчисленні вартості використання активу, та суттєво 

зменшили його сума очікуваного відшкодування.  

До внутрішніх джерел інформації та внутрішніх факторів належать: 

o наявність доказу старіння або фізичного пошкодження активу; 

o суттєві зміни, що мали негативні наслідки для Компанії, відбулися 

протягом періоду або очікуються в найближчому майбутньому в ступені або способі 

поточного чи передбаченого використання активу (наприклад, простоювання 

активу); 

https://www.buhoblik.org.ua/uchet/sebestoimost/343-schet-97.html
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o внутрішня звітність показує, що поточні або майбутні результати 

використання активу гірше прогнозованих. 

Раніше визнані збитки від знецінення сторнуються, якщо були зміни в оцінках, 

які використовуються для визначення вартості відновлення. Однак на суму, що не 

перевищує балансову вартість, яка могла б бути визначена, ніякі втрати від 

знецінення не були визнані в попередні роки. 

Отже, організація бухгалтерського обліку необоротних активів на ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» відповідає вимогам чинного законодавства. 

Методологічною основою служать МСБО. Підприємство у роботі використовує 

французький план рахунків, що має багато аналітичних рахунків. Проте структура 

рахунків та субрахунків є важкою у використанні, а тому потребує вдосконалення. 

 

2.3 Особливості  здійснення контролю та аналізу необоротних активів у 

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» 

 

Контроль є одним з найбільш фундаментальних елементів процесу управління. 

Ні планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна 

розглядати у відриві від контролю. Дійсно, фактично вони є невід'ємними 

частинами загальної системи контролю в даній організації. 

Процес здійснення контролю на будь-якому підприємстві, так і на ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», розпочинається з формування мети та завдань 

здійснення контролю (рисунок 2).  
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Рис.2 Завдання контролю необоротних активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна». 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [51]. 

 

З перелічених завдань можемо зробити висновок, що контроль – це процес, що 

забезпечує досягнення цілей організацією та є важливим для її успішного 

функціонування.  

Контроль підрозділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній контроль 

застосовується в тому випадку, коли його суб'єкт і об'єкт знаходяться в одній 

системі, а зовнішній - у різних системах. Спершу необхідно зазначити, хто є 

суб’єктами, а що ж об’єктом контролю. 

Об’єктом контролю необоротних активів товариства є операції за їх участі.  

Суб’єкти своєю чергою можна поділити на наступні групи:  

1. Суб’єкти, які здійснюють контрольну діяльність ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» : 

– Ревізійна комісія; 

– Аудитори зовнішні; 

– Інвентаризаційна комісія. 

Завдання контролю необоротних активів ТОВ «СУФФЛЕ 
АГРО Україна»

Визначення збитків від нестач та крадіжок;

Дотримання законності та правильного документального
оформлення операцій з необоротниим активами;

Установлення правильності норм використання та методики
проведення амортизації основних засобів;

Оцінка доцільності придбання необоротних активів, а також необхідності
їх ліквідації.
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2. Суб’єкти, які несуть функціональні обов’язки ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА»: 

– Керівник підприємства; 

– Головний бухгалтер та бухгалтерський відділ; 

– Економіст та фінансовий відділ; 

3. Суб’єкти ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», які в разі необхідності 

здійснюють контрольні функції: 

– Керівники підрозділів; 

– Спеціалісти; 

– Матеріально-відповідальні особи. 

На підприємстві зовнішній контроль виконується адміністрацією або 

спеціальними співробітниками – контролерами. Внутрішній контроль передбачає, 

що виконавці самі стежать за своєю роботою і результатами діяльності. 

На підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»,  є служба внутрішнього 

контролю, її функції виконують керівники різних відділів та підрозділів. Наприклад 

бухгалтерія. 

Для здійснення належного контролю, суб’єкти контролю мають бути 

забезпечені необхідною інформацією. Джерелами інформації Товариства є: 

 Наказ про облікову політику; 

 Первинна документація щодо обліку активів; 

 Договори; 

 Реєстри обліку, електронні носії інформації; 

 Висновки аудиторів, попередніх перевірок, тощо. 

Щороку підприємство проводить інвентаризацію, яка частково спрямована на 

перевірку саме необоротних активів. Метою інвентаризації є забезпечення 

достовірності фінансової звітності та документальне підтвердження наявності 

активів та зобов’язань, їх фізичний стан та теперішню оцінку. 
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Спершу формується внутрішня нормативна база для проведення інвентаризації. 

Тобто можливо створити окреме Положення про інвентаризацію по підприємству, 

або врегулювати інвентаризації в обліковій політиці, як це відбулося на ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» [62]. 

Формується наказ про чергову щорічну інвентаризацію необоротних активів, 

який має на меті визначити відповідальних осіб та напрям перевірки. Визначається 

склад інвентаризаційної комісії керівником якої є керівник ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА». Проведення інвентаризації не може бути забезпечено однією комісією 

через великі обсяги роботи, тому в наказі формуються робочі інвентаризаційні 

комісії. До їх складу включаються представники усіх підрозділів. Формуються 

бланки інвентаризаційних документів та врегульовуються питання відсутності 

членів інвентаризаційних комісій.  

До документів, що оформлюються під час інвентаризації на ТОВ «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА» належать: 

1. Інвентаризаційні описи (ДОДАТОК Д); 

2. Загальні відомості активів та зобов’язань; 

3. Інвентаризаційні акти; 

4. Протоколи проведення інвентаризації. 

Наслідками проведення інвентаризації є виявлення надлишків та їх 

оприбуткування, або нестач та їх списання. На підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» 01.11.2020 розпочалася щорічна інвентаризація, що продовжиться до 

31.12.2020 року [62]. 

Щодо здійснення аналізу на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» то за  

інформацією форми № 1 «Баланс (Звіт  про фінансовий стан)» (додаток А) 

проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз необоротних активів підприємства 

(табл. 2.11). 
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Таблиця 2.11 

Аналіз стану необоротних активів на підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

Україна» за 2018-2019 рр. 

 

Вид необоротних 

активів 

Базовий рік 2018 Звітний рік 2019 Зміни (+,–) 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

підсумку 

сума, 

тис. 

грн 

у % до 

підсумку 

суми, 

тис. 

грн 

частки, 

в. п. 

у % 

А 1 2 3 4 5 = 3-1 6 = 4-2 7=5/1*100 

Необоротні активи 

– всього 

39,23 100 49,63 100 10,4 - 1040 

Нематеріальні 

активи 

3,69 9,41 2,93 5,89  -0,76 -3,52 -76 

Основні засоби 28,54 72,76 26,63 53,64 -1,91 -19,12 -191 

Відстрочені 

податкові активи 

 

6,99 

 

17,83 

 

20,08 

 

 40,63 

 

13,09 

 

22,8 

1309 

Джерело: Розраховано  автором на підставі опрацьованих джерел [ДОДАТОК А]. 

 

Отже, за результатами горизонтального та вертикального аналізу необоротних 

активів підприємства ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» у звітному році у 

порівнянні з базовим їх вартість зросла на 10,4 тис. грн, що становить 10,4%. Це 

відбулося шляхом збільшення відстрочених податкових активів. Частка основних 

засобів у необоротних активах знизилася з 72,76% до 53,64%, нематеріальних 

активів з 9,41% до 5,89%. У цілому склад та структура необоротних активів ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» сприяють ефективному їх використанню. 

Матеріальною основою виробничого процесу є засоби праці, що набувають 

економічної форми основних засобів. Вони розрізняються за складом, 

призначенням, роллю в процесі виробництва. 

За методикою, наведеною в таблиці 2.11, проведемо розрахунок показників 

руху і функціонального стану основних засобів (табл. 2.13) для аналізу кількісних та 
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якісних змін у їхньому складі. Вихідна інформація міститься у формі № 5 «Примітки 

до річної фінансової звітності» за базовий і звітний роки (додатки А) 

Таблиця 2.12 

Показники руху та функціонального стану основних засобів на підприємстві 

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО Україна» за 2018-2019 рр. 

