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ближено вітчизняну систему обліку в бюджетних установах до
міжнародних правил. У Положеннях, що регламентують облік
необоротних активів — 121 «Основні засоби», 122 «Нематеріаль-
ні активи», визначено методологічні засади оцінки, класифікації,
визнання зазначених активів, які у чинному законодавстві не бу-
ли чітко прописані. Визначено також новий порядок нарахування
амортизації необоротних активів.
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АНОТАЦІЯ. Розглядається проблема відображення в бухгалтерському
обліку формування та використання джерел фінансових ресурсів підпри-
ємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фінансові ресурси, джерела фінансових ресурсів, бух-
галтерський облік, фонди цільового використання.

Ефективна діяльність підприємства забезпечується ефектив-
ним і оптимальним використанням його фінансових ресурсів. Їх
джерелами, як відомо, є статутний капітал, амортизаційні відра-
хування, цільове фінансування, кредити, стійкі пасиви, чистий
прибуток.

Фінансові ресурси підприємства матеріалізуються у вигляді
різних активів, переважно, грошових коштів. Так, статутний ка-
пітал — це грошові внески засновників; цільові надходження і
кредити — це надходження на поточний рахунок відповідно від
джерел цільового фінансування і від банку; амортизаційні відра-
хування, стійкі пасиви і прибуток — це частина виручки від реа-
лізації.

Отже, ефективне використання фінансових ресурсів — це
ефективне використання грошових коштів підприємства. Вирі-
шення такого завдання є прерогативою фінансових менеджерів,
які розв’язують його у формі фінансового планування діяльності
підприємства. Але визначення напрямів використання (вкладан-
ня) грошових коштів фінансовими менеджерами стосується акти-
вної частини фінансових ресурсів — грошей. За дужками фінан-
сових планів залишається контроль за змінами у пасивній частині
фінансових ресурсів — їх джерелах: статутному капіталі, цільо-
вому фінансуванні, стійких пасивах, амортизаційних відрахуван-
нях, заборгованості банку за кредитами, прибутку. Тому важли-
вою проблемою є забезпечення засобами бухгалтерського обліку
контролю джерел фінансових ресурсів. Такий контроль, у прин-
ципі, має забезпечити методика бухгалтерського обліку названих
джерел фінансових ресурсів шляхом відображення збільшення і
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зменшення (використання) кожного джерела бухгалтерськими
записами дебету і кредиту рахунку відповідного джерела.

Чи повною мірою чинна методика бухгалтерського обліку
розв’язує це завдання і сприяє формуванню відповідного зрізу
облікової інформації? Метою статті є з’ясування цього питання і
формування, в разі необхідності, пропозицій щодо фіксації в бух-
галтерському обліку руху фінансових ресурсів підприємства. То-
му проаналізуємо діючі методичні підходи до відображення в об-
ліку джерел фінансових ресурсів підприємства.

Зазначена вище облікова процедура відображення фінансових
ресурсів передбачена для контролю за рухом статутного капіта-
лу, цільового фінансування, кредитів, стійких пасивів. Так, збі-
льшення статутного капіталу відображується за кредитом рахун-
ку 40 «Статутний капітал» з дебету рахунків різних активів (у т.ч.
грошових коштів), його зменшення відображується за дебетом
рахунку 40 «Статутний капітал» в кредит рахунків різних активів
(через транзитні рахунки кредиторської заборгованості). Збіль-
шення стійких пасивів відображується за кредитом рахунків цих
пасивів (66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 65 «Розра-
хунки за страхуванням» тощо) і дебетом рахунків різних активів і
витрат діяльності, зменшення стійких пасивів відображується за
дебетом відповідних рахунків і кредитом рахунків, переважно,
грошових коштів. Надходження цільового фінансування відо-
бражується за кредитом рахунку 48 «Цільове фінансування і ці-
льові надходження» і дебетом рахунків грошових коштів, вико-
ристання (або повернення невикористаних сум) коштів цільового
фінансування відображується за дебетом рахунку 48 «Цільове
фінансування і цільові надходження» і або кредитом рахунків
доходів (у разі використання за передбаченим напрямом) або
кредитом рахунків грошових коштів (у разі повернення невико-
ристаного цільового фінансування). Аналогічна схема діє для ві-
дображення заборгованості за кредитами банків. Отже, на балан-
сових рахунках фіксується формування і використання вище
перерахованих джерел фінансових ресурсів.

Специфічний методичний підхід використовується для обліку
і контролю руху амортизаційних відрахувань. У чинному Плані
рахунків у складі пасивів підприємства не передбачено рахунку
амортизаційного фонду. Але це не знімає проблеми необхідності
контролю за рухом цього джерела фінансування. Тому для від-
слідковування змін даного виду фінансових ресурсів передбачено
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позабалансовий рахунок 09 «Амортизаційні відрахування». За
дебетом цього рахунку відображують нараховані у відповідних
періодах суми амортизації необоротних активів, за кредитом —
суми амортизаційних відрахувань, витрачені на придбання (оно-
влення) необоротних активів.

