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3. Основні положення облікової політики (продовження) 

 

У разі, якщо у наступних звітних періодах оцінки управлінського персоналу щодо потенційної прибутковості Компанії 

будуть переглянуті, питання доцільності визнання відстрочених податкових активів буде розглянуто повторно. 

 

Ставка податку на прибуток Компанії у 2020 році становила 18%. У найближчих 3-х звітних періодах прогнозована 

ставка податку на прибуток для підприємств, - резидентів України оцінюється на рівні 18%. 

 

Незавершене будівництво 

Незавершене будівництво включає вартість незавершеного будівництва (включаючи обладнання для монтажу), яке 

планується використовувати для власних потреб Компанії, а також авансові платежі для придбання об’єктів 

незавершеного будівництва. Облік витрат із незавершеного будівництва для власних потреб Компанії, як за 

господарським так і за підрядним способом ведеться в розрізі об’єктів незавершеного будівництва за видами витрат.  

 

Зменшення корисності необоротних активів 

На дату річного балансу Компанія згідно з вимогами НП(с)БО 28 "Зменшення корисності активів" оцінює, чи існують 

ознаки можливого зменшення корисності необоротних активів. 

 

За наявності ознак зменшення корисності, активи оцінюються на предмет зменшення корисності. Корисність активу 

зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Збиток від 

зменшення корисності визнається в сумі, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного 

відшкодування. 

 

Сума очікуваного відшкодування є більшою з двох величин (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої 

вартості за вирахуванням витрат на продаж або вартості використання. Для цілей оцінки активів на предмет 

зменшення корисності активи групуються в найменші групи, для яких можна виділити грошові потоки, що окремо 

ідентифікуються (одиниці, що генерують грошові кошти). 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають поточні банківські рахунки. 

 

Зобов’язання 

Зобов’язання визнаються, оцінюються та обліковуються згідно з НП(с)БО 11 "Зобов’язання". Зобов'язання 

визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, 

то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за 

сумою погашення. 

 

Забезпечення 

Сума визнана як забезпечення є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої 

заборгованості на кінець звітного періоду. Забезпечення визнаються якщо Компанія має теперішню заборгованість 

(юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та суму заборгованості можна достовірно 

оцінити. Витрати, які пов'язані із забезпеченням, визнаються у прибутках та збитках.  

 

Оренда 
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо 
володіння. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає всі основні ризики та винагороди 
щодо володіння. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Коли Компанія виступає в ролі орендодавця і ризики та вигоди з оренди не передаються 
організації-орендареві, загальна сума платежів за договорами операційної оренди визнається  звіті про сукупний 
дохід з використанням методу рівномірного визнання протягом терміну оренди. 
  








