
  

Вид цінного 
паперу 

Вид вартості 

Фінансові активи 

Придбані акції, 
цінні папери, 

деривативи тощо 

На дату придбання – за фактичною собівартістю, що включає справедливу 
вартість переданих/отриманих активів, зобов’язань, інструментів власного 
капіталу в обмін на цінні папери, що оцінюються та винагороду пов’язану з 
придбанням (комісійні платежі брокерам, обов’язкові збори тощо). 

На дату балансу – переоцінка за справедливою вартістю. Це поточна їх 
вартість на фондовому ринку (за її відсутності – експертна оцінка). 
Уцінка/дооцінка проводиться за допомогою рахунків 740 “Дохід від зміни 
вартості фінансових інструментів” /940 “Втрати від зміни вартості 
фінансових інструментів” (детальніше у П(С)БО 12). 

Для деривативів, що обліковуються за методом  хеджування 
справедливої вартості використовуються для обліку змін вартості рахунки 
власного капіталу (425 “Інший додатковий капітал”) (детальніше у П(С)БО 
13). 

Придбані акції 
підприємств, на 
які інвестор має 
суттєвий вплив 

На дату придбання – за фактичною собівартістю. 

На дату балансу – за методом участі в капіталі – 
балансова  вартість  інвестицій відповідно збільшується/зменшується на 
суму збільшення/зменшення  частки  інвестора  у власному  капіталі 
об'єкта інвестування. Тобто при збільшенні власного капіталу об’єкта 
інвестування збільшується й оціночна вартість фінансової інвестиції в 
балансі інвестора та навпаки. 

Облігації 

На дату придбання – за фактичною собівартістю з урахуванням премії та 
дисконту. Облігації за П(С)БО 12 вважаються фінансовими інвестиціями, 
що утримуються до погашення.  

На дату балансу – за амортизованою собівартістю. Це значить, що дисконт 
(премія), що виникає при їх придбанні поступово списується за допомогою 
амортизації за методом ефективної ставки відсотка (див. П(С)БО 12). 

Векселі поточні 
На дату придбання – за фактичною собівартістю. 

На дату балансу – також фактична собівартість. 

Векселі 
довгострокові 

На дату придбання – за фактичною собівартістю. 

На дату балансу – прямих вказівок немає, але виходячи з логіки додатку до 
П(С)БО 19 та загальних вимог МСФЗ для оцінки на дату балансу слід 
використовувати справедливу вартість, що для цього випадку 
визначається як теперішня дисконтована сума грошових потоків, які 
планується отримати від векселя. Особливо це стосується векселів на 3 чи 
більше років. 



Інструменти власного капіталу 

Власно емітовані 
акції 

Вартість, по якій були реалізовані. Дана сума розбивається на 2 частини: 

 номінальна вартість відображається по рахунках статутного 
капіталу; 

 емісійний дохід або збиток (різниця між номінальною вартістю та 
вартістю продажу) – на рахунках емісійного доходу. 

Подальша переоцінка проводиться тільки на дату продажу (вилучення), 
анулювання або збільшення (зменшення) номінальної вартості за 
рішенням зборів акціонерів у відповідності з ЗУ “Про акціонерні 
товариства” від 17 вересня 2008 р. № 514.  

Фінансові зобов’язання 

Емітовані 
облігації 

На дату випуску – за вартістю продажу з урахуванням премії або 
дисконту. 

На дату балансу – за амортизованою собівартістю, що визначається 
амортизацією премії або дисконту за методом ефективної ставки відсотка. 

Видані векселі 

поточні 

На дату передачі – за фактичною сумою погашення. 

На дату балансу – також за фактичною сумою погашення. 

Видані векселі 
довгострокові 

На дату передачі – за фактичною сумою погашення. 

На дату балансу – справедлива вартість (теперішня дисконтована сума 
грошових потоків, які планується отримати від векселя). Особливо це 
стосується векселів на 3 чи більше років. 

  

  

 


