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Вікторія СТАНКЕВИЧ, редактор напряму «Бухгалтерський облік
та оподаткування»

ОТРИМАЛИ КОШТИ
ДЕРЖПІДТРИМКИ:
БУХОБЛІК НА ПРИКЛАДАХ
Із цієї статті ви дізнаєтеся: як відобразити в бухгалтерському обліку кошти,
отримані з держбюджету в рахунок державної підтримки підприємств АПК
на безповоротній основі.

Методологічні засади обліку
отриманої держпідтримки
За своєю економічною сутністю кошти, отримані
в рахунок державної фінансової підтримки, прийнято вважати цільовим фінансуванням. Адже
вони мають цільову спрямованість – для компенсації відсотків, для компенсації вартості певного
сільськогосподарського активу, дотація за утримання корів та ін.
За загальними правилами облік та узагальнення
інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення ведуть на
пасивному рахунку 48 «Цільове фінансування
і цільові надходження», зокрема на субрахунк у 482 «Кошти з бюд жет у та державних цільових фондів». За Кт рахунка відображають
отриману з бюджету часткову компенсацію, за
Дт – визнання ї ї доходом у порядку, передбаченому П(С)БО 15.

доти, поки не існує підтвердження того, що воно
буде отримане та підприємство виконає умови
щодо такого фінансування (п. 16).
Відповідно до цієї вимоги підприємство не може
відобразити кошти цільового бюджетного фінансування як дохід звітного періоду до ухвалення
рішення комісії про включення підприємства до
реєстру (переліку) одержувачів коштів за бюджетною програмою або безпосередньо до моменту
отримання коштів на поточний рахунок, а за
бюджетними програмами, що передбачають цільове використання коштів або конкретні умови, –
до того часу, поки не використає їх за цільовим
призначенням (на цілі, передбачені бюджетною
цільовою програмою) або не виконає передбаченої умови;
2) отримане цільове фінансування визнається
доходом протягом тих періодів, у яких були
здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов
цільового фінансування (п. 17).

Невизначеним методологічно є питання визнання
доходу від різних видів цільового фінансування
в бухобліку. Дохід у бухобліку визнається відповідно до принципу нарахування (тобто в момент
виникнення, незалежно від дати надходження
грошових коштів – ст. 4 Закону від 16.07.99 р.
№ 996-XIV). Але цільове фінансування визнається згідно з п. 16–19 П(С)БО 15 «Дохід», у яких не
визначено чітко, щодо яких видів фінансування
використовується відповідний пункт стандарту.

Ця норма П(С)БО стосується ситуації, коли підприємство отримує бюджетні кошти за певних
умов, передбачених бюджетною цільовою програмою, з вимогою використати їх на конкретні
господарські потреби, які пов’язані з господарською діяльніс тю одержувача і виникатиму ть
у нього протягом декількох звітних періодів після отримання цих коштів. Тобто коли держава
наперед фінансує виробничі витрати підприємства.

Наведемо установлені П(С)БО 15 критерії визнання бюджетного (цільового) фінансування
доходом:

Однак отримання коштів за чинними програмами держпідтримки аграрних підприємств здійснюється постфактум, тобто із значним часовим
лагом після понесення витрат на передбачені
господарські потреби.

