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Анотація
Вступ. Досліджено сутність фінансових інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку. Висвітлено
порядок переоцінки фінансових інвестицій та розкрито її значення у приведенні балансової вартості
таких активів до справедливої вартості. Наведено порядок відображення результатів переоцінки
фінансових інвестицій у системі рахунків бухгалтерського обліку та запропоновано удосконалення
методики обліку доходів і витрат, зумовлених операціями з переоцінки фінансових інвестицій.
Мета. Мета статті полягає в дослідженні діючої практики облікового відображення доходів і витрат,
зумовлених операціями з переоцінки фінансових інвестицій, придбаних в обмін на корпоративні права.
Метод (методологія). У процесі дослідження використано низку наукових методів, серед яких –
порівняння, групування, аналіз та синтез.
Результати. У статті узагальнено наукові підходи до сутності фінансових інвестицій. Розроблено
рекомендації з удосконалення обліку доходів і витрат, зумовлених операціями з переоцінки фінансових
інвестицій задля достовірного розкриття інформації про результати інвестиційної діяльності у
звітності та прийняття виважених і обґрунтованих управлінських рішень.
Ключові слова: фінансові інвестиції; доходи; витрати; собівартість; справедлива вартість; оцінка;
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ISSUES OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTING
CAUSED BY FINANCIAL INVESTMENTS REVALUATION
Abstract
Introduction. The nature of financial investments as an object of accounting is investigated. The procedure of
financial investments revaluation is highlighted. Its importance for reducing the carrying amount of such assets to
fair value is shown. Arrangement of results of financial investments revaluation in the accounting system is
presented. The method of income and expenditure accounting, which is caused by financial investments revaluation,
is proposed.
Purpose. The aim of the research is to study the current practice of income and expenditure accounting, which are
caused by revaluation of financial investments purchased in exchange for corporate rights.
Method (methodology). In the process of research a number of scientific methods, including method of
comparison, method of grouping, method of analysis and synthesis, has been used.
Results. The article summarizes the scientific approaches to the nature of financial investments. Recommendations
on improving income and expenditure accounting caused by revaluation of financial investments are developed for
the purpose of reliable arrangement of the investment activity results in reports and adoption of balanced and
sensible management decisions.
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Вступ
На діяльність суб’єктів господарювання здійснює суттєвий вплив як зовнішнє, так і внутрішнє
економічне середовище, зокрема інфляційні процеси, які впливають на балансову вартість активів
підприємства, у тому числі фінансових інвестицій. Оскільки на активному ринку справедлива вартість
фінансових інвестицій може істотно відрізнятися від їх балансової вартості. Саме тому виникає
необхідність у приведенні останньої до ринкової вартості шляхом здійснення переоцінки, результати
якої впливають на доходи і витрати іншої діяльності емітента корпоративних прав. Враховуючи
вищезазначене, необхідно провести додаткові дослідження методики переоцінки фінансових інвестицій
та удосконалення порядку обліку доходів і витрат, визнаних під час зміни вартості досліджуваних
активів.
Розгляд питань, зумовлених порядком облікового відображення як довгострокових, так і
поточних фінансових інвестицій зробили такі вчені, як Бутинець Ф. Ф., Голов С. Ф., Гуцайлюк З. В.,
Єфіменко В. Г, Завгородній В. П., Костюченко В. М., Кужельний М. В., Ловінська Л. Г., Пушкар М. С.,