Тобто, при нарахуванні амортизації необоротних активів за
дебетом рахунків різних активів і витрат діяльності та кредитом
рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» потрібно
паралельно відобразити таку саму суму в позабалансовому облі-
ку за кредитом рахунку 09. Відтак, загальна сума, що значиться
за кредитом рахунку 09 показуватиме, по-перше, величину фонду
амортизаційних відрахувань — джерела фінансового ресурсу, по-
друге, ту частину майбутньої виручки від реалізації, яку можна
використати на придбання (оновлення) необоротних активів. При
витрачанні грошових коштів на придбання (оновлення) необоро-
тних активів у межах нарахованої суми амортизаційних відраху-
вань, на витрачену суму грошових коштів бухгалтер паралельно
із бухгалтерськими записами на кореспондуючих балансових ра-
хунках має зробити запис за дебетом рахунку 09 «Амортизаційні
відрахування».

Але оскільки рахунок 09 є позабалансовим, то в бухгалтерсь-
ких записах втрачено безпосередній зв’язок як між нарахуванням
амортизації необоротних активів і формуванням фонду аморти-
заційних відрахувань, так і між витрачанням тієї суми грошових
коштів, яка є матеріалізацією амортизаційних відрахувань і яка
надходить у складі виручки від реалізації, та відображенням зме-
ншення амортизаційного фонду як джерела цього фінансового
ресурсу.

Тому очевидно, що така методика обліку вимагає від бухгал-
тера високої фаховості, розуміння необхідності робити відповідні
бухгалтерські записи по рахунку 09 і пов’язані з ними розрахун-
ки, мотивованості виконувати таку методичну процедуру. Остан-
нє може бути забезпечене за умови, що власники (менеджери)
дійсно зацікавлені у контролі і ефективному використанні амор-
тизаційного фонду свого підприємства і, виходячи із цього, став-
лять перед бухгалтером завдання відслідковувати і відображати з
максимальною інформативністю рух цього важливого фінансово-
го ресурсу.

Але навіть за наявності бажання, зацікавленості і мотивовано-
сті бухгалтера у контролі джерел фінансових ресурсів чинна ме-
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тодика бухгалтерського обліку і чинний План рахунків не перед-
бачають відображення розподілу чистого прибутку підприємства
за напрямами майбутнього використання. Це, відповідно, унемо-
жливлює контроль ефективності і оцінку доцільності витрачання
грошових коштів в частині, яка є втіленням чистого прибутку.
Про що йдеться?

Одержавши виручку від реалізації у вигляді грошових коштів,
підприємство одержує ресурс, який відшкодовує понесені витрати і
забезпечує розширене відтворення. Розширене відтворення має га-
рантувати та частина виручки від реалізації, яка є чистим прибут-
ком підприємства. Але наявність чистого прибутку лише передба-
чає можливість розширеного відтворення, а реалізується ця
можливість у разі спрямування грошових коштів, які є втіленням
чистого прибутку, на залучення чинників відтворення: предметів
праці, засобів праці, робочої сили. В разі ж використання грошей-
чистого прибутку на цілі, що не мають стосунку до забезпечення
розширення діяльності, а є лише невиробничим споживанням оде-
ржаного ресурсу, то рано чи пізно підприємство стикнеться з фінан-
совими труднощами. Тому пріоритетним завданням є формування і
контроль за допомогою облікових процедур напрямів майбутнього
цільового використання чистого прибутку підприємства.

Слід зазначити, що до певної міри завдання відображення в об-
ліку використання прибутку методично розв’язано. Наприклад, пе-
редбачено відображення використання чистого прибутку на збіль-
шення (поповнення) статутного капіталу, резервного капіталу,
покриття збитків, виплату дивідендів засновникам (учасникам). Такі
операції відображуються за дебетом субрахунку 443 «Прибуток, ви-
користаний у звітному періоді» і кредитом рахунків відповідних ви-
дів капіталу, збитків, кредиторської заборгованості за дивідендами.
Але чинними П(С)БО не передбачено створення за рахунок чистого
прибутку цільових фондів, метою яких є забезпечення фінансування
визначених власних потреб підприємства, спрямованих як на роз-
ширене відтворення, так і на невиробниче споживання. А відобра-
ження в бухгалтерському обліку створення таких фондів і їх вико-
ристання забезпечить з одного боку контроль за процесом власне
використання чистого прибутку як фінансового ресурсу, а з іншого
боку — оцінку ефективності і доцільності витрачання тієї частини
грошових коштів, яка є втіленням чистого прибутку.

Як ув межах чинної методики бухгалтерського обліку і
чинного Плану рахунків розв’язати завдання відображення в
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обліку створення і використання цільових фондів за рахунок
чистого прибутку?

