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УВОДЗІНЫ 

 
Закон Рэспублікі Беларусь ―Аб бухгалтарскім уліку і справа-

здачнасці‖ прадугледжвае заканадаўчае замацаванне выкарыстання 
міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці. Магчымы два 
варыянты іх выкарыстання. Першы заключаецца ў абавязковым вы-
карыстанні міжнародных стандартаў грамадска значымымі арганіза-
цыямі. Другі варыянт прадугледжвае выкарыстанне міжнародных 
стандартаў у якасці асновы для распрацоўкі нарматыўных прававых 
актаў па рахункаводству і справаздачнасці для ўсіх айчынных ар-
ганізацый. 

Пастановай Урада Рэспублікі Беларусь № 694 ад 9 ліпеня 1998 г. 
была прынятая Дзяржаўная праграма пераходу на міжнародныя стан-
дарты фінансавай справаздачнасці. Новая рэдакцыя ўказанай дзяр-
жаўнай праграмы зацверджана пастановай Урада Рэспублікі Бе-
ларусь № 922 ад 9 ліпеня 2003 г., у адпаведнасці з якой меркавалася 
завяршыць пераход на міжнародныя стандарты фінансавай справа-
здачнасці да 1 студзеня 2008 г.  

У працэсе выканання плана мерапрыемстваў па набліжэнні на-
цыянальнага заканадаўства да міжнародных стандартаў Міністэр-
ствам фінансаў Рэспублікі Беларусь выканана вялікая і складаная ме-
тадычная работа. Загадам Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 
№ 48 ад 14 лютага 2008 г. былі зацверджаны Метадычныя рэкамен-
дацыі аб парадку трансфармацыі айчыннай бухгалтарскай справаз-
дачнасці ў фармат, які адпавядае міжнародным стандартам. Аднак па 
прычыне недастаткова высокага навуковага і метадычнага ўзроўню 
ўказаныя метадычныя рэкамендацыі былі адменены загадам 
Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь № 251 ад 25 кастрычніка 
2011 г. 

У цяперашні час практычна ўсе нарматыўныя дакументы, якія 
рэгламентуюць рахункаводства і фінансавую справаздачнасць у Рэс-
публіцы Беларусь, распрацоўваюцца і зацвярджаюцца з іх увязкай з 
палажэннямі канкрэтных міжнародных стандартаў фінансавай спра-
ваздачнасці. Трэба, аднак, адзначыць наяўнасць як неапраўданага 
капіравання некаторых палажэнняў міжнародных стандартаў у адных 
нарматыўных дакументах, так і неабгрунтаваную адмову ад іх выка-
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рыстання ў другіх. Асноўная ўвага распрацоўшчыкаў айчынных нар-
матыўных дакументаў сканцэнтравана на выкарыстанні міжнарод-
ных стандартаў у якасці асновы для распрацоўкі нарматыўных права-
вых актаў па рахункаводству і справаздачнасці. Аднак для даскана-
лення рахункаводства ў Рэспубліцы Беларусь больш карысны мета-
дычныя палажэнні, выкладзеныя ў Канцэптуальных прынцыпах 
фінансавай справаздачнасці. Гэта самастойны дакумент, прыняты Ра-
дай па міжнародных стандартах фінансавай справаздачнасці, які 
фарміруе канцэптуальную аснову стандартаў.  

Пры распрацоўцы нацыянальных нарматыўных дакументаў па 
рахункаводстве неабходна выкарыстаць той жа прынцып, што і між-
народных стандартаў фінансавай справаздачнасці: ад агульнага да 
прыватнага. Агульнай асновай павінны стаць Канцэптуальныя прын-
цыпы фінансавай справаздачнасці, якім у Рэспубліцы Беларусь не 
ўдзяляецца адпаведная іх значэнню ўвага. Разыходжанні паміж ука-
занымі прынцыпамі і непасрэдна стандартамі сведчаць аб наяўнасці 
недахопаў у дадзенай сістэме, якія няма сэнсу пераносіць у айчынны 
ўлік. 

У вучэбным дапаможніку выкладзены комплекс метадычных ас-
пектаў трансфармацыі паказчыкаў уліку айчынных арганізацый у 
фармат міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці. У ад-
паведнасці з прынцыпамі міжнародных стандартаў раскрыта мето-
дыка рахункаводства актываў, абавязацельстваў, капіталу, даходаў і 
расходаў, якая параўноўваецца з беларускімі метадычнымі падыхо-
дамі да іх уліку. Для сістэматызацыі даных аб выяўленых разыход-
жаннях паміж айчыннай і міжнароднай методыкамі ўліку рас-
працаваны трансляцыйны план рахункаў, які выкарыстоўваецца для 
складання рэкласіфікацыйных і карэкціровачных праводак. Кніга ілю-
струецца табліцамі, схемамі і лічбавымі прыкладамі, якія раскры-
ваюць методыкі трансфармацыі справаздачнасці беларускіх аргані-
зацый згодна з прынцыпамі міжнародных стандартаў. 

Прадметную базу, на аснове якой сфарміраваўся змест вучэбнага 
дапаможніка, стварылі афіцыйны пераклад міжнародных стандартаў 
фінансавай справаздачнасці на рускую мову, размешчаны на сайце 
Рады па міжнародных стандартах рахункаводства (www.iasb.org), а 
таксама нарматыўныя дакументы, якія рэгламентуюць рахунка-
водства ў Рэспубліцы Беларусь. Вучэбны дапаможнік поўнасцю ад-
павядае адукацыйнаму стандарту спецыяльнасці ―Рахункаводства, 
аналіз і аўдыт‖ і вучэбным праграмам курсаў ―Міжнародныя стандар-
ты фінансавай справаздачнасці‖ і ―Рахункаводства ў грамадска 

http://www.iasb.org/
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значымых арганізацыях‖. 
Асноўная ўвага ў вучэбным дапаможніку сканцэнтравана на ме-

тодыках трансфармацыі фінансавай справаздачнасці айчынных арга-
нізацый у фармат міжнародных стандартаў. Прапанаваныя фарматы 
справаздач аб фінансавым стане, сукупным прыбытку, а таксама 
іншыя формы трансфармацыйных дакументаў і карэкціровачных раз-
лікаў носяць рэкамендацыйны характар. Іх галоўнае прызначэнне за-
ключаецца ў стварэнні метадычнай асновы для забеспячэння ву-
чэбнага працэсу. Для мэт практычнага выкарыстання яны могуць 
удасканальвацца і відазмяняцца з улікам асаблівасцей дзейнасці 
канкрэтных арганізацый. 

Аўтар спадзяецца, што кніга будзе карыснай як для студэнтаў 
устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях ―Рахункаводства, 
аналіз і аўдыт‖ і ―Аўдыт і рэвізія‖, так і выкладчыкаў ды спецыя-
лістаў, якія займаюцца падрыхтоўкай кадраў або практычнай дзей-
насцю па ўказаных кірунках эканамічнай работы. 

 
Аўтар 
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Раздзел 1. ТРАНСФАРМАЦЫЯ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ  

АБ ФІНАНСАВЫМ СТАНЕ Ў ФАРМАТ МІЖНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТАЎ 

 
1.1. Магчымыя фарматы справаздачы аб фінансавым  

стане пры пераходзе на міжнародныя стандарты фінансавай 
справаздачнасці  

 
Пры першай падрыхтоўцы справаздачы аб фінансавым стане (sta-

tement of financial position) у фармаце міжнародных стандартаў арга-
нізацыя павінна кіравацца стандартам IFRS-1 ―Прыняцце міжнарод-
ных стандартаў фінансавай справаздачнасці ўпершыню‖. Першая фі-
нанcавая справаздачнасць па міжнародных стандартах (first IFRS fi-
nancial statements) — гэта першая гадавая фінансавая справаздача, у 
якой арганізацыя прыняла міжнародныя стандарты шляхам непасрэд-
на выказанай і безагаворачнай заявы аб яе адпаведнасці патрабаван-
ням указаных стандартаў. Стандарт патрабуе, каб арганізацыя за-
бяспечыла адпаведнасць усім міжнародным стандартам, якія дзей-
нічалі на дату пераходу. 

Датай пераходу на міжнародныя стандарты фінансавай справа-
здачнасці (date of transition to IFRSs) з'яўляецца пачатак самага рання-
га перыяду, за які арганізацыя падае параўнальную інфармацыю ў 
адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздач-
насці ў сваѐй першай справаздачы. Дапусцім, арганізацыя ўпершыню 
распрацоўвае справаздачнасць у адпаведнасці з міжнароднымі стан-
дартамі за 2013 г. Паколькі ў фінансавай справаздачнасці неабходна 
раскрыць інфармацыю за справаздачны і папярэднія гады, датай пе-
раходу будзе 1 студзеня 2011 г. 

Зыходзячы з рэтраспектыўнага падыходу арганізацыя павінна на 
дату пераходу падрыхтаваць пачатковую справаздачу аб фінансавым 
стане, якая адпавядае міжнародным стандартам (opening IFRS state-
ment of financial position). Паколькі такі баланс з'яўляецца зыходным 
пунктам для вядзення ўліку па міжнародных стандартах, перад яго 
складаннем неабходна выканаць наступныя патрабаванні: 

1) прызнаць усе актывы і абавязацельствы, раскрыццѐ якіх патра-
буецца міжнароднымі стандартамі; 

2) не прызнаваць артыкулы балансу ў якасці актываў і абавяза-
цельстваў, калі міжнародныя стандарты не дапускаюць такога пры-
знання; 

3) перакласіфікаваць тыя артыкулы, якія былі прызнаныя айчын-
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нымі нарматыўнымі дакументамі як адзін від актыву, абавязацель-
стваў або кампаненты капіталу, аднак адпаведна міжнародным стан-
дартам адносяцца да іншага тыпу; 

4) для ацэнкі ўсіх прызнаных актываў і абавязацельстваў прымя-
ніць міжнародныя стандарты. 

Тая ўліковая палітыка (accounting policy), якую арганізацыя будзе 
выкарыстоўваць пры вядзенні ўліку і распрацоўцы фінансавай спра-
ваздачнасці па міжнародных стандартах, можа адрознівацца ад той 
палітыкі, якую яна выкарыстоўвала на тую ж дату ў адпаведнасці з 
нацыянальнымі правіламі ўліку. У сувязі з гэтым узнікаюць адпавед-
ныя карэкціроўкі (adjustments) па прычыне падзей і аперацый, якія 
мелі месца да пераходу на міжнародныя стандарты (events and trans-
actions before the date of transition to IFRSs). Арганізацыя абавязана 
прызнаць гэтыя карэкціроўкі на момант пераходу на міжнародныя 
стандарты або непасрэдна ў неразмеркаваным прыбытку, або, калі 
гэта мэтазгодна, у іншай катэгорыі капіталу. Прынятая ўліковая 
паліты-ка павінна адпавядаць патрабаванням усіх міжнародных стан-
дартаў, якія дзейнічаюць на справаздачную дату першай фінансавай 
справаздачы, распрацаванай у адпаведнасці з указанымі стандартамі. 

Для таго, каб ажыццявіць трансфармацыю рахунковага балансу, 
загадзя трэба ўявіць, якія раздзелы і артыкулы ў ім будуць пададзе-
ныя. Гэта патрабуе ўважлівага вывучэння міжнароднага стандарта 
IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖, а таксама раздзела ―Рас-
крыццѐ інфармацыі‖ іншых міжнародных стандартаў. Мэтазгодна 
скласці макет справаздачы аб фінансавым стане, указаўшы ў ім раз-
дзелы, групы і артыкулы. Варыянт такога макета, дзе актывы раскры-
ваюцца ў парадку памяншэння ліквіднасці, а абавязацельствы і 
капітал — у парадку ўбывання іх магчымага выключэння са складу 
крыніц фінансавання актываў, прыведзены ў табліцы 1.1. 

Магчымы і іншы падыход да распрацоўкі макета балансавай спра-
ваздачы, які таксама дапускаецца міжнароднымі стандартамі фінан-
савай справаздачнасці. Сутнасць альтэрнатыўнага варыянту заключа-
ецца ў тым, што кароткатэрміновая крэдыторская запазычанасць пры-
водзіцца ў актыве балансу як адмоўная велічыня, якая адымаецца ад 
сумы актываў арганізацыі. Атрыманая велічыня чыстых актываў, або, 
як яе яшчэ называюць, рабочага капіталу, балансуецца сумай доўга-
тэрміновых абавязацельстваў і капіталу. Макет такога балансу пры-
ведзены ў табліцы 1.2. 
Стандарт IFRS-1 ―Прыняцце міжнародных стандартаў фінансавай 
справаздачнасці ўпершыню‖ дазваляе арганізацыям адступіць ад аба- 
вязковай адпаведнасці пачатковага балансу кожнаму міжнароднаму 
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стандарту. Магчымае адступленне заключаецца ў забароне рэтраспек- 
тыўнага выкарыстання некаторых аспектаў шэрагу стандартаў. Кам-
паніям дазваляецца выбраць адно з некалькіх вызваленняў ад патра-
баванняў стандартаў. Пералік такіх вызваленняў вялікі, аднак аргані-
зацыя можа выбраць толькі адно, напрыклад, скарыстаць вызваленне 
ў дачыненні прыняцця справядлівай або пераацэненай вартасці ў 
якасці ўмоўна-першапачатковай. 

