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Баланс 
Першою формою річного фінансового звіту, яка узагальнює результати роботи підприємства, є Баланс (Звіт про фінансовий стан). Він відображає всі економічні ресурси, якими
володіє підприємство станом на 31 грудня звітного року. Тож, іще раз прокрутимо у своїй
голові всі складові Балансу та порядок його заповнення.

Як складаємо й коли подаємо

Допоможе нам сформувати Баланс НП(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності", яким
повинні керуватися підприємства, організації
та інші юридичні особи всіх форм власності
(далі — підприємства), крім банків та бюджетних установ. Методичні рекомендації щодо
заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.13 р.
№ 433, стануть у нагоді лише тим підприємствам, які формують фінзвітність згідно з вітчизняними стандартами бухобліку.
Отже, розпочнемо із заповнення шапки Балансу,
де вкажемо загальну інформацію про підприємство. Зокрема, середню кількість його працівників.
Далі позначаємо, за яким стандартом складено
даний звіт: П(С)БО або ж МСФЗ.
Складати річний Баланс потрібно в національній валюті станом на 31 грудня звітного
року. Одиницею виміру для Балансу виступають тисячі гривень без десяткового знака.
Уперше новостворене підприємство може відзвітувати за період, коротший за 12 місяців, але
не більший 15-ти (ч.ч. 1, 2 ст. 13 Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV).
Іще раз нагадаємо, що, згідно з останніми
нововведеннями, річну фінзвітність подаємо
до 28 лютого наступного за звітним року (п. 5
Порядку подання фінансової звітності, затвер-

дженого постановою КМУ від 28.02.2000 р.
№ 419).

Структура Балансу

Баланс складається із двох частин: лівої
(Актив) та правої (Пасив). Підсумки обох повинні бути рівні — золоте правило бухобліку.
Кожна частина, у свою чергу, поділена на розділи, а ті — на статті (рядки).
В Активі Балансу показують залишки на
рахунках 1—3 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України
від 30.11.99 р. № 291 (далі — План рахунків).
Відповідно, в Пасиві — залишки на рахунках
4—6 класів Плану рахунків.
Підприємства можуть не вказувати порожніх рядків Балансу (якщо немає інформації до
розкриття і її не було в попередньому звітному періоді). При цьому в Балансі можна наводити будь-які статті, якщо вони відповідають
таким критеріям:
— існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов'язаних із
використанням того чи іншого активу чи пасиву;
— оцінка статті може бути достовірно ви
значена.
А тепер детальніше про заповнення кожної
окремої статті Балансу.

Актив Балансу
Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

І. Необоротні активи
Нематеріальні
активи

1000

1001 + (1002)

первісна вартість

1001

первісна (історична) вартість уведених в експлуатацію
активів, визнаних нематеріальними відповідно до
однойменного П(С)БО 8

сальдо Дт 12

сума нарахованої амортизації за весь період корисного
використання нематактивів — з місяця, що настає за місяцем
(1002)
уведення в експлуатацію, по наступний за місяцем виведення
(п. 29 П(С)БО 8)

сальдо Кт 133

накопичена
амортизація
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Назва статті

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

Незавершені
капітальні
інвестиції

1005

загальна вартість придбаних/створених необоротних активів,
які на звітну дату не введено в експлуатацію,
а також капіталізованих (що збільшують первісну/
переоцінену вартість) поліпшень, теж до введення їх
в експлуатацію

сальдо Дт 15

Основні засоби

1010

1011 + (1012)

1011

первісна (історична) вартість власних основних засобів,
отриманих у фінлізинг, або орендованих
цілісних майнових комплексів.
Для розкриття в цьому рядку об'єкти мають: відповідати
критеріям визнання основними засобами з однойменного
П(С)БО 7 (1) і бути введеними в експлуатацію (2). Також
тут відведено місце для інших необоротних матеріальних
активів, об'єктів, отриманих у довірче управління

сальдо Дт 10,
11 (без сальдо
Дт 100)

сума нарахованої амортизації згідно з нормами П(С)БО 7.
Зверніть увагу, якщо дані
із зазначеного рядка менше ніж сума амортизації,
нарахованої в податковому обліку, краще відразу
(1012)
озброюватися аргументами й поясненнями відповідних
причин. Інакше існують усі шанси наразитися
на завищення податкових витрат разом із заниженням
об'єкта обкладення податком на прибуток