Для обліку таких фондів у діючому Плані рахунків придат-
ний лише позабалансовий рахунок 09 «Амортизаційні відраху-
вання». До нього треба відкривати відповідні субрахунки, згі-
дно із призначенням цільових фондів, передбачивши один
субрахунок для обліку власне фонду амортизаційних відраху-
вань. Наприклад:

— 091 «Амортизаційний фонд»;
— 092 «Фонд розширення виробництва»;
— 093 «Фонд соціального розвитку»;
— 094 «Фонд професійного розвитку»;
— 095 «Фонд невиробничого споживання» тощо.
Якби підприємствам було надано право перейменовувати син-

тетичні рахунки, то, згідно із запропонованим призначенням, ра-
хунок 09 доцільно було б назвати «Амортизаційні відрахування і
фонди розвитку (споживання)».

Формування (збільшення) фондів цільового призначення має
відображуватися у позабалансовому обліку за кредитом рахунку
09 «Амортизаційні відрахування і фонди розвитку (споживан-
ня)», відповідно, використання (зменшення) фондів цільового
призначення має відображуватися за дебетом рахунку 09.

Формування зазначених фондів має здійснюватися, виходячи
із суми чистого прибутку, фактично одержаного підприємством
за даний період.

Щодо відображення використання (зменшення) створених фо-
ндів цільового призначення в балансовому обліку, слід зазначити
таке. Чинними П(С)БО визначено, що зменшення активів і збіль-
шення зобов’язань підприємства, які призводять до зменшення
власного капіталу (крім вилучення власного капіталу засновника-
ми підприємства) є витратами підприємства. Отже, згідно з цією
концепцією, витрачання активів і збільшення зобов’язань не може
відображуватися інакше, ніж збільшення витрат. Крім того, за ни-
нішньою методикою обліку придбання необоротних активів не пе-
редбачено відображення бухгалтерськими записами на балансових
рахунках створення і використання джерел фінансування капіта-
льних вкладень (придбання необоротних активів).

Таким чином, балансовий облік формування чистого прибутку
і витрачання грошових коштів у частині, яка є чистим прибутком
підприємства, та, відповідно, позабалансовий облік формування і



Фінанси, облік і аудит. 2012 № 20

287

використання фондів цільового призначення, створених за раху-
нок чистого прибутку, корелюватимуть один з одним не через
співставлення бухгалтерських записів, як у випадку відображен-
ня амортизаційних відрахувань, а тільки шляхом аналітичного
порівняння розрахованих величин фондів цільового призначення
і фактично витрачених сум грошових коштів. Тобто, величина
грошових коштів, які є втіленням певного фонду цільового при-
значення і які слід використовувати за даним цільовим напрямом,
визначатиметься розміром цільового фонду, що зафіксований за
кредитом відповідного субрахунку рахунку 09, а запис за дебе-
том цього субрахунку буде здійснюватися за фактом витрачання
грошових коштів згідно із передбаченим цільовим призначенням.

Наведені пропозиції щодо відображення в бухгалтерському
обліку створення за рахунок чистого прибутку цільових фондів і
їх використання забезпечують формування на бухгалтерських
рахунках інформації, потрібної для контролю за розподіленням
найважливішого фінансового ресурсу — чистого прибутку і оці-
нки доцільності та ефективності тих чи тих напрямів викорис-
тання прибутку менеджерами підприємства.

Але зрозуміло, що запропонований підхід до відображення
фондів цільового використання чистого прибутку збільшує обсяг
облікової роботи. Тому його застосування на практиці є можли-
вим, по-перше, лише в разі впровадження на підприємстві жорст-
кого фінансового планування, по-друге, за наявності у бухгалте-
рів підприємства облікової і фінансової фаховості високого рівня,
і є виправданим, якщо менеджмент реально зацікавлений в опти-
мальному використанні фінансових ресурсів підприємства, часто
недостатніх або обмежених.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен порядок составления и представ-
ления годовой отчетности физическими лицами-предпринимателями
по единому социальному взносу. Выделены особенности ее составления
физическими лицами-предпринимателями как на общей, так и на упро-
щенной системе налогообложения их деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: субъект предпринимательской деятельности, физи-
ческое лицо-предприниматель, годовая отчетность, электронная отчет-
ность, пенсионный фонд, единый социальный взнос.

ABSTRACT. Found out the procedures for preparation and submission of
annual accounts by individual entrepreneurs with a single social contribution to
the article. Pointed out in particular its preparation by individual businessmen
as a general and simplified system of taxation of their activities.
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АНОТАЦІЯ. У статті з’ясовано порядок складання та подання річної звітно-
сті фізичними особами-підприємцями з єдиного соціального внеску. Виокре-
млено особливості її складання фізичними особами-підприємцями як на зага-
льній, так і на спрощеній системі оподаткування їх діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: суб’єкт підприємницької діяль-ності, фізична особа-
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Фізичні особи-підприємці (надалі — ФОП), що перебувають, як
на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування потребу-
ють відповідного соціального захисту з боку держави. Вона здійс-
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