 
Табліца 1 .1  — Магчымы фармат справаздачы аб фінансавым стане пры  

пераходзе на міжнародныя стандарты: актывы — у парадку 
памяншэння ліквіднасці; абавязацельствы і капітал — у па-
радку ўбывання іх магчымага выключэння са складу крыніц 
фінансавання актываў  

 

Найменне раздзелаў, 

груп і артыкулаў 

На пачатак 
папярэдняга 

года 

Справаздачны год 

Сума на 

пачатак года 

Сума на ка-

нец года 

АКТЫВЫ    

1. Кароткатэрміновыя актывы    

1.1. Грашовыя сродкі і іх эквіваленты    

1.2. Дэбіторская завінавачанасць    

1.3. Кароткатэрміновыя фінансавыя інвестыцыі    

1.4. Запасы    

1.5. Іншыя кароткатэрміновыя актывы    

1.6. Доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для 

продажу 

 
  

1.7. Усяго кароткатэрміновых актываў    

2. Доўгатэрміговыя актывы    

2.1. Доўгатэрміновыя фінансавыя актывы    

2.2. Адкладзеныя падатковыя актывы    

2.3. Нематэрыяльныя актывы    

2.4. Інвестыцыйная нерухомасць    

2.5. Незавершаныя матэрыяльныя і 
нематэрыяльныя інвестыцыі 

 
  

2.6. Асноўныя актывы    

2.7. Асноўныя сродкі сацыяльнай сферы    

2.8. Адтэрмінаваныя расходы капітальнага ха-

рактару 
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2.9. Іншыя доўгатэрміновыя актывы    

 

Заканчэнне табліцы 1 .1  

Найменне раздзелаў, 
груп і артыкулаў 

На пачатак 

папярэдняга 

года 

Справаздачны год 

Сума на 

пачатак года 

Сума на ка-

нец года 

2.10. Усяго доўгатэрміновых актываў    

БАЛАНС    

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ І КАПІТАЛ    

3. Абавязацельствы    

3.1. Кароткатэрміновыя абавязацельствы    

3.2 Адкладзеныя на кароткатэрміновы перыяд 
даходы 

 
  

3.3. Абавязацельствы, якія адносяцца да доўга-
тэрміновых актываў, прызначаных для продажу 

 
  

3.4. Доўгатэрміновыя абавязацельствы    

3.5. Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы    

3.6. Усяго абавязацельстваў    

4. Капітал    

4.1. Уклады ўласнікаў у капітал    

4.2. Капітал, зароблены арганізацыяй    

4.3. Змяненне вартасці маѐмасці    

4.4. Усяго ўласнага капіталу    

БАЛАНС    

 
Першая фінансавая справаздача арганізацыі, складзеная па міжна-

родных стандартах, павінна распрацоўвацца згодна са стандартам 
IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ і ўключаць параўналь-
ную інфармацыю (comparative information), якая адпавядае міжнарод-
ным стандартам не менш як за адзін год. Аднак параўнальная інфар-
мацыя не абавязкова павінна адпавядаць стандартам IAS-32 ―Фінан-
савыя інструменты — падача інфармацыі‖ і IFRS-7 ―Фінансавыя інст-
рументы — раскрыццѐ інфармацыі‖. Арганізацыя абавязана раскрыць 
уплыў пераходу ад нацыянальных правілаў вядзення рахункаводства да 
складання справаздачнасці па міжнародных стандартах на яе фінан-
савы стан, вынікі дзейнасці і рух грашовых сродкаў. 
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Табліца 1 .2  — Магчымы фармат справаздачы аб фінансавым стане  

пры пераходзе на міжнародныя стандарты: чыстыя актывы  
ў парадку ўзрастання ліквіднасці і крыніцы іх фінансавання 

Найменне раздзелаў, груп і артыкулаў 
На пачатак 
папярэдня-

га года 

Справаздачны год 

Сума  
на пача-
так года 

Сума  
на канец 

года 

Раздзел 1. Доўгатэрміновыя актывы    

1.1. Асноўныя актывы    

1.2. Асноўныя сродкі сацыяльнай сферы    

1.3. Адтэрмінаваныя расходы капітальнага характару    

1.4. Нематэрыяльныя актывы    

1.5. Інвестыцыйная нерухомасць    

1.6. Незавершаныя матэрыяльныя і нематэрыяльныя 

інвестыцыі 
   

1.7. Доўгатэрміновыя фінансавыя інвестыцыі    

1.8. Адкладзеныя падатковыя актывы    

1.9. Іншыя доўгатэрміновыя актывы    

1.10. Усяго доўгатэрміновых актываў    

Раздзел 2. Кароткатэрміновыя актывы    

2.1. Запасы    

2.2. Дэбіторская завінавачанасць    

2.3. Грашовыя сродкі і іх эквіваленты    

2.4. Кароткатэрміновыя фінансавыя інвестыцыі    

2.5. Доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для 

продажу 
   

2.6. Іншыя кароткатэрміновыя актывы    

2.7. Усяго кароткатэрміновых актываў    

Ðàçäçåë 3. Êàðîòêàòýðí³ìîâûÿ àáàâÿçàôåëüðòâû 

(аднімаюцца) 
   

3.1. Абавязацельствы па кароткатэрміновых бан-

каўскіх крэдытах 
   

3.2. Рахункі пастаўшчыкоў і вэксалі да аплаты    

3.3. Бягучая частка доўгатэрміновых абавязацельстваў    

3.4. Абавязацельствы, якія адносяцца да доўга-

тэрміновых актываў, прызначаных для продажу 
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3.5. Іншыя кароткатэрміновыя абавязацельствы    

3.6. Усяго кароткатэрміновых абавязацельстваў    

Заканчэнне табліцы 1 .2  

Найменне раздзелаў, груп і артыкулаў 
На пачатак 
папярэдня-

га года 

Справаздачны год 

Сума  
на пача-
так года 

Сума  
на канец 

года 

Баланс — чыстыя актывы (рад. 1.8 + рад. 2.7 – 

– рад. 3.6) 

   

Раздзел 4. Доўгатэрміновыя абавязацельствы    

4.1. Абавязацельствы па доўгатэрміновых крэдытах 

і пазыках 

   

4.2. Іншыя доўгатэрміновыя абавязацельствы    

4.3 Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы    

4.4. Усяго доўгатэрміновых абавязацельстваў    

Раздзел 5. Уласны капітал    

5.1. Акцыянерны капітал    

5.2. Выкупленыя ўласныя акцыі (мінус)    

5.3. Долі, якія не кантралююцца    

5.4. Рэзервы, створаныя за кошт чыстага прыбытку    

5.5. Неразмеркаваны чысты прыбытак    

5.6. Іншыя крыніцы ўласнага капіталу    

5.7. Усяго ўласнага капіталу    

6. Баланс — крыніцы фінансавання чыстых ак-

тываў (рад. 4.4 + рад. 5.7) 

   

 
1.2. Карэкціроўка ў першапачатковым балансе,  

распрацаваным па міжнародных стандартах,  
складу і ацэнкі асноўных сродкаў 

 
Пры пераходзе на міжнародныя стандарты фінансавай справаздач-

насці можа ўзнікнуць неабходнасць карэкціровак як складу, так і 
ацэнкі асноўных сродкаў. Прадпрыемства можа ацаніць аб'ект асноў-
ных сродкаў на дату пераходу на міжнародныя стандарты па справяд- 
лівай вартасці (fair value) і выкарыстаць яе ў якасці ўмоўнай першапа-
чатковай  вартасці (deemed cost) на гэту дату. Калі прадпрыемства вы- 
карыстоўвае ў сваѐй першапачатковай справаздачы аб фінансавым 
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стане справядлівую вартасць у якасці ўмоўнай першапачатковай вар-
тасці, то па кожным артыкуле асноўных сродкаў яно павінна рас-
крыць сумы гэтых вартасцей і сумы карэкціровак. 

Стандарт IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ не прадугледжвае вартаснага 
мінімуму аднясення актываў да асноўных сродкаў, як, дарэчы, і ай-
чынная Інструкцыя па рахункаводстве асноўных сродкаў. Аргані-
зацыі самі ўстанаўліваюць ліміт аднясення аб'ектаў да асноўных 
сродкаў, велічыня якога залежыць ад галіны і аб'ѐмаў гаспадарчай 
дзейнасці. Уліковая палітыка, што выкарыстоўваецца арганізацыяй 
пры падрыхтоўцы пачатковай справаздачы аб фінансавым стане па 
міжнародных стандартах, можа адрознівацца ад уліковай палітыкі, 
якая прымяняецца для вядзення ўліку па нацыянальных правілах. Зы-
ходзячы з гэтага пры складанні першай справаздачы аб фінансавым 
стане ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі можа ўзнікнуць не-
абходнасць рэкласіфікацыі аб'ектаў уліку, адлюстраваных на рахунку 
01 ―Асноўныя сродкі‖ і субрахунку 10-9 ―Інвентар і гаспадарчыя пры-
лады, інструменты‖. Некаторыя аб'екты, якія па айчынным закана-
даўстве прызнаваліся як інвентар і гаспадарчыя прылады, у фінан-
савай справаздачнасці, складзенай па міжнародных стандартах, мо-
гуць прызнавацца як асноўныя сродкі або наадварот. 

На балансах большасці буйных арганізацый знаходзяцца аб'екты 
асноўных сродкаў сацыяльнай сферы. Гэта дзіцячыя сады, пансіяна-
ты і іншыя аб'екты, выдаткі па ўтрыманні якіх нясуць арганізацыі. 
Яны не адпавядаюць тым патрабаванням да актываў, якія прад'яўля-
юцца міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці. Указа-
ныя стандарты трактуюць актывы як рэсурсы, што кантралююцца 
кампаніяй і якія былі атрыманы ў выніку падзей мінулых перыядаў, 
ад якіх арганізацыя чакае эканамічных выгад у будучых перыядах. 

Аднак арганізацыя не атрымлівае эканамічнай выгады ад аб'ектаў 
сацыяльнай сферы, калі толькі не здае іх у арэнду. Разам з тым нельга 
адназначна сказаць, што такія аб'екты не прыносяць арганізацыі ка-
рысці. Праблема заключаецца ў тым, што гэту карысць практычна 
немагчыма выразіць у грашовай форме як прыбытак, што не можа 
з'яўляцца падставай для выключэння такіх аб'ектаў са справаздачы аб 
фінансавым стане. У сувязі з гэтым у прапанаваны трансляцыйны 
план рахункаў для пераводу фінансавай справаздачнасці ў фармат 
міжнародных стандартаў уключана група 109 ―Асноўныя сродкі са-
цыяльнай сферы‖. 

 

Дапусцім, на балансе арганізацыі знаходзіцца пансіянат, асноўныя сродкі якога 

складаюць па першапачатковай (узнаўленчай) вартасці 736 849 тыс. руб., а сума на-
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лічанага зносу — 312 127 тыс. руб. З мэтай карэктнага адлюстравання актываў у пачат-

ковым балансе, складзеным у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі фінансавай 

справаздачнасці, неабходна зрабіць наступныя рэкласіфікацыйныя праводкі: 
1) дэбет рахунку 1090 ―Першапачатковая (узнаўленчая) вартасць асноўных срод-

каў сацыяльнай сферы‖, крэдыт рахунку 01 ―Асноўныя сродкі‖ — на суму 736 849 
тыс. руб.; 

2) дэбет рахунку 02 ―Амартызацыя асноўных сродкаў‖, крэдыт рахунку 1091 
―Знос асноўных сродкаў сацыяльнай сферы‖ — на суму 312 127 тыс. руб. 

