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Вступ 
Метою практичних занять з навчальної дисципліни «Облік і фінан-

сова звітність за міжнародними стандартами» є закріплення теоретич-
них знань та отримання вмінь із: 

− застосування принципів підготовки фінансових звітів за МСФЗ 
до визнання, оцінки та подання статей (елементів)  фінансових звітів; 

− техніки складання звітів за МСФЗ; 
− підготовки приміток до фінансових звітів за МСФЗ; 
− ідентифікації різниць між фінансовими звітами, складеними за 

МСФЗ, та за П(С)БО; 
− вибору облікової політики за МСФЗ; 
− застосування методики трансформації фінансової звітності, 

складеної за П(С)БО, у звітність за МСФЗ. 
На практичних заняттях та під час самостійної роботи за кожною 

темою навчальної дисципліни виконуються завдання різного рівня 
складності. Перед практичними заняттями слід опрацювати теоретич-
ний матеріал за відповідною темою, використовуючи Методичні вка-
зівки до самостійної роботи [8] та рекомендовану літературу [1-7]. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під час 
контролю за виконанням завдань на заняттях, перевірки завдань, ви-
значених для самостійного виконання, за шкалою, наведеною у табл. 1  
та у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до 
цілого числа: 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки ме-

тодичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Після назви кожної теми вказані години аудиторних занять для 

денної (ДФН) та заочної (ЗФН) форм навчання. Враховуючи динаміку 
змін у МСФЗ, підручники або посібники слід використовувати дуже 
обачно, адже вони швидко перестають відповідати останній редакції 
стандартів, оприлюдненій на сайті Міністерства фінансів України. 
Тому після кожного питання плану заняття та перед завданнями за-
значене першоджерело – відповідний МСФЗ (або МСБО) [див. 1]. 
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Таблиця 1 
Шкала оцінювання навчальних досягнень 

студентів денної форми навчання 
Поточне тестування 

Змістові модулі 
1 2 3 4 

10 40 20 10 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 

9 
Тема 

10 
0-5 0-5 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-10 0-10 0-10 

У тому числі: 
Т     2 2 3 3 3 3 3 5 4 4 
П    2 2 3 3 3 3 3 - 4 4 
СРС 1 1 2 2 2 2 2 5 2 2 

 
 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи МСФЗ 
Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ (ДФН - 2 год., ЗФН - 1 год.) 
1. Припущення, якісні характеристики (основні та підсилюючі) і об-

меження фінансової інформації.  
2. Елементи фінансових звітів*. 
3. Види оцінки активів та зобов’язань*. 

Мета заняття – досягнути розуміння та правильного застосуван-
ня основних припущень, якісних характеристик і обмежень фінансо-
вих звітів під час прийняття професійного судження шляхом розгляду 
конкретних ситуацій. 

З цією метою слід переглянути [8], Концептуальні основи МСФЗ 
[1] та виконати наведені нижче завдання. 
* Питання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-

ної форми навчання 
Література [1, Концептуальна основа МСФЗ], [2-5, 7] 
 

Ситуаційні завдання 
Завдання 1.1. ПАТ провело емісію привілейованих ак-
цій. Акції мають фіксовану ставку дивіденду, виплачу-
ваного в тому випадку, якщо це дозволено місцевим за-

конодавством. Якщо не виплачуються дивіденди в який-небудь рік на 
зазначених вище підставах, то невиплачена сума дивідендів повинна 
бути сплачена, як тільки це буде можливо. Керівництво ПАТ не знає, 
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чи відображати дані привілейовані акції як інструменти власного капі-
талу, чи як зобов'язання. Поясніть, який метод обліку є правильним. 

 Методичні вказівки МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» вимагає 
надавати перевагу превалюванню економічної суті над юридичною 
формою під час визнання фінансових інструментів у капіталі чи у 
зобов’язаннях. Вам потрібно здійснити професійне судження, які 
ознаки переважають, – капіталу чи зобов’язання та прийняти рі-
шення. 

Завдання 1.2. 01.01 звітного року (Х0) підприємство уклало договір з 
банком на продаж запасів собівартістю 160 тис. грн. за 200 тис. грн. 
Запаси за договором підлягають викупу  01.01.Х3 року за 266.2 тис. 
грн. Підприємство відобразило продаж запасів у фінансовій звітності. 
Ставка %, яка мається на увазі в договорі, становить 11%. Як зазначе-
на операція повинна бути відображена у фінансових звітах за Х0, Х1 
та Х2 роки? Якою якісною характеристикою фінансової інформації 
буде керуватися при цьому підприємство? 

 Методичні вказівки Достовірність показників фінансових звітів 
потребує аналізу економічної суті господарської операції, чи вона 
відповідає ознакам продажу, чи фінансової  операції (позики гро-
шових коштів під заставу). Розгляньте, яким чином в обох випад-
ках буде відображена операція у фінансових звітах протягом Х1-Х3 
років. 

Завдання 1.3. Для кожної ситуації поясніть, чи виникає актив або зо-
бов’язання відповідно до Концептуальної основи МСФЗ. 
1. Підприємство A сплатило 10,000 грн. за придбання патенту на ви-
добуток нафти протягом 5 років. 
2. Підприємство В сплатило 1 млн. грн. на будівництво нової лікарні, 
за умови, що лікарня позачергово буде обслуговувати працівників пі-
дприємств за необхідності. 
3. Підприємство С підписало контракт з управляючим, за яким йому 
встановлена оплата 100,000 грн. на рік протягом 3 наступних роки. 
Він погодився працювати на підприємстві увесь цей період. 

 Методичні вказівки Використайте визначення та критерії визнан-
ня активів і зобов’язань у Концептуальній основі 

Завдання 1.4. Обґрунтуйте використання різних видів оцінки активів і 
зобов’язань, передбачених Концептуальною основою. Наведіть прик-
лади. 
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Тема 2. Вимоги до подання фінансових звітів (ДФН 2 год., ЗФН 1 
год.) 
1. Обґрунтування структури форм фінансових звітів (МСБО 1, МСБО 
7) 
2. Складання фінансових звітів (звіту про фінансовий стан, звіту про 
прибутки/збитки та інший сукупний дохід та звіту про зміни у влас-
ному капіталі) за даними пробного балансу та додатковою інформаці-
єю (МСБО 1). 
3. Застосування професійного судження для внесення коригувань у 
дані обліку  
4. Складання звіту про рух грошових коштів на підставі складених 
звіту про фінансовий стан, звіту про сукупні прибутки та звіту про 
зміни у власному капіталі і додаткових приміток щодо негрошових 
операцій (МСБО 7) 

Література [1, МСБО 1 та МСБО 7], [2-8] 
Ситуаційні завдання  
Завдання 2.1.  Скласти звіти про сукупні прибутки, зміни 
у власному капіталі і фінансовий стан за МСБО 1. Проб-

ний баланс ПАТ «АВС» на 31.12 звітного року, тис. грн. 
 Дт Кт 
Відсотки за кредит 24  
Обладнання – собівартість на п.р. 900  

амортизація на п.р.  440 
Запаси на п.р. 165  
Реалізація  5,000 
Торгова кредиторська заборгованість  168 
Грошові кошти 586  
Поточний податок на прибуток на п.р.  20 
Отримані дивіденди  600 
Будівлі - собівартість на п.р. 2,400  
               амортизація на п.р.  720 
Фінансові інвестиції, можливі для продажу 6,500  
Довгостроковий кредит   200 
Нерозподілений прибуток на п.р.  221 
Закупки 2,027  
Витрати на збут 460  
Торгова дебіторська заборгованість 417  
Адміністративні витрати 890  
Акціонерний капітал – прості акції номіналом  7,000 
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0,50 дол. 
 14,369 14,369 

Додаткова інформація 
1) Собівартість запасів за підсумками інвентаризації на 31.12 звітного 

року склала167,000 грн. 
2) Будівлі  01.01 звітного року переоцінені до 2.5 млн. грн.. 
3) Будівлі амортизуються прямолінійним методом за нормою 2%. Об-

ладнання – за нормою 20% методом зменшення залишку. Сума 
амортизації включається до витрат на збут та адміністративних у 
пропорції 70%:30%. 

4) Поточний податок прибуток за рік склав 270,000 грн. 
5) Оголошені дивіденди в сумі 0.08 грн. на акцію. 

 Методичні вказівки Використати рекомендації МСБО 1 щодо мі-
німального переліку статей цих звітів та класифікації статей. Вико-
нати завдання у такій послідовності: провести аналіз даних пробно-
го балансу та визначити, для побудови якого звіту їх потрібно ви-
користати; підготувати проекти форм фінансових звітів; внести 
значення  

Завдання 2.2.* Скласти вказані звіти за формами, затвердженими на-
казом Мінфіну України №73 від 07.02.2013. Порівняти з результатами 
виконання завдання 1. Вказати не менше трьох переваг та недоліків 
застосування типових форм фінансових звітів. 
Завдання 2.3. Скласти звіт про рух грошових коштів прямим та 
непрямим методом за МСБО 7  На поча-

ток року 
На кінець 

року  
Відсотки за кредит - -  
Обладнання – собівартість на п.р. 900 900 Прим.  

3 
амортизація на п.р. 440 440+92  

Запаси на п.р. 165 167 Прим. 
1 

Реалізація    
Торгова кредиторська заборгованість 339 168  
Грошові кошти 230 586  
Поточний податок на прибуток на 
п.р. 20 270 Прим. 

4 
Отримані дивіденди    
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Будівлі - собівартість на п.р. 1 680 2 500 Прим. 
2, 3                амортизація на п.р. 720 50 

Фінансові інвестиції (довгострокові) 6 000 6 500  
Довгостроковий кредит  200 200  
Нерозподілений прибуток на п.р. 221 ?  
Закупки    
Витрати на збут    
Торгова дебіторська заборгованість 245 417  
Адміністративні витрати    
Акціонерний капітал – прості акції 
номіналом 0,50 дол. 7 000 7 000  
    

 
 Методичні вказівки Для складання звіту використати МСБО 7 та 

умову завдання 1. Рух грошових коштів від операційної діяльності за 
прямим методом визначається у такій послідовності: коригування ста-
тей звіту про прибутки/збитки на зміну залишків у відповідних стат-
тях звіту про фінансовий стан, починаючи з чистого доходу, та врахо-
вуючи не грошові статті (амортизацію). 

Для визначення руху грошових коштів від операційної діяльності 
за непрямим метолом послідовність розрахунку така: чистий прибу-
ток, коригування на негрошові статті, прибутки/збитки від не опера-
ційної діяльності, зміну залишків за статтями робочого капіталу.  
Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності базується на аналізі 
залишків за статтями необоротних активів та поточних фінансових 
інвестицій звіту про фінансовий стан, приміток. 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності визначається на під-
ставі аналізу залишків за статтями власного капіталу та зобов’язань 
звіту про фінансовий стан, відповідних приміток. 
Завдання 2.4.* Складіть звіт про рух грошових коштів за прямим та 
непрямим методом, використовуючи наведену далі інформацію з фі-
нансових звітів. 

Звіт про прибутки і збитки за Х1 рік, тис. грн. 
Дохід 335 
Собівартість реалізованої продукції 177 
Валовий прибуток 158 
Витрати на збут 31 
Адміністративні витрати 27 
Прибуток від операційної діяльності 100 
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Процентні витрати 7 
Процентні доходи 3 
Прибуток до оподаткування 96 
Податок на прибуток 22 
Прибуток після оподаткування 74 

Звіт про фінансовий стан за станом на 31 грудня, тис. грн. 
Активи Х1 року Х0 року 
Непоточні активи   
Основні засоби 272 196 
Нематеріальні активи 3 4 
 275 200 
Поточні активи   
Запаси 140 155 
Дебіторська заборгованість 130 110 
Інвестиції 80 - 
Грошові кошти 22 23 
 372 288 
Усього активів 647 488 
Власний капітал та зобов’язання   
Капітал та резерви   
Акціонерний капітал 120 100 
Премія за акціями 45 35 
Нерозподілений прибуток 153 91 

 Непоточні зобов’язання   
6% облігації з 7-річним строком погашення 31 60 
Зобов’язання за угодами фінансової оренди 49 30 
 80 90 
Поточні зобов’язання   
Овердрафт 8 20 
Фінансова оренда 5 3 
Кредиторська заборгованість 220 131 
Поточний податок на прибуток 16 10 
Дивіденди до сплати - 8 
 249 172 
Усього власний капітал та зобов’язання 647 488 

Звіт про зміни у власному капіталі за Х1 рік, тис. грн. 
 Акціо-

нерний 
капітал 

Премія 
за ак-
ціями 

Вилу-
чений 
капітал 

Нерозпо-
ділений 
прибуток 

Усьо-
го 

На 1 січня  Х0 
року 

100 35 - 91 226 
Випуск акцій 10 3   13 
Конвертація акцій 22 7   29  
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Викуп власних 
акцій 

  (12)  (12) 
Чистий прибуток    74 74 
Дивіденди    (12) (12) 
На 31 грудня Х1 
року 

120 45 12 153 318 
Додаткова інформація. 
1. Протягом року 6% облігації на загальну суму 29 тис. грн.. були конверто-

вані у звичайні акції на суму у розмірі 22 тис. грн, а сплачені за облігація-
ми відсотки с за рік клали 2 тис. грн.  

2. Відсотки за фінансовою орендою склали 3 тис. грн. 
3. Балансова вартість на 1 січня Х1 року , тис. грн. 196 

Фінансова оренда      28 
Придбання за собівартістю    104 
Вибуття (реалізація) за собівартістю   (19) 
Амортизація за рік      (37) 
Чиста балансова вартість на 31 грудня Х1 року  272 

4. Обладнання реалізовано за  21 тис. грн.  
5. Короткострокові інвестиції відповідають визначенню еквівалентів грошо-

вих коштів. 
6. Усі операції відбулися з триманням/сплатою грошових коштів, якщо не 

зазначено інакше. 
  
