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ваються нові якості зв’язків між бухгалтерським рахунком і до-
відником з використанням комп’ютерних систем.
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ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ
І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ

У статті розкрито поняття дебіторської заборгованості, її видів, мето-
дологічні аспекти оцінки дебіторської заборгованості у бухгалтерсь-
кому обліку, проведено дослідження цього питання в економічній лі-
тературі, законодавчих актах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дебіторська заборгованість, короткострокова дебі-
торська заборгованість, оцінка, резерв сумнівних боргів.

Здійснюючи господарську діяльність підприємства встанов-
люють взаємовідносини між собою (покупець-продавець, замов-
ник-виконавець тощо). Це у подальшому забезпечує стабільне
виконання виробничої програми.

При цьому більшість підприємств відчувають сезонні коли-
вання господарської діяльності — притік і відтік грошових пото-
ків. Оскільки й у період відтоку грошових потоків залишається
потреба у здійсненні господарської діяльності, ці підприємства
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змушені купувати необхідні їм ресурси з відтермінуванням опла-
ти (у кредит).

У свою чергу, підприємства, які продають товари у кредит, не
можуть відмовитися від цього виду продаж, оскільки таким чи-
ном вони збільшують обсяги продажу. При цьому, вони бажають
мати покупців, які будуть у змозі розраховуватися за своїми зо-
бов’язаннями.

Аналіз активів підприємств засвідчує, що у структурі балансу
підприємств значну питому вагу займає дебіторська заборгова-
ність як короткострокова, так і довгострокова — це такі статті, як
«Довгострокова дебіторська заборгованість», «Відстрочені подат-
кові активи», «Векселі одержані», «Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги», «Дебіторська заборгованість за розра-
хунками з бюджетом», «Дебіторська заборгованість за виданими
авансами», «Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів»,
«Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» та «Інша
поточна дебіторська заборгованість» [1].

Опрацювання наукових та літературних джерел з питання оцін-
ки та обліку дебіторської заборгованості свідчить, що вони роз-
глядалися у працях М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова,
В. І. Єфіменка, Г. Г. Кірейцева, М. В. Кужельного, В. Г. Лінника,
П. Т. Саблука, В. Я. Соколова, В. В. Сопко та ін.

Однак, в умовах ринкових відносин вимагають подальшого
дослідження питання оптимізації дебіторської заборгованості та
особливості її оцінки в умовах застосування Положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку та оцінки резерву сумнівних боргів.

Метою дослідження є особливості визначення ринкової варто-
сті короткострокової дебіторської заборгованості та вдоскона-
лення методів розрахунку резерву сумнівних боргів.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебі-
торська заборгованість» визначено методологічні засади форму-
вання у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську за-
боргованість та її розкриття у фінансовій звітності [2].

У подальшому, це Положення застосовується з урахуванням
особливостей оцінки та розкриття інформації щодо дебіторської
заборгованості, встановлених іншими положеннями (стандарта-
ми) бухгалтерського обліку.

При цьому, дебіторська заборгованість — сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебітори (боржники під-
приємства) — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів. Іншими словами, юридичні та фі-
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зичні особи, які не виконали свої зобов’язання за договором з
сплати фактично поставлених товарів (виконаних робіт, наданих
послуг).

Дебіторська заборгованість може виникати за відвантажені
товари (роботи, послуги) або внаслідок перерахування постача-
льнику попередньої оплати. При цьому, дебіторська заборгова-
ність визнається активом, якщо існує ймовірність отримання під-
приємством майбутніх економічних вигод та може бути
достовірно визначена її сума.

Поточна дебіторська заборгованість — сума дебіторської за-
боргованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу
або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Окремо стоїть довгострокова дебіторська заборгованість, яка
не виникає в ході нормального операційного циклу та буде пога-
шена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Відповідно до п. 4 П(С)БО 2 «Баланс» операційний цикл —
проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності
та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалі-
зації виробленої з них продукції або товарів і послуг [1].

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а
також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансо-
вою діяльністю. Основна діяльність — операції, пов’язані з виро-
бництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є
головною метою створення підприємства і забезпечують основну
частку його доходу [3].

Таким чином, поточна дебіторська заборгованість виникає при
здійсненні операцій господарської діяльності підприємства
(окрім інвестиційної чи фінансової, а також надзвичайної — це
відноситься до довгострокової заборгованості).

Поточна дебіторська заборгованість за товари (роботи, послу-
ги) визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалі-
зації товарів (робіт, послуг) та оцінюється за первісною вартістю.

У разі відстрочення платежу за товари (роботи, послуги) з
утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебі-
торської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів
та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за товари (ро-
боти, послуги), така різниця визнається дебіторською заборгова-
ністю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нара-
хування.

Важливим при цьому є ліквідність підприємства, що означає
його здатність розраховуватися за своїми фінансовими зобо-
в’язаннями шляхом перетворення активів на гроші [4].



324

Окрім того, при оцінці дебіторської заборгованості необхідно
поточну вартість переводити у майбутню.

Особливістю дебіторської заборгованості є те, що вона, як
об’єкт оцінки є об’єктом у нематеріальній формі — об’єкти оцін-
ки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отриму-
вати певну економічну вигоду [5].