сальдо Кт 131,
132

Назва статті

первісна вартість

знос

Інвестиційна
нерухомість

Вписуваний рядок
Первісна вартість
інвестиційної
нерухомості

1015

залежно від підходу до оцінювання інвестиційної нерухомості
на дату балансу в рядку показують:
а) справедливу вартість інвестнерухомості (сальдо Дт 100);
— та/або
б) залишкову вартість, якщо інвестиційну нерухомість
обліковують за первісною/історичною вартістю (1016 + (1017))

сальдо Дт 100
(щодо об'єктів,
облікованих за
справедливою
вартістю)
+
1016 + (1017)

1016

якщо інвестнерухомість на дату балансу обліковують за
первісною вартістю, то таку вартість розкривають у цьому
рядку

сальдо Дт 100
(щодо об'єктів,
облікованих
за первісною
вартістю)
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Вписуваний рядок
Знос
показують накопичену амортизацію інвестиційної
(1017)
інвестиційної
нерухомості, що обліковується за первісною вартістю
нерухомості

Довгострокові
біологічні активи

1020

залежно від підходу до оцінювання біологічних
активів на дату балансу в рядку показують:
а) справедливу вартість біологічних активів (сальдо
за Дт субрахунків 161, 163, 165);
— та/або
б) залишкову вартість, якщо біологічні активи обліковують
за первісною/історичною вартістю (1021 +(1022))

Вписуваний рядок
Первісна вартість
довгострокових
біологічних
активів

1021

первісна/історична вартість біологічних активів, які
обліковуються за такою вартістю за правилами
з однойменного П(С)БО 30
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сальдо Кт 135

сальдо Дт 161,
163, 165
+
1021 + (1022)

сальдо Дт 162,
164, 166
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Назва статті

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

Вписуваний рядок
Накопичена
амортизація
сума накопиченої амортизації біологічних активів,
(1022)
що обліковуються за первісною вартістю
довгострокових
біологічних
активів

сальдо Кт 134

Довгострокові
фінансові
інвестиції: що
обліковуються за
методом участі
в капіталі інших
підприємств

1030

показують вартість інвестицій в асоційовані, дочірні
підприємства й спільну діяльність зі створенням юрособи,
якщо:
1) такі інвестиції на період понад рік або їх не можна
реалізувати будь-якого моменту;
2) обліковуються за методом участі в капіталі

сальдо Дт 141

Інші фінансові
інвестиції

1035

вартість довгострокових інвестицій підприємства, які
обліковуються за справедливою вартістю або собівартістю
з урахуванням зменшення корисності

сальдо Дт 142,
143

1040

вартість дебіторської заборгованості фіз- і юросіб, що
виникає в процесі нормального операційного циклу й не
планується до погашення протягом 12 місяців, що настають
за датою балансу

сальдо Дт 181,
182, 183

1045

визначена за П(С)БО 17 сума податку, що виникла внаслідок
тимчасової різниці між бухобліковою й податковою базами
оцінювання активів, зобов'язань, доходів і витрат. Вона має
відшкодовуватися в майбутніх періодах

сальдо Дт 17

Вписуваний рядок
Гудвіл

1050

сума перевищення вартості придбання над часткою покупця
в справедливій вартості придбаних ідентифікованих
активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату
придбання. Встановлюють за нормами П(С)БО 19

сальдо Дт 191,
193

Вписуваний
рядок1
Відстрочені
аквізиційні
витрати

1060

сума аквізиційних витрат страховика за поточний та/або
попередній звітний період, але що належать до наступних
звітних періодів

сальдо Дт 352

Вписуваний рядок
Залишок коштів
у централізованих
страхових
резервних
фондах

1065

відображають кошти в централізованих страхових резервних
фондах, зокрема в управлінні Моторнотранспортного
страхового бюро України, але належні страховикам

Інші необоротні
активи

1090

відображають суми, які через суттєвість неможливо було
виділити в окремий рядок або включити до жодного з
наведених нижче рядків цього розділу

Усього за
розділом I

1095

1000 + 1005 + 1010 + 1015 + 1020 + 1030 + 1035 +
+ 1040 + 1045 + 1050 + 1060 + 1065 + 1090

Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені
податкові активи

сальдо Дт 30, 31,
33, 351

ІІ. Оборотні активи
Запаси

1100

загальна вартість активів, що визнають запасами відповідно
до однойменного П(С)БО 9 (зокрема, що утримують для
перепродажу, споживання в процесі виробництва та іншій
діяльності)