 

Карыстальнікі павінны мець уяўленне аб тым, наколькі значным 
для арганізацыі з'яўляецца такі цяжар, таму вартасць аб'ектаў са-
цыяльнай сферы можна адлюстраваць у балансе асобным артыкулам.  
У заўвагах можна раскрыць інфармацыю аб відах асноўных сродкаў 
сацыяльнай сферы, іх першапачатковай вартасці і назапашаным зно-
се, намеры адносна перадачы ў муніцыпальную ўласнасць. У справа-
здачы аб сукупным прыбытку мэтазгодна выдзяліць у асобны арты-
кул расходы, звязаныя з іх утрыманнем. 

Пры падрыхтоўцы першапачатковай справаздачы аб фінансавым 
стане можа ўзнікнуць неабходнасць карэкціроўкі балансавай вартасці 
асноўных сродкаў (adjustment carrying amounts of property, plant and 
equipment). Для гэтага арганізацыі могуць спатрэбіцца разліковыя 
ацэнкі (estimates) і карэкціровачныя праводкі (carrying entries) на дату 
пераходу на міжнародныя стандарты. Разліковыя ацэнкі павінны ад-
люстроўваць умовы, якія існавалі на дату пераходу. Аднак спачатку 
неабходна зрабіць карэкціроўкі, якія адлюстроўваюць адрозненні ва 
ўліковых палітыках (adjustments to reflect any difference in accounting 
policies). 

 
Дапусцім, першапачатковая вартасць аб'екта асноўных сродкаў, адпаведна ай-

чынным правілам, на момант увядзення яго ў эксплуатацыю складала 273 320 тыс. 
руб. Аб'ект знаходзіўся ў эксплуатацыі 4 гады, пры тэрміне выкарыстання 10 гадоў. 
Пры пераходзе на міжнародныя стандарты арганізацыя павінна праверыць дадзеную 
ацэнку на адпаведнасць указаным стандартам. Магчыма, што некаторыя элементы 
такой ацэнкі не трэба ўключаць у першапачатковую вартасць па правілах міжнарод-
ных стандартаў. Аднак, паколькі 4 гады назад арганізацыя не вяла рахункаводства па 
міжнародных стандартах, гэтыя элементы былі ўключаны ў першапачатковую вар-
тасць аб'екта асноўных сродкаў. 

Няхай у нашым прыкладзе, згодна з Інструкцыяй па рахункаводстве асноўных сродкаў 
у рэдакцыі пастановы Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 29. 12. 2007 г. № 207 
у велічыню першапачатковай вартасці дадзенага аб'екта былі ўключаны курсавыя 
рознасці ад пераацэнкі крэдыторскай запазычанасці па абавязацельствах, звязаных з 
набыццѐм асноўных сродкаў, выражаных у замежнай валюце, на суму 8 210 тыс. руб. 
Паколькі міжнародны стандарт рахункаводства IAS-21 ―Уплыў змяненняў валютных 
курсаў‖ абавязвае курсавыя рознасці, што ўзнікаюць пры разліках па грашовых 
артыкулах або пры пераліку грашовых артыкулаў па курсах, якія адрозніваюцца ад 
курсаў, па якіх яны былі першапачаткова прызнаны, адлюстроўваць у складзе пры-
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быткаў і страт у тым перыядзе, у якім яны ўзнікаюць, то пры праверцы ацэнкі аб'екта 
асноўных сродкаў на адпаведнасць міжнародным стандартам на ўказаную суму неаб-
ходна паменшыць вартасць асноўных сродкаў. 

Магчыма і адваротная сітуацыя, калі першапачатковую вартасць 
аб'екта асноўных сродкаў трэба павялічыць. Напрыклад, міжнародны 
стандарт фінансавай справаздачнасці IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ пра-
дугледжвае абавязковае ўключэнне ў першапачатковую вартасць раз-
ліковую велічыню выдаткаў на дэмантаж, ліквідацыю аб'екта асноў-
ных сродкаў (initial estimate of the costs of dismantling and removing the 
item) і ўзнаўленне прыродных рэсурсаў (restoring the site on which it is 
located) на тым участку, які займаў дадзены аб'ект. Так як Інструкцыя 
па рахункаводстве асноўных сродкаў, зацверджаная пастановай Мі-
ністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь № 26 ад 30 красавіка 2012 г., 
дапускае такі элемент першапачатковай вартасці асноўных сродкаў, 
аднак не прадпісвае абавязковае яго ўключэнне, пры пераходзе на 
міжнародныя стандарты можа ўзнікнуць неабходнасць зрабіць 
патрэбныя разлікі, вызначыць велічыню такіх выдаткаў у цэнах на 
момант увядзення аб'екта ў эксплуатацыю і павялічыць першапачат-
ковую яго вартасць.  

 

Працягваючы  прыведзены раней прыклад, дапусцім, што гэта велічыня склала  

39 170 тыс. руб. У канчатковым выніку першапачатковая вартасць аб’екта асноўных 

сродкаў, якая адпавядае патрабаванням міжнародных стандартаў, складзе 

 

273 320 – 8 210 + 39 170 = 304 280 тыс. руб. 

 

Пасля праверкі першапачатковай ацэнкі на адпаведнасць міжнародным стандар-

там неабходна вызначыць тэрмін карыснага ўжывання аб'екта, метад яго амартыза-

цыі, які адпавядае стандарту IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ і разлічыць назапашаную 

амартызацыю на дату пераходу на міжнародныя стандарты. У адрозненне ад айчын-

най уліковай практыкі, тэрмін карыснай эксплуатацыі (useful life) і метад налічэння 

амартызацыі (depreciation method) з'яўляюцца не элементамі ўліковай палітыкі, якія 

павіненны паслядоўна выкарыстоўвацца ад аднаго справаздачнага перыяду да друго-

га, а ўсяго толькі разліковай велічынѐй, як гэта адзначана ў стандарце IAS-8 ―Уліко-

вая палітыка, змяненні ў разліковых ацэнках і памылкі‖. 

Уявім, што ў прыведзеным прыкладзе на працягу чатырох гадоў эксплуатацыі 

аб'екта арганізацыя налічвала амартызацыю па метадзе сумы лічбаў гадоў карыснай 

эксплуатацыі аб'екта. Пры суме лічбаў гадоў карыснай эксплуатацыі  

 

10 × (10 + 1) : 2 = 55, 

 

амартызацыя аб'екта вызначыцца наступным чынам: 

 

першы год — 273 320 × 10 : 55 = 49 695 тыс. руб.; 



 
17 

другі год — 273 320 × 9 : 55 = 44 725 тыс. руб.; 

трэці год — 273 320 × 8 : 55 = 39 756 тыс. руб.; 

чацвѐрты год — 273 320 × 7 : 55 = 34 786 тыс. руб. 
Усяго за чатыры гады сума назапашанай амартызацыі складзе 
 

49 695 + 44 725 + 39 756 + 34 786 = 168 962 тыс. руб., 
 

а рэшткавая вартасць аб'екта вызначыцца ў памеры 
 

273 320 – 168 962 = 104 358 тыс. руб. 
 

Аднак стандарт IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ рэкамендуе арганіза-
цыям выкарыстоўваць адзін з наступных трох метадаў налічэння 
амартызацыі: метад раўнамернага налічэння (straight-line method), ме-
тад астатку, які памяншаецца (diminishing balance method) і метад 
адзінак вытворчасці (units of production method), які яшчэ можа назы-
вацца вытворчым метадам. Паколькі ўказаны стандарт не рэкамен-
дуе выкарыстанне метаду сумы лічбаў гадоў карыснай эксплуатацыі 
аб'екта, узнікае неабходнасць вызначыць назапашаную амартызацыю 
па методыцы, якая адпавядае ўказанаму стандарту. Дапусцім, пры пе-
раходзе на міжнародныя стандарты арганізацыя выбрала метад астат-
ку, які памяншаецца. Указаны метад адносіцца да катэгорыі паскора-
най амартызацыі і прадугледжвае памяншэнне сумы амартызацыі на 
працягу тэрміну карыснай службы аб'екта. 

 
Дапусцім, пры пераходзе на міжнародныя стандарты ўліку і фінансавай спра-

ваздачнасці арганізацыя вырашыла выкарыстаць каэфіцыент паскарэння 2,3. Ліквіда-
цыйная вартасць (residual value) аб'екта нязначная і таму не адыгрывае ніякай ролі 
пры налічэнні амартызацыі. Норма амартызацыі ў такім выпадку складзе 

 
100 : 10 × 2,3 = 23%, 

 
а _акопленная сума амартызацыі і балансавая (рэшткавая) вартасць аб'екта, якая 
адпавядае патрабаванням стандарта IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖, на момант пераходу 
на міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці можа быць разлічаная па ме-
тодыцы, прыведзенай у табліцы 1.3. 
 
Табліца 1 .3  — Разлік балансавай (рэшткавай) вартасці аб'екта асноўных 

сродкаў на момант пераходу на міжнародныя стандарты 
фінансавай справаздачнасці 

Год 

Балансавая  
(рэшткавая)  

вартасць на  
пачатак года,  

тыс. руб. 

Норма амар-
тызацыі, % 

Сума амартызацыі 
(сл. 2 × сл. 3 : 100),  

тыс. руб.  

 

Балансавая  

(рэшткавая) вар-
тасць на канец  

справаздачнага  

года (сл. 1 – сл. 4), 
тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 

Першы 304 280 23 69 984 234 296 

Заканчэнне табліцы 1 .3  

Год 

Балансавая  

(рэшткавая)  

вартасць на  

пачатак года,  
тыс. руб. 

Норма амар-

тызацыі, % 

Сума амартызацыі 

(сл. 2 × сл. 3 : 100), 
тыс. руб.  

 

Балансавая  

(рэшткавая) вар-

тасць на канец  
справаздачнага  

года (сл. 1 – сл. 4), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

Другі 234 296 23 53 888 180 408 

Трэці 180 408 23 41 494 138 914 

Чацвѐрты 138 914 23 31 950 106 964 

Падрахунак х х 197 316 х 

 

Уявім, што ў нашым прыкладзе аб'ектам асноўных сродкаў з'яўляецца комплекс 

прадметаў, якія ў сукупнасці складаюць вытворчую аўтаматычную лінію і выкон-

ваюць увесь цыкл аперацый па апрацоўцы вырабаў. У прапанаваным раней трансля-

цыйным плане рахункаў для трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў міжнарод-

ны фармат для ўліку такіх асноўных сродкаў выкарыстоўваюцца рахункі 1012 

―Машыны і абсталяванне‖ і 1022 ―Амартызацыя машын і абсталявання‖. Паколькі 

пры вядзенні ўліку па міжнародных стандартах сумы такіх карэкціровак былі б 

прызнаныя як даходы або расходы арганізацыі, пры першай трансфармацыі фінанса-

вай справаздачнасці іх трэба адкарэкціраваць з дапамогай рахунку 3851 ―Чысты пры-

бытак (чыстыя страты) арганізацыі мінулых гадоў‖. 

Такія карэкціроўкі выконваюцца пасля рэкласіфікацыйных праводак і складання 

пробнага балансу, таму, як вынікае з прыведзеных разлікаў, на момант пераходу на 

міжнародныя стандарты неабходна зрабіць наступныя карэкціровачныя праводкі: 

1) павялічыць першапачатковую вартасць аб'екта асноўных сродкаў на  

 

304 280 – 273 320 = 30 960 тыс. руб. 

 

запісам па дэбеце рахунку 1012 ―Машыны і абсталяванне‖ і крэдыце рахунку 3851 

―Чысты прыбытак (чыстыя страты) мінулых гадоў‖; 

2) павялічыць накопленую амартызацыю аб'екта асноўных сродкаў на  

 

197 316 – 168 962 = 28 354 тыс. руб. 

 

запісам па дэбеце рахунку 3851 ―Чысты прыбытак (чыстыя страты) арганізацыі міну-

лых гадоў‖ і крэдыце рахунку 1022 ―Амартызацыя машын і абсталявання‖. 

 

Безумоўна, зрабіць такія разлікі па ўсіх аб'ектах асноўных сродкаў 
вялікай арганізацыі вельмі працаѐмкая работа. Таму, калі арганізацыя 
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не скарыстала права на адно вызваленне ад абавязковай адпаведнасці 
пачатковага балансу кожнаму міжнароднаму стандарту, то для ацэнкі 
асноўных сродкаў на дату пераходу могуць быць выкарыстаны: 

а) справядлівая вартасць на дату пераходу; 
б) вартасць на дату апошняй пераацэнкі; 
в) ацэнка, якая была зроблена ў сувязі з пэўнай падзеяй (прываты-
зацыя, першаснае адкрытае размяшчэнне акцый і іншыя падзеі). 