№ з/п 
Показник 

Базо- 
вий рік 

2018 

Звіт- 
ний рік 

2019 

А Б 1 2 

Вихідна інформація, тис. грн 

1. Первісна вартість основних засобів на початок року 28543 35102 

2. Надійшло за рік 6221 6562 

3. Вибуло за рік 402 599 

4. Первісна вартість основних засобів на кінець року 35102 41065 

5. Нараховано амортизації за рік 1652 1899 

6. Знос основних засобів:   

 а) на початок року 10479 11897 

 б) на кінець року 11897 13464 

7. Первісна вартість активної частини основних  

засобів: 

  

 а) на початок року 12392 13860 

 б) на кінець року 13860 16453 

8. Знос активної частини основних засобів:   

 а) на початок року 4477 5388 

 б) на кінець року 5388 6403 

Показники руху основних засобів 

9. 
Річний приріст (+) або зменшення (–), тис. грн 

(п.4–п.1) 
+5819 +5963 

10. Темп зростання (зниження), % (п.4/п.1×100) 119,9 117,0 

11. Темп приросту (зменшення), % (п.9/п.1×100, або 

п.10–100) 
19,9 17,0 

12. Коефіцієнт надходження, % (п.2/п.4×100) 17,7 16,0 

13. Коефіцієнт вибуття, % (п.3/п.1×100) 1,4 1,7 

14. Період оновлення (можливого повного вибуття), років 

(100/(п.12–п.13)) 
6,1 7,0 

15. 
Коефіцієнт заміни (простого відтворення), % 

(п.3/п.2×100) 
6,5 9,1 

16. Коефіцієнт розширення (розширеного відтво- 

рення), % (п.9/п.2×100) 
93,5 90,9 

17. Період обороту, років (((п.1+п.4)/2)/п.5) 19,5 20,1 

18. Середня норма амортизації, % (100/п.17) 5,1 5,0 
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Продовження табл. 2.12 

Показники функціонального стану основних засобів 

19. Коефіцієнт зносу основних засобів, %:   

 а) на початок року (п.6а/п.1×100) 35,8 33,9 

 б) на кінець року (п.6б/п.4×100) 33,9 32,8 

20. Коефіцієнт придатності основних засобів, %:   

 а) на початок року (100–п.19а) 64,2 66,1 

 б) на кінець року (100–п.19б) 66,1 67,2 

21. Частка активної частини основних засобів, %:   

 а) на початок року (п.7а/п.1×100) 42,3 39,5 

 б) на кінець року (п.7б/п.4×100) 39,5 40,1 

22. Коефіцієнт зносу активної частини основних 

засобів, %: 

  

 а) на початок року (п.8а/п.7а×100) 36,1 38,9 

 б) на кінець року (п.8б / п.7б×100) 38,9 38,9 

Джерело: Розраховано автором на підставі опрацьованих джерел [ДОДАТОК А]. 

 

Як свідчать результати розрахунку показників руху і функціонального стану 

основних засобів (табл. 2.13), упродовж базового року вартість основних засобів 

збільшилася на 5819 тис. грн, або 19,9 %. Значення коефіцієнта надходження (17,7 

%) суттєво перевищує значення коефіцієнта вибуття (1,4 %), тому період оновлення 

основних засобів становить 6,1 року. Значення коефіцієнтів заміни та розширення 

показують, що 6,5 % від річного надходження основних засобів було спрямовано на 

просту заміну тих, які вибули (у вартісному вираженні), а 93,5 % – на їх розширене 

відтворення. Показник періоду обороту свідчить про те, що в середньому протягом 

19,5 року первісна вартість основних засобів буде перенесена на вироблену 

продукцію у вигляді амортизації. Відповідно середня норма амортизації становить 

5,1 %.  

Коефіцієнт зносу основних засобів має позитивну динаміку, адже його 

значення знизилося з 35,8 % на початок до 33,9 % на кінець базового року. 

Відповідно коефіцієнт придатності підвищився з 64,2 до 66,1 %. Наведена динаміка 

вказує на певне поліпшення функціонального стану основних засобів підприємства, 

а рівень зношеності необоротних активів залишається низьким. Натомість зріс 

коефіцієнт зносу активної частини основних засобів з 36,1 до 38,9 %.  
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У звітному році відбулося незначне сповільнення приросту майна (на 5963 тис. 

грн, або 17,0 %). У порівнянні з базовим роком коефіцієнт надходження зменшився 

до 16,0 %, а коефіцієнт вибуття збільшився до 1,7 %. У результаті період оновлення 

основних засобів зріс до 7 років. Значення коефіцієнтів заміни та розширення, а 

також показників періоду обороту і середньої норми амортизації основних засобів 

практично не змінилися. Отже, показники руху в цілому свідчать про ефективну 

динаміку основних засобів. 

Отже, нематеріальні активи використовують з метою одержання економічного 

ефекту під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Кінцевий 

ефект використання нематеріальних активів відображається у результативних 

показниках господарської діяльності: зменшення витрат на виробництво, 

збільшення обсягів реалізації продукції, зростання прибутку тощо. Враховуючи це, 

основним принципом управління динамікою нематеріальних активів є: темпи 

зростання чистого доходу від реалізації продукції та чистого прибутку мають 

випереджати темп зростання нематеріальних активів. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ 

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» 

 

3.1 Облік необоротних активів підприємства в умовах автоматизованої 

обробки 

 

Удосконалення систем автоматизації бухгалтерського обліку  – один з 

найважливіших моментів діяльності кожного підприємства. Системи 

автоматизованого обліку можливість здійснювати швидкий та вірний облік 

зобов’язань підприємства, дозволяє легко впоратися з обробкою даних, а також 

здійснювати управління обігом документації. 

Автоматизація обліку впливає на кожну сферу діяльності, що в свою чергу – на 

фінансові результати. Можна виділити наступні етапи автоматизації 

бухгалтерського обліку, та їх позитивний вплив:  

1. Упорядкування бухгалтерського обліку. Комп’ютерна техніка дає змогу 

зробити певні впорядкування в системі облікової інформації, прискорена робота та 

покращення якісті вхідної та вихідної інформації [26, с. 25].  

2. Збільшення кількості інформації, яка одержується з бухгалтерського 

обліку. Автоматизоване обробляння облікової інформації дозволяє отримати 

деталізовану інформацію про стан активів і зобов’язань підприємства.  

3. Зниження кількості бухгалтерських помилок. Саме комп’ютеризований 

процес обробляння облікової інформації дозволяє уникнути більшості помилок, які 

за ручного способу обробляння даних можуть мати суб’єктивний характер та 

призводити до негативних наслідків у роботі підприємства. Так, обчислення 

фінансового результату за автоматизованої форми обліку є суто машинальною 

операцією. Бухгалтер не формує ні проводок, ні записів [26, с. 436].  На нього 
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покладені тільки функції контролера за правильністю проведення операцій 

машиною. 

Автоматизація системи бухгалтерського обліку значно полегшує роботу  

бухгалтера, приділяє більше уваги проведенню економічного і фінансового аналізу 

роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення ефективності цієї роботи. 

Саме тому підприємствам необхідно визначитися з вибором програмного 

забезпечення, яке було здатне забезпечити всі потреби обліку підприємства і разом з 

тим було досить економним і не вимагало великих витрат на його придбання, а 

також не вимагало від бухгалтера специфічних навичок програмування [42].  

На досліджуваному підприємстві ефективним є використання програмного 

забезпечення «SAP», що забезпечує найбільш повний спектр можливостей для 

ведення обліку на підприємстві. Проте система має свої недоліки порівнюючи з 

українськими аналогами. Система SAP є більше управлінською системою ніж 

бухгалтерською. Це система німецького походження, вартість адаптації є набагато 

вищою ніж 1С для прикладу. Система є негнучкою та важко пристосовується до 

нюансів виробництва. Також  SAP є важкою в програмуванні.  

Щодо переваг, то система підходить до планування виробництва, враховуючи 

різні технологічні процеси. Аби уникнути навмисного або ненавмисного псування 

даних, система передбачає окремий доступ кожного користувача.  

Проаналізувавши вказані переваги та недоліки, рекомендовано ТОВ «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА» розглянути можливість переходу на систему 1С «Бухгалтерія» 

Слід зрозуміти, що впровадження програми 1С ефективно лише тоді, якщо 

наслідком впровадження є збільшення ефективності і покращення якості ведення 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Це виражатися в: 

 впорядковуваності бухгалтерського обліку; 

 збільшення кількості інформації; 
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 зменшення кількості бухгалтерських помилок. Це найбільш важливий чинник, 

якщо враховувати кількість штрафів і пені за приховання оподатковуваної 

величин, причиною якого, є бухгалтерські недоліки та помилки. 

 своєчасність бухгалтерського обліку. 

«1С: Бухгалтерія» - одна з універсальних програм масового застосування для 

автоматичного бухгалтерського і податкового обліку. 

Автоматизована форма бухгалтерського обліку дозволяє проводити комплексну 

обробку облікової інформації на основі пакетів прикладних програм; все готово для 

ведення обліку. Для початку роботи в програмі достатньо ввести інформацію про 

організацію, а також вказати необхідні параметри облікової політики. 

У програмі є можливість спрощення системи оподаткування. Також у  програмі 

є управлінський план рахунків. В управлінський план рахунків користувач може 

самостійно додавати субрахунки, на відміну від бухгалтерських конфігурацій. 

Програма дозволяє планувати оплати, мається платіжний календар. Є всі 

документи, необхідні для ведення управлінського обліку у виробництві. 

Взагалі, програма більше зорієнтована на користувачів, головними видами 

діяльності яких є послуги або виробництво, наприклад, проектні роботи та ін.  

Отже, підприємство використовує автоматизовану систему SAP, що має низку 

переваг та недоліків. У зв’язку з недавнім виходом системи на вітчизняний ринок, 

програма має недоліки що зменшує її переваги, а саме : досить висока ціна 

придбання, упровадження та технічна підтримка, специфічні умови технічної 

підтримки, певна недосконалість української локалізації для ведення 

бухгалтерського обліку, складність використання. Проте програма універсальна, що 

є великою перевагою поряд з вітчизняними аналогами. 
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3.2 Покращення обліку необоротних активів ТОВ «Суффле Агро 

Україна» на основі використання національних та міжнародних стандартів  

 

Правдиве та своєчасне відображення в обліку необоротних активів 

підприємства дає змогу правдиво оцінити його фінансовий стан. Ефективна та 

практично вигідна організація обліку необоротних активів підприємства 

розпочинається на етапі розробці його облікової політики. Обрані методи, способи 

та прийоми організації та ведення обліку залежать від загальноприйнятих в державі. 