Змістовий модуль 2. Визнання, оцінка, подання і розкриття статей 
фінансових звітів за МСФЗ 
Тема 3. Визнання, оцінка, подання та розкриття активів (ДФН 5 
год., ЗФН 1 год.) 
1. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття основ-

них засобів (МСБО 16). 
2. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття інвес-

тиційної нерухомості (МСБО 40). 
3. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття немате-

ріальних активів (МСБО 38).  
4. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття активів 

на розвідку і оцінку родовищ корисних копалин (МСФЗ 6).  
5. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття біоло-

гічних активів (МСБО 41). 
6. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття запасів 

(МСБО 2). 
7. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття необо-

ротних активів, утримуваних на продаж (МСФЗ 5). 
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8. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття фінан-
сових активів (МСБО 32,  МСФЗ 7, 9, 16).  

*Завдання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-
ної форми навчання 

Література [1, МСБО 2, 16, 36,38, 40,41, МСФЗ 5, 6, 9, 16], [2-8]. 
Ситуаційні завдання  
МСБО 16  
Завдання 3.1. Компонентний підхід  
01.01.Х0 підприємство придбало обладнання за 

300 тис.грн. Термін корисного використання -  20 років, проте двигун 
підлягав заміні через 10 років. Первісна вартість двигуна - 80 тис.грн. 
Двигун був замінений через 10 років, первісна вартість склала 
120 тис.грн. Розрахувати балансову вартість та витрати на амортиза-
цію обладнання на 31.12.Х0 та 31.12 року після заміни двигуна. 
Завдання 3.2. Створення власними силами 01.02.Х1 підприємство по-
чала будівництво нової виробничої будівлі. Витрати на будівництво 
склали  

Склад витрат тис. грн. 
Придбання земельної ділянки 01.01.Х1 9,000 
Демонтаж і вивіз старої будівлі, підготовка будівельного майдан-
чика  

1,200 
Придбання і доставка будівельних матеріалів 7,300 
Зарплата працівників з 01.01.Х1 по 31.08.Х1 2,400 
Загальновиробничі витрати з 01.01.Х1 по 31.08.Х1 800 
Розподілена частка адміністративних витрат 300 
Оплата послуг проектувальників  400 
Затрати на найм і облаштування працівників нового виробництва 200 
Витрати на офіційне відкриття, яке відбулося 30.09.Х1 100 
Проценти по банківському кредиту для фінансування будівництва 
за 12 місяців Х1 року. 31.12.Х1 року кредит погашений. 

2,500 
Додаткова інформація  
- Будівля побудована 01.09.Х1 і почала використовуватися 30.09.Х1. Зарпла-

та працівників нарахована до 30.09.Х1 
- Загальновиробничі витрати включають 100 тис. грн. компенсації за  зелені 

насадження, зрубані під час будівництва. 
- Банківський кредит 10 млн. грн. був отриманий для фінансування будівни-

цтва. Ставка % - 25% річних. 
- Очікуваний термін корисного використання будівлі – 30 років. Після цього 

вона підлягає зносу, а земельна ділянка - рекультивації. Це юридичне зо-
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бов’язання, передбачене угодою на придбання землі. Очікувані витрати на 
виконання цього зобов’язання - 3 млн. грн. Ставка дисконтування – 25%.  

Розрахуйте первісну вартість основних засобів та їх балансову вартість на 
31.12.Х1. 

 Методичні вказівки  Первісною вартістю основних засобів, які створюються власними си-
лами, є їх виробнича собівартість. Будь-які непродуктивні витрати не 
включаються до первісної вартості. Забезпечення витрат на майбутнє 
вибуття активу включається до його первісної вартості за дисконтова-
ною сумою. Витрати на позику включаються до собівартості кваліфі-
кованого активу протягом періоду його створення. Крім того, аморти-
зація активу починається тоді, коли він готовий до використання. 
Завдання 3.3.* Собівартість придбання Підприємство придбало об-
ладнання в іноземного постачальника 01.01 звітного року за 100 тис. 
дол. Через 2 місяці поставка була оплачена. Мито склало 2% вартості 
в дол. Вартість транспортування становила 12 700 грн. Підприємство 
також уклало дворічний контракт на обслуговування обладнання на 
суму 100 тис. дол. Вартість установки обладнання – 6.4 тис. грн. Про-
дукція, отримана під час пробного пуску, оцінена за ціною можливого 
використання 760 грн. 12 тис. грн. було витрачено на просування на 
ринок нового продукту, для виробництва якого придбали обладнання.  
4 тис. грн. витрачено на навчання персоналу. Ліквідаційна вартість 
обладнання – 240 тис. грн. Термін експлуатації – 10 років. Визначте 
первісну вартість обладнання. Курс долара відносно гривні визначте, 
користуючись офіційним сайтом НБУ 
Завдання 3.4. Переоцінка основних засобів Підприємство працює в 
туристичному бізнесі та організовує екскурсії по місту. Для проведен-
ня екскурсій для жителів і гостей міста компанія реставрує і викорис-
товує раритетні транспортні засоби.  
01.01.Х1 підприємство почало реставрувати раритетний автомобіль 
для прогулянок і 31.12.Х2. планувала повне завершення робіт. Для їх 
фінансування 01.01.Х1р. було взято кредит 100 000 на два роки. Від-
сотки по кредиту становлять 18% і сплачуються банку щорічно.  
Реставрація авто була завершена в цілому 30.06.Х2р., але сидіння в 
ньому встановили тільки через 6 місяців. Витрати на реставрацію 
склали 140 900 (без урахування % за кредит). 
Поки відбувалася реставрація, туристичний потік знизився. За оцінка-
ми підприємства, 31.12.Х2 вартість відшкодування авто дорівнює 
160 000 грн. Авто планується використовувати 10 років, двигун – 4. 
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Підприємство застосовує прямолінійний метод амортизації. Вартість 
двигуна складає 25% усіх витрат на реставрацію.  
Підприємство обрало модель оцінки авто за переоціненою вартістю. 
31.12.Х3р. ринкова вартість оцінювалася у 130 000 грн., а на 31.12.Х4 
- 120 000 грн. Розрахувати балансову вартість авто на 31.12.Х2, 
31.12.Х3, 31.12.Х4. 

 Методичні вказівки  Переоцінку основних засобів слід виконати у 
такій послідовності: списати накопичену амортизацію на момент пе-
реоцінки до нуля; дооцінити (або уцінити)залишкову вартість до спра-
ведливої вартості, відобразивши її в іншому сукупному доході.  
МСБО 40 
Завдання 3.5.  Підприємство має інвестиційну нерухомість, яка по-
винна бути відображена за МСБО 40. Вона була придбана 01.01.Х1 за 
1 000 тис. грн. Термін корисної експлуатації – 50 років. За даними ри-
нку вартість нерухомості складала на кінець кожного наступного року 
(тис. грн): 1 102; 1 267; 984. Визначити показники фінансових звітів 
щодо нерухомості за кожен рік. 

 Методичні вказівки Основна модель оцінки інвестиційної неру-
хомості – за справедливою вартістю. Переоцінка нерухомості відо-
бражається у прибутках/збитках. 
МСБО 38  
Завдання 3. 6. нематеріальний актив (НМА), придбаний окремо з від-
строчкою платежу 
31 грудня підприємство стала переможцем тендера на придбання екс-
клюзивних прав на патент, розроблений підприємством «Інтелект». 
Сума платежу (без ПДВ) за ексклюзивні права склала 700 000 грн. які 
сплачуються відразу, і 300 000 грн. - через рік. У зв'язку з тендером 
підприємство понесло витрати на юридичне обслуговування в сумі 77 
000 грн. (без ПДВ). Підприємство також заплатило за реєстрацію па-
тентних прав державний збір у сумі 1 000 грн. Вартість капіталу підп-
риємства становить 10%. Розрахуйте первісну вартість патентних прав  

 Методичні вказівки Склад первісної вартості у разі придбання 
НМА визначений МСБО 38 

Завдання 3.7. Придбання НМА в складі бізнесу 
31 грудня підприємство «Хутро України» заплатило 20 000 тис. грн. за 
100% частку в капіталі підприємства «Лис». На дату придбання спра-
ведлива вартість чистих активів підприємства «Лис», відображена у 
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звіті про фінансовий стан, складала 12 000 000 грн. Крім того, підпри-
ємство мало також такі права: 
1) на торговельну марку «Норка», продукт середнього цінового діапа-
зону. Перед самою покупкою «Хутром України» підприємство «Лис» 
розглядало можливість продати цю торговельну марку. Підприємство 
«Траст», відома фірма незалежних оцінювачів, за допомогою методу 
дисконтованих грошових потоків оцінила цю марку в 300 000 грн;. 
2) ексклюзивні права поширення продукту «Тхір». Очікується, що це 
право протягом 6 років забезпечить грошові надходження в розмірі 
100 500 грн. на рік. Ставка дисконтування на це право становить 10%. 
Для терміну 6 років і ставки 10%, коефіцієнт приведеної вартості ану-
їтету на кінець періоду складає 4,35526. Визначте первісну вартість 
нематеріальних активів, придбаних у складі бізнесу, в тому числі гуд-
вілу 
Завдання 3.8.* Визначте первісну вартість нематеріальних активів, 
придбаних у складі бізнесу, в тому числі гудвілу, припустивши, що в 
попередньому прикладі надійно оцінити вартість торговельної марки 
«Норка» неможливо. 
Завдання 3.9.* Отримання НМА як державного гранту 
Ліцензійну угоду на виробництво лікарських препаратів «Здоров'я» 
надано Україні закордонним підприємством в рамках проекту двосто-
роннього співробітництва. Розпорядженням Уряду ліцензійна угода 
безкоштовно передана підприємству «Фармацевт» з умовою задово-
лення потреб населення в цих препаратах.  
 Завдання 3.10.* Придбання активу шляхом обміну 
Підприємство «Фарма плюс» уклало договір обміну з підприємством 
«Фармацевт» патенту на виробництво медикаментів балансовою вар-
тістю 2 000 грн. на ліцензію по їхній реалізації справедливою вартістю 
2 500 грн. (без ПДВ). Визначте результати операції обміну. 
 Завдання 3.11. Створення нематеріального активу власними силами 
Підприємство «Політех» розробляє новий виробничий процес. Витра-
ти протягом звітного року склали: з 1 січня до 30 листопада - 300 880 
грн.;  з 1 грудня до 31 грудня  - 67 120 грн. 1 грудня підприємство змо-
гло продемонструвати, що виробничий процес відповідає критеріям 
визнання нематеріального активу. Розрахункова сума коштів, що по-
винен принести цей процес (з урахуванням грошових виплат у зв'язку 
з доробкою процесу й підготовкою його до використання) становить 
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200 150 грн. Поясність, яким чином зазначені події вплинуть на фі-
нансові звіти. 
 Завдання 3.12.* Переоцінка нематеріальних активів 
На придбання квоти на видобуток нафти необхідно подавати заявки. У 
випадку задоволення заявки, квота надається на строк 5 років. Існує 
активний ринок квот на видобуток визначених обсягів нафти, ціни 
квот на видобуток бареля нафти регулярно публікуються у фінансових 
виданнях. При подачі заявки на квоту сплачується збір у сумі 2 000 
грн., а за саму квоту, у випадку її надання, потрібно сплатити ще 200 
000 грн. Підприємство «Нафта й газ» подало заявку на квоту у вересні 
Х0 року. Квота була надана в грудні Х0 року. Всі збори були сплачені. 
При цьому підприємство «Нафта й газ» обрало модель оцінки немате-
ріального активу за переоціненою вартістю Справедлива вартість кво-
ти на кінець двох наступних фінансових років виявилася такою: гру-
день року Х1 196 000 грн.  грудень року Х2 158 000 грн. 
Проведіть розрахунки для років Х1 та Х2 за таких умов: 
дооцінка активу реалізується під час амортизації активу 
дооцінка активу реалізується під час його вибуття 
МСФЗ 6 
Завдання 3.13. Підприємство у січні Х1 року вирішило провести роз-
відку родовищ корисних копалин з метою їх промислової експлуата-
ції. Підприємство одержало дозвіл на проведення розвідки з 1 березня 
Х1 року й негайно розпочало  роботи. Протягом Х1 року буди здійс-
нені такі витрати: 
- січень і лютий – витрати на формування першої дослідницької гру-

пи й заробітну плату її учасників – 100,000 грн.; 
- 1 лютого – придбання пов'язаних з розвідкою активів за 960,000 

грн. Оцінений термін корисної служби активів становить 4 роки, а 
їх ліквідаційна вартість дорівнює нулю. З 1 березня по 1 травня Х1 
року дані активи експлуатувалися винятково для видобутку, а на-
далі використовуватимуться для інших цілей; 

- 1 березня – 30 квітня – інші прямі витрати, пов'язані з оцінкою по-
тенційних родовищ – 420,000 грн.; 

- квітень - витрати на дослідження технічної можливості та економі-
чної доцільності промислового видобутку корисних копалин – 
63,000 грн. 
1 травня Х1 року розвідка показала наявність достатніх запасів ко-

рисних копалин, щоб забезпечити комерційну доцільність та технічну 
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можливість процесу видобутку. Тоді компанія почала підготовку до 
видобутку корисних копалин. Видобуток почався 1 листопада Х1 ро-
ку. За останніми оцінками, видобуток корисних копалин може тривати 
протягом 5 років, починаючи з 1 листопада Х1 року, і буде здійснюва-
тися рівномірно. Визначте первісну вартість активу з розвідки родо-
вищ корисних копалин та його балансову вартість на 31.12.Х1 року.  

 Методичні вказівки МСФЗ 6 може застосовуватися протягом чіт-
ко обмеженого часу: з моменту отримання офіційного дозволу на 
розвідку та оцінку корисних копалин до моменту отримання підт-
вердження технічної можливості та економічної доцільності розро-
бки родовища. У цей період понесені витрати капіталізуються. Під 
час видобутку корисних копалин створений нематеріальний акти 
амортизується. 