1) цільове фінансування не визнається доходом

БАЛАНС-АГРО ДЛЯ УСПІШНИХ ПРОФЕСІОНАЛІВ

Book ua.indb 39

WWW.BALANCE.UA

39

25.04.2019 13:43:02

СПЕЦВИПУСК

Тож на сьогодні отримані бюджетні кошти
визнаватимуться доходом одержувача відразу після надходження (крім випадків, передбачених п. 18 П(С)БО 15).
3) цільове фінансування капітальних інвестицій
визнає ться доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів
інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18). У такому
разі с ума коштів, наданих як держпітримка,
визнає ться доходом сільгосппідприємс тва не
одразу піс ля надход ження на його поточний
рахунок, а систематично розподіляє ться протягом строку експлуатації певного об’єкта необоротних активів, на відшкодування витрат із
придбання або ремонту якого державою виділено такі кошти.
Тобто спочатку сума цільового бюджетного фінансування відображається бухгалтерським проведенням: Дт 482 – Кт 69 «Доходи майбутніх
періодів». З рахунка 69 списання здійснюється
й відображається у складі доходів звітного періоду пропорційно до нарахованої амортизації:
Дт 69 – Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних
активів»;
4) цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству
без установлення умов його витрачання на виконання в майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним
визнанням доходу (п. 19).
Ця вимога П(С)БО стосується випадків, у яких
держава, здійснюючи фінансування сільгоспвиробництва, не висуває окремих вимог щодо напрямів використання отриманих коштів або не
вимагає досягнення в майбутньому певних виробничих показників. Тобто фінансування відбувається у вигляді компенсації вже понесених
раніше витрат.
У такому разі виконуються бухгалтерські проведення:
• Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» –
Кт 482;
• Дт 482 – Кт 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»;
• Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – Кт 377.
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Зазначений підхід із визнанням дебіторської заборгованості та обліком її на рахунку 37 є обґрунтованим, якщо сільгосппідприємство ще до
моменту отримання коштів держпідтримки має
цілковиту впевненість у цьому. Нагадаємо, що
для потреб бухобліку дебітори – це юридичні
та фізичні особи, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Однак за чинними програмами аграрні підприємства заздалегідь не отримують підтвердження
про належні до отримання грошові кошти з бюджету аж до моменту безпосередньо отримання
їх на власний поточний рахунок. У такому разі,
на нашу думку, можна здійснювати прямі записи:
Дт 311 – Кт 482 та Дт 482 – Кт 718.
Як бачимо, рахунок 48 є транзитним. Проте ми не
радимо його виключати із проведень, оскільки обороти за ним є безпосереднім джерелом інформації
про отримані суми компенсацій (зокрема, для
керівництва підприємства).
Далі проілюструємо, як ці правила діють для різних видів держпідтримки за відповідними державними програмами.

Фінансова підтримка
заходів в АПК
шляхом здешевлення кредитів
Згідно з п. 4 Порядку, затвердженого постановою
КМУ від 29.04.15 р. № 300 (далі – Порядок № 300),
цей вид держпідтримки полягає в компенсації нарахованих і сплачених у поточному році відсотків
за користування кредитами, а саме:
1) короткостроковими кредитами (до 1 року), залученими для покриття виробничих витрат;
2) середньостроковими кредитами (1–3 роки),
залученими для:
• придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва;
• здійснення витрат, пов’язаних із будівництвом
і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.
Тобто спершу сільгосппідприємство сплачує відсотки за кредитним договором, а згодом держава компенсує йому витрачені на погашення
відсотків кошти.
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Компенсація відсотків
за короткостроковим кредитом

укладенні договору застави і поруки, послуги
страхової компанії зі страхування предмета
застави) становлять 10 000 грн. Процентна
ставка за кредитом – 28 % річних.

Приклад 1
Сільгосппідприємс тво в березні 2019 року
отримало від банку короткостроковий кредит
(строком на 6 місяців) у сумі 200 000 грн.
для покриття виробничих витрат. Витрати на
оформлення кредиту (разова комісія банку,
пос луги оцінювача, пос луги нотаріуса при

Підприємство отримало держпідтримку у вигляді компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом у сумі 25 715 грн.
В облік у зазначені операції відображаютьс я
так:

Таблиця 1. Бухоблік банківського кредиту та компенсації відсоткової ставки за ним
(грн.)
№
з/п

Зміст операції

Первинні
документи

Бухгалтерський облік
за загальза спрощеним Планом ним Планом
Сума
рахунків
рахунків
4
5
6
7
8
685
311
68
31
10 000,00

1
1

2
04.03.19 р. – 06.03.19 р. Оплачено витрати, пов'язані з оформленням кредиту

3
Виписка банку

2

Відображено витрати на нотаріуса, оцінювача та комісійні банку

952

685

96

685

6 000,00

3

Відображено страховий платіж

Відповідні
документи, що
підтверджують
понесені витрати

39

685

39

685

4 000,00

4

11.03.19 р. Отримано кредит на поточний
рахунок

Виписка банку

311

601

31

681

200 000,00

5

31.03.19 р. Відображено проценти, нараховані за період з 11.03.19 р. по 31.03.19 р.
(200 000 х 28 % : 365 к. д. х 21 к. д.)