Але ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» у своїй діяльності керується Міжнародними 

стандартами ведення обліку.  

Важливим етапом удосконалення обліку основних засобів та нарахування 

амортизації є зіставлення П(С)БО 7 та М(С)БО 16 «Основні засоби». Адже 

покращення методики організації обліку отримає відображення у статистичних 

звітах, зробить її більш прозорою та достовірною. 

Процес переоцінки основних засобів за МСБО і П(С)БО України майже не 

відрізняється, але українські стандарти чіткіше зазначають  межу, яка призводить до 

необхідності проведення переоцінки. За міжнародними стандартами ця межа 

зазначається як така, що «суттєво відрізняється» від балансової вартості. Що 

стосується амортизації основних засобів, то в міжнародному обліку 

використовуються такі методи нарахування амортизації: прямолінійне списання, 

зменшення залишку, метод суми одиниць продукції. 

Нематеріальні активи  є специфічними в аспекті ведення бухгалтерського 

обліку, нарахування та списання амортизації, визначення строку корисного 

використання. Дуже важливо розуміти, до якої саме групи відноситься той чи інший 

нематеріальний актив. Адже наявність великої кількості нематеріальних активів на 

підприємстві потребує значної уваги і правильної класифікації, оскільки виникнення 

диспропорцій в даному питанні може спричинити ряд проблем [44]. 
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 Питання правильної класифікації відіграє важливу роль при перенесенні 

вартості певного нематеріального активу на витрати діяльності в залежності від його 

ролі та участі у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Зауважимо, що кордоном поняття "нематеріальні активи" вважається 

одним з найскладніших в бухгалтерському обліку, яке потребує значної уваги та 

детального перегляду. Це зумовлюється невизначеністю оцінки певних видів 

нематеріальних активів і строку їх корисного використання.  

Така проблема пояснюється відсутністю єдиного переліку витрат, які формують 

первісну вартість нематеріального активу. Дивлячись на те, до якої групи 

відносяться витрати, їх можна віднести до первинної вартості формування 

нематеріального активу (тобто це вартість, пов'язана з придбанням об'єкта, 

послугами транспортування або монтажем) або віднести до адміністративних витрат 

діяльності. Поряд з цим, постає питання щодо складності оцінки об'єктів 

нематеріальних активів, яке виникає через відсутність єдиної методики оцінки 

майбутніх економічних вигід від використання такого об'єкта.  

При визнанні нематеріального активу допускається, що він буде 

використовуватися протягом тривалого періоду часу. Проте при довгостроковій 

експлуатації об'єкта нематеріальних активів виникає проблема прогнозування 

ймовірності переваг визнаного нематеріального активу. Тут має місце стратегічне 

планування, яке встановлює строки корисного використання об'єкта і тим самим 

прогнозує його термін експлуатації на підприємстві. Процес стратегічного 

планування є дуже важливим, оскільки сприяє точнішому визначенню ефекту 

нематеріального активу від його залучення у процес господарської діяльності 

суб'єктами господарювання. 

 Невирішеним питанням також є визнання в обліку нематеріальних активів, що 

були створені підприємством як власноруч, так і в процесі виконання замовлень для 

інших організацій [44]. 
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Категорія нематеріальних активів потребує подальших досліджень. Перш за все 

національні стандарти мають бути адаптовані до міжнародних з внесенням 

відповідних змін до нормативної бази. Також необхідне постійне покращення 

кваліфікації бухгалтерів. Для прикладу ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»  

співпрацює з фірмами, що проводять тренінги та навчання для бухгалтерів. 

Суперечності також виникають між податковим та бухгалтерським обліком 

амортизації основних засобів, значну увагу слід приділяти операціям, пов’язаним зі 

списанням та ліквідацією основних засобів, відповідністю строку використання та 

методами нарахування тощо. 

І в бухгалтерському, і в податковому обліку методи амортизації можна 

використовувати всі, але це доцільно в окремих випадках. Раціонально на групу 

основних засобів застосовувати однакову норму амортизації до всіх об’єктів, а ще 

зручніше, якщо застосовується один метод амортизації до всіх основних засобів 

підприємства. Але застосування методів амортизації за вимогами П(С)БО №7 

«Основні засоби» (п. 28) та пп. 145.1.4 Податкового кодексу України потрібно 

обґрунтовувати очікуваним способом отриманням економічних вигод.  

Щоб ідентифікувати податковий облік з бухгалтерським, слід зупинитися на 

одному найбільш відповідному для кожної групи вашого устаткування методі 

амортизації та обґрунтовано виразити це в наказі облікової політики підприємства. 

Прямолінійний метод найбільш зручніший в розрахунках та полягає в рівномірному 

розподілі вартості об’єкта протягом всього терміну його експлуатації. Однак цей 

метод не враховує інтенсивність виробничого процесу. Його доцільно 

використовувати для нарахування амортизації тим об’єктам основних засобів, які 

побічно беруть участь в виробничому процесі. 

Ще щодо проблем вітчизняного обліку, то одним з таких питань є порядок 

оцінки основних засобів, у Таблиці 3.1  наведено приклади проблем та 

запропоновано шляхи їх вирішення. 
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Таблиця 3.1 

Проблематика оцінки основних засобів та шляхи їх вирішення 

Нормативна база П(С)БО 7, пункт 16 П(С)БО 7, пункт 19-21 

1 2 3 

Проблема Переоцінка усієї групи 

основних засобів, якщо 

відбувалася переоцінка хоча 

б одного об’єкту, що входив 

до цієї групи. 

Відображення переоцінки у 

складі доходів та витрат 

звітного періоду. 

Причина Завищення вартості 

однорідної групи основних 

засобів у разі переоцінки 

основних засобів невеликої 

вартості по відношенню до 

групи. 

Операції оцінки не змінюють 

результатів господарської 

діяльності. 

Вирішення Проведення переоцінки усієї 

групи лише в тому випадку, 

коли вартість об’єкта є 

суттєвою по відношенню до 

вартості відповідної групи до 

якої він належить. 

Відображення дооцінки та 

уцінки основних засобів на 

рахунках додаткового 

капіталу. 

Джерело: Сформовано автором на підставі опрацьованих джерел [17]. 

 

Наступним проблемним питанням вважаємо вибір методу амортизації. На 

практиці підприємства керуються такими правилами вибору методу: 

1. Простота методу, можливість його застосування; 

2. Вплив методу на собівартість; 

3. Наявність корпоративної політики у сфері нарахування амортизації. 

У питанні вибору методу амортизації пропонуємо опиратися на такі позиції: 

o Принцип обачності (найбільше принципу обачності відповідає метод 

зменшення залишкової вартості) 
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o Очікуваний спосіб отримання економічних вигод від використання 

об’єктів. 

Для визначення методу амортизації також важливо визначити термін корисного 

використання об’єкта, аби це не впливало на викривлення інформації про активи у 

фінансовій звітності.  

Отже, сфера обліку необоротних активів недостатньо досліджена. Є безліч 

суперечностей та неточностей, що виникають як у законодавстві, так і на практиці. 

Тому потрібно спрямувати увагу та зусилля для створення таких умов, які зможуть 

покращити ситуацію та створити фундамент для раціонального та ефективного 

обліку необоротних активів. Зокрема на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» варто 

було б вжити заходи з покращення кваліфікації працівників, залучити до роботи 

експертів, для отримання оцінки стану необоротних активів та консультації 

стосовно ведення обліку необоротних активів, їх аналізу та контролю. 

 

3.3. Удосконалення контролю та аналізу необоротних активів «СУФФЛЕ 

АГРО УКРАЇНА» 

 

Як зазначалося в другому розділі, контроль та аналіз необоротних активів є 

важливими інструментами та необхідною умовою їх подальшого використання у 

виробничому процесі.  

Одним з основних видів контролю є інвентаризація. На ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» інвентаризація відбувається двічі на рік, та ставить на меті вирішення 

наступних завдань стосовно необоротних активів: 

– Перевірка стану наявності, зберігання та обліку необоротних активів; 

– Перевірка оформлення документації надходження та вибуття; 

– Перевірка нарахування амортизації; 

– Перевірка правомірності оцінки необоротних активів; 
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– Перевірка правильності віднесення суми переоцінки та результатів 

ліквідації та рахунки бухгалтерського обліку. 

Згідно з наказом формується комісії та розподіляються завдання, усі підрозділи 

повинні забезпечувати допомогу при перевірці та наданні інформації.  

До переліку проблем здійснення контролю на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО 

УКРАЇНА» можемо також віднести  помилки в інформативності первинних 

документів, низький рівень забезпечення інформаційною базою, а також проблеми 

аналізу ефективності необоротних активів. Інвентаризація – важкий процес, що 

відбувається паралельно з виконанням основних обов’язків працівників, тому 

стаються помилки при перевірці матеріальних активів зокрема. 

