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Характеристики облікової політики
Облікова політика повинна відповідати таким характеристикам:

Бути доречною для потреб 
користувачів з прийняття 

економічних рішень. 

Відображати економічну 
сутність операцій, інших подій 
або умов, а не лише юридичну 

форму.

Бути нейтральною, тобто 
вільною від упереджень.

Бути повною в усіх суттєвих 
аспектах.

Бути послідовною.

Подавати достовірно 
фінансовий стан, фінансові 

результати діяльності та 
грошові потоки суб’єкта 

господарювання.
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Що не можна вважати змінами в облікових політиках?

Не вважається змінами в облікових політиках:

Застосування облікової політики до операцій, інших 
подій або умов, що відрізняються за сутністю від 

тих, що відбувалися раніше.

Застосування нової облікової політики до операцій, 
інших подій або умов, які не відбувалися раніше або 

були несуттєвими.

STOP
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Суттєвість

Суттєвість – пропуск або викривлення 
статей є суттєвими, якщо вони можуть 
(окремо чи в сукупності) впливати на 
економічні рішення, які приймають 
користувачі на основі фінансової звітності. 

Суттєвість залежить від розміру та 
характеру пропуску чи викривлення, що 
оцінюються за конкретних обставин. 
Визначальним чинником може бути як 
розмір або характер статті, так і поєднання 
статей.
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У яких випадках необхідно міняти облікові політики?

Обов'язково, коли цього вимагає новий або 
переглянутий МСФЗ.

Добровільно, коли зміна приводить до надійного та 
більш доречного подання фінансової звітності.

Не є правильною багаторазова зміна облікової політики без ретельного 
аналізу відповідних критеріїв застосування зміни облікової політики.

При застосуванні МСФЗ, який включає декілька прийнятних облікових 
політик, суб'єкт господарювання може змінити свою облікову політику з 
однієї прийнятної на іншу.

!
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Застосування змін в обліковій політиці

Зміни в обліковій політиці

Застосування стандарту або 
тлумачення

Добровільна зміна в обліковій 
політиці

Спеціальні правила переходу

Застосувати спеціальні правила 
переходу

Відобразити зміну 
ретроспективно

Так

Ні
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Кейс зі зміни облікової політики

У 2017 році Компанія «А» змінила свою облікову політику щодо 
основних засобів з моделі собівартості на модель справедливої 
вартості.
Протягом 2019 року Компанія переглянула облікову політику і 
вирішила повернутися до моделі оцінки за собівартістю.

Враховуючи те, що Компанія 
раніше довела доцільність зміни 
облікової політики на модель 
переоцінки, тепер вона повинна 
довести, що з огляду на зміну в 
обставинах, модель собівартості є 
більш доречною.

До нижченаведених змін в обліковій
політиці застосовуються особливі умови:

— переоцінки основних засобів або 
нематеріальних активів являють собою 
зміну облікової політики, яку слід 
розглядати як переоцінку відповідно до 
МСБО (IAS) 16 або МСБО (IAS) 38.

! Переоцінка основних засобів і 
нематеріальних активів не застосовується 
ретроспективно.

1 2
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Зміни в облікових 
оцінках
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Оцінки у фінансовій звітності

Приклади можливих попередніх оцінок:
— безнадійні борги;
— старіння запасів;
— справедлива вартість фінансових активів або фінансових 

зобов'язань;
— строки корисної експлуатації активів, що амортизуються, 

чи очікуваної моделі споживання економічних вигід, 
утілених у них;

— гарантійні зобов'язання.

Унаслідок невизначеності, властивій господарській 
діяльності, багато статей у фінансових звітах не можна 

оцінити точно, а можна оцінити лише попередньо. 
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Джерела невизначеності оцінки

Суб'єкт господарювання повинен розкривати інформацію щодо зроблених 
ним припущень, що стосуються майбутнього, та інших основних джерел 
невизначеності оцінки на кінець звітного періоду, які несуть значний ризик 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів і 
зобов'язань у наступному фінансовому році. 