 
 

1.3. Карэкціроўка ацэнкі запасаў 
у першапачатковым балансе,  

складзеным па міжнародных стандартах 
 
Як вынікае з міжнароднага стандарта IAS-2 ―Запасы‖, таварна-ма-

тэрыяльныя каштоўнасці ў справаздачнасці павінны адлюстроўвацца 
па найменшай з дзвюх ацэнак: сабекошце або рыначнай цане. Пры 
гэтым сабекошт з'яўляецца галоўнай зыходнай асновай вартаснай 
ацэн-кі запасаў. Аднак айчынная методыка вызначэння фактычнага 
сабекошту запасаў завышае гэту велічыню. Стандарт IAS-2 ―Запасы‖ 
не прадугледжвае ўключэння ў сабекошт незавершанай вытворчасці і 
га-товай прадукцыі звышнарматыўных страт сыравіны, затрачанай 
працы і іншых вытворчых выдаткаў (abnormal amounts of wasted mate-
rials, labour or production costs). 

Міжнародны стандарт IAS-23 ―Расходы па пазыках‖ вызначае тыя 
рэдкія выпадкі, калі ў сабекошт запасаў (inventory cost) уключаюцца 
выплачаныя працэнты па атрыманых пазыках. Асноўны падыход ука-
занага стандарта заключаецца ў тым, што выдаткі па пазыках павін-
ны прызнавацца ў якасці расходаў таго справаздачнага перыяду,  
у якім яны былі панесеныя. Альтэрнатыўным падыходам з'яўляецца 
капіталізацыя выдаткаў па пазыках (capitalization of borrowing costs), 
якія непасрэдна адносяцца да набыцця, будаўніцтва або вытворчасці 
кваліфікаваных актываў. Капіталізацыя ажыццяўляецца шляхам 
уключэння выдаткаў па пазыках у вартасць кваліфікаваных актываў 
(qualifying assets), да якіх адносяцца актывы, падрыхтоўка каторых да 
выкарыстання або продажу патрабуе значнага часу. 

Інструкцыя аб парадку выкарыстання тыпавога плана рахункаў, 
зацверджаная пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 
№ 50 ад 29 чэрвеня 2011 г. дазваляе ўмоўна-пастаянныя выдаткі, 
адлюстраваныя на дэбеце рахунку 25 ―Агульнавытворчыя выдаткі‖ не 
капіталізаваць у сабекошце запасаў, а адразу спісваць на дэбет рахун-
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ку 90 ―Рэалізацыя‖. Аднак большасць арганізацый, менталітэт га-
лоўных бухгалтараў якіх сфарміраваўся на аснове савецкай сістэмы 
рахункаводства, усе агульнавытворчыя выдаткі ўключаюць у сабе-
кошт прадукцыі, што абумоўлена яшчэ і складанасцю вызначэння 
велічыні ўмоўна-пастаянных выдаткаў. 

Па гэтай прычыне пры трансфармацыі справаздачы аб фінансавым 
стане ў фармат міжнародных станадартаў неабходна зрабіць карэкці-
ровачныя запісы, мэта якіх заключаецца ў выключэнні ўмоўна-пас-
таянных агульнавытворчых выдаткаў, якія не адпавядаюць нармаль-
най прадукцыйнасці, з сабекошту запасаў, паказаных у балансе, і 
ўключэнні гэтай сумы ў артыкул ―Кіраўніцкія расходы‖ справаздачы 
аб сукупным прыбытку. Сказанае адносіцца і да звышнарматыўных 
страт сыравіны, выкарыстанай працы ды іншых вытворчых выдаткаў. 
Для выканання гэтай задачы неабходна прасачыць рух агульнавыт-
ворчых выдаткаў і вызначыць тыя рахункі, на якіх яны засталіся.  

Як вядома, пасля заканчэння месяца сума расходаў, адлюстраваная 
на дэбеце рахунку 25 ―Агульнавытворчыя выдаткі‖, спісваецца пра-
водкай на дебет рахунку 20 ―Асноўная вытворчасць‖ з крэдыту ра-
хунку 25 ―Агульнавытворчыя выдаткі‖. Затым вызначаецца сабекошт 
вырабленай прадукцыі, які адлюстроўваецца па дэбеце рахунку 43 
―Гатовая прадукцыя‖ і крэдыце рахунку 20 ―Асноўная вытворчасць‖. 
Паколькі фактычны сабекошт пры выкарыстанні такой методыкі 
ўключае і ўмоўна-пастаянныя агульнавытворчыя выдаткі, якія не ад-
павядаюць нармальнай прадукцыйнасці, а таксама звышнарматыўныя 
страты сыравіны, выкарыстанай працы і іншыя непрадукцыйныя рас-
ходы, то на канец справаздачнага перыяду яны могуць застацца на 
дэбеце рахунку 20 ―Асноўная вытворчасць‖ у складзе сабекошту не-
завершанай вытворчасці або на рахунку 43 ―Гатовая прадукцыя‖ ў 
складзе сабекошту астаткаў гатовай прадукцыі. 

Для вывядзення ўмоўна-пастаянных агульнавытворчых выдаткаў з 
сабекошту незавершанай вытворчасці і гатовай прадукцыі неабходна 
вызначыць іх працэнт у агульнай велічыні дэбетавага абароту за 
справаздачны перыяд па рахунку 20 ―Асноўная вытворчасць‖. У якас-
ці справаздачнага перыяду можа быць прыняты месяц пры кароткім 
аперацыйным цыкле, квартал або нават і год пры працяглым апера-
цыйным цыкле.  

 

Дапусцім, за справаздачны перыяд дэбетавы абарот па рахунку 20 ―Асноўная вы-

творчасць‖ склаў 8 815 443 тыс. руб., а пералічаная на гэты рахунак велічыня ўмоўна-

пастаянных агульнавытворчых выдаткаў, якія не адпавядаюць нармальнай пра-

дукцыйнасці вытворчых магутнасцей, — 423 179 тыс. руб. Тады працэнт умоўна-

пастаянных агульнавытворчых выдаткаў, неправамерна ўключаных у сабекошт неза-
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вершанай вытворчасці і прадукцыі, складзе  

 

977 721 : 8 815 443 × 100 = 11,091%. 

Дапусцім, што астаткі незавершанай вытворчасці на канец справаздачнага 

перыяду, г. зн. на дату трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў фармат 

міжнародных стандартаў, склалі 568 314 тыс. руб., а гатовай прадукцыі — 2 723 110 

тыс. руб. Тады сума агульнавытворчых выдаткаў, якія ўвайшлі ў сабекошт незавер-

шанай вытворчасці, вызначыцца ў памеры  

 

568 314 × 11,091 : 100 = 6 303 тыс. руб., 

 

а ў сабекошт гатовай прадукцыі —  

 

2 723 110 × 11,091 : 100 = 302 020 тыс. руб. 

 

Папраўчыя запісы для трансфармацыі справаздач аб фінансавым стане і сукуп-

ным прыбытку будуць зроблены наступным чынам. Паколькі дадзеныя карэкціроўкі 

адносяцца да справаздачнага года, на іх суму неабходна паменшыць атрыманы за 

гэты перыяд фінансавы вынік. Такое памяншэнне можна ажыццявіць праз уведзены ў 

клас 5 ―Расходы‖ трансляцыйнага плану рахунак 5911 ―Адміністрацыйныя наклад-

ныя расходы‖. 

Карэкціровачныя праводкі будуць мець наступны выгляд: 

1) памяншэнне сабекошту астаткаў незавершанай вытворчасці на 6 303 тыс. руб. — 

дэбет рахунку 5911 ―Адміністрацыйныя накладныя расходы‖, крэдыт рахунку 1201 

―Незавершаны выпуск прадукцыі‖; 

2) памяншэнне сабекошту астаткаў гатовай прадукцыі на 302 020 тыс. руб. — 

дэбет рахунку 5911 ―Адміністрацыйныя накладныя расходы‖, крэдыт рахунку 1431 

―Гатовая прадукцыя прамысловасці‖; 

Пасля ўказаных праводак як актывы, так і ўласны капітал у справаздачы аб 

фінансавым стане, складзенай у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі, памян-

шаюцца на аднолькавую суму 308 323 тыс. руб.  

 

Прыведзены прыклад вельмі спрошчаны, паколькі парадак кальку-
лявання сабекошту прадукцыі на вытворчых прадпрыемствах больш 
складаны. З мэтай больш даступнага выкладання самой сутнасці ка-
рэкціроўкі балансавай вартасці абаротных актываў (adjustments car-
rying amounts of current assets) у адпаведнасці з патрабаваннямі між-
народных стандартаў, мы абстрагаваліся ад магчымага спісання вы-
даткаў, улічаных на рахунку 20 ―Асноўная вытворчасць‖, на такія 
рахункі як 10 ―Матэрыялы‖, 21 ―Паўфабрыкаты ўласнай вытвор-
часці‖, 28 ―Брак у вытворчасці‖ і г. д. На практыцы пры трансфар-
мацыі айчыннай фінансавай справаздачнасці трэба браць пад увагу 
ўсю схему калькуляцыі сабекошту прадукцыі і руху агульнагаспа-
дарчых выдаткаў. Больш дэталѐва гэта методыка раскрываецца ў па-
раграфах 1.6, 1.7 і 1.8 другой часткі вучэбнага дапаможніка. 
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Карэкціроўкі спатрэбяцца і тады, калі арганізацыя не ўключае ўсю 
суму ўмоўна-пастаянных вытворчых накладных расходаў у сабекошт 
прадукцыі. У такім выпадку сабекошт гатовай прадукцыі і незавер-
шанай вытворчасці неабходна павялічыць на суму пастаянных выт-
ворчых накладных выдаткаў. якія адпавядаюць нармальнай прадук-
цыйнасці вытворчых магутнасцей. 

Пасля правядзення ўказаных карэкціровачных разлікаў і праводак 
неабходна вызначыць тыя віды запасаў, сабекошт якіх перавышае 
магчымую чыстую вартасць рэалізацыі (net realizable value). Рознасць 
у ацэнцы такіх запасаў павінна спісвацца на павелічэнне страт спра-
ваздачнага перыяду з крэдытаваннем або непасрэдна рахункаў для 
ўліку запасаў, або рахункаў груп 114 ―Змяненне вартасці вытворчых 
запасаў‖ ці 149 ―Змяненне вартасці гатовай прадукцыі і тавараў‖. 
Дэбетуюцца пры гэтым адпаведныя рахункі груп 594 ―Расходы на 
стварэнне ацэначных рэзерваў‖ або 595 ―Абясцэньванне актываў‖. 
Запасы павінны спісвацца да ўзроўню чыстай вартасці рэалізацыі на 
індыві-дуальнай аснове.  

Для карыстальнікаў карыснай з'яўляецца інфармацыя аб баланса-
вай вартасці не толькі агульнай велічыні запасаў, але і асобных іх ві-
даў. Не менш важнае значэнне мае і інфармацыя аб змяненнях запа-
саў за справаздачны перыяд. Арганізацыя самастойна прымае рашэн-
не аб дэталізацыі або групоўцы падобных ці звязаных паміж сабой 
запасаў, якія адносяцца да аднаго і таго ж асартыменту вырабаў, 
маюць адно і тое ж прызначэнне або канчатковае выкарыстанне. 

 
 

1.4. Рэкамендацыі стандарта  
IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ інфармацыі‖  

па падачы карыстальнікам даных пра фінансавыя  
актывы і абавязацельствы 

 
Патрабаванні да арганізацый па раскрыцці інфармацыі аб фінан-

савых інструментах выкладзены ў стандарце IFRS-7 ―Фінансавыя ін-
струменты: раскрыццѐ інфармацыі‖. Указаны стандарт патрабуе, каб 
пададзеная ў справаздачнасці інфармацыя дазваляла карысталь-нікам 
ацаніць: 

1) наколькі істотным з'яўляецца ўплыў фінансавых інструментаў 
на фінансавы стан і фінансавыя вынікі дзейнасці арганізацыі; 

2) характар і памеры рызыкі, якую арганізацыя зведала на працягу 
справаздачнага перыяду і на яго канец у сувязі з фінансавымі інст-
рументамі, а таксама якім чынам яна кіруе гэтай рызыкай. 
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Выкладзеныя ў стандарце IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: рас-
крыццѐ інфармацыі‖ падыходы да падачы інфармацыі пра фінанса-
выя актывы і абавязацельствы дапаўняюць прынцыпы прызнання і 
ацэнкі фінансавых інструментаў, вызначаныя стандартамі IAS-32 ―Фі-
нансавыя інструменты: падача інфармацыі‖ і IFRS-9 ―Фінансавыя ін-
струменты‖. Стандарт IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ 
інфармацыі‖ прымяняецца як да фінансавых інструментаў, што прыз-
наныя ў балансе, так і непрызнаных ва ўказанай справаздачнай фор-
ме. Прызнаныя фінансавыя інструменты (recognised financial ins-
truments) уключаюць фінансавыя актывы і абавязацельствы, што ўва-
ходзяць у сферу прымянення стандарта IFRS-9 ―Фінансавыя інстру-
менты‖. Непрызнаныя фінансавыя актывы і абавязацельствы (unre-
cognised financial assets and liabilities) уключаюць інструменты, якія 
хаця і не ўваходзяць у сферу прымянення стандарта IFRS-9 ―Фінан-
савыя інструменты‖, аднак пападаюць у сферу прымянення стандарта 
IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ інфармацыі‖. Гэта 
тычыцца, напрыклад, асобных абавязацельстваў па пазыках. 