Сопко В. В., Ткаченко Н. М. Уманців Г. В. та інші науковці. Проте в умовах сьогодення питання облікового
відображення та впливу результатів переоцінки фінансових інвестицій на формування доходів й витрат і
досі залишаються актуальними, а відтак потребують додаткового вивчення й вдосконалення.
Мета статті
Метою дослідження є вивчення сучасного стану обліку операцій з переоцінки фінансових
інвестицій, а також визначення її впливу на доходи й витрати та формування рекомендацій щодо
вдосконалення порядку облікового відображення зміни вартості фінансових інвестицій.
Виклад основного матеріалу дослідження
У сучасній економічній літературі залежно від об’єкта і предмета свого дослідження науковці
наводять різні трактування поняття «фінансові інвестиції» (табл. 1).
Таблиця 1. Трактування поняття «фінансові інвестиції» у різних економічних дослідженнях
№
Автор
Зміст поняття «фінансові інвестиції»
з/п
вкладення капіталу у різні фінансові інструменти, головним чином у цінні
1
Бланк І. А.
папери, з метою отримання доходу [1, с. 380]
капітал, що вкладається в цінні папери: акції, облігації та ін., таким чином, це –
2
Вахрін П. І.
кошти, що вкладаються у фінансові активи [2, с. 17]
3
Воронцовський А. В.
інвестування в цінні папери [3, с. 244]
засіб забезпечення механізму фінансування зростання і розвитку економіки
4
Градіасов В. М.
країни; будь-який інструмент, у який можна вкласти гроші, розраховуючи
зберегти чи помножити їх [4, с. 102]
вкладання коштів у фінансові активи, тобто придбання суб'єктами
5
Денисенко М. П.
господарювання і приватними особами цінних паперів різних емітентів [5, с.
143]
вкладення капіталу (коштів чи інших ресурсів) у фінансові активи, тобто
фондові та грошові фінансові інструменти, статутні капітали юридичних осіб
6
Дука А. П.
з метою отримання майбутніх вигід, зокрема у вигляді прибутку (доходу),
зростання вартості капіталу і / або часткового чи повного контролю над
діяльністю [6, с. 98]
капітал, що вкладається у фондові та грошові фінансові інструменти, статутні
7
Коваленко Ю. М.
капітали юридичних осіб з метою отримання прибутку (доходу) і/або
зростання вартості капіталу [7, с. 10]
вкладення інвестиційного капіталу у фінансові активи інших суб’єктів (ціні
8
Козаченко Г. В.
папери, частки у статутних фондах підприємств) [8, с. 20]
вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні
9
Майорова Т. В.
папери, з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому [9, с. 221]
вкладення грошей в різні фінансові інструменти (цінні папери, банківські
10 Пересада А. А.
депозити, валюту, коштовні метали і каміння) [10, с. 112]
форма руху (накопичення, акумуляції, розподілу, перерозподілу, переливу)
національного фінансового капіталу, що є своєрідною формою усуспільнення
11 Шихвердієв А. П.
виробничо-господарської діяльності, яка активно сприяє реальному
усуспільненню національного капіталу незалежно від його суб'єктної
приналежності [12, с. 24]
активи, які отримує підприємство з метою збільшення прибутку (відсотків,
Шморгун Н. П.,
12
дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора
Головко В. І.
[13, с. 521]
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На законодавчому рівні фінансові інвестиції визначено як активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу
або інших вигод для інвесторів. Останні, здійснюючи операції, пов’язані із вкладенням власних ресурсів у
фінансово-господарську діяльність об’єкта інвестування, повинні достовірно оцінювати придбані цінні
папери. Проводити таку оцінку можливо з використанням низки інструментів, вибір яких залежить від
способу придбання фінансових інвестицій, а також їх утримання на дату формування фінансової
звітності. Під час придбання фінансові інвестиції оцінюються та відображаються в системі рахунків
бухгалтерському обліку за собівартістю, яка формується залежно від джерела отримання цінних паперів
(рис. 1).
Первісна оцінка фінансових інвестицій
1

