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Нюанси обліку поворотної фінансової допомоги  
   

Надання поворотної фінансової допомоги суб'єктами господарювання – доволі поширене на 
сьогодні явище.  

Як показує практика, при наданні/отриманні такої допомоги сторони в переважній більшості 
випадків обмежуються відображенням в бухгалтерському обліку дебіторської/кредиторської 
заборгованості в номінальній сумі позики.  

Водночас, слід зауважити, що стандарти бухгалтерського обліку передбачають дещо інший 
порядок відображення в обліку довгострокової грошової заборгованості.  

Правильність відображення операцій в обліку набирає особливої актуальності після 
запровадження механізму визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток на основі 
даних бухгалтерського обліку. Адже неправильне відображення операцій в бухгалтерському 
обліку автоматично призводить до появи податкових ризиків.  

В даній статті спробуємо розібратись, яким же чином такі операції слід обліковувати.  

Насамперед зазначимо, що поворотна фінансова допомога відповідає визначенню поняття 
«фінансовий інструмент», наведеного в п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».  

Пунктом 10 П(С)БО 13 передбачено, що фінансовий актив або фінансове зобов'язання 
відображається у балансі, якщо підприємство є стороною – укладачем угоди щодо 
фінансового інструмента.  

На практиці при наданні поворотної фінансової допомоги сторони (позикодавець та 
позичальник) укладають договір. Тому надана поворотна фінансова допомога є фінансовим 
активом для позикодавця та фінансовим зобов'язанням для позичальника.  

Розглянемо особливості обліку поворотної фінансової допомоги у сторін.  

Облік у позикодавця  

Згідно з п. 29 П(С)БО 13 фінансові інструменти первісно оцінюють та відображають за їх 
фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або 
інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий 
інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням або вибуттям фінансового 
інструмента (комісійні, обов'язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).  
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Зазвичай позикодавець не несе додаткових витрат при наданні поворотної фінансової 
допомоги.  

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи, за деякими винятками, 
оцінюються за їх справедливою вартістю (п. 30 П(С)БО 13).  

Що ж є справедливою вартістю поворотної фінансової допомоги? Очевидно, що в даному 
разі сума виданих коштів не може служити основою для оцінки справедливої вартості 
позики. Оскільки національні стандарти не дають відповіді на це питання, звернемося до 
міжнародних.  

Згідно з п. Б5.1.1 додатка Б до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» для оцінки справедливої 
вартості позики, виданої на неринкових умовах, необхідно продисконтувати всі майбутні 
грошові надходження по такій позиці за переважаючою ринковою ставкою відсотка для 
аналогічного інструмента з аналогічним кредитним рейтингом. Під аналогічним 
інструментом розуміється кредит або позика з аналогічним терміном, валютою, типом 
відсоткової ставки, схемою руху грошових коштів, наявністю застави і базою для 
нарахування відсотків.  

Справедлива вартість виданої позики дорівнюватиме величині усіх майбутніх грошових 
потоків, дисконтованих за ринковою ставкою відсотка на подібний інструмент (подібний за 
валютою, строками, типом ставки відсотка та іншими ознаками). Різниця між сумою позики 
та її справедливою вартістю є витратами.  

Водночас, в процесі амортизації фінансового активу визнаються фінансові доходи (п. 5.7.2 
МСФЗ 9).  

Згідно з § КЗ84 додатка В до МСФЗ 9 грошові потоки, пов'язані з короткостроковою 
дебіторською заборгованістю, не дисконтують, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.  

Таким чином, якщо поворотна фінансова допомога є короткостроковою (якщо її буде 
повернуто протягом 12 місяців), то позикодавець може не дисконтувати грошові 
потоки.  

Якщо ж поворотна допомога є довгостроковою, то необхідно провести дисконтування 
грошових потоків, суму дисконту віднести на витрати, а в подальшому визнавати 
фінансові доходи в процесі амортизації такого дисконту.  

Дисконтування – приведення вартості майбутніх платежів до значення на теперішній 
момент. Воно відображає той економічний факт, що сума грошей, наявна в цей момент, має 
більшу вартість, ніж рівна їй сума, яка з'явиться в майбутньому.  

Операція дисконтування при одноразовому платежі наприкінці строку зводиться до 
формули:  

PV = FV / (1 + i) n, де  

FV – майбутня вартість;  



 
PV – теперішня вартість;  

I – ставка дисконтування;  

n – строк (число періодів).  

Справедлива вартість наданої поворотної допомоги дорівнюватиме величині усіх майбутніх 
грошових потоків, дисконтованих за ринковою ставкою відсотка на подібний інструмент 
(подібний за валютою, строками, типом ставки відсотка та іншими ознаками).  

Облік у позичальника  

Керуючись п. 29 П(С)БО 13, позичальник повинен первісно оцінити фінансові зобов'язання 
(позику) та відобразити її в обліку за фактичною собівартістю, яка складається із 
справедливої вартості зобов'язань (суми позики) і витрат, які безпосередньо пов'язані з 
придбанням фінансового інструмента.  

