Тема 3. Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку

Елементи облікової політики щодо біологічних активів

Організаційні складові

організація документообороту (у складі
загального графіку документообороту)
визначення об'єктів обліку та аналітичних
рахунків (до загального робочого плану
рахунків).
Критеріями визначення об'єктів
аналітичного обліку є поділ біологічних
активів:
1) по виробничих підрозділах;
2) на власні та орендовані;
3) по площах однотипних культур,
але в різних сівозмінах;
4) оцінені за первісною вартістю та
оцінені за справедливою вартістю; тощо.
організація інвентаризаційної роботи
(періодичність проведення інвентаризацій та
склад інвентаризаційної комісії)
організація роботи з оцінки біологічних
активів
методи оцінки біологічних активів

Методичні складові

вибір методів амортизації довгострокових
біологічних активів, що обліковуються за
справедливою вартістю

Види нерухомості

Інвестиційна
нерухомість

власні або орендовані на умовах фінансової
оренди земельні ділянки, будівлі, споруди,
розташовуються на землі, утримувані з
метою отримання орендних платежів та/або
збільшення власного капіталу, а для
виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу в
процесі звичайної діяльності

Операційна
нерухомість

власні або орендовані на умовах фінансової
оренди земельні ділянки, будівлі, споруди,
розташовуються на землі, утримувані, з
метою використання для виробництва, або
постачання товарів чи надання послуг, або ж
в адміністративних цілях

Ознаки нерухомості

зв'язок із землею
стаціонарність
матеріальність
довговічність

Елементи облікової політики щодо об’єктів нерухомості

Організаційні складові

визначення переліку первинних документів
для відображення операцій з нерухомим
майном та кола осіб відповідальних за їх
складання

визначення форми зведених регістрів
аналітичного та синтетичного обліку

визначення осіб відповідальних за
збереження первинної та зведеної
документації по нерухомому майні
організація інвентаризаційної роботи
(періодичність проведення інвентаризацій та
склад інвентаризаційної комісії)
організація роботи з оцінки об'єктів
нерухомості

Методичні складові

визначення критеріїв віднесення нерухомості
до інвестиційної (при наявності ознак, за
якими об'єкт можна віднести і до
інвестиційної, і до операційної
нерухомості);обрання принципів оцінки
нерухомості
обрання методів обліку щодо окремих
об'єктів (груп об'єктів)

Види прав на землю

Право власності на
земельну ділянку — це
право володіти,
користуватися і
розпоряджатися земельними

Право користування
земельною ділянкою: право
постійного користування
земельною ділянкою та право
оренди земельної ділянки

Право земельного сервітуту — це
право власника або землекористувача
земельної ділянки на обмежене платне
або безоплатне користування чужою
земельною ділянкою (ділянками)

Основні особливості землі як об'єкту
обліку

Об'єктом обліку є не земля взагалі, а окремі земельні
ділянки
Земельні ділянка для цілей бухгалтерського обліку
класифікуються як один з видів основних засобів
На вартість земельних ділянок не нараховується амортизація
Такий об'єкт основних засобів на може бути ліквідований

Збільшення первісної вартості земельної ділянки можливе
лише у разі її дооцінки
Капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні,
осушувальні, іригаційні та інші роботи) не збільшують первісну вартість об'єкта, а визнаються як окремий об'єкт
основних засобів і є об'єктом амортизації

Елементи облікової політики щодо
основних засобів

вибір способу визначення терміну корисного
використання основних засобів

П(С)БО 7

вибір методу нарахування амортизації

П(С)БО 7

переоцінка основних засобів

П(С)БО 7

визначення вартісних ознак предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних

П(С)БО 7

Способи визначення терміну
корисного використання

Досвідний

Атавістичний або
ностальгічний

Документальний

Експертний

виходячи із накопиченого досвіду на
підприємстві

ґрунтуючись на нормах амортизаційних
відрахувань затверджених Єдиними
нормами на повне відновлення основних
фондів народного господарства СРСР
згідно з технічною документацією, що
додається до об'єкта

експертна оцінка

Методи нарахування амортизації

Прямолінійний

визначення річної суми амортизації діленням
вартості, яка амортизується на очікуваний період
часу використання об'єкта основних засобів

Зменшення залишкової
вартості

річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об'єкта на початок звітного
року або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках)
обчислюється як різниця між одиницею та
результатом кореня ступеня кількості років
корисного використання об'єкта з результату від
ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його
первісну вартість

Прискореного зменшення
залишкової вартості

річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об'єкта на початок звітного
року або первісної вартості на дату початку
нарахування амортизації та річної норми
амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку
корисного використання об'єкта, і подвоюється

Кумулятивний

річна сума амортизації визначається як добуток
вартості, яка амортизується, та кумулятивного
коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років, що
залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму числа
років його корисного використання

Виробничий

місячна сума амортизації визначається як добуток
фактичного місячного обсягу продукції (робіт,
послуг) та виробничої ставки амортизації.
Виробнича ставка амортизації обчислюється
діленням вартості, яка амортизується, на загальний
обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство
очікує виробити (виконати) з використанням
об'єкта основних засобів

Групи нематеріальних
активів

права користування природними ресурсами
права користування майном
права на комерційні позначення
права на об'єкти промислової власності
авторське право та суміжні з ним права
незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи
інші нематеріальні активи

Елементи облікової політики щодо
нематеріальних активів

Переоцінка нематеріальних активів

П(С)БО 8

Визначення терміну корисного використання
нематеріальних активів

П(С)БО 8

Вибір методу нарахування амортизації
нематеріальних активів

П(С)БО 8

При визначенні строку корисного використання об'єкта
нематеріальних активів слід ураховувати

строки корисного
використання подібних
активів

моральний знос, що
передбачається

правові або інші подібні
обмеження щодо строків
його використання та інші
фактори

очікуваний спосіб
використання
нематеріального активу
підприємством

залежність строку корисного
використання нематеріального активу
від строку корисного використання
інших активів підприємства

Основні завдання облікової політики
матеріальних запасів

формування оптимального
механізму реалізації порядку
збереження запасів

розробка і впровадження графіку
руху інформації за напрямками
використання запасів з метою
прийняття управлінських рішень

створення раціонального режиму
поставки і забезпечення
мінімального запасу
матеріальних цінностей та
сировини для забезпечення
безперебійності виробництва;
забезпечення партнерських і
законних відносин з
юридичними та фізичними
особами

Методи оцінки вибуття запасів

собівартості перших за
часом надходження
запасів (ФІФО)

ідентифікованої
собівартості
відповідної одиниці

нормативних затрат

середньозваженої
собівартості

ціни продажу

Види резервів для
відшкодування майбутніх
витрат на

виплату відпусток
працівникам

додаткове пенсійне
забезпечення

виконання гарантійних
зобов'язань

реструктуризацію

виконання зобов'язань щодо
встановлених контрактів

Методи визначення резерву сумнівних боргів

Застосування
абсолютної суми
сумнівної
заборгованості

величина резерву визначається на підставі
аналізу платоспроможності окремих дебіторів

Застосування
коефіцієнта
сумнівності

величина резерву розраховується множенням
суми залишку дебіторської заборгованості на
початок періоду на коефіцієнт сумнівності

Способи визначення коефіцієнту
сумнівності

визначення питомої ваги
безнадійних боргів у
чистому доході

класифікації дебіторської
заборгованості за
строками непогашення