Для раскрыцця інфармацыі арганізацыя павінна згрупаваць спра-
ваздачную інфармацыю па катэгорыях фінансавых інструментаў. 
Выдзяляюць наступныя катэгорыі фінансавых актываў і абавяза-
цельстваў (categories of financial financial), якія могуць раскрывацца ў 
справаздачы аб фінансавым стане або ў заўвагах да яе: 

1) фінансавыя актывы па справядлівай вартасці, змяненне якой 
адлюстроўваецца ў складзе прыбытку або страт, пры гэтым асобна 
раскрываюцца: 

а) фінансавыя актывы, аднесеныя ў гэту катэгорыю пры іх пер-
шапачатковым прызнанні; 

б) фінансавыя актывы, прызначаныя для гандлю; 
2) інвестыцыі, якія ўтрымліваюцца да пагашэння; 
3) пазыкі і дэбіторская завінавачанасць; 
4) фінансавыя актывы, якія ѐсць у наяўнасці для продажу; 
5) фінансавыя абавязацельствы па справядлівай вартасці, змяненне 

якой адлюстроўваецца ў складзе прыбытку або страт, пры гэтым 
асобна раскрываюцца: 

а) абавязацельствы, класіфікаваныя ў гэту катэгорыю пры іх 
першапачатковым прызнанні; 

б) абавязацельствы, класіфікаваныя як прызначаныя для гандлю; 
6) фінансавыя абавязацельствы, якія адлюстроўваюцца па амарты-

заванай вартасці. 
На аснове ўласнага меркавання арганізацыя сама прымае рашэнне 

аб тым, наколькі падрабязнай павінна быць інфармацыя, якая падаец-
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ца ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандарта IFRS-7 ―Фінансавыя ін-
струменты: раскрыццѐ інфармацыі‖. Арганізацыя павінна даць да-
статкова інфармацыі, каб яе можна было суаднесці з адпаведнымі 
артыкуламі, уключанымі ў справаздачу аб фінансавым стане. Неаб-
ходна адшукаць прымальны баланс паміж падачай у фінансавай спра-
ваздачнасці залішне падрабязнай інфармацыі, якая можа аказацца 
непатрэбнай карыстальнікам, і празмерным яе абагульненнем, якое не 
дазваляе бачыць важныя адрозненні паміж асобнымі аперацыямі і 
звязанай з імі рызыкай. Пры вызначэнні відаў фінансавых інстру-
ментаў арганізацыя павінна, як мінімум: 

а) праводзіць адрозненне паміж інструментамі, якія ацэньваюцца 
па амартызацыйнай вартасці і тымі, што ацэньваюцца па справяд-
лівай вартасці; 

б) улічваць як асобны від або асобныя віды тыя фінансавыя інстру-
менты, якія не ўваходзяць у сферу прымянення стандарта IFRS-7 
―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ інфармацыі‖. 

У выпадку, калі арганізацыя ўлічвае абясцэньванне фінансавых 
актываў (impairment of financial assets) на асобным рахунку ацэнач-
нага рэзерву, а не шляхам прамога спісання балансавай вартасці ак-
тыву, яна павінна даць аналіз змяненняў на гэтым рахунку за справа-
здачны перыяд па кожным відзе фінансавых актываў. Для выканання 
гэтага патрабавання аналітычны ўлік па рахунках груп 159 ―Рэзервы 
пад абясцэньванне фінансавых укладанняў у каштоўныя паперы‖ і 
163 ―Ацэначныя рэзервы для карэкціроўкі дэбіторскай завінавача-
насці‖ неабходна наладзіць у разрэзе катэгорый актываў. 

У справаздачы аб сукупным прыбытку або ў заўвагах да яе аргані-
зацыя павінна раскрыць наступную інфармацыю: 

1) чыстыя прыбыткі або страты ад фінансавых актываў і абавяза-
цельстваў; 

2) агульныя сумы працэнтных даходаў і расходаў, разлічаныя з вы-
карыстаннем метаду эфектыўнай стаўкі працэнта, па фінансавых ак-
тывах або абавязацельствах, якія не ўлічваюцца па справядлівай вар-
тасці з адлюстраваннем яе змянення ў складзе прыбытку або страт; 

3) камісійныя даходы і расходы, за выключэннем сум, уключаных 
пры вызначэнні эфектыўнай стаўкі працэнта; 

4) працэнтны даход па абясцэненых фінансавых актывах, разлі-
чаны на аснове працэнтнай стаўкі, якая выкарыстоўваецца для 
дыскантавання будучых патокаў грашовых сродкаў з мэтай выз-
начэння страт ад абясцэньвання; 

5) сумы любых страт ад абясцэньвання па кожным відзе фінанса-
вых актываў. 
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Чыстыя прыбыткі або страты павінны раскрывацца асобна па 
фінансавых актывах і абавязацельствах, каторыя: 

1) улічваюцца па справядлівай вартасці, змяненне якой адлюстроў-
ваецца ў складзе прыбытку або страт, пры гэтым асобна раскрываюц-
ца чыстыя прыбыткі або чыстыя страты па фінансавых актывах і 
абавязацельствах: 

а) класіфікаваных у гэту катэгорыю пры першапачатковым 
прызнанні; 

б) класіфікаваных як прызначаныя для гандлю; 
2) маюцца ў наяўнасці для продажу, пры гэтым асобна раскрыва-

ецца сума прыбытку або страт: 
а) прызнаная ў складзе іншага сукупнага прыбытку; 
б) пераведзеная са складу капіталу ў склад прыбытку або страт 

за справаздачны перыяд; 
3) з’яўляюцца інвестыцыямі, якія ўтрымліваюцца да пагашэння; 
4) адносяцца да пазык і дэбіторскай завінавачанасці; 
5) улічваюцца як фінансавыя абавязацельствы, ацэненыя па спра-

вядлівай вартасці. 
У заўвагах да фінансавай справаздачнасці праводзіцца таксама ка-

роткі агляд уліковай палітыкі, дзе раскрываюцца базы для ацэнкі фі-
нансавых інструментаў, скарыстаныя пры падрыхтоўцы справаздач-
насці, а таксама іншыя прынцыпы ўліковай палітыкі, слушныя з пун-
кту погляду разумення паказчыкаў пра фінансавыя інструменты. 
Значную ўвагу стандарт IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ 
інфармацыі‖ ўдзяляе падачы звестак пра характар і памер рызыкі, звя-
занай з фінансавымі інструментамі. Карыстальнікі фінансавай справа-
здачнасці павінны ацаніць характар і памер такой рызыкі, якую ар-
ганізацыя зведвае на канец справаздачнага перыяду. 

Інфармацыя пра рызыку раскрываецца ў разрэзе такіх яе відаў як 
крэдытная і рыначная, а таксама рызыка ліквіднасці. Па кожным відзе 
рызыкі павінны прыводзіцца якасныя і колькасныя характарыстыкі. 
Да якасных характарыстык адносіцца інфармацыя пра схільнасць ар-
ганізацыі да рызыкі і ўмовы яе ўзнікнення, мэту, палітыку і працэду-
ры ў галіне кіравання рызыкай, а таксама метады, якія выкарыс-
тоўваюцца для ацэнкі рызыкі. Колькасныя даныя раскрываюцца на 
канец справаздачнага перыяду па кожным відзе рызыкі на аснове 
ўнутранай інфармацыі. Калі колькасныя даныя, раскрытыя па стане 
на канец справаздачнага перыяду, не даюць правільнага ўяўлення пра 
схільнасць арганізацыі да рызыкі, яна павінна даць дадатковую ін-
фармацыю. 

 



 
26 

 
 

 

1.5. Канцэптуальныя асновы раскрыцця  
інфармацыі аб уласным капітале  

ў фінансавай справаздачнасці 
 

Справаздача аб фінансавым стане, абагульняючы інфармацыю аб 
вартаснай структуры маѐмаснага комплексу арганізацыі і яе абавяза-
цельствах, раскрывае велічыню ўласнага капіталу (equity). Уласны 
капітал — гэта крыніца фінансавання часткі актываў, якая заста-
ецца пасля выліку з іх сукупнай велічыні ўсіх абавязацельстваў. Улас-
ны капітал арганізацыі складаецца з дзвюх частак, да якіх адносяцца 
ўкладзены, або інвесціраваны, капітал і зароблены капітал. Укладзе-
ны капітал ўяўляе велічыню сродкаў, укладзеных уласнікамі ў кам-
панію. Яго велічыня можа змяняцца толькі за кошт дадатковых інве-
стыцый або выкупу уласных долевых інструментаў (reacguisitions of 
the enity's own equity instruments).  

У справаздачнасці, складзенай у адпаведнасці з міжнароднымі 
стандартамі, заўсѐды ўказваецца рэальна сфарміраваны капітал. У ак-
цыянерных таварыствах гэта вартасць выпушчаных акцый, за якія 
атрыманы грашовыя сродкі або іншыя актывы. Калі таварыства 
ажыццявіла выкуп уласных акцый (treasury stock), то колькасць ак-
цый, якія знаходзяцца ў абарачэнні, будзе меньшай, чым колькасць 
выпушчаных. 

Змяненні ва ўласным капітале арганізацыі паміж дзвюма справа-
здачнымі датамі (changes in an enity's equity between the beginning and 
the end of the reporting period) адлюстроўваюць павелічэнне або па-
мяншэнне яе чыстых актываў за справаздачны перыяд (increase or de-
crease in its net assets during accounting period). Некаторыя прыбыткі і 
страты, такія як павелічэнне або памяншэнне вартасці актываў у вы-
ніку пераацэнкі, асобныя віды курсавых рознасцей, адпаведныя сумы 
бягучага і адкладзенага падатку прызнаюцца непасрэдна як змяненні 
ва ўласным капітале. Сумарнае змяненне капіталу ўяўляе сабой 
агульную суму даходаў і расходаў, уключаючы іншыя прыбыткі і 
страты, якія ўзніклі ў выніку дзейнасці арганізацыі на працягу спра-
ваздачнага перыяду, незалежна ад таго, прызнаюцца гэтыя артыкулы 
даходаў і расходаў у справаздачы аб прыбытках і стратах або не-
пасрэдна як змяненні ва ўласным капітале. Выключэнні складаюць 
толькі змяненні, якія адбыліся па аперацыях з уладальнікамі ўласнага 



 
27 

капіталу, такіх як уклады ў капітал (equity contributions), выкуп улас-
ных долевых інструментаў, выплата дывідэндаў (dividends). 

Паколькі для ацэнкі фінансавага стану арганізацыі паміж дзвюма 
датамі балансу важна ўлічваць усе артыкулы даходаў і расходаў, 
стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ патрабуе па-
дачы такой справаздачы аб змяненнях ва ўласным капітале (statement 
of changes in equity), у якой выдзяляюцца сумарны даход і расходы 
арганізацыі, у тым ліку і прызнаныя непасрэдна ва ўласным капітале. 
Паколькі стандарт IAS-8 ―Уліковая палітыка, змяненні ў разліковых 
ацэнках і памылкі‖ патрабуе правядзення там, дзе гэта можна выка-
наць, рэтраспектыўных карэкціровак (retrospective adjustments),  
у справаздачы аб змяненнях ва ўласным капітале зробленыя карэкці-
роўкі раскрываюцца за кожны справаздачны перыяд і на пачатак 
бягучага перыяду. Патрабуецца раскрыццѐ інфармацыі аб сумарнай 
ка-рэкціроўцы кожнага кампанента ўласнага капіталу асобна па 
прычыне змяненняў ва ўліковай палітыцы (changes in accounting 
policies) і па прычыне выпраўлення памылак (corrections of errors). 