сальдо Дт 20,
22, 23, 25, 26, 27,
28 (без даних
Дт 286)
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сальдо Дт 184

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

Вписуваний рядок
Виробничі запаси

1101

показують вартість належних підприємству запасів
сировини та матеріалів, запасних частин, матеріалів
сільськогосподарського призначення, палива, тари, а також
тарних та інших матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних
предметів, які підприємство не розпочало використовувати в
господарській діяльності

сальдо Дт 20, 22

Вписуваний рядок
Незавершене
виробництво

1102

показують витрати на незавершене виробництво, незакінчені
роботи (послуги) і вартість напівфабрикатів власного
виробництва

сальдо Дт 23, 25

Вписуваний рядок
Готова продукція

1103

запаси виробів на складі, обробку яких завершено та які
пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з
сальдо Дт 26, 27
умовами договорів із замовниками та відповідають технічним
умовам і стандартам

Вписуваний рядок
Товари

1104

показують вартість товарів, куплених для перепродажу,
за мінусом торгової націнки

сальдо Дт 28
(без Дт 286
і Кт 285)

Поточні біологічні
активи

1110

вартість поточних біологічних активів тваринництва та
рослинництва, які обліковуються за справедливою або
первісною (для активів тваринництва) вартістю

сальдо Дт 21

1115

сума за договорами перестрахування, що характеризуються переданням
незначного страхового ризику або відсутністю передання страхового ризику
й використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків
у короткостроковій і середньостроковій перспективі

1120

відображають заборгованість покупців, замовників та інших
дебіторів за відвантажену продукцію (товари), роботи,
послуги, забезпечену векселями. Ідеться суто про векселі,
отримані, але непогашені/непродані на звітну дату

Дебіторська
заборгованість
за товари, роботи,
послуги

1125

відображають заборгованість покупців або замовників
за надані їм продукцію, товари, роботи, послуги (крім
заборгованості, забезпеченої векселем, якщо таку
інформацію наведено в статті 1120), за мінусом резерву
сумнівних боргів

Дебіторська
заборгованість
за розрахунками:
за видані аванси

1130

відображають суму авансів, сплачених іншим підприємствам
у рахунок майбутніх постачань товарів, робіт, послуг

сальдо Дт 371

з бюджетом

11352

відображається дебіторська заборгованість фінансових і
податкових органів, а також переплата за податками, зборами
та іншими платежами до бюджету (у тому числі авансові
внески з податку на прибуток)

сальдо Дт 64

у т.ч. за податком
на прибуток

1136

деталізують дані щодо дебіторської заборгованості за
розрахунками з податку на прибуток. Уважаємо, цей рядок
передбачено саме задля відстеження суми сплачених
підприємством авансових внесків із податку на прибуток

сальдо Дт 371

Вписуваний рядок
Дебіторська
заборгованість
щодо розрахунків
за нарахованими
доходами

1140

показують суму нарахованих пасивних доходів, що
підлягають надходженню, а саме дивідендів, відсотків, роялті

сальдо Дт 373

Назва статті

Вписуваний рядок
Депозити
перестрахування
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Вписуваний рядок
Векселі отримані

2
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сальдо Дт 34
сальдо Дт 36
за мінусом
сальдо Кт 38
(резерв щодо
заборгованості
за товари,
роботи, послуги)
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Назва статті
Вписуваний рядок
Дебіторська
заборгованість
щодо розрахунків
за внутрішніми
розрахунками
Інша поточна
дебіторська
заборгованість

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

1145

відображають заборгованість пов'язаних сторін і дебіторську
заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками.
Зверніть увагу: за п. 7 НП(С)БО 1, складаючи, зокрема, баланс
з урахуванням показників окремого балансу, інформацію про
внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов'язання в
однаковій сумі) не наводять

сальдо Дт 682,
683 та 36,
377 (щодо
пов'язаних
сторін)
сальдо Дт 372,
374, 375, 376,
377, 378, 65
(якщо є авансова
сплата єдиного
соцвнеску)

відображають заборгованість дебіторів, що не потрапила
до окремих або вже заповнених статей дебіторської
заборгованості поточного розділу

1160

відображають фінансові інвестиції на строк не більше
року, котрі можна вільно реалізувати будь-якого моменту
(еквіваленти коштів), а також суму довгострокових
фінінвестицій, що підлягають погашенню протягом 12 місяців
від дати балансу