В умовах карантину та віддаленої роботи документація операцій необоротних 

активів несвоєчасно потрапляє до відповідальної особи, а також ускладнюється 

фактична перевірка стану необоротних активів та їх наявність. 

Рекомендацією для удосконалення контролю операцій пов’язаних з 

необоротними активами є введення в роботу підприємства системи електронного 

документообігу. Основними етапами введення такої системи будуть: 

1. Розроблення Інструкції в якій буде вказано порядок документообігу, а також 

усі вимоги до найменування та зберігання електронних документів; 

2. Вибір програми для електронного документообігу. На сьогодні ринок 

пропонує широкий вибір програм електронного документообігу. При виборі 

слід брати до уваги можливість інтеграції обраної програми з програмами 

які вже використовує ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»; 

3. Погодити обрану програму з групою СУФФЛЕ, та отримавши погодження, 

або рекомендації розпочати роботу введення програми в роботу; 

4. Передбачити в договорах з контрагентами наявність пункту, де буде 

зазначатися про електронний документообіг, а також погодити його з 

контрольними органами, створити відповідні ключі доступу та електронного 

підпису. 
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5. Внести в наказ підприємства дане введення програми електронного 

документообігу. 

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» кілька років після заснування в Україні 

використовувало програму M.E.Doc. з її допомогою підприємство надавало звітність 

в контрольні органи, а також обмінювалося певними первинними документами, але 

після серверної атаки замінило програму на схожу – СОТА. 

Прикладом програм які можна розглядати для подальшого використання 

можуть бути наступні програми.  

Сервіс «Paperless» - це безкоштовний сервіс для обміну документами в 

електронній формі, він працює з ЕЦП усіх основних АЦСК України, що включають 

також ключі, видані Державною фіскальною службою. Для використання необхідно 

зареєструватися в додатку, не встановлюючи додаткових програм. Документація 

зберігається в трьох екземплярах на різних серверах, для повної гарантії 

збереження. 

Наступний запропонований сервіс – «Document.Online». Цей сервіс не є 

безкоштовним, він обмежується кількістю документів, якими можна користуватися 

протягом місяця. За збільшення обсягів передбачається додаткова оплата. 

Ще одним рекомендованим сервісом може бути «IIT Користувач ЦСК-1», або ж 

повернення до користування програмою M.E.Doc. 

Щодо проблем аналізу необоротних активів, то найбільш суттєвою є проблема 

відсутності нормативного регулювання аналізу необоротних активів, та 

рекомендаційних актів. Доступна інформація вже застаріла та потребує оновлення. 

Також відсутня єдина методика та система коефіцієнтів, що необхідні для 

здійснення аналізу необоротних активів. Тому рекомендаціями для підприємства 

стосовно удосконалення процедури аналізу може бути консультація спеціалістів 

стосовно застосування потрібних показників аналізу необоротних активів.  

Отже, бухгалтерський облік та контроль на підприємстві потребує незначних 

змін та удосконалення, перш за все в методико-організаційних аспектах. Наведені 
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рекомендації можуть призвести до покращення документообігу, особливо в 

ускладнених та віддалених умовах роботи підприємства. 
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасні реалії ведення підприємницької діяльності передбачають 

забезпеченість підприємств необоротними активами, що є основою виробничої 

діяльності.  

Виявлено, що різні групи активів мають особливості щодо оцінки, визнання та 

обліку. До того ж виникають відмінності порівнюючи податкового та 

бухгалтерського обліку зазначених груп необоротних активів. Визначення методів 

оцінки та визнання необоротних активів і їх застосування важливий елемент, що 

впливає на подальші процеси використання активів та на показники діяльності 

підприємства. Необоротні активи використовують з метою одержання економічного 

ефекту під час виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Кінцевий 

ефект відображається у результативних показниках господарської діяльності: 

зменшення витрат на виробництво, збільшення обсягів реалізації продукції, 

зростання прибутку тощо. Інформація, що була отримана в процесі аналізу слугує 

передумовою покращення операцій пов’язаних з необоротними активами в 

майбутньому. 

Необоротні активи характеризуються різноманітністю видів, у зв’язку з цим для 

покращення управління підприємству необхідно поділити їх за функціональною 

ознакою. Певні групи необоротні активи можуть не використовуватися, залежно від 

сфери діяльності підприємства. 

Необоротні активи займають незначну частку в структурі активів ТОВ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», однак їхнє збільшення свідчить про покращення 

матеріально-технічного стану та раціонального використання необоротних активів. 

Дослідження стану та структури необоротних активів багатогранний процес, адже 

щоб здійснити їх аналіз необхідно дати оцінку обсягу, структури та динаміки 

необоротних активів, визначити їх технічний стан, способи оцінки, переоцінки, 

рівень використання тощо. У здійсненні обліку підприємство орієнтується на 
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податковий облік, щоб надалі не виникало розбіжностей. Найбільшу частку в 

необоротних активах на підприємстві ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» складають 

основні засоби, вони забезпечують створення матеріально-технічної бази. Саме 

завдяки основним засобам утворюється ресурси, що необхідні для успішного 

функціонування підприємства. Разом з тим цей актив є складним елементом обліку, 

контролю та аналізу.  

Як свідчать результати розрахунку показників руху і функціонального стану 

основних засобів (табл. 2.13), упродовж базового року вартість основних засобів 

збільшилася на 5819 тис. грн, або 19,9 %. Значення коефіцієнта надходження (17,7 

%) суттєво перевищує значення коефіцієнта вибуття (1,4 %), тому період оновлення 

основних засобів становить 6,1 року. Значення коефіцієнтів заміни та розширення 

показують, що 6,5 % від річного надходження основних засобів було спрямовано на 

просту заміну тих, які вибули (у вартісному вираженні), а 93,5 % – на їх розширене 

відтворення. Показник періоду обороту свідчить про те, що в середньому протягом 

19,5 року первісна вартість основних засобів буде перенесена на вироблену 

продукцію у вигляді амортизації. Відповідно середня норма амортизації становить 

5,1 %.  

Коефіцієнт зносу основних засобів має позитивну динаміку, адже його 

значення знизилося з 35,8 % на початок до 33,9 % на кінець базового року. 

Відповідно коефіцієнт придатності підвищився з 64,2 до 66,1 %. Наведена динаміка 

вказує на певне поліпшення функціонального стану основних засобів підприємства, 

а рівень зношеності необоротних активів залишається низьким. Натомість зріс 

коефіцієнт зносу активної частини основних засобів з 36,1 до 38,9 %.  

Аналізуючи стан необоротних активів на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» у 

звітному році відбулося незначне сповільнення приросту майна (на 5963 тис. грн, 

або 17,0 %). У порівнянні з базовим роком коефіцієнт надходження зменшився до 

16,0 %, а коефіцієнт вибуття збільшився до 1,7 %. У результаті період оновлення 

основних засобів зріс до 7 років. Значення коефіцієнтів заміни та розширення, а 
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також показників періоду обороту і середньої норми амортизації основних засобів 

практично не змінилися. Отже, показники руху в цілому свідчать про ефективну 

динаміку основних засобів. 

Вдосконалення обліку необоротних активів має базуватися на правильно 

підібраному та обґрунтованому методі амортизації необоротного активу, їх оцінці, 

переоцінці та первинному обліку. Це значно полегшить роботу бухгалтерії, а також 

достовірна інформація буде відображатися у звітних документах. Також для 

покращення контролю було запропоновано введення в роботу сервісу електронного 

документообігу, адже його перевагами є: 

1. Швидке погодження та реєстрація документа; 

2. Паралельне виконання кількох операцій з метою економії часу руху 

документів; 

3. Оперативність виконання документів; 

4. Безперервність руху документації; 

5. Ефективність пошуку потрібного документа на вимогу, тощо. 

Здійснення аналізу та контролю необоротних активів містить в собі перевірку 

обліку придбання, створення, безоплатного отримання, відображення поліпшення, 

модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання та реконструкцію необоротних 

активів. Достовірно відображена інформація може та має впливати на подальші 

управлінські рішення стосовно операцій з необоротними активами. Інформація, що 

була отримана в процесі аналізу слугує передумовою покращення операцій 

пов’язаних з необоротними активами в майбутньому. 

З практики роботи з документацією, вважаю необхідністю введення 

електронного документообігу, особливо в умовах карантинної роботи віддалено. 

Ефективність здійснення обліку, контролю та аналізу необоротних активів залежить 

від постійного моніторингу оновлень нормативної бази, практичних рекомендацій 

та практичного досвіду бухгалтерського відділу. 
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Отже, сфера обліку необоротних активів недостатньо досліджена. Є безліч 

суперечностей та неточностей, що виникають як у законодавстві, так і на практиці. 