МСБО 41 
Завдання 3.14. У підприємства є такі активи: земля, плодоягідні кущі, 
зібраний урожай ягід, банки джему та соку. Яким чином ці активи слід 
обліковувати за МСБО ? 

 Методичні вказівки Це завдання потребує знання сфери застосу-
вання МСБО 41. 

Завдання 3.15. Підприємство має свиноферму, на якій 01.01.Х0 було 
50 дворічних свиней. 30.06.Х0 вони привели 20 поросят. 31.12.Х0 10 
вже трирічних свиней заколоті на м'ясо. Справедлива вартість одиниці 
поголів’я, тис. грн.: 

 Новонароджені поросята 6 місяців 2 роки 3 роки 
01.01Х0 1.2 1.5 2.5 3 
30.06.Х0 1.3 1.6 2.4 3.2 
31.12.Х0 1.4 1.8 2.7 4.2 

Визначте справедливу вартість поголів’я свиней на 31.12.Х0 для відо-
браження у звіті про фінансовий стані. Як зміни цієї вартості протягом 
року будуть відображені у фінансових звітах? 

 Методичні вказівки Основна оцінка біологічних активів - справе-
длива вартість за вирахуванням витрат на продаж.  Зміна справедливої 
вартості біологічних активів відображається у прибутках/збитках. У 
примітках наводиться результат факторного аналізу зміни залишків 
активів внаслідок зміни цін та фізіологічних чинників (зміни ваги, за-
бою, народження тощо). 
МСБО 2 Запаси 
Завдання 3.16. Оцінка та класифікація запасів Підприємство “Фасон” 
придбало 1,000 м шовку 2 грудня Х1 року. Вартість шовку становить 
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26 грн. за метр за прейскурантом. Постачальник шовку надав “Фасо-
ну” 10% торговельну знижку, оскільки воно придбало великий обсяг 
товару, “Фасон” також може скористатися 3% знижкою за строком 
розрахунків, якщо здійснить платіж протягом 14 днів після доставки. 
Продавець надає 5% компенсацію, якщо упродовж трьох місяців буде 
замовлено принаймні 10,000 м атласу. Керівництво “Фасон” не вважає 
ймовірним замовлення товару в такому обсязі.  
Протягом грудня підприємство “Фасон” використало 500 м атласу для 
пошиття жіночих блуз. Витрати на переробку склали  1,000 грн. На 1 
грудня запасів атласу не було, і не було продажу блуз. Ставка ПДВ 
20%. Потрібно визначити, за якою оцінкою та за якими групами запа-
си підприємства “Фасон” повинні бути відображені у фінансових зві-
тах станом на 31 грудня Х1 року. 

 Методичні вказівки МСБО 2 визначає склад собівартості запасів 
під час їх придбання та переробки. 
Завдання 3.17. Підприємство придбало запаси собівартістю 15,000 
тис. грн. для виробництва з метою виконання прибуткового спеціаль-
ного замовлення. Поки купувалися ці запаси, їхня покупна ціна знизи-
лася до 12,000 тис. грн. 
Підприємство сконструювало обладнання для замовника за погодже-
ною ціною 20,000 тис. грн. Собівартість завершеного замовлення 
склала 18,000 тис. грн. Як зараз виявилося, для відповідності деякому 
регулюванню, потрібні додаткові витрати  в сумі 4,200 тис. грн. Замо-
вник погодився погасити половину додаткових витрат. За якою варті-
стю у фінансових звітах будуть відображені запаси? 
Завдання 3.18.* За станом на 31.12.Х1 балансова вартість запасів, ві-
дображених за собівартістю, становила 67,500 тис. грн. Дана сума 
включає вартість дефектних компонентів вартістю 3,000 тис. грн. За 
оцінками керівництва підприємство може модифікувати дані компо-
ненти, затративши на це 600,000 грн., а потім продати їх за 2,800 тис. 
грн. Поясніть, як зазначені запаси повинні бути відображені у фінан-
сових звітах за рік, що закінчився 31.12.Х1. 
Завдання 3.19. Підприємство  володіє об'єктами нерухомості, які ві-
дображає, використовуючи модель переоціненої вартості. 
Вартість одного з об'єктів нерухомості на 31.12.Х0 становила 920 тис. 
грн., з яких балансова вартість компонента нерухомості, який аморти-
зується, - 580 тис.грн., а строк його корисної служби - 20 років, почи-
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наючи з 31.12.Х0. На 31.12.Х0 накопичена в сукупному доході дооці-
нка за цим активом становить 200 тис,грн. Підприємство не перено-
сить переоцінку активів на рахунок нерозподіленого прибутку під час 
їх амортизації. 
31.03.Х0 керівництво підприємства вирішило продати дану нерухо-
мість, і почало ремонт і реконструкцію цього об'єкта, витративши 
120,000 грн. Роботи з ремонту було завершено 30.06.Х0 і він був ви-
ставлений на продаж на цю дату за ринковою вартістю 1,100 тис. грн. 
19.12.Х0 ціна пропозиції була знижена до 1,000 тис. грн. 31.01.Х1 ке-
рівництво підприємства розглядало цю суму як обґрунтовану ціну 
пропозиції. У лютому Х1 року почалося зниження цін на нерухомість, 
і керівництво повторно знизило ціну до 955 тис. грн. Після цього до-
говір про продаж було підписано 28.02.Х1. Передбачається, що право 
власності на об'єкт нерухомості перейде до покупця 31.03.Х1. 
Витрати на продаж даної нерухомості надійно й послідовно оцінюва-
лися в розмірі 2% від ціни продажу. Покажіть, яким чином ці події 
слід відобразити у фінансовій звітності за Х0 та Х1 роки. 
 МСФЗ 16 
Завдання 3.20.* Дебіторська заборгованість орендодавця з операцій-
ної оренди Підприємство надало в оренду верстат на п’ять років за 
угодою про операційну оренду, починаючи з 01 січня Х1 р. Орендар 
платить 2,000 грн. кожного року авансом (01 січня). Орендодавець 
повернув 500 з першого орендного платежу як заохочення погодитися 
на умови контракту. Визначте показники фінансових звітів орендода-
вця на 31.12.Х1 за цією угодою. 

 Методичні вказівки МСФЗ 16 вимагає прямолінійного відображен 
ня доходів/ витрат з операційної оренди протягом усього її терміну 
незалежно від руху графіка платежів.  
Завдання 3.21.* Чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду Пі-
дприємство здало в оренду актив іншому підприємству на таких умо-
вах:  

- строк оренди 4 роки ; 
- початок оренди 1 січня Х1 р. ; 
- річні платежі авансом (1 січня) 20,000 грн.; 
- ліквідаційна вартість активу, гарантована орендарем 8,000 грн.; 
- очікувана ліквідаційна вартість наприкінці оренди 10,000  грн.; 
- ставка відсотку, припустима при оренді 10% річних. 

Слід обчислити негарантовану ліквідаційну вартість  та чисті інвести-
ції в оренду станом на 1 січня Х1 р. 
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 Методичні вказівки Негарантована ліквідаційна вартість = очікува 
на ліквідаційна вартість – гарантована ліквідаційна вартість. Дебітор-
ська заборгованість за орендою = теперішня вартість мінімальних 
орендних платежів та теперішня вартість негарантованої ліквідаційної 
вартості. 
Завдання 3.22. Відображення чистих інвестицій у фінансову оренду 
орендодавцем 
1 жовтня Х1 року ПАТ придбало будівлю за 20 млн. грн. Оцінений 
термін корисної служби активу становив 10 років, а залишкова вар-
тість дорівнювала нулю. ПАТ відразу здало актив в оренду компанії 
«Ореол». Прямі витрати на укладання договору оренди склали 20 тис. 
грн. Термін оренди за договором складає 10 років, а щорічний оренд-
ний платіж, який сплачується компанією «Ореол» на початку кожного 
року оренди, дорівнюватиме 2 млн. 787 тис. грн. Договором оренди не 
передбачалося жодних застережень щодо дострокового припинення 
оренди, а обов'язки з обслуговування і ремонту активу протягом всьо-
го терміну оренди покладено на орендаря. Річна ставка відсотка за до-
говором оренди дорівнює 8%. 
Коефіцієнт ануїтету 7.247 (для 9 років за ставкою 8% ). 
Яким чином угода вплине на показники ПАТ за рік, який закінчується 
31.12.Х1 року? 
МСБО 32,  МСФЗ 7, 9  
Завдання 3.23.* Класифікація фінансових активів Фінансові активи 
підприємства включають: 1) довгострокову дебіторську заборгова-
ність за товари, роботи та послуги в сумі 50 400 грн. Підприємство 
має намір вимагати погашення цієї заборгованості у визначений дого-
вором термін. Амортизована вартість її на 31.12.Х1 становила 60 000 
грн.; 2) інвестиції у 2% акції, які зареєстровані на місцевій біржі. Їх 
ринкова вартість на 31.12.Х0 -  8 200, 31.12.Х1 – 9 000. Підприємство 
має намір продати ці акції за сприятливого зростання їх біржового ко-
тирування. Поясніть, яким чином зазначені активи слід класифікувати 
та оцінити на 31.12.Х1 за МСФЗ 9. 

 Методичні вказівки Підприємство має право вибору облікової по-
літики щодо фінансових інструментів за МСФЗ 9 (обов’язкове засто-
сування з 01.01.2018 року) відповідно до двох ознак: бізнес-модель 
управління активами; грошові потоки, передбачені фінансовим ін-
струментом. Аргументуйте своє судження, посилаючись на відповідні 
вимоги МСФЗ 9. 
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Завдання 3.24.* Оцінка інвестицій в акції 01.01.Х0 підприємство «А» 
придбало 100,000 акцій ПАТ «В» за ціною 8 грн. за штуку. Витрати з 
придбання склали 20,000 грн. Ціна однієї акції ПАТ «В» становила 
9.50 грн. на 31.12.Х1 й 9.90 грн. на 31.12.Х2 року. «А» продало ці акції 
за ціною 10.15 грн. за штуку 31.12.Х3. Витрати, пов'язані із продажем 
акцій, склали 15,000 грн. 
Яким чином операції з інвестиціями в акції ПАТ «В» вплинуть на фі-
нансові звіти за всі вказані роки, якщо: 

а) підприємство «А» класифікувало їх як інвестиції за справедли-
вою вартістю з переоцінкою через прибутки/збитки? 

б) підприємство «А» класифікувало їх як інвестиції, за справедли-
вою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному доході? 

 Методичні вказівки. Зверніть увагу на особливості відображення 
в обліку витрат на придбання, переоцінки та витрат на продаж за вка-
заними групами фінансових активів. 
Завдання 3.25.* Інвестиції за амортизованою вартістю з переоцінкою 
вартістю Підприємство придбало 01 січня звітного року 10% обліга-
ції номінальною вартістю 1 000 000 грн. і строком погашення 10 років 
за 888 295 грн. Ринкова ставка відсотка на дату придбання – 12%. Від-
сотки виплачуються два рази на рік – 1 липня й 1 січня. Відобразити 
первісне визнання облігації, одержання відсотків 1 липня й нараху-
вання доходів по відсотках 31 грудня звітного року, визначити балан-
сову вартість облігацій на цю дату. Підприємство класифікує облігації 
як активи, які оцінюються за амортизованою вартістю. 

 Підхід до визначення амортизованої вартості описаний у МСФЗ 9. 
Амортизована вартість на кінець року = Вартість на початок року + 
Сума, накопичена з використанням методу ефективної ставки відсотка 
– Сплачені відсотки – Знецінення. 
 
Тема 4. Визнання, оцінка, подання та розкриття зобов’язань (ДФН 
- 2 год., ЗФН - 1 год.) 
1. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття виплат 

працівникам (МСБО 19).  
2. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття резер-

вів (забезпечень) (МСБО 37) 
3. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття виплат 

на підставі акцій (МСФЗ 2) 
4. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття  подат-

ку на прибуток (МСБО 12) 
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5. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття фінан-
сових зобов’язань з оренди (МСФЗ 16) та фінансових зобов’язань 
(МСБО  32, МСФЗ 7, 9).* 

   *Питання, винесені на самостійне опрацювання для студентів за-
очної форми навчання 
Література [1, МСБО 12, 17, 19, 32, 37, 39, МСФЗ 2, 7, 9]. 

Ситуаційні завдання  
МСБО 19 
Завдання 4.1. Підприємство здійснює виплати своїм спів-
робітникам винагород по закінченні трудової діяльності на 

основі планів із визначеними виплатами. Дані за цим планом наведені 
нижче (суми в тис. грн.):  

 На 
31.12.Х1 

На 
31.12.Х0 

Теперішня вартість зобов'язання на кінець року  36,000  33,000  
Справедлива вартість активів плану на кінець 
року  

31,000  30,000  
Вартість поточних послуг  6,000  5,700  
Винагороди, виплачені планом  8,000  7,500  
Внески, сплачені до плану  5,800  5,600  
Ставка дисконтування на початок року  10%  9%  
Очікувана ставка прибутковості активів плану 
на початок року  

7%  6% 
Визначте показники фінансових звітів за МСБО 19 за Х1 рік 
МСБО 37 
Завдання 4.2.. Розгляньте плив подій на показники фінансових звітів 
підприємства за Х1 рік на підставі вимог МСБО 37. Обґрунтуйте своє 
професійне судження. 
1) Протягом року  підприємство  поставило  замовнику  товар, що,  як 

з'ясувалося пізніше, мав дефекти. У результаті замовник учинив 
судовий позов проти підприємства на суму збитку. Позов на дату 
фінансової звітності (31.12.Х1) не вдоволений, але, імовірно, за 
ним доведеться  сплатити 80,000 грн. протягом Х2  року. Підпри-
ємство  з'ясувало, що винним у дефекті є один з постачальників. 
Юрисконсульт підприємства  збирається направити зустрічний по-
зов на суму 80,000 грн. проти даного постачальника, щоб одержати 
повну компенсацію. За  оцінками юрисконсульта , на це буде пот-
рібно близько 4 місяців; 

2) 1 березня Х1 року набрало чинності законодавство, що   зобов'язує 
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установити нові очисні фільтри до 30 червня Х2 року. За оцінками 
керівництва, вартість установки фільтрів склала б 1 млн. грн. Через 
брак коштів фільтри були встановлені 01.01Х2. На думку керівниц-
тва, імовірно, буде стягнений штраф на суму 240 тис.грн. за пору-
шення встановлених законом правил за  період з 01.07.Х1 року по 
01.02.Х2 року, хоча штрафні санкції ще не були застосовані. Сума 
штрафу збільшується пропорційно тривалості порушення.  