сальдо Дт 352

Кошти та їх
еквіваленти

1165

вносять загальну суму готівки в касі підприємства, грошей на
поточних та інших рахунках у банках, які можна використати
для поточних операцій, а також коштів у дорозі, електронних
грошей, еквівалентів коштів. Причому як у національній,
так і в іноземній валютах, перерахованих у національну за
правилами П(С)БО

сальдо Дт 30, 31,
33, 351

Вписуваний рядок
Готівка

1166

розшифровують суму готівки підприємства як у національній,
так і в іноземній валютах

сальдо Дт 30

Вписуваний рядок
Рахунки в банках

1167

вносять загальну суму коштів на поточний та інший рахунки
підприємства

сальдо Дт 31

Витрати
майбутніх
періодів

1170

показують витрати в поточному або попередніх звітних
періодах, але ті, що належать до наступних (наприклад,
передплата періодики, авансова оплата орендних платежів,
придбання патентів)

сальдо Дт 39

Вписуваний рядок
Частка перестраху
вальника в
страхових
резервах, у т.ч.:

1180

страховики наводять суму частки перестрахувальників у страхових резервах
усіх видів

Вписуваний рядок
резервах
довгострокових
зобов'язань

1181

частка перестрахувальників у страхових резервах довгострокових зобов'язань

Вписуваний рядок
резервах збитків
або резервах
неналежних
виплат

1182

частка перестрахувальників у страхових резервах збитків або неналежних
виплат

Вписуваний рядок
резервах
незароблених
премій

1183

частка перестрахувальників у страхових резервах незароблених премій

Вписуваний рядок
інших страхових
резервах

1184

частка перестрахувальників в інших страхових резервах

Поточні фінансові
інвестиції
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Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

Інші оборотні
активи

1190

вносять вартість грошових документів підприємства
в національній та іноземній валютах, а також дебетове
сальдо за транзитними рахунками для обліку ПДВ — 643, 644

сальдо Дт 331,
332, 643, 644

Усього
за розділом II

1195

1100 + 1110 + 1115 + 1120 + 1125 +
+ 1130 + 1135 + 1140 + 1145 + 1155 +
+ 1160 + 1165 + 1170 + 1180 + 1190

Назва статті

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Необоротні
активи,
утримувані для
продажу, та групи
вибуття

1200

показують визнані за П(С)БО 27 необоротні активи та групи
вибуття. А коли активи й призначено для продажу, але
вони не відповідають критеріям зі згаданого П(С)БО, то їм у
цьому рядку не місце

Баланс

1300

1095 + 1195 + 1200

сальдо Дт 286

Сума рядка має дорівнювати сумі рядка 1900

1

Тут і далі рядки, призначені лише для страхових підприємств, ми наводимо суто інформаційно. Порядок заповнення таких
рядків — тема окремої консультації.
2
Ми вважаємо: рядок 1135 включає загальну суму дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, у тому числі дані з рядка 1136.

Пасив Балансу
Назва статті

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації
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І. Власний капітал
Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400

наводять зафіксовану в установчих документах суму
статутного, пайового та іншого зареєстрованого капіталу

сальдо Кт 401,
402, 403

Вписуваний рядок
Внески до
незареєстро
ваного статутного
капіталу

1401

суми внесків до статутного капіталу, які не були
зареєстровані в органах державної реєстрації

сальдо Кт 404

Капітал
у дооцінках

1405

сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів

сальдо Кт 41

Додатковий
капітал

1410

відображають:
— емісійний дохід (сума, на яку вартість реалізації випущених
акцій перевищує їх номінальну);
— вартість безкоштовно отриманих необоротних активів;
— суму вкладеного засновниками капіталу понад статутний;
— накопичені курсові різниці, які відображають у власному
капіталі;
— інші складові додаткового капіталу

сальдо Кт 42

Вписуваний рядок
Емісійний дохід

1411

показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій
перевищує їх номінальну

сальдо Кт 421

Вписуваний рядок
Накопичені
курсові різниці

1412

розкривають накопичені курсові різниці, які відображають
у власному капіталі

сальдо Кт 423

Резервний капітал

1415

показують суми резервів, створених за рахунок
нерозподіленого прибутку

сальдо Кт 43

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

1420

розкривають суму отриманого підприємством прибутку або
збитку за період. Щодо збитку його наводять у дужках
і віднімають від підсумку за першим розділом