Тому потрібно спрямувати увагу та зусилля для створення таких умов, які зможуть 

покращити ситуацію та створити фундамент для раціонального та ефективного 

обліку необоротних активів. Зокрема на ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» варто 

було б вжити заходи з покращення кваліфікації працівників, залучити до роботи 

експертів, для отримання оцінки стану необоротних активів та консультації 

стосовно ведення обліку необоротних активів, їх аналізу та контролю. 
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ДОДАТОК Б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Відділ персоналу 

 
Фахівець по роботі з 

персоналом 1 

 
Офіс-адміністратор 2  

 
Інженер з охорони праці 

1 

Фахівець з підбору 

персоналу 1  

 

 
Департамент розвитку 

ланцюгів постачання  

 

Фахівець з логістики 3  

 
Відділ по роботі з 

клієнтами 

 
Менеджер відділу по 

роботі з клієнтами 1  

Фахівець по роботі з 

клієнтами 12  

Відділ транспорту 

Фахівець з транспорту 

1 

Водій 

автотранспортних 

засобів 9  

Відділ складської 

логістики 

Завідувач складу 1  

 
Комірник 3  

Вантажник 4  

 

Фінансово- 

адміністративного 

департамент 

 
Відділ фінансового 

контролю 

 
Менеджер з 

фінансового контролю 2  

 

Відділ бухгалтерія 

Підвідділ податкового 

обліку 

Заступник головного  

бухгалтера 1  

Бухгалтер 3  

Підвідділ обліку та 

контролю затрат 

 
Керівник підвідділу 1  

Бухгалтер 4  

Підвідділ розрахунків з 

покупцями 

Керівник підвідділу 1  

Фахівець підвідділу 

розрахунків з 

покупцями 2  

Фахівець по роботі з 

заборгованістю 1  

Бухгалтер 2  

Підвідділ операцій з 

грошовими коштами 

Керівник підвідділу 1  

Бухгалтер 3  

 

Департамент розвитку 

торгівлі зерновими та 

олійними культурами  

Менеджер проектів 

елеваторного 

напрямку 1  

Відділ закупок 

зернових та олійних 

культур 

 

Керівник відділу 1  

Менеджер відділу 

закупок зернових 

культур 2  

Менеджер по  

закупівлі зерна 2  

Лаборант (біологічні 

дослідження) 1  

Фахівець зі супроводу 

операцій з зерном 3  

Відділ логістики 

зернових та олійних 

культур 

Менеджер з логістики 

2 

Фахівець із 

зовнішньоекономічної 

діяльності 1 

Фахівець з логістики 5  

 

 

Відділ агрономії 

Менеджер з підтримки 

стратегічних проектів 

1 

 
Агроном з польових 

досліджень 9  

 
Фахівець з постачання 

насіння 1  

Фахівець з польових 

досліджень 1  

 

 

Комерційний відділ 

Менеджер 

(управитель) з 

регіонального 

розвитку 3  

Менеджер по роботі з 

ключовими клієнтами 

2 

Менеджер з розвитку 

регіональних продажів 

1 

Молодший менеджер 

із закупівель 1  

Фахівець із закупівель  

3 

Менеджер 

регіональний 25 

Фахівець комерційного 

відділу 2  

Адміністративний 

помічник 1  

 

 
Відділ маркетингу 

Менеджер з розвитку 

продукту Soufflet Seeds 

1 

 
Фахівець із закупівель 

мінеральних добрив 1  

Менеджер з розвитку 

продукту GUARDTEQ 

1 

 

 
Технічний відділ 

 
Фахівець з сервісного 

обслуговування 1  

Молодший фахівець з 

продажів 

сільськогосподарської 

техніки 1  

 

Директор 

сільськогосподарської 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК В

 

L1 - 

алтернативний 

рахунок 

OL - 

рахунок 

головної 

книги 

 

 
Опис 

101000 21100000 Земельні ділянки 

103000 21300000 Будинки та споруди 

104100 21500000 Обладнання 

104200 21830000 Комп'ютери та офісне обладнання 

105000 21820000 Транспортні засоби 

106000 21840000 Офісні меблі 

112000 21810000 Малоцінні необоротні матеріальні активи 

125000 20500000 Авторське та суміжні права 

127100 20800000 Програмне забезпечення 

127200 20830000 Інші нематеріальні активи 

131300 28130000 Знос основних засобів (будівлі та споруди) 

131410 28150000 Знос основних засобів (обладнання) 

131420 28183000 Знос основних засобів (комп'ют. та офісне обладн.) 

131500 28182000 Знос основних засобів (траспортні засоби) 

131600 28184000 Знос основних засобів (офісні меблі) 

132200 28181000 Знос інших необоротних матеріальних активів 

133500 28050000 Знос авторських та суміжних прав 

133710 28080000 Знос програмного забеспечення 

133720 28083000 Накопичена амортизація ін. немат. активів 

141000 26100000 Інвестиції пов'язаним сторонам за участ. в капітал 

152000 23100000 Придбання (виготовлення) основних засобів 

154000 23200000 Придбання (створення) нематеріальних активів 

170000 44100000 Відстрочені податкові активи 

201000 31000000 Сировина і матеріали 

203100 31020000 Газ на складі 

203200 31010000 Паливно мастильні матеріали 

204000 32600000 Тара й тарні матеріали 

205000 31030000 Будівельні матеріали 

207000 32230000 Запасні частини 

260000 35500000 Готова продукція 

281000 37000000 Товари на складі 

287000 37000020 Товари в дорозі 

291000 40810000 ПМ/ПС транзитний рахунох для отримання матеріалів 

291010 40981000 Снижки до отримання (нарахування) 

292000 40980000 ПМ/ПС транзитний рахунох для повернення матеріалів 

293000 40811000 ПМ/ПС транзитний рахунох, транпорт по закупівлям 

294000 40800000 Invoices outstanding (non-integrated process) 

295000 40840000 ПМ/ПС резерв по необоротним активам 

301100 53004001 Каса в національній валюті Славута 

302100 53004002 Каса в Євро Славута 

302500 53004003 Каса в Рублях Славута 

311010 51241500 Банк CIB ГРН 

311020 51211700 Банк ING ГРН 

311030 51241100 Банк RAIFF ГРН 

311031 51226000 Поточний картковий рахунок Аваль, UAH 

311040 51244100 Compte bancaire Procredit (UAH) 



Продовження додатку В

311080 51241200 Банк PRIVAT ГРН 

312010 51241310 Банк CIB ЄВРО 

312011 51241311 Банк CIB ЄВРО ТРАНЗИТНИЙ 

312020 51241320 Банк CIB ДОЛ 

312021 51241321 Банк CIB ДОЛ ТРАНЗИТНИЙ 

312030 51241000 Банк ING ДОЛ 

312031 51241001 Банк ING ДОЛ ТРАНЗИТНИЙ 

312032 51211310 Банк ING ЄВРО 

312040 51241110 Банк RAIFF ЄВРО 

312041 51241111 Банк RAIFF ЄВРО ТРАНЗИТНИЙ 

312050 51241120 Банк RAIFF РУБ 

312080 51242100 Банк RAIFF ДОЛ 

312081 51242101 Банк RAIFF ДОЛ ТРАНЗИТ 

313040 51241130 Банк RAIFF ГРН СОЦ. ВИПЛАТИ 

313050 51241141 Банк RAIFF ГРН Картковий 

313060 51241101 Банк RAIFF ГРН CUREX 

313070 51241131 Банк RAIFF ГРН PERSONNEL 

313090 51241210 Банк PRIVAT ГРН КАРТКОВИЙ 

313100 51241211 Банк PRIVAT ГРН ЗАРПЛАТНИЙ 

315120 51242400 Банк CIB ГРН ДЕПОЗИТНИЙ 

320000 52020000 Operational Forex Asset Hedging Financial Instr. 

330000 58000000 Гр. кошти в дорозі 

341000 41300000 Короткостр. векселі одержані в національній валюті 

350000 50000000 Поточні фінансові інвестиції 

361100 41100000 Розрахунки з вітчизняними покупцями 

361200 41100010 Розрахунки з фермерами з компенсаційною угодою 

361300 41110000 Розрахунки з вітч. пок. в межах групи компаній 

361400 41100090 Кред.заб. клієнтів рекласифікація 

362100 41112000 Розрахунки з пов'язаними сторонами з ЄС 

362200 41113000 Розрахунки з пов'язаними сторонами з інших країн 

362300 41120000 Розрахунки з споживачами з ЄС 

362400 41130000 Розрахунки з споживачами з інших країн 

362999 41190000 Розрахунки з інозем. споживачами - переоцінка 

363000 41980000 Нарахування знижок покупцям 

363001 41810000 Накладні,які необхідно виписати покупцям. 