Міжнародны стандарт рахункаводства IAS-1 ―Падача фінансавай 
справаздачнасці‖ прадпісвае наступнае. Арганізацыя абавязана па-
даць справаздачу аб змяненнях ва ўласным капітале і раскрыць не-
пасрэдна ў гэтай справаздачы наступную інфармацыю: 

1) агульную суму даходаў і расходаў за перыяд, паказваючы асоб-
на выніковыя сумы, якія адносяцца да ўладальнікаў уласнага капіталу 
мацярынскай кампаніі (owners of the parent) і да долі меншасці (non-
controlling interests); 

2) па кожным кампаненце ўласнага капіталу — уздзеянне змянен-
няў ва ўліковай палітыцы і выпраўленні памылак, якія прызнаны ў 
адпаведнасці з міжнароднымі стандартам фінансавай справа-
здачнасці IAS-8 ―Уліковая палітыка, змяненні ў разліковых ацэнках і 
памылкі‖. 

Арганізацыя павінна таксама падаць або непасрэдна ў справаздачы 
аб змяненнях ва ўласным капітале, або ў заўвагах да фінансавай спра-
ваздачнасці сумы па аперацыях з уладальнікамі ўласнага капіталу, 
асобна дэталізуючы зробленыя ім выплаты. Патрабуецца раскрыццѐ 
сальда неразмеркаванага прыбытку (retained earnings) як на пачатак 
перыяду, так і на справаздачную дату, выдзяляючы адпаведныя змя-
ненні за справаздачны перыяд. Акрамя таго, патрэбна зверка паміж 
балансавай вартасцю кожнага класа аплачанага акцыянернага капіта-
лу ды эмісійнага даходу і капітальнага рэзерву на пачатак і канец 
перыяду з асобным раскрыццѐм кожнага змянення. 
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Акрамя міжнароднага стандарта IAS-1 ―Падача фінансавай спра-
ваздачнасці‖ пытанні ўліку і адлюстравання ў фінансавай справаздач-
насці ўласнага капіталу разглядаюцца і ў наступных стандартах: 

1) IAS-32 ―Фінансавыя інструменты: падача інфармацыі‖; 
2) IFRS-9 ―Фінансавыя інструменты‖; 
3) IFRS-7 ―Фінансавыя інструменты: раскрыццѐ інфармацыі‖. 
Структура ўласнага капіталу, якую раскрывае фінансавая справаз-

дачнасць арганізацыі Рэспублікі Беларусь, практычна адпавядае між-
народным стандартам. У балансах арганізацый Рэспублікі Беларусь 
прыводзяцца наступныя элементы ўласнага капіталу, якія затым дэта-
лѐва раскрываюцца ў справаздачы аб змяненнях капіталу: статутны 
капітал, неаплачаная частка статутнага капіталу, уласныя акцыі (долі 
ў статутным капітале), рэзервовы капітал, дабавачны капітал, нераз-
меркаваны прыбытак (непакрытыя страты), чысты прыбытак (страты) 
справаздачнага перыяду, мэтавае фінансаванне. 

Статутны капітал уяўляе суму сродкаў або ацэнку вартасці 
матэрыяльных і нематэрыяльных каштоўнасцей, перададзеных зас-
навальнікамі створанай арганізацыі для фарміравання ўласнага 
капіталу з мэтай нармальнага яе функцыянавання. Рэзервовы 
капітал — гэта частка ўласных сродкаў арганізацыі, створаная за 
кошт адлічэнняў ад прыбытку для пакрыцця магчымых у будучыні 
страт ад аперацыйнай дзейнасці, папаўнення статутнага фонду і 
выплаты дывідэндаў па прывілейных акцыях у выпадку недастат-
ковасці прыбытку справаздачнага года. Дабавачны капітал — гэта 
крыніца ўласных рэсурсаў, якая ствараецца за кошт даацэнкі ас-
ноўных сродкаў, дармовага паступлення актываў і перавышэння пра-
дажнай вартасці акцый над іх намінальнай вартасцю. 

Стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ прадугледж-
вае дэталізацыю ўласнага капіталу ў справаздачы аб фінансавым 
стане на аплачаны капітал (paid-in capital), эмісійны даход (share pre-
mium) і капітальные рэзервы (reserves). Асобна раскрываюцца ў спра-
ваздачы аб фінансавым стане пададзеныя ў складзе капіталу непад-
кантрольныя долі (non-controlling interest, presented within equity), а 
таксама выпушчаны капітал і рэзервы, што адносяцца да ўласнікаў 
мацярынскай кампаніі (issued capital and reserves attributable to owners 
of the parent). 

Не адпавядае патрабаванням міжнародных стандартаў да раскрыц-
ця інфармацыі аб уласным капітале артыкул ―Дабавачны капітал‖.  
У Рэспубліцы Беларусь указаны артыкул аб'ядноўвае інфармацыю  
аб прыросце вартасці актываў, выяўленым па выніках пераацэнкі, 
праведзенай у адпаведнасці з заканадаўствам, а таксама аб эмісійным 
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даходзе. І толькі ў справаздачы аб змяненні капіталу раскрываюцца 
зрухі ў дабавачным фондзе за кошт указаных элементаў. Міжнародны 
стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ ўказаныя скла-
довыя элементы ўласнага капіталу патрабуе раскрываць як асобныя 
артыкулы. 

Паколькі балансавая справаздача не раскрывае інфармацыю аб 
тым, як фарміраваўся капітал, пад уплывам якіх прычын адбыліся яго 
змяненні на працягу справаздачнага перыяду, узнікае неабходнасць  
у справаздачы аб змяненнях капіталу, фарміраванне якой з'яўляецца 
абавязковай перадумовай адпаведнасці нацыянальных палажэнняў 
фінансавай справаздачнасці міжнародным стандартам. Міжнародны 
стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ прадугледжвае 
падачу ў якасці асобнай формы справаздачы аб змяненнях у капітале. 
У гэтай справаздачы павінна раскрывацца інфармацыя аб руху эле-
ментаў уласнага капіталу, да якіх адносяцца акцыі акцыянераў і ўкла-
ды заснавальнікаў, змяненне ацэнкі маѐмасці, накапленне неразмер-
каванага прыбытку і іншыя элементы. 

Мэтай справаздачнасці аб уласным капітале з'яўляецца раскрыццѐ 
інфармацыі пра яго змяненні на працягу справаздачнага перыяду. 
Міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці прадпісваюць 
раскрыццѐ інфармацыі аб уласным капітале арганізацыі ў справа-
здачы аб фінансавым стане, справаздачы аб змяненнях капіталу і да-
датках (заўвагах) да фінансавай справаздачнасці. У справаздачы аб 
фінансавым стане адлюстроўваюцца астаткі элементаў уласнага 
капіталу на пачатак года і канец справаздачнага перыяду. У замежнай 
практыцы ў справаздачы аб фінансавым стане асобнымі артыкуламі 
могуць паказвацца эмісійны даход, рэзерв пераацэнкі, сума нерэаліза-
ваных прыбыткаў або страт, аднесеных на капітал. Запазычанасць 
уласнікаў па ўкладах у капітал таксама звычайна аднімаецца ад агуль-
най сумы капіталу. 

Даныя аб велічыні статутнага капіталу і эмісійнага даходу харак-
тарызуюць фактычныя выдаткі, якія панеслі заснавальнікі, акцыяне-
ры або пайшчыкі ў сувязі з набыццѐм правоў на патрабаванні да да-
дзенай арганізацыі. Гэты артыкул справаздачы аб фінансавым стане 
мае важнае значэнне для ацэнкі фінансавай рызыкі ўласнікаў. Даныя 
аб велічыні рэінвесціраванага прыбытку раскрываюць велічыню на-
рошчвання капіталу, інвестыцыйныя магчымасці і ступень пакрыцця 
маѐмаснай рызыкі арганізацыі. Пры гэтым адлюстраваныя па адпа-
ведных артыкулах непакрытыя страты і ўласныя акцыі (паі), выкуп-
леныя арганізацыяй, аднак не ануляваныя на справаздачную дату, 
аднімаюцца ад агульнай сумы ўласнага капіталу. 

У выніку ў балансе паказваюцца велічыня і структура ўласнага 
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капіталу, што мае важнае значэнне для вызначэння яго даходнасці і 
асноўных прапорцый узнаўлення. Такая інфармацыя ўяўляе інтарэс 
не толькі для ўласнікаў і адміністрацыі арганізацыі, але і для яе парт-
нѐраў па бізнесе, інвестараў і крэдытораў. На яе аснове вызначаецца 
цана ўласнага капіталу. Гэта выражаная ў працэнтах адно-сіна су-
мы чыстага прыбытку, выплачанага ўласнікам арганізацыі ў працэсе 
яго размеркавання, да сярэдняй велічыні ўласнага капіталу. Азначаны 
паказчык затым параўноўваецца з той даходнасцю, якую забяспечвае 
арганізацыя трэцім асобам, на падставе чаго заці-каўленыя асобы мо-
гуць зрабіць адпаведныя вывады. 

 
 

1.6. Стандартны і альтэрнатыўны варыянты  
справаздачы аб змяненні капіталу 

 
Форма справаздачы аб змяненні капіталу можа мець некалькі ва-

рыянтаў. Міжнародны стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справа-
здачнасці‖ прапаноўвае два фарматы гэтай справаздачы. Першы, які 
можна назваць стандартным, раскрывае змяненні ва ўласным капіта-
ле ў табліцы, слупкі якой дазваляюць зрабіць выверку паміж пачатко-
вым і канчатковым сальда кожнага элемента ўласнага капіталу (таблі-
ца 1.4). Другі падыход, альтэрнатыўны, прадугледжвае раскрыццѐ ў 
справаздачы аб змяненні ўласнага капіталу толькі тых элементаў, якія 
абумоўлены змяненнямі, не прызнанымі ў справаздачы аб прыбытках 
і стратах. Канцэптуальны падыход да фарміравання паказчыкаў спра-
ваздачы аб змяненні капіталу прыведзены на малюнку 1.1. 

Кожны слупок у дадзенай табліцы 1.4 адпавядае канкрэтнаму ра-
хунку, прызначанаму для ўліку капіталу. Радкі раскрываюць сутнасць 
аперацый, якія абумоўліваюць змяненні ўласнага капіталу. Па кож-
ным элеменце ўласнага капіталу на пачатак і канец года прыводзяцца 
астаткі, а таксама прычыны, якія абумовілі іх змяненне. У якасці пра- 
межкавага выніку вызначаецца ўласны капітал акцыянераў, мацярын-
скай кампаніі, затым указваецца доля меншасці і ўся сума капіталу 
гаспадарчай групы. 

Астаткі на пачатак перыяду карэкціруюцца на велічыню эфекту 
змянення ўліковай палітыкі (effect of changing an accounting policy) і 
выпраўлення памылак (correction of errors). Абумоўлена гэта тым, 
што міжнародны стандарт IAS-8 ―Уліковая палітыка, змяненні ў раз-
ліковых ацэнках і памылкі‖ патрабуе, дзе гэта магчыма выканаць, 
правядзення рэтраспектыўных карэкціровак (retrospective restate-ment) 
для адлюстравання змяненняў ва ўліковай палітыцы і аперацый пера-
ліку для выпраўлення памылак. Стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай 
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справаздачнасці‖ патрабуе раскрыцця інфармацыі ў справаздачы аб змя-
ненні капіталу па сумарнай карэкціроўцы кожнага яго кампанента 
асобна па прычыне змянення ўліковай палітыкі і выпраўлення памы-
лак. Указаныя карэкціроўкі павінны раскрывацца за кожны папярэдні 
перыяд (prior period) і на пачатак бягучага перыяду (beginning of the 
period). 

 
 

Табліца 1.4 
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Працяг табліцы 
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Заканчэнне табліцы 
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Малюнак 1 .1  — Мадэль распрацоўкі нацыянальнай канцэпцыі раскрыцця 

інфармацыі аб уласным капітале 

 
Рознасць ад пераліку валют (exchange difference) узнікае ў канса-

лідаванай справаздачы пры абагульненні некалькіх справаздач за-
межных падраздзяленняў арганізацыі, пададзеных у валютах, якія ад-
розніваюцца ад валюты кансалідаванай справаздачы. У тым выпадку, 
калі валюта падачы (presentation currency) справаздачы аб змяненнях 
ва ўласным капітале адрозніваецца ад валюты, у якой вядзецца ўлік 
па нацыянальных правілах, узнікае эфект пераліку ў валюту падачы 
(effect of translation to the presentation currency) справаздачнасці. Для 
адлюстравання ўказанага эфекту ў справаздачу аб змяненнях ва ўлас-
ным капітале ўводзіцца асобная пазіцыя. 