Придбання
за грошові кошти

 ціна придбання;
 комісійна винагорода;
 мито, податки, збори, обов’язкові платежі;
 інші виплати, безпосередньо пов’язані
фінансових інвестицій

з

2

Придбання шляхом
обміну на цінні папери
власної емісії

 справедлива вартість переданих цінних паперів;
 витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням

3

Придбання
шляхом обміну на інші
активи

 справедлива вартість переданих активів;
 витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням

придбанням

Рис. 1. Первісна оцінка фінансових інвестицій при придбанні
На дату складання фінансової звітності порядок оцінювання фінансових інвестицій залежить:
по-перше, від строку очікуваного утримання та ступеня ліквідності фінансових інвестицій
(довгострокові чи поточні фінансові інвестиції);
– по-друге, від виду цінних паперів, що сформували пакет фінансових інвестицій.
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» визначено, що фінансові інвестиції (крім інвестицій, що
утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату
балансу відображаються за справедливою вартістю [11], тобто ціною, за якою такі інвестиції можна
обміняти між добре обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (особи, що не мають між
собою жодних зобов’язань).
На дату формування фінансової звітності, під впливом ринкових умов, справедлива вартість
фінансових інвестицій може відрізнятися (бути як вищою, так і нижчою) від собівартості їх придбання.
Враховуючи зазначене, балансова вартість фінансових інвестицій, облікованих на дату балансу за
справедливою вартістю, підлягає переоцінці.
Так при уцінюванні придбаного пакета цінних паперів (у випадку перевищення сформованої
собівартості придбаних фінансових інвестицій над їх ринковою вартістю), у системі рахунків
бухгалтерського обліку визнаються інші витрати за дебетом субрахунку 975 «Уцінка необоротних
активів і фінансових інвестицій» з одночасним зменшенням балансової вартості:
1) поточних фінансових інвестицій – за умови придбання та утримання таких об’єктів обліку
винятково для продажу протягом дванадцяти місяців з дати їх придбання;
2) довгострокових фінансових інвестицій – за умови, що асоційоване чи дочірнє підприємство
веде діяльність в умовах, що обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду,
який перевищує дванадцять місяців.
У випадку зворотної ситуації, тобто при перевищенні справедливої вартості фінансових
інвестицій над собівартістю їх придбання, в системі рахунків бухгалтерського обліку інвестора, такі
активи підлягають дооцінці із визнанням інших доходів за кредитом субрахунку 746 «Інші доходи від
звичайної діяльності».
Також у складі витрат та доходів іншої діяльності відображаються операції, зумовлені
зменшенням (відновленням) корисності фінансових інвестицій (втрата економічної вигоди в сумі
перевищення балансової вартості інвестиції над сумою, яку підприємство очікує отримати за час
утримування інвестиції). За таким порядком обліковують ті фінансові інвестиції, справедливу вартість
яких достовірно визначити неможливо.
–
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Вважаємо за доцільне в обліковій системі інвестора доходи та витрати, сформовані внаслідок
переоцінки й зменшення корисності фінансових інвестицій, відображати на субрахунках 746 «Доходи від
зміни вартості фінансових інвестицій» й 975 «Витрати від зміни вартості фінансових інвестицій»
відповідно. Задля належної побудови аналітичного обліку доходів та витрат, сформованих внаслідок
наведених операцій, доцільно відкривати наступні аналітичні рахунки (табл. 2).
Таблиця 2. Пропоновані субрахунки та аналітичні рахунки, призначені для зміни вартості
фінансових інвестицій
Синтетичний
рахунок

Субрахунок

74 «Інші доходи»

746 «Доходи від
зміни вартості
фінансових
інвестицій»

97 «Інші
витрати»

Аналітичний
рахунок

975 «Витрати від
зміни вартості
фінансових
інвестицій»

7461
7462
7463
9751
9752
9753

Найменування аналітичного рахунку
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій
Доходи
від
відновлення
корисності
фінансових інвестицій
Інші доходи від зміни вартості фінансових
інвестицій
Втрати від уцінки фінансових інвестицій
Втрати від зменшення корисності фінансових
інвестицій
Інші витрати від зміни вартості фінансових
інвестицій

Враховуючи проведенні дослідження практики обліку зміни вартості фінансових інвестицій,
придбаних з метою перепродажу, пропонований порядок облікового відображення переоцінки та
зменшення (відновлення) корисності таких активів наведено на рис. 2.

Зміна вартості фінансових інвестицій

Переоцінка фінансових інвестицій

Зменшення та відновлення корисності
фінансових інвестицій

Оцінка фінансових інвестицій
на дату балансу

Оцінка фінансових інвестицій
на дату балансу

Справедлива вартість

Собівартість з урахуванням
зменшення корисності

Результат переоцінки

Результат зменшення корисності корисності

Дооцінка –
збільшення
балансової
вартості
фінансових
інвестицій

Уцінка –
зменшення
балансової
вартості
фінансових
інвестицій

Дт 142, 143, 352
Кт 7461

Дт 9751
т
К 142, 143, 352

Зменшення
корисності
фінансових
інвестицій

Відновлення
корисності
фінансових
інвестицій

Дт 9752
Кт 143

Дт 143
Кт 7462

Рис. 2. Удосконалення аналітичного обліку доходів і витрат, зумовлених операціями із зміни
вартості фінансових інвестицій
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Висновки та перспективи подальших розвідок
Запропонований порядок облікового відображення результатів зміни балансової вартості
фінансових інвестицій, унаслідок їх переоцінки та зменшення (відновлення) корисності, забезпечить
вдосконалення аналітичного обліку доходів й витрат інвестиційної діяльності. Внесені пропозиції
дозволяють усунути певну невідповідність між назвами субрахунків Плану рахунків бухгалтерського
обліку та забезпечують обчислення достовірного значення фінансового результату діяльності емітента
корпоративних прав.
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