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Одними із «наймолодших» об’єктів обліку, що з’явилися у віт-
чизняній практиці порівняно недавно є необоротні активи,
утримувані для продажу. До таких активів відносять основні за-
соби, нематеріальні активи та інші види необоротних матеріаль-
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них активів підприємства, що належать до вибуття в результаті
операції продажу.

Методологічні основи формування інформації про необоротні
активи, утримувані для продажу у бухгалтерському обліку, а та-
кож її розкриття у фінансовій звітності регламентовані нормами
П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та при-
пинена діяльність», затвердженого Наказом Міністерства фінан-
сів України від 7 листопада 2003 року № 617, який почав діяти з
1 січня 2008 року [2].

Незважаючи на досить тривалу дію даного Положення, сьо-
годні у практичній діяльності вітчизняних підприємств все ще
виникають питання стосовно порядку визнання та обліку не-
оборотних активів, утримуваних для продажу. У першу чергу,
це пояснюється невизначеністю нормативного регулювання
операцій з цим видом активів на законодавчому рівні. Єдиним
документом, що тлумачив порядок застосування норм П(С)БО
27 був лист Міністерства фінансів України від 25 липня 2008
року № 31-34000-10-10/29072 «Щодо застосування Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність», який носив
суто інформаційний та рекомендаційний характер [6]. Тому біль-
шість підприємств вважають за доцільне користуватися поло-
женнями оновленої Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій, яка починаючи з
квітня 2008 року розкриває норми відображення необоротних
активів, утримуваних для продажу на рахунках бухгалтерсько-
го обліку [5].

Коротко зупинимося на окремих нормах порядку визнання та
обліку необоротних активів, утримуваних для продажу.

Відповідно до п. 1 р. ІІ П(С)БО 27 необоротні активи визна-
ються утримуваними для продажу за наступних умов.

По-перше, підприємство очікує отримати економічні вигоди
від продажу необоротних активів, а не від їх використання за
призначенням. Якщо ж реалізація необоротних активів попе-
редньо не планується і здійснюється стихійно їх продовжують
обліковувати у складі необоротних активів.

По-друге, необоротні активи повинні бути готовими до про-
дажу у їх теперішньому стані, тобто підприємством вжито усіх
технічних заходів, пов’язаних з підготовкою необоротних активів
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до продажу, наприклад, проведено технічний огляд, поточний
ремонт тощо.

По-третє, продаж необоротних активів, як очікується, буде за-
вершено протягом року з дати визнання їх такими, що утриму-
ються для продажу. Цей критерій пов’язаний з тим, що не зва-
жаючи на той факт, що необоротні активи, утримувані для
продажу, за своєю сутністю є засобами праці, з моменту визнан-
ня їх такими вони набувають властивостей запасів тобто пере-
творюються на високоліквідні активи. Тому на них поширюється
загальний критерій визнання оборотних активів — перетворення
на грошові кошти протягом одного року чи одного операційного
циклу. Період завершення продажу може бути подовжений на
термін більше одного року чи одного операційного циклу лише в
тому випадку, якщо це обумовлено обставинами, які знаходяться
поза контролем підприємства.

По-четверте, умови продажу необоротних активів, утриму-
ваних для продажу, відповідають звичайним умовам продажу
для подібних активів тобто щодо даних об’єктів існує актив-
ний ринок.

По-п’яте, здійснення процедури реалізації необоротних акти-
вів, утримуваних для продажу, має високу ймовірність, напри-
клад, керівництвом підприємства підготовлено відповідний план
або укладено угоду про продаж, здійснюється їх активна пропо-
зиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Якщо необоротні активи відповідають одночасно усім п’яти
критеріям визнання, їх переводять зі складу відповідних груп не-
оборотних активів (основних засобів, нематеріальних активів,
інших необоротних матеріальних активів) до складу запасів (то-
варів) з умовною назвою «необоротні активи, утримувані для
продажу», при цьому амортизація на такі необоротні активи на-
раховуватися припиняється.

Первісне визнання необоротних активів, утримуваних для
продажу, здійснюється на одну із дат:

⎯ дату, коли щодо цих активів задовольняються усі критерії
надані п.1 р. ІІ П(С)БО 27, чи

⎯ дату оприбуткування необоротних активів, придбаних з ме-
тою їх подальшої реалізації.