Чысты прыбытак (net income) прыводзіцца як канчатковы паказ-
чык справаздачы аб прыбытках і стратах за справаздачны перыяд. 
Змяняе капітал і павелічэнне або памяншэнне вартасці ад пераацэнкі 
(increases or decreases resulting from revaluations). Даацэнка маѐмасці 
павялічвае капітал, а сума ўцэнкі памяншае яго. Акрамя таго, змя-
ненні ўласнага капіталу могуць узнікаць у выніку разлікаў з улас-
нікамі па дывідэндах і эмісіі акцый, атрымання даходаў або страт, 
якія не прызнаныя ў справаздачы аб прыбытках і стратах, змяненняў 
ва ўліковай палітыцы і іншых фактараў. 

Альтэрнатыўны падыход прадугледжвае падачу ў справаздачы аб 
змяненні капіталу толькі вынікаў уплыву чыстага прыбытку, даходаў 
і расходаў, якія вядуць да змянення ўласнага капіталу, аднак не прыз-
наюцца ў справаздачы аб прыбытках і стратах, а таксама ўздзеянне 
змяненняў ва ўліковай палітыцы. У скарочаным выглядзе форма та-
кой справаздачы прыведзена ў табліцы 1.5. 
 
Табліца 1 .5  — Альтэрнатыўны варыянт справаздачы аб змяненнях капіталу, 

млн руб. 

Паказчыкі 
Справаз-

дачны 

год 

Мінулы 
год 

1. Прырост (памяншэнне) у выніку пераацэнкі маѐмасці   

2. Прырост (памяншэнне) у выніку пераацэнкі інвестыцый   

3. Курсавыя рознасці ад пераліку даных фінансавай справаз-
дачнасці, пададзенай у замежнай валюце 

  

4. Прыбытак, не адлюстраваны ў справаздачы аб прыбытках 

і стратах 

  



 
36 

5. Чысты прыбытак за перыяд   

6. Усяго прызнаных прыбыткаў і страт, якія аказваюць 

уплыў на змяненне капіталу 

  

7. Уплыў змяненняў ва ўліковай палітыцы   

 
Міжнародныя стандарты не прадугледжваюць абавязковае выка-

рыстанне ні стандартнай, ні альтэрнатыўнай формы справаздачы аб 
змяненні капіталу. Яны толькі канцэптуальна раскрываюць магчы-
мыя варыянты, пакідаючы арганізацыям права самім выбіраць і кан-
струяваць патрэбныя формы справаздачы, якія, тым не менш, па-
вінны адпавядаць прынцыповым асновам міжнародных стандартаў. 
На практыцы звычайна аддаюць перавагу варыянту, які раскрывае ўсе 
змяненні ўласнага капіталу, паколькі ѐн больш зручны для карыс-
тальнікаў. Яго перавага заключаецца ў тым, што па кожным эле-
менце, які ўказаны ў слупках справаздачнай формы, можна бачыць 
усе тыпы аперацый, прыведзеных па радках табліцы, якія абумовілі 
змяненне ўласнага капіталу ў справаздачным перыядзе. Пры выка-
рыстанні альтэрнатыўнага варыянту ўсю гэту інфармацыю прыхо-
дзіцца раскрываць у заўвагах да фінансавай справаздачнасці. 

У справаздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб змяненнях 
капіталу раскрываецца мінімальны аб'ѐм інфармацыі аб элементах 
уласнага капіталу. Міжнародны стандарт фінансавай справаздачнасці 
IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ рэкамендуе пашырэнне 
інфармацыі аб капітале ў выніку ўключэння непасрэдна ў баланс або 
ўказання ў заўвагах і дадатках да яго дадатковай інфармацыі. Акцыя-
нерныя таварыствы павінны раскрываць інфармацыю аб намінальнай 
вартасці акцый або інфармаваць аб тым, што акцыі не маюць намі-
нальнай вартасці, а таксама аб правах, прывілеях і абмежаваннях, звя-
заных з валоданнем адпаведным відам акцый, уключаючы абмежа-
ванні на размеркаванне дывідэндаў і кампенсацыю капіталу. 

У дэталізацыі відаў акцый раскрываецца інфармацыя аб колькасці 
дазволеных для выпуску акцый і фактычна выпушчаных, поўнасцю 
аплачаных і выпушчаных, аднак аплачаных не поўнасцю. Прадуг-
леджваецца таксама прывядзенне даных аб акцыях, якія належаць са-
мой арганізацыі, яе даччыным і асацыяваным кампаніям, а таксама аб 
акцыях, зарэзерваваных для выпуску або продажу па дагаворах ап-
цыѐну, з указаннем умоў апцыѐну і сум. Паколькі ў большасці выпад-
каў захоўванне і ўлік руху акцый вядзецца дэпазітарыямі, у справаз-
дачнасці неабходна прывесці інфармацыю аб выніках зверкі коль-
касці акцый у абарачэнні на пачатак і канец справаздачнага перыяду. 
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Міжнардныя стандарты не рэгламентуюць форму раскрыцця да-
датковай інфармацыі аб змяненнях уласнага капіталу. Арганізацыі 
самастойна распрацоўваюць патрэбныя фарматы падачы матэрыялу ў 
таблічнай або тэкставай форме. Прыкладныя фарматы падачы такой 
інфармацыі прыведзены ў табліцах 1.6 і 1.7.  

Табліца 1 .6  — Інвесціраваны ўласнікамі капітал у акцыянернае таварыства 

Паказчыкі 

Намі-
нальная 

вартасць, 

тыс. руб. 

Колькасць акцый, шт. 
Сума інвесці-

раванага 

капіталу, млн 

руб. 

дазволе-

ных для 
выпуску 

выпушчаных, 
якія 

знаходзяцца 

ў абарачэнні 

1. Прывілейныя акцыі 60 50 000 41 500 2 490 

2. Звычайныя акцыі акцыянераў 

мацярынскай кампаніі 
10 450 000 387 300 3 873 

3. Звычайныя акцыі мінары-

тарных акцыянераў 
10 х 36 400 364 

4. Капітал, атрыманы звыш на-

мінальнай вартасці звычайных 
акцый (эмісійны даход) 

х х х 8 907 

5. Уласныя выкупленыя акцыі 

(мінус) 
10 х 14 100 141 

6. Капітал, выплачаны звыш 

намінальнай вартасці ўласных 
выкупленых акцый (мінус) 

х х х 273 

7. Капітал, укладзены акцыяне-

рамі  
х х х 15 220 

 
Табліца 1 .7  — Змяненне неразмеркаванага прыбытку за справаздачны год 

Паказчыкі Сума, млн руб. 

1. Неразмеркаваны прыбытак на пачатак года 3 842 

2. Чысты прыбытак справаздачнага года 876 

3. Дывідэнды па прывілейных акцыях 357 

4. Дывідэнды па звычайных акцыях 429 

5. Накіравана на павелічэнне рэзервовага фонду 184 

6. Неразмеркаваны прыбытак на канец года (рад. 1 + рад. 2 –  

– рад. 3 – рад. 4 – рад. 5) 
3 748 
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У заўвагах да фінансавай справаздачнасці раскрываецца і інфарма-

цыя аб палітыцы кіравання капіталам. Гэта спосабы дасягнення пас-

таўленых мэт па кіраванні капіталам, наяўнасць знешніх абмежаван-

няў, якія тычацца прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў па аперацыях з 

капіталам і наступствы парушэння гэтых абмежаванняў. Карысталь-

нікаў цікавіць і іншая інфармацыя, якая раскрывае дынаміку і струк-

туру ўласнага капіталу, раскрыццѐ якой тым не менш можа нанесці 

значную шкоду арганізацыі. 
Змяненне капіталу закранаюць і іншыя міжнародныя стандарты 

фінансавай справаздачнасці. Гэта тычыцца стандартаў IAS-12 ―Падат-
кі на прыбытак‖, IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ і г. д., уплыў якіх на 
велічыню капіталу раскрыты ў папярэдніх раздзелах дадзенага ву-
чэбнага дапаможніка. Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ патра-
буе адасобленага адлюстравання сукупных бягучага і адкладзеных 
падаткаў, якія адносяцца да артыкулаў, адлюстраваных у балансе як 
капітал. Уплыў на велічыню капіталу бягучага і адкладзеных падат-
каў будзе раскрыты ў наступным раздзеле гэтага вучэбнага дапамож-
ніка. 

 
 

1.7. Плацяжы, заснаваныя на акцыях, 
і іх уплыў на фінансавую справаздачнасць арганізацыі 

 
Арганізацыі пры пэўных абставінах могуць ажыццяўляць аперацыі 

з плацяжамі, заснаванымі на акцыях (share-based payment 

transactions). Парадак адлюстравання такіх аперацый у фінансавай 

справаздачнасці вызначае стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны на ак-

цыях‖. Аперацыя, якая мае на ўвазе выплаты, заснаваныя на ак-

цыях, — гэта аперацыя, пры ажыццяўленні якой арганізацыя атрым-

лівае тавары або паслугі ў якасці кампенсацыі за яе долевыя інстру-

менты або набывае тавары або паслугі на сумы, заснаваныя на цане 

сваіх акцый або іншых долевых інструментаў, прымаючы абавяза-

цельства перад пастаўшчыком гэтых тавараў або паслуг. Такія 

здзелкі могуць прадугледжваць: а) аплату атрыманых тавараў або 

паслуг сваімі долевымі інструментамі (equity instruments); б) прыняц-

це абавязацельстваў перад пастаўшчыкамі тавараў або паслуг, зас-

наваных на вартасці сваіх акцый або іншых долевых інструментаў; в) 

выбар, адпаведна якому арганізацыя можа ажыццявіць разлік па апе-
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рацыі або грашовымі сродкамі ці іншымі актывамі, або шляхам вы-

пуску долевых інструментаў. 
Тавары або паслугі, набытыя або атрыманыя ў выніку здзелкі на 

аснове долевых інструментаў, могуць быць прызнаныя ў якасці акты-
ваў або расходаў. Арганізацыя павінна прызнаваць такія тавары або 
паслугі ў момант іх атрымання з адначасовым прызнаннем адпавед-
нага павелічэння капіталу. Калі тавары або паслугі не адпавядаюць 
крытэрыям прызнання актываў, то яны прызнаюцца як расход. Гэта 
могуць быць матэрыялы, набытыя на стадыі распрацоўкі новага пра-
дукту, або паслугі, якія спажываюцца адразу. 

Стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны на акцыях‖ прадугледжвае 
шэраг выпадкаў, калі перадача долевых інструментаў контрагентам, 
якія ажыццяўляюць пастаўку тавараў або аказваюць паслугі, не з'яў-
ляецца здзелкай з выплатамі на аснове долевых інструментаў. Гэта 
могуць быць, напрыклад, выпуск акцый пры аб'яднанні бізнесу ў 
абмен на кантроль над набытай арганізацыяй, перадача долевых ін-
стру-ментаў мацярынскай або іншых кампаній, якія ўваходзяць у тую 
ж групу, у абмен на пастаўленыя тавары, прадастаўленне ўладаль-
нікам пэўнага віду акцый права на набыццѐ дадатковых долевых ін-
струментаў па цане, меншай чым іх справядлівая вартасць, а таксама 
некаторыя іншыя аперацыі, якія рэгулююцца другімі стандартамі. 

 
 

1.7.1. Плацяжы, заснаваныя на акцыях,  
з выкарыстаннем долевых інструментаў 

 
Аперацыі, што маюць на ўвазе выплаты, заснаваныя на акцыях, 

разлікі па якіх ажыццяўляюцца долевымі інструментамі (equity-settled 
chare-based payment transactions) павінны ацэньвацца па справядлівай 
вартасці атрыманых тавараў або паслуг. Пры немагчымасці надзейна 
вызначыць іх справядлівую вартасць, яны павінна ацэньвацца на ас-
нове справядлівай вартасці перададзеных долевых інструментаў. 
Прыкладам можа быць атрыманне працаўнікамі ў якасці ўзнага-
роджання акцый, апцыѐнаў на акцыі (share options) або іншых доле-
вых інструментаў дадаткова да заработнай платы ды іншых выплат і 
льгот з мэтай іх стымулявання для працягвання работы ў кампаніі. 

Юрыдычна такія здзелкі афармляюцца пагадненнем аб плацяжы, 
заснаваным на акцыях (chare-based payment arrangement). Такое па-
гадненне дае другому боку права на атрыманне грашовых сродкаў, 
іншых актываў або долевых інструментаў у выпадку выканання ўмоў 
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пераходу (vesting conditions), калі яны былі прадугледжаны заключа-
ным пагадненнем. У рамках пагаднення аб плацяжы, заснаваным на 
акцыях, права контрагента на атрыманне грашовых сродкаў, іншых 
актываў або долевых інструментаў пераходзіць да яго ў той момант, 
калі яно перастае залежаць ад выканання ўмоў пераходу.  