За аналогією із ситуацією, яка описана для позикодавця, справедлива вартість отриманої 
позики дорівнюватиме величині усіх майбутніх грошових потоків, дисконтованих за 
ринковою ставкою відсотка на подібний інструмент. Грошові потоки, пов'язані з 
короткостроковою кредиторською заборгованістю, не дисконтують, якщо вплив 
дисконтування є несуттєвим.  

Згідно з п. 31 П(С)БО 13 на кожну наступну після визнання дату балансу фінансові 
зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, 
призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами.  

Отже, як бачимо, на дату отримання поворотної допомоги (позики) позичальник також має 
визначити теперішню (справедливу) вартість свого зобов'язання. Сума дисконту (різниця між 
майбутньою та теперішньою вартістю зобов'язання) включається до доходу в момент 
отримання позики і до витрат – в процесі амортизації такого дисконту протягом строку 
користування позикою.  

Наведені вище правила продемонструємо на прикладі.  

Приклад  

01.01.2014 р. позикодавець надав безпроцентну поворотну фінансову 
допомогу (позику) в розмірі 1 000 000 грн. строком на 4 роки, 
повернення відбувається наприкінці строку. Середня процентна 
ставка на подібні позики становить 20 %. 
Розрахуємо поточну (теперішню) вартість позики на дату її 
перерахування: 
PV = 1 000 000 / (1 + 0,2) 4 = 482 253,09 грн. 
Розрахуємо амортизацію дисконту за весь період користування 
позикою.  



 
 
 

Дата  Ставка 
дисконту  

Амортизація 
дисконту  

Балансова 
вартість  

01.01.2014  -  -  482 253,09  

01.01.2015  20 %  96 450,62  578 703,70  

01.01.2016  20 %  115 740,74  694 444,44  

01.01.2017  20 %  138 888,89  833 333,33  

01.01.2018  20 %  166 666,67  1 000 000,00  

 
 

Облік у позикодавця  

Дата  Зміст операції  Кореспонденція рахунків  Сума  

Дт  Кт  

01.01.2014  Перераховано кошти на 
рахунок позикодавця  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

311 «Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті»  

1 000 
000,00  

01.01.2014  Визнано фінансові 
витрати від 
дисконтування позики  
(1000000 - 482253,09)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

517 746,91  

31.03.2014  Амортизація дисконту за І 
квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

24 112,66  

30.06.2014  Амортизація дисконту за 
ІІ квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

24 112,65  

30.09.2014  Амортизація дисконту за 
ІІІ квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

24 112,66  



 
31.12.2014  Амортизація дисконту за 

IV квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

24 112,65  

31.03.2015  Амортизація дисконту за І 
квартал 2015 року  
(115740,74 / 4)  

183 «Інша 
дебіторська 

заборгованість»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

28 935,19  

   і т. д.           

 
Облік у позичальника  

Дата  Зміст операції  Кореспонденція рахунків  Сума  

Дт  Кт  

01.01.2014  Зараховано кошти на 
рахунок  

311 «Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

1 000 
000,00  

01.01.2014  Визнано фінансовий дохід 
від дисконтування позики  
(1000000 - 482253,09)  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

733 «Інші 
доходи від 
фінансових 
операцій»  

517 746,91  

31.03.2014  Амортизація дисконту за І 
квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

24 112,66  

30.06.2014  Амортизація дисконту за 
ІІ квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

24 112,65  

30.09.2014  Амортизація дисконту за 
ІІІ квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

24 112,66  



 
31.12.2014  Амортизація дисконту за 

IV квартал 2014 року  
(96450,62 / 4)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

24 112,65  

31.03.2015  Амортизація дисконту за І 
квартал 2015 року  
(115740,74 / 4)  

952 «Інші 
фінансові 
витрати»  

505 «Інші 
довгострокові 

позики в 
національній 

валюті»  

28 935,19  

   і т. д.           

Як бачимо, операціям з надання/отримання поворотної фінансової допомоги притаманні 
певні особливості відображення в бухгалтерському обліку. Облік такої заборгованості за 
номінальною вартістю не відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку.  

Заради справедливості слід зауважити, що такі особливості стосуються не тільки 
безпроцентної фінансової допомоги. Зокрема, аналогічний порядок потрібно застосовувати 
при відображенні в обліку процентної позики, умови надання якої відрізняються від 
ринкових, а також іншої довгострокової заборгованості, яка відповідає визначенню 
фінансового інструмента. А тому, з метою правильності визначення фінансового результату 
та об'єкта оподаткування з податку на прибуток, бухгалтерам потрібно дотримуватись 
правильного порядку відображення таких операцій в обліку.  

  

Сергій Кучеренко   консультант, Група компаній «Кейнас»   
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