3) 1 січня Х1 року підприємство взяло в операційну  оренду  об'єкт не 
рухомості строком на 10 років. Відразу ж був змінений інтер'єр 
приміщення для розміщення в ньому аптеки. За умовами оренди 
об'єкт повинен бути повернутий орендодавцеві в його первісному 
стані. За оцінками керівництва, вартість приведення даного об'єкта 
нерухомості в первісний стан через 10 років складе 2.5 млн. грн. 
Відповідна річна ставка дисконтування дорівнює 7%. При викорис-
танні даної ставки приведена вартість 1 грн., що сплачується через 
10 років, - 0.508 грн.  

4) Підприємство здійснює також продаж товарів населенню за готівку 
Підприємство зобов'язано усунути, шляхом ремонту або заміни, 
виробничі дефекти, виявлені протягом двох років з дати продажу. 
Дохід від продажу цих товарів становив 1,600,000 грн. Х0 року й 
1,800,000 грн. Х1 року. Досвід минулих років показує, що: у 75% 
реалізованих товарів протягом дворічного гарантійного періоду 
дефекти не виявляються; у 20% реалізованих товарів виявляються 
незначні дефекти, середня вартість усунення яких становить 20% 
від ціни реалізації; у 5% реалізованих товарів виявляються значні 
дефекти, середня вартість усунення яких становить 85% від ціни 
реалізації. 
Фактичні витрати на гарантійне обслуговування за останні два ро-
ки наведені нижче: 
 Виплати  на гарантійне обслуговування, тис. грн. 

Х0 рік Х1 рік Х2 рік 
За товари, продані 
Х0 року 

50 30 0 
За товари, продані 
Х1 року 

0 35 24 
 Методичні вказівки Для кожної  господарської  операції  потрібно 

зважити ймовірність погашення зобов’язання (швидше так, чим ні, 
тобто на рівні 50%), вид зобов’язання – юридичне чи конструктивне, 
оцінити суму ймовірного погашення, визначити,чи підлягає ця сума 
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дисконтуванню, та за якими статтями звітності вона повинна бути ві-
дображена. 
МСФЗ 2 
Завдання 4.3. 1 січня Х1 року ПАТ  надало своїм працівникам 100,000 
опціонів на придбання акцій за ціною 5 грн. за од. Права на дані опці-
они набувають чинності через 3 роки за умови досягнення працівни-
ками певних виробничих показників впродовж цього періоду. Справе-
длива вартість кожного опціону на акції оцінювалася в 2 грн. на дату 
випуску, 2.1 грн. на 31.12.Х1 й 2.5 грн. на 31.12.Х2. На 31.12.Х1 року 
набули чинності права тільки на 75,000 опціонів у зв’язку з невико-
нанням усіма працівниками виробничих показників. За оцінками кері-
вництва, на 31.12.Х2 року наберуть чинності права на 71,000 опціонів. 
Відобразіть зазначену інформацію у фінансових звітах на 31.12.Х1 та 
31.12.Х2 років за МСФЗ 2. 

 Методичні вказівки Порядок відображення виплат на підставі ак-
цій залежить від форми виплати – інструментами капіталу чи грошо-
вими коштами, а також від умов здійснення (заохочуються працівники 
за ринкові чи неринкові показники). У разі розрахунків з працівника-
ми сума зобов’язань перед ними визначається на підставі інструментів 
капіталу (опціонів на акції). 
МСБО 12 
Завдання 4.4. Визначте податкову базу, тимчасову різницю, відстро-
чений податок на дату балансу. Прокоментуйте причину виникнення 
тимчасової різниці. Умови оподаткування вказані в описі ситуації: 
1) Наприкінці звітного Х1р. підприємство визнало зобов’язання у су-

мі 38,000 грн. за нараховані витрати з орендної плати, яку ще не 
сплачено. Протягом наступного року підприємство сплачує оренд-
ну плату за два роки – звітний та наступний. З метою оподаткуван-
ня орендна плата не підлягає оподаткуванню, доки підприємство її 
не сплатить. Ставка податку на прибуток дорівнює 20%. 

2) Підприємство визнало гарантійне забезпечення у сумі 10,000 грн. 
на продукцію 31 грудня Х2р. Ці витрати не підлягатимуть вираху-
ванню з метою оподаткування, доки підприємство не сплатить рек-
ламації. Ставка податку - 25%. 

3) Верстат коштує 400 тис. грн. З метою оподаткування амортизація в 
сумі 120 тис. грн. вже вирахувана у поточному та попередньому 
періодах, і витрати, що залишилися, вираховуватимуться у майбут-
ніх періодах, або у формі амортизації, або шляхом вирахування пі-
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сля вибуття. Дохід від використання верстата підлягає оподатку-
ванню, прибуток або збиток від вибуття верстата враховується з 
метою оподаткування. Балансова вартість верстата - 320 тис. грн. 

4) Підприємство придбало одиницю обладнання 01.01.Х1р. за 100,000 
грн. Строк її корисної експлуатації – п’ять років і вона списується з 
балансу наприкінці строку експлуатації. Податок обчислюється при 
ставці 25% методом зменшуваного залишку. 

Завдання 4.5. Відображення витрат на податок на прибуток  
Підприємство придбала землю 01.01.Х1р. за 3,000 тис. грн. 31.12.Х2р. 
землю переоцінили до 5,000 тис. грн. за податковим законодавством 
переоцінки не впливають ні на податкову базу активу, ні на оподатко-
ваний прибуток. Ставка податку на прибуток становить 18%. Відобра-
зіть відстрочений податок на прибуток у зв’язку з  переоцінкою  осно-
вних засобів. 
Завдання 4.6.* Очікуваний спосіб відшкодування Підприємство має 
актив балансовою вартістю 10,000 грн.,  податкова база активу - 6,000 
грн. Якщо актив продають, застосовуватимуть ставку податку у 18% 
Ставка податку у 30% застосовується до доходу, отриманого від реалі-
зації продукції, виробленої за допомогою зазначеного активу.  
Якими будуть відстрочені податкові наслідки, якщо підприємство має 
намір: a) продати актив? б) відшкодовувати балансову вартість, про-
довжуючи використовувати його? 
Завдання 4.7*. Метод зобов’язань на підставі балансу. Зміна ставок 
оподаткування Ставка оподаткування 20% застосовувалася протягом 
Х0 та Х1 року та 30% Х2 року. Інформація про активи та витрати під-
приємства наведена нижче (суми в тис. грн.). 

Фінансовий облік Оподаткування 
Основні засоби амортизуються за нор-
мою 20% на рік прямолінійним методом 

Основні засоби амортизуються за 
нормою 25% на рік методом зме-
ншуваного залишку  

Нематеріальний актив – розроблене 
власними силами програмне забезпе-
чення. Амортизація почала нараховува-
тися 01.01.Х0 кумулятивним методом 
протягом 5 років 

Витрати на програмне забезпе-
чення дозволяється повністю 
визнавати в тому періоді, в якому 
вони понесені 

Представницькі витрати на клієнтів ви-
раховуються для визначення фінансово-
го результату 

Представницькі витрати на кліє-
нтів не підлягають вирахуванню 
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За бюджетами, складеними керівництвом підприємства,  в осяжному 
майбутньому підприємство буде прибутковим.  
Дані про активи (тис. грн.) 

 Основні 
засоби 

Нематеріальні 
активи 

Собівартість на початок Х2 року 16 000 4 500 
Надійшло у Х2 році 4 000 - 
Облікова амортизація: залишок на початок 
Х2 року 

9 600 2 700 
Податкова амортизація: залишок на початок 
Х2 року 

9 250 ? 

Дані про доходи і витрати (тис. грн.) 
 Х1 р. Х2 р. 
Обліковий прибуток до оподаткування 21 450 27 600 
Представницькі витрати - 300 
Амортизація основних засобів облікова 3 000 ? 
Амортизація нематеріального активу облікова 1 200 ? 
Амортизація основних засобів податкова 3 750  

Обчисліть:  
a) Поточні податкові витрати за Х1 та Х2 роки.  
б) Балансові зобов’язання або актив щодо відстроченого податку на 
31.12.Х1 та 31.12.Х2, що виникають стосовно основних засобів та 
програмного забезпечення підприємства.  
в) Витрати на податок на прибуток за Х2 рік 
 

 Методичні вказівки Розрахунки слід виконати  у такій формі 
a) Поточні податкові витрати за Х1 та Х2 роки 

 Х1 р. Х2 р. 
Обліковий прибуток до оподаткування   

Представницькі витрати   
Амортизація основних засобів облікова   
Амортизація нематеріального активу облікова   
Амортизація основних засобів податкова   

Прибуток до оподаткування   
Ставка податку на прибуток   
Поточний податок на прибуток   
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б) Зобов’язання або актив щодо відстроченого податку на 31.12.Х1 та 
31.12.Х2, що виникають стосовно основних засобів та програмного 
забезпечення підприємства 

Стаття Звіту пр. 
фінансовий стан 

Балансова 
вартість 

Податкова 
база 

Тимчасова 
різниця 

Відстрочений податок 
(зобов’язання / актив) 

1 2 3 4 5 
31.12.Х0     
Основні засоби     
Нематеріаль-
ний актив 

    
31.12.Х1     
Основні засоби     
Нематеріаль-
ний актив 

    
Усього      
31.12.Х2     
Основні засоби     
Нематеріаль-
ний актив 

    
Усього      

 
в) Витрати на податок на прибуток за Х2 рік 

і) витрати на відстрочений податок на прибуток 
Залишок відстроченого податку на 31.12.Х1 (п.б))  
Вплив зміни ставок оподаткування (тимчасова різниця * зміну 
ставок оподаткування) 

 
Скоригований залишок  
Витрати на податок на прибуток за рік (?)  
Залишок відстроченого податку на 31.12.Х2 (п.б))  

іі) витрати на податок на прибуток за Х2 рік 
на поточний податок на прибуток        __________________ 
на відстрочений податок на прибуток ___________________ 
Усього                                                     ___________________ 
МСФЗ 16  
Завдання 4.8. 01.01.Х1 ПАТ-орендар підписав договір оренди повер-
ху будівлі на 10 років з можливістю продовження на п'ять років. Оре-
ндні платежі становлять 50 000 грн. на рік протягом початкового тер-
міну, 55 000 грн. на рік протягом продовженого терміну, та підляга-
ють оплаті на початку кожного року. Для отримання оренди орендар 
бере на себе початкові прямі витрати в розмірі 20 000 грн., з яких 15 
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000 грн. відносяться до оплати колишньому орендарю, що займає цей 
поверх будівлі, і 5 000 грн. - комісія, сплачена агенту з нерухомості, 
який знайшов приміщення. 
В якості стимулу для орендаря орендодавець зобов'язується відшко-
дувати орендарю комісію за нерухоме майно в розмірі 5 000 грн., і по-
ліпшення об'єкта оренди в сумі 7 000 грн.  
На дату початку оренди орендар визначає, що строк оренди становить 
10 років, так як він не вважає за можливе його продовження. Відсот-
кова ставка в договорі не визначена. Ставка запозичення для орендаря 
становить 5 відсотків річних, що відображає фіксовану ставку, за якою 
він міг би запозичити суму, аналогічну вартості права користування, в 
тій же валюті, на 10-річний термін, і з аналогічним заставою. 
обмові оренди, в розмірі 8%. За річною ставкою дисконтування 8% 
для 10 років коефіцієнт ануїтету становить 7.247. 
Визначте вплив договору оренди на фінансові звіти орендаря в мо-
мент первісного визнання та на дату завершення першого року орен-
ди. 

 Методичні вказівки Керуючись МСФЗ 16, обґрунтуйте, яку мо-
дель обліку повинен використати орендар. Потім визначте, яким чи-
ном слід первісно відобразити наслідки укладеного договору оренди. 
Після цього, враховуючи умови договору, розрахуйте показники фі-
нансової звітності щодо договору на кінець року. 
МСБО 32, МСФЗ 7, 9 
Завдання 4.9. 01.04.Х0 підприємство випустило 400,000 облігацій 
номінальною вартістю 100 грн. за ціною 95 грн. кожна. Ставка купона 
по облігаціях становила 6% з виплатою відсотків щорічно наприкінці 
року. Облігації погашаються через 5 років за вартістю 116 грн. 37 коп. 
за штуку. Поточна вартість запозичень по даних боргових зобов'язан-
нях становить 10% річних. Яким чином зобов’язання та відсотки за 
облігаціями повинні бути відображені у фінансових звітах за Х1 рік?  

 Методичні вказівки Спочатку  потрібно встановити модель управ- 
ління підприємством цими борговими зобов’язаннями, а тоді вибрати 
метод оцінки за МСФЗ 9.  
Завдання 4.10. Підприємство випустила 5-ти річні облігації на суму 3 
млн грн. з ставкою відсотка 3%. Облігації можна обміняти на прості 
акції. Облігації без конвертації з такими характеристиками випуска-
ють під 5% Поясніть, як слід показати у фінансових звітах на кінець 
першого року після випуску  облігацій вплив цих операцій. 
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 Методичні вказівки МСФЗ 9 вимагає окремого відображення інст- 
рументів зобов’язань та власного капіталу вже під час первісного ви-
знання. Розрахунок проводиться, виходячи з такого рівняння: Сума 
грошових коштів = Амортизована вартість облігації + Компонент ка-
піталу. Вартість компонента капіталу не змінюється до завершення 
терміну конвертації та погашення зобов’язання. Вартість облігації 
амортизується кожного звітного року за ефективною ставкою відсот-
ка,визначеною на дату первісного визнання. 
 
