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Облікова політика 
 
1. Фінансова звітність готується у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 
2. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), 
становить більше року і його вартість складає 6000 грн. або більше. 
 
3. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити активи, вартісна оцінка яких складає до 6000 
грн. і очікуваний термін служби яких перевищує 1 рік. Амортизацію таких активів нараховувати в першому 
місяці використання об’єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості. 
 
4. Застосовувати при нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та ліквідаційну вартість, 
установлені і затверджені протоколом спільного засідання фахівців інженерно-технічної та фінансово-
економічної служби. Метод нарахування амортизації – прямолінійний. 
 
5. Установити термін корисного використання нематеріальних активів щодо кожного об’єкта окремо в момент 
зарахування його на баланс. 
 
6. Застосовувати прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 
 
7. Застосовувати наступні очікувані терміни служби для нарахування амортизації необоротних активів: 

 
8. Установити такі методи оцінки вибуття запасів: при відпусканні запасів у виробництво-метод ФІФО. 
 
9. Суму резерву сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості установлювати на підставі класифікації 
такої заборгованості за термінами її непогашення. Суму резерву сумнівних боргів за виданими авансами 
створювати на підставі індивідуальної оцінки оплачених авансів. Створити резерв сумнівних боргів по 
розрахунках з бюджетом на суму непогашеного ПДВ.  
 
10. Доходи і витрати підприємства визнавати і нараховувати згідно з П(С)БО 15 “Дохід” і П(С)БО 16 “Витрати” 
відповідно: 
• здійснені затрати класифікувати відповідно до затвердженого переліку, узгодженого з фінансово-

економічною службою, у якому відображений конкретний склад постійних і змінних загальновиробничих 
витрат, адміністративних, інших операційних і на збут; 

• встановити попередільний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної собівартості. 
 
11. Не створювати забезпечення гарантійних зобов’язань, додаткового пенсійного забезпечення, інших витрат і 
платежів. 
 
12. Створити резерв невикористаних відпусток і  забезпечень виплату персоналу. 
 
13. В зв’язку зі складанням балансу щомісяця для звітування перед засновником підприємства проводити 
перерахунок курсових різниць на дату балансу щомісячно станом на останній день місяця. 
 
14. Пріоритетними звітними сегментами є господарські сегменти. 
 
 
 
 
 
 

  Найменування групи Термін служби 
1 Будівлі та споруди 25 років 
2 Транспортні засоби 5 років 
3 Машини та обладнання 10 років 
4 Машини та обладнання з встановленим комп’ютерним управлінням  5 років 
5 Нематеріальні активи мін. 2 роки 
6 Інші основні засоби 5 років 
7 Комп’ютери та оргтехніка 2 роки 
8 Машини та обладнання без комп’ютерного  програмування 7 років 
















