Бухгалтерська
довідка

951

684

96

685

3 221,92

6

Сплачено проценти

Виписка банку

684

31

685

31

3 221,92

7

Відображено та сплачено проценти за
кредит, нараховані за період з 01.04.19 р.
до 31.08.19 р.
(200 000 х 28 % : 365 к. д. х 153 к. д.)

Бухгалтерські
довідки

951

684

96

685

20 958,90

Виписки банку

684

31

685

31

20 958,90

Виписки банку

601

311

681

31

200 000,00

Бухгалтерські
довідки

951

684

96

685

1 534,25

Виписки банку

684

311

685

31

1 534,25

Бухгалтерська
довідка

952

39

96

39

4 000,00

Банківська
виписка

311

482

31

48

25 715,00

482

718

48

74

25 715,00

792

951

79

96

25 715,00

792

952

79

96

10 000,00

718

791

74

79

25 715,00

8

11.09.19 р. Повернено суму кредиту

9

Відображено та сплачено проценти за
кредит, нараховані за період з 01.09.19 р.
до 10.09.19 р.
(200 000 х 28 % : 365 к. д. х 10 к. д.)

10 Списано витрати на страхування об'єкта
застави
11

12

13

На поточний рахунок отримано компенсацію відсоткової ставки за банківським
кредитом
У кінці звітного періоду списано на фінрезультати:
– фінансові витрати за банківськими відсотками
– інші фінансові витрати

14 – доходи від компенсації відсоткової ставки за банківським кредитом
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Компенсація відсотків
за середньостроковим кредитом
Якщо сільгосппідприємство, що належить до категорії середніх або великих підприємств, залучає середньостроковий кредит для створення
кваліфікаційного активу і відсотки за залученими коштами капіталізує згідно з П(С)БО 31
«Фінансові витрати», то дохід від такого фінансування визнаємо доходом за п. 18 П(С)БО 15. Визнання відбувається протягом періоду корисного
використання відповідного об’єкта інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації об’єктів: Дт 69 – Кт 745. Таке проведення
слід зробити після введення об’єкта інвестування
в експлуатацію.
Згадаймо, що кваліфікаційним уважається актив, який потребує суттєвого часу (понад 3 місяці) д ля його с творення (п. 1.6 Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверд жених наказом Мінфіну
від 01.11.10 р. № 1300, далі – Методрекомендації № 1300).
А в момент отримання зазначеної компенсації її
слід відобразити у складі доходів майбутніх періодів: Дт 311 – Кт 482, Дт 482 – Кт 69.
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Якщо підприємство є суб’єктом малого підприємництва, то жодних особливостей в обліку компенсації відсоткової ставки за середньостроковим кредитом не буде. Адже такі суб’єкти господарювання завжди визнають нараховані відсотки
за кредитом фінансовими витратами і ніколи не
капіталізують (п. 4 П(С)БО 31, п. 1.1 Методрекомендацій № 1300).

Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств
Часткова компенсація вартості
насіння сільгоспрослин
вітчизняного виробництва
Приклад 2
ФГ у звітному періоді придбало у суб’єкта
насінництва, вк люченого до Держреєс тру
суб’єктів насінництва та розсадництва, насіння
сільгоспрослин вітчизняної селекції загальною
вартістю 120 тис. грн. (з ПДВ). Сума отриманої
компенсації вартості закупленого насіння –
80 тис. грн.
Порядок бухобліку цих операцій покажемо в таблиці:

Таблиця 2. Бухоблік часткової компенсації вартості закупленого насіння
сільгоспрослин вітчизняної селекції
(грн.)
№
з/п
1
1
2
3