371100 40910000 Розр. за вид. аванс (вітч. пост. і фермери без КУ) 

371109 40910009 Розр. за вид. аванс (вітч. пост. і фермери без КУ) 

371200 40910010 Розр. за вид. аванс фермери з комп. угодою 

371209 40910019 Розр. за вид. аванс фермери з комп. угодою 

371300 23800000 Розр. за вид. аванс основні засоби 

377100 46600000 Розрахунки з іншими дебіторами 

377300 45170000 Кредити групи видані 

377400 50880000 Нараховані процентні коротк. Інвест 

377600 42700000 Розрахунки по виконавчим листам 

377900 40970000 Постачальники - дебіторська заборгованість 

378000 43100000 Розрахунки з державними цільовими фондами 

384100 41610000 Рекласифікація сумнівних боргів 

384200 49100000 Резерв сумнівних боргів 

390000 48620000 Витрати майбутніх періодів 

400000 10130000 Статутний капітал 

   



422000 10400000 Інший вкладений капітал 

423000 10500000 Дооцінка активів 

430000 10688000 Резервний капітал 

440000 12000000 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

441000 11000000 Нерозподілені прибутки 

442000 11100000 Непокриті збитки 

470100 15800000 Резерви різних витрат 

470200 15500000 Резерви податків 

470300 39103000 Резерв незавершеного виробництва 

470400 15140000 Резерв по курсовим різницям / фін. витратах 

471100 42820000 Забезпечення виплат відпусток 

471200 42830000 Забезпечення виплат премій 

471300 43820000 Accrued charges for holiday pay 

471400 43830000 Accrued charges for bonus & premiums 

474001 15160000 Резерв по обтяжливих контрактах 

474201 39100000 Резерв сировини з обмеженим використанням 

474260 39550000 Резерв готової продукції з обмеженим використанням 

474281 39700000 Резерв товарів з обмеженим використанням 

600100 51900000 Короткострокові кредити 

600200 51990000 Короткострокові кредити у валюті (переоцінка) 

621000 40300000 Короткострокові векселі видані(національна валюта) 

631100 40100000 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 

631200 40100001 Розрахунки з фермерами без компенсаційної угоди 

631300 40100010 Розрахунки з фермерами з компенсаційною угодою 

631400 40110000 Розрахунки з вітч. пок. в межах групи компаній 

631500 40400000 Розрахунки з постачальниками ОЗ 

632100 40112000 Розрахунки з пов'язаними сторонами з ЄС 

632200 40113000 Розрахунки з пов'язаними сторонами з інших країн 

632300 40120000 Розрахунки з постачальниками з ЄС 

632400 40130000 Розрахунки з постачальниками з інших країн 

632999 40190000 Розрахунки з інозем. постачальниками - Переоцінка 

641110 44200000 Розрахунки по НДФЛ не співроб 

641120 42600000 Розрахунки по НДФЛ співроб 

641500 44551000 Розрахунки з ПДВ 

641501 44581000 VAT Down Payments 

641510 44570000 Вихідний ПДВ (з ПН) 

641515 44570500 Вихідний ПДВ (без ПН - непідтверджений) 

641530 44566000 Вхідний ПДВ (з ПН) 

641600 44400000 Розрахунки з податку на прибуток 

641800 44700000 Розрахунки за іншими податками 

643000 41940000 Податкові зобов'язання 

644100 40940000 Податковий кредит 

644200 44566100 Податковий кредит без податкової накладної 

644300 44561000 Податковий кредит на послуги нерезидентів 

651100 43000000 Розрахунки по єдиному соціальному внеску 

651200 43010000 Розрахунки за іншим соціальним страхуванням 

661100 42100000 Розрахунки за заробітною платою 

661200 42500000 Розрахунки за авансами з заробітної плати 

681100 41910000 Розр. за аванс од. від віт. пок. та ферм. без КУ 

681109 41910009 Вимога Розр. за аванс пок. та ферм. без КУ 

Продовження додатку В 



681200 41910010 Розр. за аванс од. від ферм. з компенс. угодою 

684000 16884000 Розрахунки за нарахованими відсотками 

685100 46700000 Розрахунки з іншими кредиторами 

685200 45100000 Кредити групи 

685209 45100090 Кредити групи, рекласифікація 

685290 45190000 Кредити групи, переоцінка 

685900 41970000 Замовники - кредиторська заборгованість 

686000 52120000 Operational Forex Liability Hedging Fin. Instr. 

690000 48700000 Доходи майбутніх періодів 

701000 70110000 Дохід від реалізації готової продукції 

702000 70710000 Дохід від реалізації товарів 

703000 70610000 Дохід від реалізації робіт і послуг 

704100 70910000 Вирах з доходу (готова продукція) 

704200 70970000 Вирахування з доходу (товари) 

712100 77510000 Дохід від реаліз нематеріальних активів 

712200 77520000 Дохід від реаліз матеріальних активів 

713100 70830000 Дохід від операційної оренди активів 

714100 76600000 Дохід від операційної курсової різниці 

714101 75600000 Realized Forex Gains on commercial transactions 

714102 75620000 Hedging Derivative Realized Forex Gains 

714200 76603000 Дохід від операційної курсової різниці Переоцінка 

714201 75603000 Unrealized Forex Gains on commercial transactions 

714202 75623000 Hedging Derivative Unrealized Forex gains 

715001 70710030 Одержані штрафи по контрактах основної діяльності 

717000 75810000 Дохід від списання кредиторської заборгованості 

719100 70880000 Інші доходи від суміжної діяльності 

719110 70300000 Sales of Residual Products / own produced 

719200 75800000 Інші доходи від операційної діяльності 

719300 78174000 Поверн Резерву сумн боргів 

719301 78150000 Відміна резервів втрат по обтяжливим контрактах 

719302 78173000 Відміна резерву по інв. та роб.в проц. 

719410 60311101 Надлишки від інвентаризації, сировина 

719420 60326101 Надлишки від інвентаризації, пак. Мат 

719430 60371101 Надлишки від інвентаризації, товари 

719440 60324101 Надлишки від інвентаризації, запчастини 

719450 71355101 Надлишки від інвентаризації, ГП 

732100 76300000 Від. одержані на залишок коштів на пот. рах. 

732200 76320000 Від. одержані за кредами 

733000 76800000 Інші доходи від фінансових операцій 

741000 77560000 Дохід від реалізації фінансових інвестицій 

746100 79100000 Інші доходи від звичайної діяльності 

746200 79700000 Інші доходи від надзвичайної діяльності 

746300 77880000 Інші надзвичайні доходи 

746600 78761000 Дохід від знецінення нематеріальних активів 

746700 78762000 Дохід від знецінення матеріальних активів 

801010 60311001 Витрати сировини і матеріалів 

801020 71355001 Витрати готової продукції 

803000 60610000 Purchase water 

803100 60321200 Витрати палива й енергії 

803200 60321300 Витрати газу 

Продовження додатку В 
 



803300 60612000 Витрати електроенергії 

803500 60613000 Витрати газу (без складу) 

803600 60615000 Витрати теплоенергії 

803700 60614000 Purchase fuel (not-inventoried) 

804000 60326001 Витрати пакувальних матеріалів 

805000 60323000 Витрати будівельних матеріалів 

806000 60324001 Витрати запасних частин 

808200 60371001 Витрати товарів 

809100 60680000 Витрати інших матеріалів 

811100 64110000 Виплати за окладами та тарифами 

811200 62110000 Виплати за окладами та тарифами тимч прац. 

812000 64122000 Premiums & bonuses 

813000 64140000 Компенсаційні виплати 

814100 64120000 Оплата відпусток 

814200 64121000 Оплата відпусток Резерв 

821100 64510000 Відрахування ЄСВ 

821200 64581000 Інші соц виплати 

822000 64580000 Відрахування на соціальне страхування 

831000 68112000 Амортизація основних засобів 

833000 68111000 Амортизація нематеріальних активів 

840100 60410000 Придбані послуги по зберіганню 

840200 61520000 Технічне обслуговування та ремонт / будівлі 

840210 61550000 Технічне обслуговування та ремонт / ін. обладнання 

840300 61220000 Орендні платежі / рухоме майно 

840400 61250000 Орендні платежі / нерухоме майно 

840500 61320000 Орендні платежі / поля і будівлі 

840600 61350000 Орендні платежі / апаратні засоби 

840700 61352000 Орендні платежі / канцелярські засоби 

840800 61354000 Прокат / автомобілі 

840900 61356000 Прокат / вантажівки, вагони 

841000 61358000 Орендні платежі / інше рухоме майно 

841100 61600000 Страхові премії 

841200 60420000 Витрати на аналізи 

841300 61810000 Публікації в журналах, газетах 

841400 61850000 Семінари, конференції та заходи 

841500 62231000 Витрати на PR, спонсорство, суди 

841600 62260000 Аудиторські та консультаційні послуги 

841700 62261000 Витрати на юридичні послуги 

841800 62262000 Витрати на інші послуги 

841900 62280000 Витрати по групі компаній 

842000 62310000 Витрати на рекламу та оголошення 

842200 62330000 Витрати на виставки та ярмарки 

842300 62340000 Витрати на подарунки споживачам 

842400 62360000 Витрати на каталоги та друковані матеріали 

842500 62390000 Витрати на інші публікації 

843000 62420000 Транспортні витрати: доставка 

843100 62430000 Транспортні витрати: між компаніями групи 

843200 62480000 Інші транспортні витрати 

843300 62510000 Витрати на відрядження 

843400 62570000 Витрати на організацію прийомів та презентацій 

Продовження додатку В 
 



843500 62610000 Послуги звязку: пошта 

843600 62620000 Послуги звязку: телефон та інтернет 

843700 62780000 Послуги банку: інші комісії та платежі 

843800 62840000 Витрати на рекрутинг 

843900 62850000 Витрати на утилізацію відходів 

844000 62860000 Інші зовнішні витрати 

844100 67120000 Витрати на визнані штрафи/пеню 

844200 65110000 Витрати на роялті 

844300 62210000 Витрати на брокерську комісію при купівлів 

844400 62220000 Витрати на брокерську комісію при продажу 

844500 62270000 Судові збори 

844600 63541000 Податки на майно 

844700 63510000 Прямі податки 

844800 63700000 Екологічний податок 

844900 63580000 Інші податки і збори 

845100 60415001 Послуги обробки Готова продукція 

845200 64760000 Інші витрати по фонду оплати праці 

845300 61100000 Витрати на генеральний субпідряд 

849900 65800000 Інші витрати 

892600 71355000 Кор.рахунок отрим. ГП по субконтракту 

901000 71355002 Собівартість реалізованої готової продукції 

902000 60371002 Собівартість реалізованих товарів 

902200 60710002 Закупівля товарів для перепродажу ПП 

902300 60710030 Штрафні санкції по контрактах (с/в) 