Залежно від способу надходження необоротних активів, утри-
муваних для продажу їх первісна вартість визначається в порядку
наданому в табл. 1.
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Таблиця 1
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ НАЦІОНАЛЬНИХ П(С)БО

 №
п/п

 Спосіб надходження
необоротних

активів, утримуваних
для продажу

 Склад первісної вартості

 Пу
нк
т

П
(С

)Б
О

 1  2  3  4

 1  Придбання за гро-
шові кошти

 Історична собівартість, що включає:
 — суми, сплачені відповідно до укладе-
них угод постачальнику за мінусом не-
прямих податків, а також суми ввізного
мита та суми непрямих податків, сплаче-
них у зв’язку з придбанням активів, які
не відшкодовуються підприємству;
— інші витрати, які безпосередньо пов’я-
зані з придбанням активів і доведенням
їх до стану, в якому вони придатні для
використання у запланованих цілях

 П
(С

)Б
О

 9
п.

 9
 2

 Переведені зі скла-
ду необоротних
активів

 Залишкова вартість на момент переве-
дення необоротного активу до складу за-
пасів, визначена відповідно до вимог
П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8
«Нематеріальні активи», що розрахову-
ється як різниця між їх первісною вартіс-
тю та сумою нарахованого зносу

 П
(С

)Б
О

 2
7

п.
3 
р.

 ІІ

 3  Отримані в обмін
на подібний актив

Балансова вартість переданих запасів.
Якщо вона перевищує їх справедливу
вартість, то первісною вартістю отрима-
них необоротних активів, утримуваних
для продажу є справедлива вартість, а різ-
ниця включається до витрат звітного пе-
ріоду

 П
(С

)Б
О

 9
п.

 1
3

 4  Отримані в обмін на
неподібний актив

 Справедлива вартість запасів

 П
(С

)Б
О

 9
п.

 1
3



Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15

231

Закінчення табл. 1

 №
п/п

 Спосіб надходження
необоротних

активів, утримуваних
для продажу

 Склад первісної вартості

 Пу
нк
т

П
(С

)Б
О

 1  2  3  4

 5

 Отримані як вне-
сок до статутного
капіталу

Узгоджена з засновниками (учасниками)
справедлива вартість запасів з урахуван-
ням витрат, передбачених п. 9 П(С)БО 9.
 Порядок визначення справедливої варто-
сті запасів розкрито нормами П(С)БО 19
«Об’єднання підприємств». Він передба-
чає, що для запасів справедливою є від-
новлювальна вартість тобто сучасна вар-
тість їх придбання

 До
да
то
к

до
 П

(С
)Б
О

 1
9

 6

 Отримані безкош-
товно

Справедлива вартість з урахуванням ви-
трат, передбачених п. 9 П(С)БО 9

 П
(С

)Б
О

 9
п.

 1
2

При складанні фінансової звітності необоротні активи, утри-
мувані для продажу, на дату балансу відображаються за най-
меншою з двох оцінок — вартістю придбання (первісною вартіс-
тю) чи чистою вартістю реалізації.

 У разі підвищення корисності необоротного активу, що утри-
муються для продажу тобто перевищення чистої вартості його
реалізації (можливої ринкової вартості) над первісною вартістю
проводять дооцінку такого активу, а в разі зменшення його корис-
ності — уцінку.

 Основними причинами, що відповідно до П(С)БО 28 «Змен-
шення корисності активів» призводять до зниження можливої
ринкової вартості необоротних активів, утримуваних для продажу є:

⎯ моральне старіння чи фізичні пошкодження активу;
⎯ суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, еко-

номічному чи правовому середовищі, в якому діє підприємство;
⎯ інші свідчення того, що ефективність активу гірша чи буде

гіршою ніж попередньо очікувалося [3].
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 Сума, на яку первісна вартість необоротних активів, утриму-
ваних для продажу, перевищує чисту вартість їх реалізації відпо-
відно до вимог Інструкції по застосуванню Плану рахунків спи-
сується на витрати операційної діяльності підприємства із відо-
браженням на рахунку 946 «Втрати від знецінення запасів».

 Якщо ринкова вартість раніше уцінених необоротних активів,
утримуваних для продажу збільшилася, то на суму такого збіль-
шення проводиться дооцінка, але лише в межах попередньої уцін-
ки. Дооцінка необоротних активів, утримуваних для продажу
призводить до отримання іншого доходу операційної діяльності і
відображається по кредиту рахунку 719 «Інші доходи від опера-
ційної діяльності» але лише в сумі, що не перевищує попередньо
визнаних втрат від зменшення їх корисності.