4

5

Бухгалтерський облік
за
загальза спрощеЗміст операції
ним Планом ним Планом
Сума
рахунків
рахунків
2
3
4
5
6
7
8
Оприбутковано придбане насіння
Прибутковий ордер (ти- 208
631
20
68 100 000
пова форма № М-4*)**
Відображено податковий кредит із ПДВ
Податкова накладна,
641
631
64
68
20 000
зареєстрована в ЄРПН
Списано вартіс ть викорис таного наАкт витрат насіння
231
208
23
20
100 000
сіння
й садивного матеріалу
(сільгоспоблік,
форма № ВЗСГ-4)***
На поточний рахунок отримано частБанківська виписка
311
482
31
48
80 000
кову компенсацію вартості закупленого
насіння і одночасно визнано дохід від
482
718
48
74
80 000
цільового фінансування
У кінці звітного періоду списано на фінБухгалтерська
718
791
74
79
80 000
результати доходи від часткової комдовідка
пенсації вартості закупленого насіння
Первинні
документи

* Затверджено наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193.
** Оприбуткування може бути здійснене шляхом проставлення штампа «Оприбутковано» на супровідних документах
постачальників. Тоді прибутковий ордер не складається.
*** Затверджено наказом Мінагрополітики від 21.12.07 р. № 929.
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СПЕЦВИПУСК

№ 17-18 (629-630), 6 травня 2019 р.

Часткова компенсація
вартості придбаної
сільгосптехніки та обладнання
вітчизняного виробництва

У такому разі наголошуємо: дохід від цільового
фінансування слід визнавати пропорційно до
амортизації за період після отримання компенсації, а не всього строку корисного використання.
Проілюструємо порядок бухобліку часткової компенсації вартості придбання сільгосптехніки.

Оскільки держава компенсує ФГ не всю вартість
придбаної техніки та обладнання, вагонів, устаткування, а лише її частину (25 % – див. п. 10
Порядку № 130), то сума доходу від цільового
фінансування не дорівнюватиме сумі нарахованої
амортизації.

Приклад 3
ФГ (платник ПДВ) придбало та ввело в експлуатацію трактор у березні 2019 року. Первісна
вартість об’єкта – 400 тис. грн., очікуваний
строк експлуатації – 7 років (84 міс.), ліквідаційна вартість – 10 тис. грн. Амортизація
нараховується щомісяця за прямолінійним методом. У результаті участі у програмі держпідтримки підприємство отримало часткову
компенсацію вартості придбаної техніки в сумі
100 тис. грн. (400 тис. грн. х 25 %).

Звісно, отримання бюджетної компенсації відбувається з певним часовим люфтом після придбання
аграріями відповідної сільгосптехніки (адже потрібен час для подання держбанком відомостей
до Мінагрополітики, формування останнім відповідного реєстру сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації та
перерахування бюджетних коштів державному
банку). І до моменту отримання часткової компенсації така техніка зазвичай використовується
в госпдіяльності, а отже, і амортизується.

Послідовність бухобліку операцій із придбання трактора та отримання часткової компенсації
його вартості покажемо в табл. 3.

Таблиця 3. Бухоблік придбання та часткової компенсації вартості
придбаної сільгосптехніки й обладнання вітчизняного виробництва
(грн.)
№
з/п

Зміст операції

Первинні
документи

1

2

3

Бухгалтерський облік
за загальза спрощеним Планом ним Планом
Сума
рахунків
рахунків
4
5
6
7
8

Придбання та введення в експлуатацію трактора
(березень 2019 року)
1

Здійснено попередню оплату постачальнику трактора

Платіжне доручення,
банківська виписка

371

311

37

31

480 000,00

2

Відображено податковий кредит
із ПДВ

Податкова накладна,
зареєстрована в ЄРПН

641

644

64

64

80 000,00

3

Отримано трактор від постачальника:
– на вартість трактора

Акт
приймання-передачі)

152

631

15

68

400 000,00

4

– на суму податкового кредит у
з ПДВ

Податкова накладна,
зареєстрована в ЄРПН

644

631

64

68

80 000,00

5

Проведено закриття розрахунків із
постачальником

Бухгалтерська довідка

631

371

68

37

480 000,00

6

Нараховано та сплачено (через
Звіт про використання
підзвітну особу) платежі за реє- коштів, виданих на відряс трацію трак тора в сервісному
дження або під звіт*
центрі МВС (сума умовна)

152

372

15

37

1 000,00

* Затверджено наказом Мінфіну від 28.09.15 р. № 841.
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