Тема 5. Визнання, оцінка, подання та розкриття власного капіта-
лу (ДФН 2 год., ЗФН 1 год.) 
1. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття акціо-

нерного капіталу (МСБО 1, 32, МСФЗ 7, 9). 
2. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття резер-

вів капіталу(МСБО 1, 32, МСФЗ 7, 9) . 
3. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття вилу-

ченого капіталу (МСБО 32, МСФЗ 7, 9).  
4. Розрахунок базового та розбавленого прибутку на акцію (МСБО 

33).* 
*Завдання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-
ної форми навчання 
Література [1, МСБО 1, 32, 33, МСФЗ 7, 9], [2-8]. 

Ситуаційні завдання 
МСБО 32, 39, МСФЗ 7, 9 
Завдання 5.1. На кінець року який, закінчується 31.12, в 
капіталі ПАТ відображено 1 млн. грн. простих акцій (но-

міналом 1 грн.), емісійний дохід 600 тис. грн., нерозподілений прибу-
ток 2 938 тис. грн. Протягом року був здійснений пільговий випуск 
акцій 1 серпня звітного року, на умовах - 1 акція на кожні 4, які знахо-
дяться в обігу. Ціна розміщення – 2 грн. за акцію. Ринкова ціна акцій 
перед пільговою емісією дорівнювала 2.5 грн. за акцію. Акціонерами 
викуплені усі акції пільгової емісії. Чистий прибуток за рік склав 627 
тис. грн. 
Визначте залишок капіталу на початок року та його зміни за рік. 

 Методичні вказівки Використати рекомендації до форми звіту про 
 зміни у власному капіталі а) МСБО 1; б) НП(С)БО 1.  
Завдання 5.2. 01 липня відбувся пільговий випуск акцій за рахунок 
емісійного доходу з розрахунку 1 акція на 10 в обігу (на той час рин-
кова ціна – 2 грн./акцію ). 01 вересня власники конвертованих обліга-
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цій на суму 680 тис. грн. скористалися своїм правом обміну на таких 
умовах: 25 простих акцій номіналом 1 грн. за 100 грн. вартості 10% 
облігацій. Залишки капіталу на початок року становили: випущений 
капітал (номінал 1 грн.) 1 700 тис. грн., емісійний дохід – 100 тис. грн., 
нерозподілений прибуток – 186 тис. грн., резерв переоцінки – 70 тис. 
грн. Чистий прибуток за рік склав 1 800 тис. грн. Розрахуйте суми за 
статтями власного капіталу на кінець року. 
Завдання 5.3. Протягом року сталися такі операції: 
- пільговий випуск акцій за рахунок емісійного доходу – 1 акція на 

кожні 6 в обігу (ринкова ціна на дату випуску 3 грн./акцію); 
- випущені права на акції – 1 на кожні 7 по ціні 1.7 дол. за акцію. Ри-

нкова ціна акцій перед викупом прав – 2.5 грн.; 
- випуск 4 000 опціонів на акції (0.025 грн. за одиницю), що є випла-

тами працівникам; 
- отримано чистий прибуток за рік 31 881. 
Залишок на початок року: випущений капітал 24 000 тис. дол., емісій-
ний дохід – 10 000, резерв переоцінки – 7 123, опціони на акції – 500, 
нерозподілений прибуток – 28 063. 
Визначити показники змін в капіталі та залишки на кінець року 
МСБО 33 
Завдання 5.4. Розрахувати знаменник базисного прибутку на акцію за 
такими даними про ринковий випуск, викуп і продаж простих акцій 
Дата Операції з акціями Акцій в обігу Часовий зваже-

ний коефіцієнт 
01.01 Залишок на початок 

року 
100 000 3/12 

01.04 Випуск 20 000 акцій 
на ринкових умовах 

100 000 + 20 000 = 
120 000 

2/12 
01.06 Викуп 12 000 акцій 120 000 – 12 000 = 

108 000 
5/12 

01.11 Продаж 9 000 з рані-
ше викуплених 

108 000 + 9 000 = 
117 000 

2/12 
31.12 Залишок кінець року 117 000 0/12 

 Методичні вказівки Середньорічна кількість простих акцій в обі- 
гу визначається як сума добутків кількості акцій, які були в обігу про-
тягом певного періоду, та на питому вагу цього періоду (в даному ви-
падку визначено як кількість місяців періоду до кількості місяців у 
році). 
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Завдання 5.5. Розрахувати знаменник базисного прибутку на акцію за 
такими даними про пільговий випуск і спліт (дроблення) акцій 

Дата Операції з акція-
ми 

Акцій в обігу k  
пільг. 
емісії 

k 
спліту 
акцій 

Часовий 
зважений 

коефіцієнт 
01.01 Залишок на п.р. 100 000 6/5 2/1 3/12 
01.04 Випуск 20 000 

акцій на ринко-
вих умовах 

100 000 + 20 000 
= 120 000 

6/5 2/1 2/12 

01.06 Викуп 12 000 
акцій 

120 000 – 12 000 
= 108 000 

6/5 2/1 4/12 
01.10 Пільговий випуск 

акцій 1 на 5 в 
обігу 

108 000 + 
108 000/5 = 129 
600 

- 2/1 1/12 

01.11 Продаж 9 000 
раніше викупле-
них 

129 600 + 9 000= 
138 600 

- 2/1 1/12 
 01.12 Спліт (дроблен-

ня) акцій 2 за1 
138 600 х 2 = 
277 200 

- - 1/12 
31.12 Залишок на к. р. 277 200 - - 0/12 
 Методичні вказівки Використати методику попереднього розра-
хунку, попередньо перемноживши показники граф 3-6.  

Завдання 5.6. Розрахувати знаменник базисного прибутку на акцію за 
такими даними про випуск прав на акції 

Дата Операції з акціями В акцій в обігу k 
випуску 

прав 
Часовий 
зважений 

коефіцієнт 
01.01 Залишок на п.р. 100 000 7/6.17 9/12 
01.10 Випуск прав 1 на 5 в 

обігу за ціною 2 грн., 
ціна акцій – 7 грн. 

100 000 + 
100 000/5 = 120 
000 

- 3/12 

31.12 Залишок на к. р. 120 000 - 0/12 
Вартісний коефіцієнт випуску прав 
1 х 2 = 2 
5 х 7 =35 
6         37   середня ціна акцій з урахуванням випуску прав = 37/6=6.17 
Завдання 5.7.* Підприємство одержало за рік чистий прибуток 240 000 грн., 
середньозважена кількість акцій компанії, що перебувають в обігу, склала 
100 000. В обігу перебувають два випуски конвертованих облігацій підпри-
ємства: 
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6% облігації, усього 1 000 000 грн., випущені попереднього року й можуть 
бути конвертовані в 20 000 простих акцій;  
10% облігації, усього 1 000 000 грн., випущені 1 квітня поточного року й мо-
жуть бути  конвертовані в 32 000 простих акцій. Конвертація облігацій ще не 
відбувалася. Кінцевий термін – через 3 роки. Ставка податку на прибуток - 
20%. Визначте базисний та розводнений прибуток на акцію. 

 Методичні вказівки Визначте базисний прибуток на акцію, проаналізуй-
те вплив конвертованих облігацій на чисельник та знаменник прибутку на 
акцію і внесіть коригування.  

 
Тема 6. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат 
(ДФН 2 год., ЗФН 1 год.) 
1. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття доходів 

(МСФЗ 15) 
2. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття доходів 

від державних грантів та субсидій (МСБО 20)   
3. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття доходів 

від операцій в іноземній валюті (МСБО 21)  
4. Вирішення задач на визнання, оцінку подання та розкриття витрат 

на позики  (МСБО 23).* 
*Завдання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-
ної форми навчання 

Література [1, МСБО 20, 21, 23, МСФЗ 15], [2-8] 
Ситуаційні завдання 
МСБО 18 
Завдання 6.1. За кожною ситуацією визначити, чи підля-

гає визнанню дохід, застосувавши 5-крокову модель за МСФЗ 15. По-
яснити своє професійне судження щодо записів в обліку та формуван-
ня показників у фінансовій звітності. 
1) Зобов’язання за договором Підприємство надає послуги з обслуго-

вування обладнання і продає обладнання. У звітному році воно 
оголосило акцію про подарунок обладнання в разі придбання паке-
та обслуговування на рік з оплатою 3 000 грн/місяць. Вартість об-
ладнання, яке продається окремо, становить 12 000 грн. Ціна пос-
луг на місяць 2 400 грн. Які показники будуть відображені у фінан-
сових звітах ПАТ, якщо на таких умовах був здійснений продаж 01 
липня звітного року? 

2) Фінансова компонента Дохід від продажу товарів включає 1 440 
тис. грн., оплата яких відбудеться  через 2 роки. Продаж відобра-
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жений по дебету поточної дебіторської заборгованості. Ставка дис-
контування, що відповідає ризикам цієї операції, становить 12%. 

3) Продаж з наступним викупом Підприємство одержало чистий до-
хід від продажу товарів 1 грудня звітного року на суму 786 тис. 
грн. собівартістю 579 тис. грн. За умовами продажу воно має право 
на зворотну покупку товарів за ціною 997 тис. грн. 31 березня на-
ступного за звітним роки, а покупець має право зажадати від про-
давця викуп товарів по тій же ціні й на ту ж дату. 

4) Метод затрат та результатів ПАТ будує дороги і 01.01.Х1 під-
писало контракт на будівництво 25 км платної дороги за 70 млн. 
грн. протягом двох років. Замовник - оператор платної дороги пла-
нує відкривати її 5-км секціями. ПАТ розрахувало, що цей проект 
потребує 30 млн. грн. на матеріали і 400 000 годин роботи праців-
ників при середній оплаті 50 грн. за годину. 
В кінці року Х1 10 км платної дороги були завершені і використо-
вуються оператором платних доріг. Деякі роботи також було вико-
нано на наступних ділянках дороги. Було витрачено 15 млн. мате-
ріальних витрат і 200,000 годин. 
Який дохід повинно визнати ПАТ за рік Х1 на кінець року, викори-
стовуючи метод затрат та метод результатів; 

5) ПАТ уклало договір із замовником, щоб продати три продукти (А, 
В та С) загальною вартістю 430,000 грн. Кожен продукт має окреме 
зобов'язання поставки. ПАТ продає окремо тільки продукти А і В, 
тому вона повинно оцінити автономні відпускні ціни. 
Вам надали таку інформацію (грн.): 

 Ціна окремо-
го продажу 

Ціна ринку  
(конкурентів) 

Витрати на  
виробництво 

A 100,000  99,000 79,000 
B 250,000 255,000 200,000 
C Немає  85,000 65,000 

Разом   439,000 344,000 
Розподіліть ціну договору, використовуючи методи: 
витрати плюс, якщо норма валового прибутку зазвичай становить 
25%; 
залишковий принцип; 
коригування ціни ринку. 

6) Підприємство продало товар за 1 млн. грн. з наступним обслугову-
ванням його протягом 3-х років. Передбачувані витрати на обслу-
говування складуть 200 тис. грн. на рік. Звичайна норма прибутку 
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по таких операціях - 25%. Ставка дисконтування, яка застосовуєть-
ся у таких випадках, складає 25%. 

7) Фінансова компонента Компанія укладає договір із замовником, 
щоб продати продукт (обладнання) за 2,000,000 грн. Продукт буде 
поставлятися через 2 роки. Звичайні кредитні ставки в галузі скла-
дають 15% на рік. 

8) Продаж через консигнатора 15.12.Х1 підприємство передало то-
вари собівартістю 1 200 тис. грн. третій стороні на консигнацію. 
Консигнатор повинен продати товари й перерахувати отриманий 
доход за винятком 10% комісії після одержання останнього плате-
жу від кінцевого покупця. Усього за договором ціна товарів стано-
вить 4 000 тис. грн. 31.12 консигнатор продав товарів на 2 400 тис. 
грн. й одержав оплату в сумі 1 600 тис. грн. 
31.12 підприємство ще не одержало платежів від консигнатора. У 
період підготовки фінансових звітів за Х1 рік консигнатор продав 
залишок товарів і перерахував 360 тис. грн.  підприємству. 

9)  Підприємство продає посуд (сервізи) гуртом. Один з клієнтів (ме-
режа супермаркетів) придбав 1 000 сервізів з оплатою 2 000 
грн/сервіз з правом повернення непроданих сервізів протягом міся-
ця з дати придбання. Зважаючи на попередній досвід, ПАТ таким 
чином оцінює імовірність повернення: 
50 сервізів з 1 000 – 40%; 
75 сервізів з 1 000 – 45%; 
100 сервізів з 1 000 – 15% 
Якою буде ціна продажу, якщо ПАТ застосує до можливого повер-
нення: 
підхід зважених імовірностей; 
найбільш імлвірнке повернення. 

10) Продаж з наступною орендою 1 квітня Х1 року підприємство 
продало будівлю третій стороні за 2 млн. грн. Балансова вартість 
нерухомості безпосередньо перед продажем становила 1.6 млн. грн. 
Підприємство взяло будівлю назад в оренду на п'ятирічний строк із 
щорічним орендним платежем у розмірі 20 тис грн. Майбутній те-
рмін корисної служби нерухомості на 1 квітня Х1 року оцінювався 
в 30 років. Наприкінці строку оренди (1 квітня Х6 року) підприємс-
тво має можливість викупити будівлю за ринковою ціною на цю 
дату. 

11) Продаж з наступною орендою 1 січня звітного року підприєм-
ство реалізувало свою нерухомість за 50 млн. грн., кредитувало 
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грошові надходження від реалізації на дохід. Підприємство відразу 
уклало договір про зворотну оренду проданого об'єкта. Строк оре-
нди становить 40 років, а річні орендні платежі - 4.5 млн. грн. і під-
лягають сплаті наприкінці кожного року оренди 31 грудня. Перший 
орендний платіж у розмірі 4.5 млн. грн.. був зроблений 
31.12.звітного року й дебетований на управлінські витрати. Після 
закінчення строку оренди, право власності на нерухомість поверта-
ється підприємству. Відповідно до кредитного рейтингу підприєм-
ства, 1 січня звітного року очікувана кредиторами прибутковість 
становила 8.7% на рік. 