902400 62263000 Непрямі податки,збори та ін.витрати при реалізації 

902500 60681000 Собівартість реалізації (упаковка для зразків) 

905100 60311000 Зміни в запасах сировини і матеріалів 

905110 60110000 Закупівля сировини і матеріалів 

905130 60911000 Снижки отримані, сировина 

905140 60110020 Купівля сировини від г-в по неотриманих накладних 

905200 60326000 Зміни в запасах пакувальних матеріалів 

905210 60260000 Закупівля пакувальних матеріалів 

905300 60371000 Зміни в запасах товарів 

905310 60710000 Закупівля товарів 

905330 60971000 Снижки отримані, товари 

905340 60710020 Купівля товарів від г-в по неотриманих накладних 

905400 60324000 Зміни в запасах запчастин 

905410 60224000 Закупівля запчастин 

905500 60371020 Изменение запасов товаров транзит 

905600 60311020 Изменение запасов сырья транзит 

905910 62410000 Транспорті витрати на закупівлю 

906120 60110010 Цінові різниці Сировина 

906220 60260010 Цінові різниці Пакувальні матеріали 

906320 60710010 Цінові різниці Товари 

944100 65440000 Списання сумнівної заборгованості 

944200 68174000 Резерв сумнівної заборгованості 

945100 66600000 Втрати від курсової різниці 

945101 65600000 Realized forex losses on commercial transactions 

945102 65620000 Hedging Derivative Realized Forex losses 

945200 66603000 Втрати від переоцінки валюти 

Продовження додатку В 
 



945201 65603000 Unrealized forex losses on commercial transactions 

945202 65623000 Hedging Derivative Unrealized Forex losses 

946100 60311200 Втрати від знецінення запасів сировина 

946200 60326200 Втрати від знецінення запасів пакувальні матер. 

946300 60371200 Втрати від знецінення запасів товари 

946400 60324200 Втрати від знецінення запасів запчастини 

946500 71355200 Втрати від знецінення запасів готова продукція 

947100 60311100 Нестачі і втрати від псування цінностей сировина 

947200 60326100 Нестачі і втрати від псування цінностей пак. мат. 

947300 60371100 Нестачі і втрати від псування цінностей товари 

947400 60324100 Нестачі і втрати від псування цінностей запчастин 

947500 71355100 Нестачі і втрати від псування цінностей гот. прд. 

947600 68761000 Втрати від знецінення нематеріальних активів 

947700 68762000 Втрати від знецінення матеріальних активів 

948001 68150000 Резерв втрат по обтяжливих контрактах 

949001 68173000 Provision inventory and work in progress 

949300 63520000 Невідшкодовуваний ПДВ 

951100 66110000 Відсотки за кредит 

951110 66150000 Interest charges / Current account 

951200 66160000 Інші відсотки 

952100 66180000 Гарантії по кредитам 

952200 66800000 Інші фінансові витрати 

952300 66161000 Витрати по переуступці права вимоги 

976100 67510000 Списання необоротних матеріальних активів 

976200 67520000 Списання необоротних нематеріальних активів 

981100 69510000 Податки на прибуток від звичайної діяльності 

981200 69400000 Відстрочені податки на прибуток 

993000 67800000 Інші надзвичайні витрати 

8454000 61560000 ТехОбсл. ІТ обладнання та ПЗ 

 

Продовження додатку В 
 



ТОВ "Cуффле Агро Україна" 

Україна / Хмельницька / Славутський 

30068 с. Крупець 

вул. Богдана Хмельницького б. 43 

 
 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС 

Документ № : 100022435 

Дата : 16/06/2020 

Стор. 1 з 1 

Завод : IUA4 - САУ Зовн ЗАВОД ЯРУ-ІНПУТ 

Склад : A004 - CPP 
 
 
 
 
 
 
 

Бетанал Експерт к.е., 4х5 л 

Бетанал Експерт к.е., 4х5 л 

Бетанал Експерт к.е., 4х5 л 

Дерозал 500 SC к.с., 4x5 л 

Дерозал 500 SC к.с., 4x5 л 

Карамба, 4x5 л 

Карамба, 4x5 л 

Піктор, 4х5 л 

Піктор, 4х5 л 

Піктор, 4х5 л 

Піктор, 4х5 л 

Піктор, 4х5 л 

МайсТер Пауер OD, 4x5 л 

Нурелл Д, 4x5  л 

Штефам Новий 5л 

Імпакт К, КС 5 л 

Рафаль 480, КЕ 5 л 

 
Рафаль 480, КЕ 5 л 

 
Рафаль 480, КЕ 5 л 

Данадим Мікс 5 л 

 
 
 
 
 
 

Член інв. комісії : 

Підпис : 

Дата : 

Член інв. комісії : 

Підпис : 

Мат. відпов. особа : 

Член інв. комісії : 
 

Підпис : 
 

  

Тел. : 0504367011 

Факс : 

ЄДРПОУ : 

 
34863309 

ІПН : 348633022149 

Cв. плат. ПДВ : 1728104500385 

 

№ 
№ Код Товару / Назва Товару партії 

№ партії 
постач. 

 

Особ. запас 

 

Тип запасів 

 

Од. 

 

Кількість 

 

Примітки 

1 
5000005712 

404113
 

ECED102184 
 

1 л 
  

2 
5000005712 

404114
 

ECED102183 
 

1 л 
  

3 
5000005712 

406124
 

ECED102189 
 

1 л 
  

4 
5000005724 

404787
 

0040519 
 

1 л 
  

5 
5000005724 

406129
 

61219 
 

1 л 
  

6 
5000005738 

360296
 

58689823 
 

1 л 
  

7 
5000005738 

360637
 

0019897278 
 

1 л 
  

8 
5000005750 

406467
 

0021726145 
 

1 л 
  

9 
5000005750 

406468
 

0021923001 
 

1 л 
  

10 
5000005750 

406469
 

0021922998 
 

1 л 
  

11 
5000005750 

407408
 

0021922996 
 

1 л 
  

12 
5000005750 

408586
 

0021922998 
 

1 л 
  

13 
5000005754 

411729
 

EFKR002902 
 

1 л 
  

14 
5000005764 

402814
 

F055K1U173 
 

1 л 
  

15 
5000007335 

410915
 

851904015 
 

1 л 
  

16 
5000008684 

409774
 

10283341 
 

1 л 
  

17 
5000011075 

382265
 

2019080102 
 

1 л 
  

18 
5000011075 

397517
 

2019101803 
 

1 л 
  

19 
5000011075 

404175
 

2020010601 
 

1 л 
  

20 
5000012435 

407074
 

10278379A 
 

1 л 
  

 

ДОДАТОК Д 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства фінансів України 

від 22.11.04 р. № 732   

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Суффле Агро Україна» 
Підприємство, установа, організація 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34863309 

Типова форма № НА-1 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник підприємства _____________Фюльшірон К. 
                               (підпис, ім'я, по батькові, прізвище) 

"01" квітня 2019 р. 

 

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної  

власності у складі нематеріальних активів № 200000014 
"12" червня 2019 р. 

 

№  

з/п 

Об'єкт права інтелектуальної 

власності 
Власник 

об'єкта 

права ін- 

телек- 

туальної 

власності 

Строк 

корисного 

викорис- 

тання 

Дебет Кредит 
Дата 

введення 

об'єкта 

інтелек- 

туальної 

власності 

в госпо- 

дарський 

оборот 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Річна 

сума 

аморти-

зації, 

грн. 