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

сальдо Кт 441,
Дт 442

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

Назва статті

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

Неоплачений
капітал

сума заборгованості власників (учасників) за внесками
(1425) до статутного капіталу. Як і щодо збитку, суму показують у
дужках і віднімають від підсумку за першим розділом

сальдо Кт 46

Вилучений
капітал

господарські товариства відображають фактичну собівартість
акцій власної емісії або часток, викуплених товариством
(1430)
у його учасників. Суму наводять у дужках і віднімають,
визначаючи підсумок поточного розділу

сальдо Кт 45

Вписуваний рядок
Інші резерви

1435

страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не можна включити
до вищезгаданих статей розділу

Усього за
розділом I

1495

1400 + 1401 + 1405 + 1410 + 1415 +/- 1420 + (1425) + (1430) + 1435
II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення
сальдо Кт 54

Вписуваний рядок
Пенсійні
зобов'язання

1505

сума довгострокових зобов'язань, пов'язаних із виплатами
після завершення трудової діяльності

аналітичні дані
за Кт 55

Довгострокові
кредити банків

1510

вносять суми довгострокової (понад 12 місяців)
і відтермінованої заборгованості банкам за отримані кредити
як у національній, так і в іноземній валютах

сальдо Кт 501,
502, 503, 504

1515

наводять суми довгострокових заборгованостей
підприємства, не внесених до інших статей поточного розділу, сальдо Кт 51, 52,
включаючи зобов'язання за залученими позиковими коштами
505, 506
(крім кредитів банків), на які нараховують відсотки

Довгострокові
забезпечення

1520

відображають нараховані у звітному періоді майбутні
витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток,
гарантійні зобов'язання), розмір яких на дату складання
Балансу можна визначити лише шляхом попередніх
(прогнозних) оцінок

аналітичні дані
за Кт 47

Вписуваний рядок
Довгострокові
забезпечення
витрат персоналу

1521

окремо розкривають забезпечення майбутніх виплат
персоналу

аналітичні дані
за Кт 47

Цільове
фінансування

1525

показують отримане та не витрачене цільове фінансування й
цільові надходження, зокрема кошти, вивільнені
із-під оподаткування у зв'язку з наданням пільг із податку на
прибуток підприємств

сальдо Кт 48

Вписуваний рядок
Благодійна
допомога

1526

сума коштів (товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна
допомога

сальдо Кт 483

Вписуваний рядок
Страхові резерви,
у т.ч.:

1530

загальна сума страхових резервів

Вписуваний рядок
резерв
довгострокових
зобов'язань

1531

сума резерву довгострокових зобов'язань

Інші
довгострокові
зобов'язання
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1500

відображають суму податку на прибуток, яку сплатять
підприємства в майбутньому внаслідок тимчасової різниці
між бухобліковою й податковою базами оцінювання активів
і зобов'язань

Відстрочені
податкові
зобов'язання

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.
Джерело
інформації

Назва статті

Код

Вписуваний рядок
резерв збитків
або резерв
належних премій

1532

сума резерву збитків або резерву належних премій

Вписуваний рядок
резерв
незароблених
премій

1533

сума резерву незароблених премій

Вписуваний рядок
інші страхові
резерви

1534

сума інших страхових резервів

1535

страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи або
фінансові зобов'язання й мають юридичну форму договору страхування, але
не передбачають передання страховику значного страхового ризику, отже, не
відповідають визначенню договору страхування

1540

підприємства, що здійснюють діяльність із випуску та
проведення лотерей на території України, наводять залишок
сформованого призового фонду, що підлягає виплаті
переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її
випуску та проведення

сальдо Кт 475

Вписуваний рядок
Резерв на виплату
джек-поту

1545

підприємства, що здійснюють діяльність із випуску та
проведення лотерей на території України, зазначають
залишок сформованого резерву на виплату джек-поту,
не забезпеченого оплатою участі в лотереї

сальдо Кт 476

Усього
за розділом II

1595

1500 + 1505 + 1510 + 1515 + 1520 + 1525 + 1530 + 1535 + 1540 + 1545

Вписуваний рядок
Інвестиційні
контракти

Вписуваний рядок
Призовий фонд

Зміст/Порядок розрахунку
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III. Поточні зобов'язання та забезпечення
Короткострокові
кредити банків

1600

відображають суму позик, що отримані в банках і підлягають
погашенню протягом 12 місяців, або строк погашення яких
минув

сальдо Кт 60

Вписуваний рядок
Векселі видані

1605

сума заборгованостей за товари, роботи, послуги, у рахунок
погашення яких підприємство видало вексель