 Методичні вказівки У ситуаціях 10) та 11) після використання 
МСФЗ 15 слід керуватися МСФЗ 16 «Оренла». 

  
МСБО 20 
Завдання 6.2. 1 червня Х1 року відкрилося нове підприємство у регі-
оні, що уряд відносить до зони економічного розвитку. На цю же дату 
воно одержало урядовий грант на суму 4 млн. грн. як фінансова підт-
римка подальшого розвитку. Грант складався з таких частин: 
- 1 млн. грн. було виділено урядом як фінансовий стимул подальшо-

го розвитку підприємства без яких-небудь умов; 
- 2 млн. грн. було виділено на компенсацію витрат на виробничу бу-

дівлю вартістю в 6 млн. грн. Будівля експлуатуватиметься протя-
гом 40 років. 

- 1 млн. грн. був наданий за умови, що зайнятість на підприємстві 
протягом 5 років буде підтримуватися на рівні мінімум 200 праців-
ників. Якщо кількість зайнятого персоналу складе менше 200 у 
будь-який час у будь-який рік за ці 5 років, то 20% від суми гранту 
підлягає погашенню в даному році. 1 червня Х1 року 220 працівни-
ків приступилися до роботи на підприємстві, і за оцінками керівни-
цтва, їхня кількість, імовірніше усього, не буде менше 200 чол. 
протягом наступних п'яти років. 
Визначити показники фінансових звітів за наведеними господарсь-
кими операціями. 

 Методичні вказівки МСБО 20 визначає визнання зобов’язань (до- 
ходів майбутніх періодів) та доходів періоду відповідно до умов 
отримання грантів (пов’язаних з активами та інших). Слід розглянути 
умови надання грантів та обрати відповідну облікову політику за 
МСБО 20. 
МСБО 21 
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Завдання 6.3* 1 квітня поточного року підприємство взяло позику 40 
млн. євро на 20 років під фіксовану річну процентну ставку 6%, з ви-
платою відсотків наприкінці кожного року. Відповідні валютні курси 
(грн. до 1 євро) візьміть на офіційному сайті НБУ. Визначте суму ви-
трат, пов’язаних з позикою, за Х1 рік, та поясніть, яким чином вона 
буде відображена у фінансових звітах за цей рік. 

 Методичні вказівки Перерахунку відповідно до курсу валют на да 
ту фінансових звітів підлягають монетарні статті. Порядок подання та 
розкриття у фінансових звітах в даному випадку визначається МСБО 1 
та стандартами для фінансових інструментів (МСБО 32 та МСФЗ 7). 
Завдання 6.4. 1 листопада Х1 року підприємство домовилася про пос-
тавку європейському клієнтові значної партії продукції за погодже-
ною ціною 600,000 євро. За умовами договору дата поставки призна-
чена на 31 січня Х2 року, а належну суму в 600,000 євро компанія по-
винна одержати 28 січня Х2 року. Товар був поставлений, і відповід-
ний платіж у євро отриманий від клієнта у договірні строки. 

Дата  Обмінний курс (грн.  до євро)  
1 листопада Х1 року  30.0 
31 грудня Х1 року  31.75 
31 січня Х2 року  32.70 
28 лютого Х2 року  33.68 

Визначте показники фінансових звітів за Х1 та Х2 роки за цими опе-
раціями. 
Завдання 6.5.* 1 січня Х1 року підприємство підписало контракт на 
поставку обладнання до 30 червня Х1 року за фіксованою ціною 200 
тис. євро, коли курс грн. до євро становив 30.83. Поставка біла здійс-
нена в строк. Курс на дату операції 31.25. Оплата від замовника отри-
мана 15 липня. коли курс грн. до євро становив 30.88. Визначте ціну 
продажу та курсові різниці, вкажіть, за якими статтями фінансових 
звітів будуть відображені операції. 
МСБО 23  
Завдання 6.6. 1 січня 20ХХ підприємство одержало позику в банку 
€1,000,000 для фінансування будівельного проекту під 12% річних. 
Будівництво розпочалося 1 лютого 20ХХ. Проект був завершений 30 
листопада 20ХХ. Позика не була погашена до 31 грудня 20ХХ. 
Яка частина відсотків за позику може бути відображена у складі 
витрат за МСБО 23? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 36

 
 Методичні вказівки  

6.7.* Підприємство має три джерела позикових коштів протягом 
20ХХ: 5-річна позика 10 млн. € під 10% річних, 20-річна позика 20 
млн. € під 8% річних й банківські овердрафти під різні ставки відсот-
ка. Дві позики були відкриті протягом року; середньорічна сума бан-
ківського овердрафту склала 3 млн. € і сума відсотків за овердрафтом 
склала 450,000 €. Валюта звітності – тис. грн. 
Розрахуйте норму капіталізації витрат на відсотки за наведеними 
нижче даними: 
а) Якщо всі позики були використані до одержання кваліфікованих 
активів, але жоден з них не мав відношення до конкретного кваліфіко-
ваного активу;  
б) Якщо 5-річна позика у сумі10 млн. € була використана спеціально з 
метою створення кваліфікованого активу. 
6.8.* Підприємство витратило 20 млн. € на кваліфікований актив у 
другій половині 20ХХ року. Розрахуйте суму, що підлягає капіталі-
зації (в євро), застосовуючи норму капіталізації, визначену в по-
передньому завданні. 
 
Тема 7. Додаткові розкриття у фінансових звітах (ДФН 2 год., ЗФН 
1 год.) 
1. Підготовка приміток стосовно облікової політики, змін облікових 

оцінок та виправлення помилок минулих років (МСБО 8). 
2. Підготовка приміток щодо подій після дати балансу (МСБО 10).  
3. Примітки про пов’язані сторони (МСБО 24).  
4. Примітки щодо припиненої діяльності (МСФЗ 5). 
5. Примітки про операційні сегменти (МСФЗ 8). 
Література [1, МСБО 8, 10, 24, МСФЗ 5, 8]. 
*Завдання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-

ної форми навчання 
Ситуаційні завдання  

МСБО 8 
Завдання 7.1. Зміна облікових оцінок Амортизація авто-
мобілів компанії проводилась раніше за ставкою 40 % ме-
тодом зменшення залишку. Після року експлуатації керів-

ництво вирішило, що застосування методу нарахування амортизації 
відповідно до пробігу автомобілів покращує достовірність фінансових 
звітів.  
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В обліку є така інформація: 
Первісна вартість автомобілів 100 тис. € 
Термін експлуатації  5  років 
Ліквідаційна вартість 8 тис  € 
Пробіг автомобілів 144 тис. км 
Фактичний пробіг автомобілів за звітний рік 48 тис. км 

Підготуйте примітки за МСБО 8 
 Методичні вказівки. Спочатку визначте, як зміна методу аморти-

зації основних засобів повинна бути класифікована за МСБО 8 – зміна 
облікової політики, облікової оцінки чи виправлення помилки. Аргу-
ментуйте свою відповідь, посилаючись на відповідний МСБО. Потім 
підготуйте описову та числову частини примітки.  
Завдання 7.2. Виправлення помилок Вам надали  таку інформацію.  

Фрагмент  
Звіту про сукупні прибутки/збитки, тис. грн.,  
за рік, який закінчився     31.12.Х2   31.12.Х1 

Доходи     1,025 1,000 
Витрати    (500) (400) 
Чистий прибуток      525   600 

Звіт про фінансовий стан,  
тис. грн., на  

      31.12.Х2  31.12.Х1 
Основні засоби     1,500    440 
Інші активи       975 1,300 
Усього активи     2,475 1,740 
Акціонерний капітал      200    200 
Накопичений сукупний дохід  1,175 1,000 
Нерозподілений прибуток    875    350 
     2,250 1,550 
Зобов’язання       225   190 
Власний капітал і зобов’язання   2,475 1,740 

Протягом Х2 р. виявилося, що основні засоби були відображені на 
31.12.Х1 в сумі, яка перевищувала суму їх очікуваного відшкодування 
на 400,000 грн. З них 300,000 стосується основних засобів, котрі рані-
ше дооцінювалися і дооцінка була відображена у власному капіталі. 
Підготуйте виправлені звіти за МСБО 8. 

 Методичні вказівки. Завдання слід вирішити у такій послідовності 
- визначити, вимоги якого стандарту були порушені, які показники та 
яким чином слід змінити; розрахувати суму виправлення помилки; 
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відобразити виправлення даних попереднього та звітного років за 
МСБО 8; скласти звіти з виправленими показниками.   
МСБО 10 
Завдання 7.3. Бухгалтер підприємства складає звіти за рік, що закін-
чився 31 грудня Х1 р. і готує службові записки керівництву для при-
йняття рішення з таких питань:  
1) замовник підприємства, борг якого становить 160,000 тис.грн. на 

кінець року, був ліквідований 3 січня Х1р. Особи, уповноважені 
розпоряджатися майном банкрута, повідомили підприємство, що 
існує можливість отримати половину несплаченого боргу;  

2) працівник подав судовий позов на підприємство за несправедливе 
звільнення. Постанова суду на кінець року ще не прийнята, але 
юристи вважають, що ймовірність того, що працівник виграє спра-
ву, становить 40% і що підприємству доведеться сплатити 40,000 
грн.; 

3)  офіс підприємства ремонтують, починаючи з 10 січня Х2 р.. Пош-
кодження даху і стін офісу відбулося внаслідок стихійного лиха, 
яке трапилося 8-9 січня Х2 р. Витрати на ремонт за кошторисом 
становитимуть 20,000 грн.  

Бухгалтер визначив, що прибуток підприємства, розрахований до вра-
хування зазначених подій, дорівнює 500,000 грн. Яким чином слід ві-
добразити ці події у фінансових звітах за рік, що закінчився 31 грудня 
Х1 р.? Як зміниться сума прибутку за рік? 

 Методичні вказівки Використайте ознаки подій, які коригують та 
не коригують показники фінансових звітів за МСБО 10. 

Завдання 7.4. Виробниче підприємство складає фінансові звіти на 31 
грудня Х1 р. Прогнозні фінансові звіти за Х1 рік показують зменшен-
ня доходу від реалізації та прибутків, відповідно до 1,650,000 тис, грн. 
та 182,000 тис. грн., причому чисті активи становлять 232,000 тис. грн. 
на кінець року. Для остаточного уточнення фінансових звітів необхід-
но розглянути таке питання. У січні Х2 р. основний конкурент підпри-
ємства випустив на ринок продукцію яка отримала чудові рецензії за-
вдяки технологічним перевагам. Намагаючись зберегти свою частку 
ринку, директори підприємства прийняли рішення знизити ціни на 
власну продукцію на 50% з лютого Х2 р. За станом на 31.12.Х1 запаси 
готової продукції відображені за собівартістю 575,000 тис. грн., щодо 
яких була встановлена звичайна націнка у 30%.  
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Поясність, чи слід, і якщо так, то яким чином врахувати вплив інфор-
мації про продукцію конкурента на фінансові звіти за Х1 рік?  

 Методичні вказівки Використайте ознаки подій, які коригують та 
не коригують показники фінансових звітів за МСБО 10. 

Завдання 7.5.* Після дати звітності, але до дати випуску фінансових 
звітів, підприємство здійснило випуск простих акцій і зробило випла-
ти працівникам  матеріального заохочення, що належить за результати 
роботи у звітному році. Поясніть, чи слід відобразити ці події у фінан-
сових звітах, які стосуються звітного року. Якщо так, то яким чином. 
МСБО 24 
Завдання 7.6. Група включає дочірні підприємства, пенсійний план, 
банки. Чи необхідно розкривати наведену інформацію щодо групи 
відповідно до МСБО 24? 
1) Група за придбання контрольного пакета акцій підприємства А на-

дала його керівництву право призначати голову правління підпри-
ємства А, придбати 25% акцій підприємства А, одержувати винаго-
роди за надання послуг управлінського персоналу й дивіденди за 
акціями; 

2) Група продала одне з своїх дочірніх підприємств (100% власності). 
Однак після продажу протягом звітного періоду було зроблено кі-
лька операцій з колишнім дочірнім  підприємством (продаж нема-
теріальних активів,  оренда  основних засобів і т.п.); 

3) Керування пенсійним планом здійснює банк, що не входить до 
групи. Менеджер пенсійного плану є членом правління групи. Він 
одержує винагороду (заробітну плату) від групи. Група перерахо-
вує плану внески. У звітному періоді плану були передані активи, 
компенсовано частину адміністративних витрат. 

Завдання 7.7. Чи необхідно розкривати зазначену інформацію щодо 
групи відповідно до МСБО 24?  

45% простих акцій материнського підприємства належать юридич-
ній особі, 10% - фізичній особі. Інші акціонери мають не більше 1% 
акцій. У групу входить 9 підприємств, обсяг операцій між якими цього 
року склав 12 млн. грн. Ціни по внутрігрупових операціях на 10% ни-
жче, ніж під час продажу за межі групи. Крім того, проведена операція 
з дочкою фінансового директора на суму 0.5 млн. грн. та з консалтин-
говою компанією, власниками якої є двоє членів правління групи, на 
суму 5.7 млн. грн. 
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МСФЗ 5 
Завдання 7.8. З0 листопада звітного року керівництво вирішило при-
пинити діяльність одного з господарських сегментів. Процес закриття 
буде тривати з 5 січня по 31 грудня наступного року. 6 грудня звітного 
року були повідомлені працівники з пропозицією про звільнення за 
власним бажанням або перехід в інші сегменти. 13 грудня звітного 
року почалися переговори з відповідними контрагентами з метою 
припинення договорів господарського сегмента й організації продажу 
його активів. Останні оцінки фінансових наслідків закриття господар-
ського сегмента наведені нижче. 
- Витрати на виплату вихідної допомоги при звільненні за власним бажан-

ням складуть 30 тис. грн. 
- Витрати, пов'язані з переміщенням працівників на нове місце роботи і 

їхньою перепідготовкою, складуть 6 тис. грн. 
- Господарський сегмент здійснює свою діяльність в будівлі, до закінчення 

терміну оренди якої залишилося 10 років, починаючи з 31.12 звітного ро-
ку. Річні орендні платежі становлять 100 тис. грн. і підлягають сплаті на-
прикінці кожного року оренди 31.12. Орендодавець готовий прийняти 550 
тис. грн. за дострокове розірвання договору. Теперішня вартість річної 
орендної плати 10 тис. грн., яка повинна бути сплачена протягом 10 років 
включно в кінці кожного року при ставці дисконтування 10% становить 
6.14 грн. 