Ліквіда- 

ційна 

вартість, 

грн. 
Назва 

Найменуван- 

ня та номер 

документа, 

що підтверд- 

жує майнові 

права  

на об'єкт 

Дата 

виник- 

нення 

права 

 

Рахунок, 

суб-

рахунок 

Код 

аналі- 

тичного 

обліку 

Рахунок, 

суб- 

рахунок 

Код 

аналі- 

тичного 

обліку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Ліцензія на використання 

системи "YOUCONTROL" 

   8 років 127100 - 154000 - 12.06.2019 25000,00 3125,00 0,00 

              

              

              

              

              

 

Комісія, яка створена на підставі наказу (розпорядження) від 24.09.2018 № Б/н, розглянула документи, які підтверджують ідентифікацію об'єкта права інтелектуальної 

власності, для введення в господарський оборот 

Ліцензія на використання системи "YOUCONTROL"____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                     (повна назва об'єкта права інтелектуальної власності)  
Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот __Ліцензійний договір на право використання програмної продукції, Ліцензія______ 

                                                                                                                                                                                                                                                                 (назва документації)  
Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням _ Програмне забезпечення для оптимізації роботи персоналу ТОВ «Суффле Агро Україна»__________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Місце використання об'єкта права інтелектуальної власності _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ДОДАТОК Е 



Зворотний бік акта введення в господарський оборот об'єкта 
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів  

 

Вартість придбання 25 000,00 гривень  

документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності Акт здачі-прийняття прав інтелектуальної власності______________________________ 

 

Об'єкт права інтелектуальної власності придатний/непридатний для реалізації або вористання ________придатний___________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                     (зазначити, чому непридатний)  
 

Потрібне/не потрібне доведення до стану, придатного для використання _______________________ не потрібне ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    (зазначити, що саме потрібно)  
 

Існує/не існує можливість отримання майбутніх економічних вигід від реалізації або використання об'єкта права інтелектуальної власності __ існує _____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                           (зазначити, чому саме не існує)  
 

Висновок комісії _об’єкт відповідає технічним умовам та придатний до експлуатації, не потребує доведення до стану придатного до використання, прийнятий на облік, 

термін експлуатації в податковому обліку – 8 років______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (щодо придатності об'єкта права інтелектуальної власності, доведення до стану, придатного для використання, прийняття на облік тощо)  
 

 

 
Голова комісії  Керівник відділу закупок зернових культур 

(посада) 
______________________________ 

(підпис) 
Турбовець С.Б.  

(ім'я, по батькові, прізвище) 

Члени комісії  Головний бухгалтер 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Дєлієргієва А.Д. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Керівник відділу агрономії___ 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Матвійчук М.П. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Керівник технічного відділ 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

_______-______  
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Заступник головного бухгалтера  
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Хомич О.В. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Інженер з охорони праці 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Зарванський О.О. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Фахівець з транспорту 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Кузьмук Т.М. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Керівник підвідділу обліку й контролю затрат 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Цалай О.Ю. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 Офіс-адміністратор 
(посада) 

______________________________ 
(підпис) 

Вербіцька І.П. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 

Особа, відповідальна 
за прийняття об'єкта права 

інтелектуальної власності   Фахівець  підвідділу розрахунків з покупцями 
                                                        (посада)   

 
  

______________________________ 
(підпис) 

 
  

Годна Н.С. 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 

 

Відмітка бухгалтерії про відкриття інвентарної картки  "12" червня  2019р. №                                                    200000014  

Головний бухгалтер (бухгалтер)   ______________________________ 
(підпис) 

________________________________ 
(ім'я, по батькові, прізвище) 

 

Продовження додатку Е 



Товариство з обмеженою відповідальністю ,,Суффле Агро Україна`` Типова форма № 03-6
підприємство, організація Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 34863309 Код за УКУД 

ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ПК НP ProDesk 600 G3 DMPC 4
Бухгалтерський запис (акт, 

накладна)
Первісна вартість всіх 

об'єктів
повне найменування та призначення об'єкта

Дата Номер
найменування заводу-виготовлювача 16 17 18

4/5/2018 5100002407 18,510.00

модель, тип, марка

Цех, відділ, дільниця, 
лінія

Раху- нок, 
суб- 

рахунок

Код   
аналітичного 

обліку
Код

Норма 
амортизаційних 

відрахувань

Попра- 
вочний 
коефі- 
цієнт

Устаткування Акт про введення в 
експлуатацію

Дата початку 
сплати за 
основні 
засоби 

(місяць, рік)

рахунка і 
об'єкта 

аналітичного 
обліку (для 
віднесення 

аморт. 
відрахувань)

Норма аморт. відрахувань вид код

повне
кап. 

ремонт

на повну 
відбу- 
дову

на кап. 
ремонт дата №

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

HUA1 (САУ Адмін 
ЗАВОД)

104200/  
21830000 ПК НP ProDesk 

600 G3 DMPC 4

93 0 % 10/1/2018 100000466-0

ДОДАТОК Ж



Номер

Сумма зносу за 
даними переоцінки 
на _____р. або за 

документами 

Рік 
випуску 
(побу- 
дови)

Дорогоцінні метали Вибуло (передано)

інвентарний заводський паспортний найме- 
нування

вид маса бухгалтерський запис (акт, 
накладна)

причина 
вибуття 
(перемі- 

дата №
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

104333

Джерело придбання (фінансування) (для державних підприємств)

Добудовування, доустаткування, модернізація, індексація Ремонт (бухгалтерський запис)

дата номер інвентарний 
номер

сума дата номер інвентарний номер сума дата номер інвентарний 
номер

сума

    
    
    

Коротка індивідуальна характеристика об'єкта

Найменування конструктивних елементів та інших 
ознак, що характеризують об'єкт

Матеріали, розміри та інші відомості

основний об'єкт найменування найважливіших прибудов обладнань та приладдя. що відносяться до основного 
об'єкта

1 2 3 4 5 6

Картку заповнив бухгалтер Цалай О. Ю.
посада підпис    прізвище, ім'я, по батькові

"_____" _______________________                р.2018 р.



ДОДАТОК К 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» 
30068 Хмельницька обл., Славутський р-н, с. Крупець, вул. Б. Хмельницького, буд. 43 

 

 

 

НАКАЗ № _______ 
 

від 01.10.2018 р. 
 

 

/Про введення в експлуатацію основного засобу/ 
 

 

 

З метою забезпечення господарської діяльності,  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Ввести в експлуатацію персональний комп’ютер НP ProDesk 600 G3 DMPC 4 

2. Інвентарний номер - 104333 

3. Матеріально відповідальною особою призначити Білоус О.А. 

4. Встановити строк корисного використання – 4 роки. 

5. Встановити строк корисного використання згідно податкового обліку – 4 роки. 

6. Бухгалтерії відкрити та вести облік вищевказаних основних засобів. 

 

 

 

 

 

 

Директор  ____________________ Кзав’є Фюльшірон 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Дєлієргієва А.Д. 

Фіяло Б.О. 

Матвійчук М.П. 

Пріндин Х.М. 

Тивончук С.О. 

Цалай О.Ю. 

Білоус О.А. 


	ЗМІСТ
	ВСТУП
	РОЗДІЛ 1
	ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
	1.1 Економічна сутність і класифікація необоротних активів підприємства
	1.2 Визнання, оцінка та облік необоротних активів на підприємстві
	1.3 Особливості здійснення контрою та аналізу необоротних активів на підприємстві

	РОЗДІЛ 2
	ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»
	2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»
	ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА» (далі – Товариство) є товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованим на території України. Суффле Агро Україна працює, надаючи сільськогосподарським виробникам повний комплекс послуг з виробництва рослинної продукці...
	Товариство входить в групу компаній СУФФЛЕ, що є французькою сімейною агропромисловою групою міжнародного масштабу. Група СУФФЛЕ є найбільшим приватним покупцем зерна у Європі, а також працює на міжнародному ринку зерна через свій торговельний підрозд...
	2.2 Практичні аспекти ведення обліку необоротних активів у ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»
	2.3 Особливості  здійснення контролю та аналізу необоротних активів у ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»

	ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»
	3.1 Облік необоротних активів підприємства в умовах автоматизованої обробки
	3.2 Покращення обліку необоротних активів ТОВ «Суффле Агро Україна» на основі використання національних та міжнародних стандартів
	3.3. Удосконалення контролю та аналізу необоротних активів «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА»

	ВИСНОВКИ
	Сучасні реалії ведення підприємницької діяльності передбачають забезпеченість підприємств необоротними активами, що є основою виробничої діяльності.
	Необоротні активи займають незначну частку в структурі активів ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», однак їхнє збільшення свідчить про покращення матеріально-технічного стану та раціонального використання необоротних активів. Дослідження стану та структури необ...
	Вдосконалення обліку необоротних активів має базуватися на правильно підібраному та обґрунтованому методі амортизації необоротного активу, їх оцінці, переоцінці та первинному обліку. Це значно полегшить роботу бухгалтерії, а також достовірна інформаці...
	1. Швидке погодження та реєстрація документа;
	2. Паралельне виконання кількох операцій з метою економії часу руху документів;
	3. Оперативність виконання документів;
	4. Безперервність руху документації;
	5. Ефективність пошуку потрібного документа на вимогу, тощо.
	З практики роботи з документацією, вважаю необхідністю введення електронного документообігу, особливо в умовах карантинної роботи віддалено. Ефективність здійснення обліку, контролю та аналізу необоротних активів залежить від постійного моніторингу он...
	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
	Звіт незалежного аудитора Фінансова звітність
	ЗМІСТ
	/Про введення в експлуатацію основного засобу/