 У тому випадку, якщо підприємство вважає недоцільним по-
дальшу реалізацію необоротних активів, їх більше не визнають
як утримувані для продажу та виключають зі складу запасів. Від-
повідно до п.12 П(С)БО 27 таке виключення може бути здійснено
за найменшою з оцінок:

⎯ балансовою вартістю необоротного активу на момент його
визнання як утримуваного для продажу за мінусом сум аморти-
зації та переоцінки, які могли б бути здійсненими за період утри-
мання такого активу для продажу чи

⎯ чистою вартістю реалізації необоротного активу або вартіс-
тю його використання залежно від того, яка з них вища.

 Бухгалтерський облік необоротних активів, утримуваних для
продажу здійснюють на субрахунку 286 «Необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу» до рахунку 28 «Това-
ри». Розрахунки, пов’язані з реалізацією таких необоротних ак-
тивів відповідно до вимог Інструкції по застосуванню Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку показують на субрахунку 680
«Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами ви-
буття, утримуваними для продажу».

Операція з реалізації необоротних активів, утримуваних для
продажу призводить з, одного боку, до утворення доходу від реа-
лізації, який обліковують на рахунку 712 «Дохід від реалізації
інших оборотних активів», а з іншого — до виникнення у підпри-
ємства витрат операційної діяльності, пов’язаних зі списанням
вартості реалізованих необоротних активів, утримуваних для
продажу, які обліковують по дебету рахунку 943 «Собівартість
реалізованих виробничих запасів». Порівняння отриманих дохо-
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дів і понесених витрат дає можливість визначити фінансовий ре-
зультат (прибуток чи збиток) від реалізації необоротних активів,
утримуваних для продажу.

Якщо підприємство-продавець необоротних активів, утриму-
ваних для продажу зареєстроване як платник податку на додану
вартість, у нього процес реалізації призводить до виникнення по-
даткового зобов’язання з ПДВ.

 Відобразимо порядок обліку необоротних активів, утримува-
них для продажу на прикладі окремого об’єкта основних засобів,
за яким прийняте рішення про його реалізацію та укладено угоду
про це з покупцем у табл. 2.

 Таблиця 2
 КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ

НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ

Кореспондуючі рахунки
№
п/п

Зміст господарської
операції

Дебет Кредит

1 2 3 4

1

Відображено передопла-
ту за необоротні акти-
ви, утримувані для про-
дажу, що як планується
будуть реалізованими

311
«Поточні рахунки
в національній

валюті»

680
«Розрахунки пов’язані

з необоротними
активами та групами

вибуття, утримуваними
для продажу»

2
Відображено податкове
зобов’язання з ПДВ у
складі передоплати

643
«Податкові

зобов’язання»

641
«Розрахунки
за податками»

3

Списано залишкову
вартість основного за-
собу, що переводиться
до складу необоротних
активів, утримуваних
для продажу

286
«Необоротні

активи та групи
вибуття, утримувані

для продажу»

10
«Основні засоби»

4

Списано знос основного
засобу, що переводить-
ся до складу необорот-
них активів, утримува-
них для продажу

131
«Знос основних

засобів»
10

«Основні засоби»
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Закінчення табл. 2
Кореспондуючі рахунки№

п/п
Зміст господарської

операції Дебет Кредит

1 2 3 4

5 Відображено дохід від
реалізації необоротного
активу, утримуваного для
продажу

680
«Розрахунки
пов’язані

з необоротними
активами

та групами вибуття,
утримуваними
для продажу»

712
«Дохід від реалізації
інших оборотних

активів»

6 Закрито податкове зобо-
в’язання з ПДВ

712
«Дохід

від реалізації
інших оборотних

активів»

641
«Розрахунки
за податками»

7 Списано вартість реалі-
зованого необоротного
активу, утримуваного для
продажу

943
«Собівартість
реалізованих
виробничих
запасів»

286
«Необоротні активи
та групи вибуття,

утримувані для продажу»

При складанні Балансу необоротні активи, утримувані для
продажу не збільшують розділ ІІ «Оборотні активи» так як інші
представники товарів, а відображаються у спеціально відведено-
му для цього вписуваному рядку 275 активу Балансу. У Приміт-
ках до річної фінансової звітності здійснюється конкретизація
інформації про стан необоротних активів, утримуваних для про-
дажу, в розрізі наступних даних:

⎯ характеристика необоротних активів, що утримуються для
продажу;

⎯ опис обставин продажу необоротних активів (спосіб реалі-
зації та час);

⎯ сегмент діяльності, до якого відносяться необоротні активи
та група вибуття відповідно до П(С)БО 29 «Фінансова звітність
за сегментами».

Отже, вважаємо, що наведена в даній статті методика визнан-
ня та обліку необоротних активів, утримуваних для продажу буде
корисною для використання у практичній діяльності вітчизняних
підприємств.
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