- Обладнання залишковою вартістю в 11 млн. грн. за станом на 31.12 звіт-
ного року буде продано за 7 млн. грн. 

- Операційні збитки даного сегмента наступного року відповідно до бю-
джету становитимуть 1 млн. грн. 

Поясніть вплив зазначених подій на фінансові звіти підприємства за 
Х1 рік 
 
МСФЗ 8 
Завдання 7.9. Підприємство має три операційні сегменти (усі цифри в 
млн. грн.). Які з них є звітними за МСФЗ 8? 

 Дохід Прибуток/  
(збиток) 

Усього активів 
Меблі 5 1 20 
Тютюнові вироби 80 15 215 
Електротовари 120 (14) 195 
 205 2 430 
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Завдання 7.10.* Підприємство має 8 відділень (усі цифри в млн. грн.) 
 До-

хід 
При-
буток 

Усього ак-
тивів 

Видавництво 5 1 20 
Роздрібна торгівля харчовими продуктами 20 3 100 
Роздрібна торгівля електротоварами 25 5 150 
Суднобудування  15 5 100 
Страхування  14 2 5 
Фармацевтична продукція 9 0.5 5 
Виробництво килимів 6 1 12 
Виробництво офісних меблів 6 1.5 15 
Усього  100 19 407 

Які сегменти є звітними за МСФЗ 8? 
Завдання 7.11. У підприємства є три операційних сегменти, за якими 
керівництво аналізує наведену нижче фінансову інформацію (тис. 
грн.) 

 Машино 
будування 

Хімічне ви-
робництво 

Супер- 
маркети 

Дохід від продажу  
(у т.ч. внутрісегментний) 

420 340 200 
Валовий коефіцієнт прибутковості 
від зовнішньої реалізації 

20% 40% 25% 
Витрати на збут та адміністративні 
витрати 

24 38 25 
Основні засоби 150 120 100 
Право користування основними за-
собами  

60% 40% 0 
Поточні активи 70 60 30 
Поточні зобов’язання 40 20 30 
Зобов’язання з  оренди основних 
засобів 

50% 50% 0 
Інформація про статті фінансових звітів підприємства  

за Х1 рік (тис. грн.) 
Дохід від продажу  900  Непоточні активи утримані  370  
Собівартість реалізації  634  Непоточні активи орендова-

ні  
150  

Витрати на збут  87  Поточні активи  160  
Адміністративні витрати  37  Поточні зобов’язання 90  
Фінансові витрати на оренду  10  Зобов’язання за орендою  200  
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Витрати на придбання обліга-
цій  

12  10% облігації (випущені у 
1998р.)  

120  
Дивіденди  50    

Додаткова інформація. 
Протягом року відділ машинобудування займався виробництвом ста-
левих конструкцій для верхніх частин супермаркетів. Відділу супер-
маркетів був виставлений рахунок на 20 тис. грн. 
Інші торгівельні операції обсягом 40 тис. грн. відбулися між відділом 
хімічної продукції і відділом машинобудування за стандартними кое-
фіцієнтами прибутковості.  

 Методичні вказівки При складанні звітності за сегментами підп-
риємства слід використати вимоги МСБО 1 як основу для формату та 
вимоги МСФЗ 8 щодо розкриття інформації про операційні сегменти. 
 

Підсумкове завдання для змістового модуля 2* 
Підготуйте звіт про сукупний доход, зміни у власному ка-
піталі та фінансовий стан підприємства на кінець звітного 
року (31 грудня) на підставі таких даних обліку на цю да-

ту, тис. грн. 
 Дт Кт 
Акціонерний капітал (1 долар за акцію)   100,000 
Дебіторська заборгованість  100,000  
Дохід  350,000 
Запаси на початок звітного року 36,400  
Поточний податок на прибуток  300 
Дивіденди, сплачені протягом звітного року  31,000  
Грошові кошти та їх еквіваленти  34,500  
Придбання сировини  180,000  
Кредиторська заборгованість   55,900 
Фінансові витрати по довгострокових запозиченнях 4,800  
Комерційні витрати  10,000  
Нерозподілений прибуток на початок звітного року  44,500 
Довгострокові запозичення за ставкою 6% зі строком 
погашення 5 років 

 80,000 
Виробничі витрати  70,000  
Основні засоби:   
первісна вартість 200,000  
накопичений знос на початок звітного року   60,000 
Управлінські витрати  30,000  
Відстрочений податок на прибуток  6,000 
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Додаткова інформація 
1. Дата підписання фінансової звітності до оприлюднення – 28 січня 

року, наступного за звітним. 
2. 29 грудня звітного року підприємство реалізувало товари на суму 8 

млн. грн. в кредит. Товари були продані з націнкою 25% від  їхньої 
собівартості. За умовами поставки товари можуть бути повернуті 
до 30 червня наступного року. 31 грудня підприємство вважало, що 
15% товарів може бути повернуто покупцями. 28 січня року, на-
ступного за звітним, оцінка імовірності повернення склала 10%. 

3. За даними річної інвентаризації 31 грудня  звітного року вартість 
запасів підприємства становила 40 млн. грн. 

4. Склад основних засобів підприємства на 31 грудня звітного року 
Первісна вартість  Знос  

Будівлі   40,000   20,000 
Земля   60 000  0 
Машини й обладнання  100,000   40,000 
За обліковою політикою підприємства нерухомість у фінансових 
звітах відображається за переоціненою вартістю, а машини і облад-
нання – за моделлю історичної собівартості. 

5. На 31 грудня звітного року ринкова вартість об'єктів нерухомості 
склала 100 млн. грн., у т.ч. 30 млн. грн. становить ціна будівлі. Ке-
рівництво вирішило щомісяця переносити суми надлишкового зно-
су на рахунок нерозподіленого прибутку. 

6. Розрахункова величина поточного зобов'язання по податку на при-
буток за рік, що закінчився, становить 8 млн. грн. 31 грудня звітно-
го року балансова вартість чистих активів підприємства перевищу-
вала їхню податкову базу на 25 млн. грн, (без урахування результа-
тів переоцінки нерухомості). Ставка податку на прибуток стано-
вить 21%. 

7. 1 грудня звітного року підприємство продало банку дебіторську 
заборгованість на суму 25 млн. грн, з терміном погашення 3 місяці 
за 20 млн. грн. Банк взяв на себе зобов'язання по стягненню забор-
гованості. 5 млн. грн. за вирахуванням оплати за адміністрування в 
розмірі 1% від суми, що перераховується підприємству авансом 
щомісяця за непогашену заборгованість буде сплачено підприємст-
ву після оплати рахунків дебіторами. Жоден з неоплачених боргів 
не був погашений у грудні звітного року. За угодою якщо банк не 
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зможе стягнути дану дебіторську заборгованість протягом 3-х мі-
сяців, то право власності на нестягнуту дебіторську заборгованість 
знову перейде до підприємства. 

 Методичні вказівки За кожною приміткою поясніть необхід-
ність коригування даних обліку та обґрунтуйте своє професій-
не судження, посилаючись на відповідний МСФЗ. 

 
Змістовий модуль 3. Трансформація фінансових звітів, складених за 
П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ 
Тема 9. Етапи та методика трансформації фінансових звітів, скла-
дених за П(С)БО, у фінансові звіти за МСФЗ (ДФН 2 год., ЗФН 1 
год.) 
1. Аналіз етапів трансформації звітності та їх змісту. 
2.  Вирішення задач на трансформацію фінансових звітів.* 
*Завдання, винесені на самостійне опрацювання для студентів заоч-

ної форми навчання 
Література [1, МСФЗ 1], [2-8] 

Ситуаційні завдання  
Завдання 9.1. За дорученням головного бухгалтера у 
зв’язку з реформування обліку був підготовлений проект 
дій, в якому розглядаються такі етапи процесу трансфор-

мації: 
1) Аналіз облікової політики за П(С)БО і можливості її застосуван-

ня в бухгалтерському обліку підприємства у зв’язку із застосуванням 
МСФЗ вперше; 

2) Звірка оборотно-сальдової відомості за субрахунками з фінансо-
вою звітністю підприємства, підготовленою за П(С)БО. 

3) Аналіз показників оборотно-сальдової відомості, підготовленої 
за П(С)БО, визначення характеру й необхідних коректувань. 

4) Збирання інформації, необхідної для проведення коректувань. 
5) Трансформація оборотно-сальдової відомості, підготовленої за 

П(С)БО, в оборотно-сальдову відомість за МСФЗ. 
6) Проведення коректувань оборотно-сальдової відомості за МСФЗ. 
7) Формування плану рахунків для звітності за МСФЗ. 
8) Складання фінансової звітності за МСФЗ; 
9) Підготовка узгодження фінансової звітності за П(С)БО й за 

МСФЗ. 
Обґрунтуйте своє бачення процесу трансформації фінансових звітів 
українських підприємств у зв’язку із переходом на МСФЗ. 
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 Методичні вказівки Для висловлення власної думки та її обґрун-
вання слід ознайомитися з МСФЗ 1, пропозиціями аудиторських фірм, 
які надають послуги з трансформації, думками професіоналів, вислов-
лених у професійній пресі. 
Завдання 9.2. Проведіть детальний аналіз облікової політики підпри-
ємства щодо основних засобів за П(С)БО 7 на відповідність обліковій 
політиці за МСБО 16 і запропонуйте основні коректування (не менше 
8).  
Коректування розділіть за групами, виділеними МСФЗ 1 для трансфо-
рмації на дату переходу: 
1) визнання активів/зобов’язань, не визнаний П(С)БО; 
2) списання активів/зобов’язань, які не визнаються МСФЗ; 
3) дооцінка/уцінка активів /зобов’язань за МСФЗ; 
4) пере класифікація активів/зобов’язань за МСФЗ. 
Завдання 9.3. Визначте, чи потребує коректувань подання наведених 
нижче операцій за П(С)БО при переході на МСФЗ. Складіть коригую-
чі проведення для здійснення трансформації. Ігноруйте оподаткування 
під час обчислення.  
1) Підприємство застосовує терміни експлуатації основних засобів, 

визначені за Податковим кодексом України. дозволений П(С)БО. 
Накопичена амортизація за П(С)БО до Х1р. та амортизаційні нара-
хування за Х1р. становили відповідно 360,000 та 107,000 грн. За 
економічно обґрунтованими термінами експлуатації накопичена 
амортизація до Х1р. та амортизаційні нарахування за Х1р. станов-
лять, відповідно,430,000 та 178,000 грн.  

2) Х1р. підприємство реалізувало готову продукцію, собівартість якої 
становила 105,000 грн., пов’язаній стороні за 138,000 грн. (за вира-
хуванням ПДВ). Продаж підтверджується необхідними докумен-
тами, включаючи офіційну угоду про продаж. Умови угоди перед-
бачають зворотний викуп товарів підприємством протягом одного 
місяця після дати продажу. Товари мають бути викуплені за ціною 
первісного продажу. За продані товари ніякої компенсації від 
пов’язаної сторони не отримано. Підприємство визнало продаж у 
сумі 138,000 грн. у фінансових звітах за П(С)БО.  

3) 1 січня Х1р. акціонери підприємства внесли сировину як внесок у 
натуральній формі до статутного капіталу. Вартість внеску узго-
джено з іншими акціонерами в сумі 100,000 грн. Справедлива вар-
тість внеску дорівнює 82,000 грн.  
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4) Х1р. підприємство виплатило своїм працівникам премії за Х0р. у 
сумі 110,000 грн. (що складається з 70,000 грн. та 40,000 грн. від-
повідно для виробничого та адміністративного персоналу). У фі-
нансових звітах за П(С)БО ця сума відображена Х1р.  

5) Під час аналізу дебіторської заборгованості були визначені аванси 
видані, що не підлягають відшкодуванню, у сумі 260,000 грн. Під-
приємство створило резерв на це у фінансових звітах відповідно 
до П(С)БО.  

6) Частина авансів виданих на 01.01.Х1 у сумі 320,000 грн. не включе-
на до складу витрат через несвоєчасне оформлення актів прийому-
передачі виконаних робіт. 

7) Частина авансів отриманих не включена до складу доходів на 
01.01.Х1 року через несвоєчасне оформлення актів прийому вико-
наних робіт, хоча підприємство усі зобов’язання за договорами ви-
конало. 

 
 
Змістовий модуль 4.  
Тема 10. Консолідація фінансових звітів за МСФЗ (ДФН 2 год., 
ЗФН 2 год.) 
1. Вирішення задач на консолідацію фінансових звітів методом пов- 

ної консолідації 
2. Вирішення задач на застосування методу дольової участі. 
Література [1, МСБО 27, 28, МСФЗ 10, 11,12], [2-8] 
 

Завдання 10.1. Скласти Консолідований Звіт про фінансо-
вий стан групи М на дату придбання і на дату річної фінан-
сової звітності 
01.01.Х1 компанія М придбала 100% компанії Д за 200,000 

дол. Активи і зобов'язання компанії Д відображені за справедливою 
вартістю. 

 М, тис. грн. Д, тис. грн. 
 Непоточні активи   
Основні засоби  386,000  91,200 
 Інвестиції в Д 200,000  -  
 586,000  91,200 
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 Поточні активи   
 Запаси  37,000  13,000  
 Дебітори 23,000  27,000   
 Грошові кошти 17,000  2,000  
 77,000  42,000   
 663,000 133,200   
 Капітал і резерви   
Власний капітал   
Звичайні акції номіна-
лом 1 грн. 