їх характер;

їх балансову вартість 
на кінець звітного 
періоду.

Стосовно таких активів і зобов'язань примітки повинні містити детальну інформації про:
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Оцінки у фінансовій звітності

Чи вимагають нижченаведені операції використання оцінок?

Проведення тесту на зменшення 
корисності основних засобів

Створення резерву сумнівних боргів 
за неплатоспроможним дебітором

Нарахування відсотків за кредитом



14

KPMG Insight Academy

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, 
приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. kpmg

Оцінки у фінансовій звітності

ТАКПроведення тесту на зменшення 
корисності основних засобів

Створення резерву сумнівних боргів 
за неплатоспроможним дебітором

Нарахування відсотків за кредитом

Чи вимагають нижченаведені операції використання оцінок?



15

KPMG Insight Academy

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, 
приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. kpmg

Оцінки у фінансовій звітності

ТАК

ТАК

Проведення тесту на зменшення 
корисності основних засобів

Створення резерву сумнівних боргів 
за неплатоспроможним дебітором

Нарахування відсотків за кредитом

Чи вимагають нижченаведені операції використання оцінок?
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Оцінки у фінансовій звітності

ТАК

ТАК

НІ

Проведення тесту на зменшення 
корисності основних засобів

Створення резерву сумнівних боргів 
за неплатоспроможним дебітором

Нарахування відсотків за кредитом

Чи вимагають нижченаведені операції використання оцінок?
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Зміна в обліковій оцінці

Зміни в обліковій оцінці застосовуються 
перспективно.2

3

1
Зміна в обліковій оцінці – коригування балансової вартості активу 
або зобов’язання чи суми періодичного споживання активу, яке є 
результатом оцінки теперішнього статусу активів та зобов’язань та 
пов’язаних з ними очікуваних майбутніх вигід та зобов’язань. 

Зміни в обліковій оцінці застосовуються перспективно.

Перспективне застосування облікової оцінки – визнання впливу 
облікової оцінки в поточному та майбутніх періодах, на які 

впливає зміна.

Зміни в облікових оцінках є наслідком нової інформації або нових 
розробок та, відповідно, не є виправленням помилок.
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Компанія С придбала принтер на початку 2015 року, строк корисного використання якого 
становить 10 років. Станом на кінець 2019 року залишкова вартість принтера становить 
2,400 грн. Починаючи з 2019 року компанія змінила строк корисного використання 
принтера. Залишкова вартість принтера 2,400 станом на 1 січня 2020 року має бути 
амортизована протягом 2 років.

У даному випадку дії Компанії можуть розцінюватись як:

А) зміна в обліковій політиці;
B) виправлення помилок;
C) зміна в обліковій оцінці;
D) зміна подання.

Питання 1
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Помилки минулих 
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Помилки минулих періодів

пропуски або викривлення у фінансовій звітності суб’єкта 
господарювання за один або кілька попередніх періодів, які 
виникають через невикористання або зловживання 
достовірною інформацією.

Помилки минулих періодів – це

— неправильне застосування політики;
— неправильна інтерпретація фактів та обставин, які існують 

на кінець звітного періоду.

Основні причини виникнення помилок:

— математичні помилки; 
— шахрайство.

Приклади помилок:
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Помилки минулих періодів

Суттєві помилки минулих періодів, виявлені в 
звітному періоді, виправляються шляхом 
перерахунку порівняльної інформації, 
представленої у фінансовій звітності звітного 
періоду.

При поданні Компанією перерахованої 
порівняльної інформації за попередні періоди таку 
інформацію потрібно виділяти заголовком 
"перераховано".
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Помилки минулих періодів

Ретроспективне застосування неможливе за таких умов:

STOP

Суттєві оцінки не можуть бути зроблені, 
незважаючи на всі можливі зусилля з метою 

виявлення необхідної інформації.