Базуючись на укладених договорах (контрактах) — первинних
документах, на підприємстві складається перелік підприємств, які
мають дебіторську заборгованість. Аналітичний облік розрахун-
ків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та
замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком [6].

Таким чином, при оцінці дебіторської заборгованості, першим
кроком є визначення тих підприємств, які за даними бухгалтер-
ського обліку є боржниками. Крім того, необхідно визначити за-
боргованість, за якою закінчився термін позовної давності, оскіль-
ки вона має враховуватися позабалансом для контролю можливо-
сті стягнення боргу. Тобто, визначаються: сумнівний борг — по-
точна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість
її погашення боржником та безнадійна дебіторська заборгова-
ність — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує
впевненість про її неповернення боржником або за якою минув
строк позовної давності.

Відповідно до податкового законодавства, безнадійна забор-
гованість — заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених
нижче ознак:

⎯ заборгованість по зобов’язаннях, за якою минув строк по-
зовної давності;

⎯ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок не-
достатності майна фізичної чи юридичної особи, оголошеної бан-
крутом у встановленому законодавством порядку, або юридичної
особи, що ліквідується;

⎯ заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок не-
достатності коштів, одержаних від реалізації на відкритих аукці-
онах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заста-
ву як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші
юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого
майна позичальника не призвели до повного покриття заборгова-
ності;

⎯ заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку
з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-
мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавст-
вом;
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⎯ прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а та-
кож визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померли-
ми або недієздатними, а також прострочена заборгованість фі-
зичних осіб, засуджених до позбавлення волі [7].

Другим кроком є отримання підтвердження цієї заборгованос-
ті. Тобто, необхідно надіслати контрагентам листи з проханням
підтвердити (або спростувати) інформацію про наявність забор-
гованості та її розмір.

Третім кроком є визначення можливості погашення дебітор-
ської заборгованості, що базується на досвіді підприємства ми-
нулих років та пов’язано з терміном непогашення [8, с. 75].

При цьому доцільно розраховувати коефіцієнт дисконтування,
визначений залежно від терміну неплатежу за зобов’язаннями.

Після цього, розрахунок ринкової вартості дебіторської забор-
гованості визначається шляхом множення балансової вартості
дебіторської заборгованості за мінусом безнадійних боргів на
отриманий коефіцієнт дисконтування.

Вплив дебіторської заборгованості на загальний стан підпри-
ємства визначається через оборотність дебіторської заборговано-
сті та середній термін несплачених продаж [9, с. 189].

Перший показник визначає відносний розмір дебіторської за-
боргованості підприємства і відповідно, достовірність визначен-
ня платоспроможності клієнтів та ефективність механізму з отри-
мання боргів. Тобто, скільки разів за звітний період дебіторська
заборгованість обертається у грошові кошти. При цьому, оборот-
ність дебіторської заборгованості змінюється залежно від галузі:
у торгових підприємств він вищий, у виробничих — нижчий.

Другий (середній показник несплати дебіторської заборгова-
ності) визначає, скільки часу необхідно для збору дебіторської
заборгованості.

Для точності розрахунків необхідно використовувати лише
дані про продаж у кредит. Однак, така інформація не використо-
вується у звітності, тому до уваги береться загальна сума продаж
(за два суміжні періоди).

Будь-яке підприємство при здійсненні господарської діяльно-
сті (з часом) стикається з ситуацією, коли дебітор не має змоги
погасити своє зобов’язання.

Дебіторська заборгованість може відображатися у балансі ли-
ше за дотримання умов — що її оцінка може бути достовірно ви-
значена та у майбутньому очікується отримання від неї еконо-
мічних вигод (грошових коштів, товарів, або зменшення зобо-
в’язань).
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Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим акти-
вом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначе-
ної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою
реалізаційною вартістю.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості за то-
вари (роботи, послуги) визначається як різниця між сумою поточ-
ної дебіторської заборгованості та резервом сумнівних боргів.

Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу
обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина сумнівних боргів визначається:
⎯ виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої

ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації товарів
(робіт, послуг) на умовах наступної оплати;

⎯ на основі класифікації дебіторської заборгованості.
Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості

величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок
резерву сумнівних боргів на ту саму дату. При цьому залишок
резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим,
ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється гру-
пуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашен-
ня із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.
Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходя-
чи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за
попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило,
зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської забор-
гованості.

Після визначення коефіцієнта сумнівності за кожною групою
дебіторської заборгованості розраховується резерв сумнівних бор-
гів (табл. 1).

Таблиця 1
НАЯВНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

ТА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ, тис. грн

Термін прострочення, днів
Підприємства-дебітори

30 31—60 61—90 Більше
90

Всього

Підприємств А 40,0 40,0

Підприємств Б 20,0 20,0

Підприємств В 30,0 30,0
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Закінчення табл.1
Термін прострочення, днів

Підприємства-дебітори
30 31—60 61—90 Більше

90
Всього

Інші 50,0 50,0

Разом 40,0 20,0 30,0 50,0 140,0

Коефіцієнт очікуваних
сумнівних боргів* 5 % 10 % 25 % 40 % ×

Резерв сумнівних бор-
гів, що планується ство-
рити

2,0 2,0 7,5 20,0 31,5

* За досвідом минулих років.