 115,000 45,000 
Емісійнийй дохід  28,000 12,000 
Нерозподілений  
прибуток 

 176,000 43,600 
   319,000 100,600 
Довгострокові зобовя-
зання  

  
 Кредит  83,000 10,600 
  83,000 10 600 
Кораткосрокові зобо-
вязання 

  
 Кредитори  261,000 22,000 
  663,000 133,200 

Через рік, 31.12.Х1, показники звіту про фінансовий стан підпри-
ємства на цю дату наведені нижче. 
Взаємних операцій (крім придбання компанії Д) між ними не від-
бувалося. 

 М, тис. грн. Д, тис. грн. 
 Непоточні активи   
Основні засоби  386,000  95,200 
 Інвестиції в Д 200,000  -  
 586,000  95,200 
 Поточні активи   
 Запаси  37,000  15,000 
 Дебітори 23,000  30,000  
 Грошові кошти 17,000 3,000 
 77,000 48,000  
 663,000 143,200  
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Капітал і резерви   
Власний капітал   
Звичайні акції номіна-
лом 1 грн. 

 115,000  45,000 
Емісійнийй дохід  28,000  12,000 
Нерозподілений  
прибуток 

 176,000 77,200 
   319,000  134,200 
Довгострокові зобовя-
зання  

  
 Кредит  83,000 7,000 
  83,000 7,000 
Кораткосрокові зобо-
вязання 

  
 Кредитори  261,000  2,000 
  663,000  143,200 

 Методичні вказівки Завдання слід виконувати у такій послідовно-
сті 

1. Розрахувати чисті активи Д на дату придбання 
2. Розрахувати гудвіл на цю ж дату 
3. Скласти консолідований звіт про фінансовий стан групи М на дату 
придбання 
4. Розрахувати чисті активи Д на обидві дати 
5. Повторити розрахунок гудвілу 
6. Розрахувати нерозподілений прибуток групи на дату звітності 
Завдання 10.3. Скласти консолідовані звіти про прибутки/збитки та 
інший сукупний дохід за наведеними нижче даними з використанням 
консолідаційної таблиці. 
 

01.07.Х4 підприємство М придбало 60% акцій підприємства Д 
шляхом обміну акціями 1:1 плюс 357 000 грн. грошовими коштами. 
Ринкова вартість кожної акції М на 01.10.Х4 була 3, а Д - 5.6 
грн/акцію. В обліку М обмін акціями ще не відображений. Фінансова 
звітність обох підприємств за рік, що закінчився 31.12.Х4, наведена 
нижче. 
Додаткова інформація. 
1. Справедлива вартість землі й запасів Д на дату придбання переви-

щувала облікову вартість на 25 000 й 10 000 грн. відповідно. Спра-
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ведлива вартість інших чистих активів дорівнює їхньої облікової 
вартості. Половина запасів, що перебували на дату придбання, була 
продана до 31.12.Х4. 

2. Протягом липня-грудня Х4 року М продало Д запаси на суму 
30 000 з націнкою 25% до собівартості. Д продало одну третину 
цих запасів до 31.12.Х4. Д поки не оплатило М за придбані запаси. 

3. Неконтролююча частка оцінена по справедливій вартості на мо-
мент придбання у 544 000 грн. З дати придбання Д оцінка гудвілу 
знизилася на 10%. 

Консолідація 
Звіту про прибутки/збитки та інший сукупний дохід 

групи М, тис. грн. 
 М Д Консолідаційні  

проведення 
Консолідо-
ваний звіт  

Дт Кт 
1 2 3 4 5 6 

Доход 1 700 1 700     
Собівартість (1 071) (1 122)    
Валовий при-
буток 

629 578    
Операційні 
витрати 

(204) (170)     
Знецінення 
гудвілу 

     
Податок на 
прибуток 

(85) (68)    
Чистий прибу-
ток за період 

340 340    
Частка некон-
тр. акц. 

     
      

Консолідація 
Звіту про фінансовий стан групи М 

на 31.12.Х4, тис. грн. 
 М Д Консолід. 

проводки 
Консолід. 

Звіт  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

НЕОБОРОТНІ АК-
ТИВИ 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
Основні засоби 748  1 139      
Гудвіл          
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Інвестиції в Д 357        
         
ОБОРОТНІ АКТИВИ         
Запаси 408  476      
Дебітори 289  357      
Грошові кошти 34  68      
 1 836  2 040      
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 
І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         
Власний капітал         
Звичайні акції по $1  340  255     
Емісійний дохід  100  -     
Нерозподілений 
прибуток 

 954  1 
190 

    
Частка неконтро-
люючих акціонерів 

        
         
ДОВГОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         
Позика  -  250     
КОРОТКОСТРОКОВІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ         
Кредиторська забо-
ргованість 

 357  277     
Податок на прибу-
ток 

 85  68     
         
  1 836  2 040     
 Методичні вказівки Для проведення консолідації потрібно вико-
нати підготовчі коректування показників звітів М та Д (визнати ви-
пуск акцій, провести дооцінку активів Д до справедливої вартості), 
а потім коректування для консолідації. Усі коректування узагаль-
нюються в окремій таблиці, результати якої потім переносяться д 
таблиці консолідації відповідних звітів. 

Таблиця коректувань 
№ 
з/п 

Зміст коректування Дт Кт 
1.  Випуск акцій для придбання Д  
 Дт Інвестиція в Д   3 х 255 х 0.6 459 
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      Кт Звичайні акції 153 
      Кт Емісійний дохід 306 

 
Завдання 10.3. Скласти Консолідований звіт про рух грошових кош-
тів за МСБО 7 (прямими та непрямим методами) на підставі наведеної 
нижче інформації (тис. грн.). 
Звіт про фінансовий стан 
Активи  

На поча-
ток року 

На кінець 
року 

Запаси 3,600 2,500 
Дебітори 1,800 1,400 
Грошові кошти та їх еквіваленти 1,000 1,200 
Основні засоби: собівартість   3,440 1,800 
         накопичена амортизація (1,140)  (800) 
         залишкова вартість 2,300 1,000 

Усього активи 8,700 6,100 
Поточні зобов’язання   
Торгові кредитори 1,200 950 
Проценти до сплати 250 200 
Податок на прибуток 1,100 1,000 
Довгострокові зобов’язання   
Зобов’язання з оренди 700 200 
Довгострокові позики 2,000 2,100 

Усього зобов’язання 5,250 4,450 
Чисті активи 3,450 1,650 

   
Власний капітал   
Акціонерний капітал 1,500 1,250 
Нерозподілений прибуток 1,950 400 

Усього власний капітал 3,450 1,650 
 

Звіт про прибутки і збитки за звітний рік 
Дохід віл реалізації 40,000 
Собівартість реалізації (35,000) 
Валовий прибуток 5,000 
Амортизація 500 
Інші витрати (750) 
Процентній дохід 100 
Процентні витрати (300) 
Прибуток до оподаткування 3,550 
Податок на прибуток (1,200) 
Чистий прибуток 2,350 
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Дивіденди сплачені (800) 
Нерозподілений прибуток 1,550 

Примітки (тис. грн.) 
1. За рік група придбала дочірнє підприємство за 750, які були профінансо-

вані за рахунок випуску акцій (250), додаткових довгострокових позик 
(250), та власними грошовими коштами, що були в наявності. Справедли-
ва вартість чистих активів придбаних дочірнього підприємства на дату 
придбання була такою: 
Основні засоби 700
Запаси  300
Дебітори 100
Грошові кошти 60
Торгові кредитори 110
Довгострокові позики 300

2. Залишок за статтею «Дебітори» на кінець року включає 30 нараховані 
відсотків до одержання. Еквівалентної суми на початок року не було. 

3. Інші чисті витрати включають прибуток від продажу основних засобів 80 
внаслідок продажу основних засобів первісною вартістю 180 і накопиче-
ною амортизацією 160. 

4. За рік приріст собівартості основних засобів склав 1,120, з яких 600 на-
дійшли у фінансову оренду, інші – придбані за грошові кошти. 

5. Довгострокові позики 650 були погашені протягом року. 
МСБО 28 
Завдання 10.4.  
1 квітня цього року Компанія А придбала 40% з 900 000 акцій компа-
нії В шляхом обміну акцій один до одного і сплативши 800 тис. грн. 
Ціна акцій компанії А на дату придбання - 3 грн. за акцію, номінальна 
вартість акцій - 1 грн., ціна акцій компанії В - 2.8 грн. за акцію. Прид-
бання надало можливість суттєвого впливу на компанію В. 
На дату придбання емісійний дохід компанії В становив 400 тис. грн., 
нерозподілений прибуток - 1 600 тис. Грн. За оцінками керівництва 
компанії А, справедлива вартість основних засобів компанії В пере-
вищувала їх балансову вартість на 1 000 тис. грн. Термін корисної 
експлуатації цих основних засобів, що залишився з дати придбання 
компанії В, становив 5 років, амортизація нараховувалася прямоліній-
ним методом щомісяця. 
З квітня по грудень компанією В компанії А було продано запасів на 
60 тис. грн. з прибутком 20 тис. грн. Всі запаси знаходяться в залиш-
ках на кінець року. За весь звітний рік компанія У отримала прибуток 
230 тис. грн. Прибуток отримувався рівномірно. За результатами року 
компанією В були оголошені дивіденди 110 тис. грн. 31 грудня звітно-
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го року гудвіл, що виник при придбанні компанії В, був протестова-
ний на знецінення, і його вартість оцінена в 150 тис. грн. 
Завдання 
1. Дати визначення асоційованої компанії, назвати критерії суттєвого 
впливу і пояснити суть методу участі в капіталі згідно з МСБО 28 «Ін-
вестиції в асоційовані і спільні підприємства».  
2. Визначити показники Звіту про фінансовий стан на 31 грудня звіт-
ного року, Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік, 
який закінчився, щодо інвестиції в Компанію В 
 
Завдання 10.5. Складіть консолідований звіт про фінансовий стан, 
використовуючи відповідні методи консолідації до інвестицій в дочі-
рнє та асоційоване підприємства 
 
1 жовтня Х1р. підприємство М придбало такі довгострокові інвести-
ції: три млн. акцій компанії Д шляхом обміну 1 акція М за кожні 2 ак-
ції Д плюс грошима 1.25 грн. за кожну акцію Д. На дату придбання 
ринкова вартість 1 акції М була 6, а 1акції Д  - 3.25 грн/акцію; 30 % 
акцій компанії А, за які сплатило 7.50 грн. за 1 акцію грошима. 
У звітності М, наведеній нижче, відображено тільки платіж грошови-
ми коштами. До вартості інвестиції в Д включена вартість професій-
них послуг, пов’язаних з придбанням, в сумі 500,000 грн.  
Звіти про фінансовий стан усіх підприємств на з1.12.Х1. наведені ни-
жче (в тис. грн.). 

Додаткова інформація 
1). На дату придбання у підприємства Д був 5-річний контракт на пос-
тавку товарів одному з основних клієнтів. На думку Д велика ймовір-
ність поновлення контракту знову. За оцінками експертів справедлива 
вартість цього контракту становить 1 млн. грн. 
2) 01.10.Х1 М продало Д обладнання за 2.5 млн. грн. Його балансова 
вартість перед продажем становила 2 млн. грн., термін корисної екс-
плуатації на дату продажу – 5 років (амортизація нараховується пря-
молінійно). 
3) У листопаді звітного року Д продало М товари на 2.7 млн. грн. з 
націнкою 50% до собівартості. Одна третина товарів на дату звітності 
залишилася в запасах М. 
4) Неконтролююча частка оцінюється за справедливою вартістю на 
дату придбання. 31.12.Х1 знецінення гудвілу в консолідованій звітно-
сті та інвестиції в А немає. 
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5) Інвестиції за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
включені до звіту про фінансовий стан М за собівартістю на 01.10.Х1, 
але 31.12.Х1. їх справедлива вартість дорівнювала 9 млн. грн. 
Активи М Д А 
Поточні активи:    
Торгова дебіторська заборгова-
ність 

3,200 1,500 2,400 
Запаси 6,900 6,200 3,600 
Довгострокові активи:    
Основні засоби 18,400 10,400 18,000 
Інвестиції в Д і А 13,250 0 0 
Інвестиції, можливі для продажу 6,500 0 0 
Усього активів 48,250 18,100 24,000 
Зобов’язання і власний капітал    
Поточні зобов’язання 8,000 4,200 3,000 
Довгострокові зобов’язання    
7% векселі 5,000 1,000 1,000 
Власний капітал    
Прості акції номіналом $1 10,000 4,000 4,000 
Нерозподілений прибуток    
- на 01.01.Х1 16,000 6,000 11,000 
- за Х1 рік 9,250 2,900 5,000 
Усього зобов’язання і власний 
капітал 

48,250 18,100 24,000 
 МСФЗ 11 

Завдання 10.5. 01.03.Х1 підприємство Х уклало угоду з підприємст-
вом Y про спільне управління складським приміщенням та транспорт-
ними засобами для вдосконалення своєї системи постачання. Підпри-
ємства протягом року Х1 здійснили такі платежі: 

2 600 тис. грн. для придбання права користування складським 
приміщенням, яке знаходиться поряд з обома підприємствами; 

15 000 тис. грн. для  придбання транспортних засобів. Оцінений 
термін експлуатації становить 5 років, ліквідаційна вартість дорівнює 
нулю.  

Спільні витрати на користування складом (окрім орендних плате-
жів) до кінця року становили 800 тис. грн. Відповідно до договору, 
витрати розподіляються між підприємствами порівну. Проте кожне 
підприємство самостійно встановлює оплату своїм покупцям. Так, пі-
дприємство X виставило рахунки на 2 000 тис. грн.., а підприємство Y 
– 2 300 тис. грн. 
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Яким чином розглянута угода вплине на фінансові звіти обох під-
приємств? 
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