Інформація, що стосується операцій або подій, не 
може бути отримана Компанією, незважаючи на 
всі можливі зусилля, спрямовані на її отримання.
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Результат 
неправильного застосування 
облікової політики або 
неправильної інтерпретації 
існуючих фактів та обставин. 

За своїм характером є                                                                                                   
приблизними значеннями, 
які можуть потребувати 
перегляду, коли стає відома 
додаткова інформація.

Виправлення помилок vs Зміни в оцінках

Якщо об'єктивно неможливо визначити, чи зміна є зміною в оцінках або
виправленням помилок, на нашу думку, таку невизначеність необхідно
враховувати як зміни в облікових оцінках. Це узгоджується з підходом,
прийнятим для розрізнення змін в оцінках і зміни в обліковій політиці.

Облікові 
оцінки Помилки

Наприклад, прибуток або 
збиток, визнаний як кінцевий 
результат непередбаченої події, 
не є виправленням помилки. 

!



kpmg

Розкриття 
фінансової 
інформації
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Розкриття інформації у фінансовій звітності

2
3

4
5

1

6

Назва МСФЗ.

Той факт, що зміна в обліковій політиці здійснюється відповідно до 
його положень перехідного періоду (якщо це можна застосувати).

Характер зміни в обліковій політиці й опис положень перехідного 
періоду (якщо це можна застосувати).

Суму коригування за поточний період та кожний поданий попередній 
період (наскільки це можливо) для кожної статті фінансових звітів, 
на яку це впливає; та для базисного та розбавленого прибутку на 
акцію, якщо МСБО (IAS) 33: Прибуток на акцію” застосовується до 
суб’єкта господарювання.

Суму коригування, пов’язану з періодами, що передують поданому. 

Якщо ретроспективне подання неможливе для конкретного 
попереднього періоду або для періодів, що передують поданому, то 
розкривають обставини, що привели до існування такої умови, та 
опис того, як і з якого часу застосовується зміна в обліковій 
політиці.  

При зміні облікової політики суб'єкт господарювання розкриває таку інформацію:
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Розкриття інформації у фінансовій звітності

Опубліковані стандарти, які ще не набрали чинності
Якщо суб’єкт господарювання не застосовував нові МСФЗ, 
які опубліковані, але ще не набрали чинності, то суб’єкт 
господарювання розкриває таку інформацію:

— цей факт;

— відому інформацію (або інформацію, що її можна
обґрунтовано оцінити), яка є доречною для оцінювання
можливого впливу застосування нового МСФЗ на
фінансову звітність суб’єкта господарювання в період
першого застосування.
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Розкриття інформації у фінансовій звітності

Суб’єкт господарювання розкриває інформацію про 
характер та суму зміни в обліковій оцінці, яка впливає 
на поточний період або, за очікуванням, впливатиме на 
майбутні періоди, за винятком розкриття інформації 
про вплив на майбутні періоди, якщо неможливо 
попередньо оцінити такий вплив. 

Якщо інформацію про розмір впливу на майбутні 
періоди не розкрито у зв’язку з неможливістю його 
попередньої оцінки, суб’єкт господарювання розкриває 
інформацію про цей факт.
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Розкриття інформації у фінансовій звітності

2019

2019 2020 2021 2022
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Розкриття інформації у фінансовій звітності
Розкриття інформації про виправлення помилок минулих періодів

Характер помилки 
попереднього періоду.

Суму виправлення на початок 
найпершого з поданих 
попередніх періодів.

Суму виправлення за 
кожний поданий 

попередній період .

Якщо ретроспективне 
перерахування неможливе 
для певного попереднього 

періоду, розкривають 
обставини, що привели до 

існування такої умови, та 
опис того, як та коли 
виправлено помилку.
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Розкриття інформації у фінансовій звітності
2019

2017

2019
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Відповіді

Інтенсив із МСФЗ і податковими аспектами застосування МСФЗ
_______________________
KPMG Insight Academy
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C) зміна в обліковій оцінці

Відповідь 1
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