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума до-
бутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та
коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Резерв сумнівних боргів створюється на підприємстві напри-
кінці звітного періоду (табл. 2).

Таблиця 2
ОБЛІК СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ

Кореспонденція
рахунків№ з/п Зміст господарських операцій

дебет кредит
Сума

1 Нараховано резерв сумнівних боргів 944 38 31 500

2
Списано сумнівну дебіторську забор-
гованість покупця за рахунок ство-
реного резерву сумнівних боргів

38 361 31 500

3
Списано суму сумнівної дебіторської
заборгованості покупця у разі недо-
статності суми нарахованого резерву
сумнівних боргів

944 361 За
потреби

4
Відновлено списану сумнівну дебі-
торську заборгованість покупця (при
зміні фінансового стану покупця)

361 716 5000

5
Надійшли на рахунок у банку кошти
від покупця у погашення заборгова-
ності

311 361 5000
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Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період
відображається у звіті про фінансові результати у складі інших
операційних витрат.

Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів
здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сум-
нівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву
сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість спису-
ється з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування
раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включа-
ється до складу інших операційних доходів (табл. 3).

Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення ре-
зерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безна-
дійною списується з балансу з відображенням у складі інших
операційних витрат.

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка під-
лягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу,
відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської за-
боргованості.

Таблиця 3
ВІДОБРАЖЕННЯ У БАЛАНСІ

ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ (РОБОТИ, ПОСЛУГИ)

Статті балансу Код рядка
На початок
звітного
періоду

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, по-
слуги:

чиста реалізаційна вартість 160 343,5

первинна вартість 161 375,0

резерв сумнівних боргів 162 31,5

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нарахову-
ються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою
вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду за-
боргованості та умов її погашення.

Застосування системи продажу у кредит товарів викликана
об’єктивними обставинами, що складаються на ринку товарів
(робіт, послуг). Проте, за таких умов, звичним явищем має бути
перевірка кредитної історії підприємства (за власним джерелом
або через кредитне бюро), або отримання рекомендацій (поруки)
від інших підприємств.
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Важливе значення при оцінці дебіторської заборгованості має
її індивідуалізація, яка окрім фінансових показників «довіри» до
дебітора буде включати і його кредитну історію, яка склалася не
тільки у відносинах з кредитором, але і на активному ринку. То-
му, управлінські рішення стосовно кожного дебітора мають при-
йматися на підставі деталізованої бухгалтерської інформації.

При цьому, для підприємств з якими встановлено постійні
відносини доцільно застосовувати метод оцінки резерву сумнів-
них боргів, який базується на платоспроможності дебіторів, для
усіх інших — метод класифікації дебіторської заборгованості.

Окрім того, в умовах інфляції, кошти що знаходяться у дебі-
торській заборгованості втрачають свою вартість (знецінюються).
Тому, було б доцільним розробити і застосовувати механізм ін-
дексації дебіторської заборгованості з врахуванням індексу ін-
фляції.

Для забезпечення своєчасного погашення дебіторської забор-
гованості підприємствам необхідно нарощувати клієнтську базу,
не віддаючи перевагу лише декільком великим покупцям та за-
стосовувати різноманітні методи стимулювання своєчасної спла-
ти рахунків виходячи зі світового досвіду (наприклад, шляхом
надання розрахункових знижок). Це дозволить прискорити кру-
гообіг оборотних засобів підприємства, та відповідно, скоротити
дебіторську заборгованість.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ЦЕНТРИ ВИНИКНЕННЯ ВИТРАТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Створення системи інформаційного забезпечення управління підпри-
ємством та складовими виробничого процесу дозволяє оперативно
контролювати та ефективно впливати на господарську діяльність че-
рез сформовані центри витрат та відповідальності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: центри витрат, центри відповідальності, об’єкт ви-
трат.

Витрати виробничого та невиробничого призначення краще за
все контролюються за об’єктами на основі аналітичної деталіза-
ції та характеристико-предметному групуванні за місцями ви-
никнення витрат, центрами витрат, центрами відповідальності.
Відсутність чітко визначених меж між даними поняттями при-
зводять до відсутності об’єкту витрат та його понятійному тлу-
маченню. Об’єкт витрат — це організація або організаційно
структурна одиниця, вид діяльності, контракт чи інша облікова
одиниця за якою відображаються дані і вимірюється вартість
процесів, продукції, робіт та капіталовкладень в відповідних пер-
винних та звітних документах. За об’єктами зазвичай виділяють
методи розподілу витрат при масовому і серійному виробництві
(по деталях, виробах, процесах, переробкам) та при індивідуаль-
ному і дрібносерійному виробництві (по замовленням). Широко
використовується попроцесний, попереробний та позамовний ме-
тоди калькулювання собівартості продукції. Зміст введення
центра витрат як об’єкта калькулювання полягає в децентраліза-
ції контролю та управління витратами. Розвиток та удосконален-
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