сальдо Кт 62

Поточна
кредиторська
заборгованість за:
довгострокові
зобов'язання

1610

показують суму довгострокових зобов'язань, що підлягає
погашенню протягом 12 місяців від дати Балансу

сальдо Кт 61

товари, роботи,
послуги

1615

відображають вартість матцінностей, виконаних робіт й
отриманих послуг (окрім заборгованості, забезпеченої
векселями), за які підприємство залишається боржником
на звітну дату

сальдо Кт 63

розрахунки
з бюджетом

місце для заборгованості підприємства за всіма
16203 видами платежів до бюджету, уключаючи податок на доходи
фізичних осіб

у т.ч. із податку
на прибуток

16213

окремо розкривають суму заборгованості підприємства
з податку на прибуток на звітну дату

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

сальдо Кт 641,
642
сальдо Кт 641

Додаток до матеріалу, опублікованого в № 8 за 2014 р. на стор. 5.

Назва статті

Код

Зміст/Порядок розрахунку

Джерело
інформації

1625

сума заборгованості за відрахуваннями
на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, страхування майна підприємства
та індивідуальне страхування його працівників

сальдо Кт 65

розрахунки
з оплати праці

1630

наводять заборгованість із заробітної плати перед
працівниками підприємства, включаючи депоновану
зарплату

сальдо Кт 66

Вписуваний рядок
Поточна
кредиторська
заборгованість
за одержаними
авансами

1635

сума авансів, отриманих від інших осіб у рахунок майбутніх
постачань продукції, виконання робіт, надання послуг

сальдо Кт 681

Вписуваний рядок
Поточна
кредиторська
заборгованість
за розрахунками
з учасниками

1640

показують заборгованість підприємства перед його
учасниками (засновниками), наприклад, за дивідендами або
вартістю частки учасника, що виходить із товариства

сальдо Кт 67

розрахунки за
страхуванням

Вписуваний рядок
Поточна
кредиторська
заборгованість
за внутрішніми
розрахунками

сальдо Кт 682,
683 та 63 (щодо
зобов'язань
перед
пов'язаними
особами)

1645

місце для заборгованості підприємства перед пов'язаними
сторонами й кредиторської заборгованості
за внутрішньогосподарськими розрахунками

Вписуваний рядок
Поточна
кредиторська
заборгованість
за страховою
діяльністю

1650

показують суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами,
страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської
заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками,
а також суму премій до сплати перестрахувальникам, іншу кредиторську
заборгованість за страховою діяльністю

Поточні
забезпечення

1660

наводять суму забезпечень, які планують використати
протягом 12 місяців від дати балансу, на покриття витрат,
для яких відповідне забезпечення створювали

Доходи майбутніх
періодів

1665

місце для доходів, отриманих протягом поточного або
попередніх звітних періодів, що належать до наступних
звітних періодів

Вписуваний рядок
Відстрочені
комісійні доходи
від перестраху
вальників

1670

страховики наводять незамортизований залишок комісійних винагород,
отриманих від перестрахувальників, які віднесли на майбутні періоди для
їх відповідності преміям, переданим на перестрахування

Інші поточні
зобов'язання

1690

показують суми зобов'язань, для відображення яких за
ознаками суттєвості неможливо виділити окремої статті й
включити їх до інших статей поточного розділу

Усього
за розділом IІІ

1695

1600 + 1605 + 1610 + 1615 + 1620 + 1625 + 1630 + 1635 + 1640 + 1645 + 1650 +
+ 1660 + 1665 + 1670 + 1690

аналітичні дані
за Кт 47
сальдо Кт 69
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сальдо Кт 372,
643, 644, 684, 685
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Назва статті

Код

Джерело
інформації

Зміст/Порядок розрахунку

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
Зобов'язання,
пов'язані
з необоротними
активами,
утримуваними
для продажу, та
групами вибуття

1700

відображають зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами та групами вибуття, утримуваними для продажу,
які визначають за П(С)БО 27

Вписуваний
розділ V.
Чиста вартість
активів
недержавного
пенсійного фонду

1800

недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного
фонду на звітну дату й сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають
виконанню на звітну дату

Баланс

1900

1495 + 1595 + 1695 + 1700 + 1800

сальдо Кт 680

Олег НЕЙМЕТ,
консультант газети "Все про бухгалтерський облік"
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Безпомилкової звітності!
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