Перыяд, на працягу якога ўсе ўказаныя ў пагадненні аб плацяжы, 
заснаваным на акцыях, павінны быць выкананыя, называюцца 
перыядам пераходу (vesting period). Калі долевыя інструменты пера-
даюцца неадкладна, то ад контрагента не патрабуецца заканчэння 
пэўнага перыяду аказання паслуг перад тым, як ѐн атрымае 
безумоўнае права на іх атрыманне. Пры адсутнасці дакументальнага 
пацвярджэння аб аказанні такіх паслуг, арганізацыя павінна прыняць 
дапушчэнне аб тым, што яны былі аказаныя. У такім выпадку неаб-
ходна на іх вартасць паказаць павелічэнне расходаў і капіталу ар-
ганізацыі, паколькі такія расходы не цягнуць за сабой выбыццѐ гра-
шовых сродкаў або іншых актываў. Пры правядзенні канверсіі ай-
чыннага ўліку гэта можа быць адлюстравана запісам па дэбеце 
рахунку 5994 ―Расходы, абумоўленыя плацяжамі, заснаванымі на ак-
цыях‖ і крэдыце рахункаў 3801 ―Звычайныя акцыі‖, 3802 ―Прывілей-
ныя акцыі‖ і іншых у залежнасці ад віду перададзеных долевых ін-
струментаў.  

Аднак вельмі часта ў пагадненнях, заснаваных на плацяжах ак-
цыямі, указваюцца абставіны, ад якіх залежыць пераход права на до-
левыя інструменты, якімі могуць быць або ўмовы тэрміну службы, 
або ўмовы дзейнасці. Умовы тэрміну службы (service conditions) 
патрабуюць ад контрагента аказваць паслугі на працягу вызначанага 
перыяду часу, а ўмовы дзейнасці (performance conditions) — дасяг-
нення пэўных вынікаў, напрыклад, зададзенае павелічэнне прыбытку 
на працягу пэўнага часу. Для кіраўніцтва кампаніі ў пагадненне мо-
гуць уключацца рыначныя ўмовы (market conditions), звязаныя з 
цаной долевых інструментаў. Як прыклад можна прывесці дасягненне 
пэўнага суаднясення рыначнай цаны долевых інструментаў прадпры-
емства (market price of the entity's equity instruments) і індэкса рынач-
ных цэн долевых інструментаў іншых прадпрыемстваў (index of 
market prices of equity instruments of other entities). 

 

Разгледзім наступны прыклад. Дапусцім, кампанія стымулюе далейшую працу 

сваіх супрацоўнікаў шляхам перадачы ім апцыѐнаў на акцыі пры ўмове, што яны 

адпрацуюць у арганізацыі 5 гадоў пачынаючы з 20__1 г. Кожны супрацоўнік, якіх у 

арганізацыі працуе 1 276 чалавек, мае права на атрыманне 25 апцыѐнаў. Кіраўніцтва 

кампаніі лічыць, што цякучасць кадраў на працягу наступных 5 гадоў складзе 17%. 

Пры такой сітуацыі кампанія павінна будзе перадаць  
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1 276 × 25 × [(100 – 17) : 100] = 26 477 апцыѐнаў. 

 

Для апцыѐнаў на акцыі, якія перадаюцца працаўнікам, рыначныя цэны непры-

мальныя, паколькі для іх вызначаны ўмовы, якія не прымяняюцца да апцыѐнаў, што 

абарачаюцца на рынку. У такім выпадку кампанія выбірае адпаведную мадэль выз-

начэння іх цаны, якая павінна ўлічваць, як мінімум, наступныя фактары: цану вы-

канання апцыѐну і яго тэрмін, цякучую цану пакладзеных у яго аснову акцый, чака-

ную зменлівасць (валацільнасць) цаны акцый, чаканыя па акцыях дывідэнды і безры-

зыкоўную працэнтную стаўку на тэрмін апцыѐну. Уявім, што спецыялісты вызначылі 

цану  аднаго  апцыѐну  ў  памеры 57,4 тыс. руб., тады вартасць усіх апцыѐнаў складзе 

26 477 × 57,4 = 1 519 779,8 тыс. руб. 

 

Вызначаная сума павінна быць прызнаная як расходы на аплату працы на працягу 

5 гадоў. Стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны на акцыях‖ патрабуе адлюстроўваць у 

справаздачах аб сукупным прыбытку і фінансавым стане ўплыў аперацый, заснава-

ных на акцыях, уключаючы і расходы, звязаныя з такімі аперацыямі, у якіх 

працаўнікам перадаюцца апцыѐны на акцыі. У сувязі з гэтым кожны год неабходна ў 

расходы кампаніі ўключаць 

 

1 519 779,8 : 5 = 303 956 тыс. руб. 

 

і адлюстроўваць гэту суму запісам па дэбеце рахунку 5994 ―Расходы, абумоўленыя 

плацяжамі, заснаванымі на акцыях‖ і крэдыце рахунку 3841 ―Апцыѐны на акцыі, 

падлеглыя выкананню ў будучыні‖.  

 

Закрыццѐ сумы, назапашанай на рахунку 3841 ―Апцыѐны на акцыі, 
падлеглыя выкананню ў будучыні‖, залежыць ад умоў заключанага 
кантракта. Калі, напрыклад, кантракт прадугледжвае набыццѐ супра-
цоўнікамі звычайных акцый па іх рыначнай вартасці на момант вы-
канання апцыѐну за мінусам назапашанай яго вартасці, то вартасць 
ап-цыѐнаў будзе спісана на павелічэнне эмісійнага даходу.  

 
Дапусцім, на момант выканання апцыѐнаў рыначная вартасць акцый дадзенай 

кампаніі склала 304,8 тыс. руб. пры іх намінальнай вартасці 200 тыс. руб. за штуку. 

Значыць, апцыѐн будзе выкананы ў памеры  

 

304,8 – 57,4 = 247,4 тыс. руб., 

 

і на разліковы рахунак паступіць сума 

 

26 477 × 247,4 = 6 550 409,8 тыс. руб. 

 

Сума, паступіўшая на разліковы рахунак акцыянернага таварыства, будзе ў кан-

версіўным уліку адлюстравана наступным чынам: 
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а) намінальны кошт акцый (26 477 × 200 = 5 295 400 тыс. руб.) — дэбет рахунку 

1511 ―Бягучы разліковы рахунак і крэдыт рахунку 3801 ―Звычайныя акцыі‖; 

б) рознасць паміж атрыманай сумай грошай і намінальным коштам акцый (6 550 

409,8 – 5 295 400 = 1 255 009,8 тыс. руб.) — дэбет рахунку 1511 ―Бягучы разліковы 

рахунак і крэдыт рахунку 3831 ―Эмісійны даход ад продажу звычайных акцый‖. 

Кампенсацыю ў памеры  

 

57, 4 × 26477 = 1 519 779,8 тыс. руб. 

 

акцыянернае таварыства атрымала ў выглядзе паслуг, аказаных яго супрацоўнікамі 

на працягу пяці гадоў іх службы. Гэта таксама эмісійны даход, таму на ўказаную су-

му будзе зроблены запіс па дэбеце рахунку 3841 ―Апцыѐны на акцыі, падлеглыя вы-

кананню ў будучыні‖ і крэдыце рахунку 3831 ―Эмісійны даход ад продажу звы-

чайных акцый‖. 

 

Калі арганізацыя выкупляе долевыя інструменты, то плацеж, 
працаўніку павінен улічвацца як вылік з капіталу, за выключэннем 
той сумы, якая перавышае справядлівую вартасць выкупленых доле-
вых інструментаў на дату выкупу. Любое такое перавышэнне павінна 
прызнавацца як расход. Стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны на ак-
цыях‖ прадугледжвае і іншыя асаблівасці ўрэгулявання абавязацель-
стваў шляхам перадачы долевых інструментаў. 

 
 

1.7.2. Асаблівасці плацяжоў, заснаваных на акцыях,  
з выкарыстаннем грашовых сродкаў або пры выбары  

кантрагентам спосабу разліку 
 
Стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны на акцыях‖ прадугледжвае і 

другі варыянт разлікаў. Гэта аперацыі, якія маюць на ўвазе выплаты, 
заснаваныя на акцыях, разлікі па якіх ажыццяўляюцца грашовымі 
сродкамі (cach-settlend chare-based payment transactions). Пры выка-
рыстанні ўказанага варыянта арганізацыя набывае тавары і паслугі і 
пры гэтым прымае на сябе грашовае абавязацельства перад контр-
агентам, заснаванае на вартасці акцый або іншых долевых інстру-
ментах. Напрыклад, кампанія можа даць сваім працаўнікам права на 
атрыманне ў будучыні грашовых сродкаў, сума якіх будзе разліч-
вацца ад прыросту вартасці акцый у параўнанні з пэўным яе ўзроў-
нем на працягу некаторага перыяду часу. 

Пры ажыццяўленні такіх аперацый кампанія павінна ацэньваць 
набытыя тавары або паслугі, як і абумоўленыя імі абавязацельствы, 
па справядлівай вартасці. Кампанія павінна прызнаваць атрыманыя 
паслугі і разлічаныя на аснове акцый абавязацельствы па іх аплаце 
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грашовымі сродкамі па меры таго, як працаўнікі аказваюць такія пас-
лугі. Калі права на прырост вартасці акцый пераходзіць да 
працаўнікоў без завяршэння імі пэўнага перыяду службы, то кампанія 
абавязана адразу прызнаць атрыманыя паслугі як расход і абавяза-
цельства аплаціць іх. У канверсіўным уліку для адлюстравання такіх 
расходаў і абавязацельстваў можа быць зроблены запіс па дэбеце 
рахунку 5936 ―Плацяжы працаўнікам на аснове павелічэння вартасці 
акцый акцыянернага таварыства‖ і крэдыце рахунку 2755 ―Выплаты, 
заснаваныя на акцыях, разлікі па якіх ажыццяўляюцца на працягу  
12 месяцаў пасля справаздачнай даты‖. 

Аднак кантрактам можа прадугледжвацца і варыянт, адпаведна 
якому права на атрыманне выгад ад прыросту вартасці акцый не пе-
раходзіць да працаўнікоў да таго часу, пакуль яны не завершаць 
пэўны перыяд службы. У такім выпадку кампанія павінна прызнаваць 
атрыманыя паслугі і абавязацельства аплаціць іх па меры таго, як 
працаўнікі аказваюць паслугі на працягу гэтага перыяду. Для назапа-
швання такіх абавязацельстваў у трансляцыйны план можа ўво-дзіцца 
рахунак 2756 ―Выплаты, заснаваныя на акцыях, разлікі па якіх адбу-
дуцца больш чым праз 12 месяцаў пасля справаздачнай даты‖.  

Бягучая частка такіх абавязацельстваў, якая адносіцца да справаз-
дачнага перыяду, адлюстроўваецца па дэбеце рахунку 2756 ―Выпла-
ты, заснаваныя на акцыях, разлікі па якіх адбудуцца больш чым праз 
12 месяцаў пасля справаздачнай даты‖ і крэдыце рахунку 2755 ―Вы-
платы, заснаваныя на акцыях, разлікі па якіх ажыццяўляюцца на 
працягу 12 месяцаў пасля справаздачнай даты‖. Пакуль абавязацель-
ства не будзе пагашана, кампанія павінна пераацэньваць яго справяд-
лівую вартасць на канец кожнага справаздачнага перыяду, а таксама 
на дату разлікаў. Сума пераацэнкі ўказаных абавязацельстваў павінна 
прызнавацца ў складзе прыбытку або страт справаздачнага перыяду.  

Акрамя аперацый, якія маюць на ўвазе выплаты, заснаваныя на ак-
цыях, разлікі па якіх ажыццяўляюцца грашовымі сродкамі, магчымы 
аперацыі, якія даюць контрагенту права выбару спосабу разліку. 
Плацяжы, заснаваныя на акцыях, па такіх аперацыях могуць ажыц-
цяўляцца або грашовымі сродкамі ці іншымі актывамі, або шляхам 
выпуску долевых інструментаў. Стандарт IFRS-2 ―Плацеж, заснаваны 
на акцыях‖ лічыць, што ў такім выпадку кампанія выдала камбіна-
ваны фінансавы інструмент (compound financial instrument), які ўклю-
чае даўгавы і долевы кампаненты. Даўгавы кампанент сведчыць аб 
праве контрагента патрабаваць аплаты грашовымі сродкамі, а долевы 
— долевымі інструментамі, а не грашовымі сродкамі. 

Такога роду камбінаваныя фінансавыя інструменты ацэньваюцца 
па справядлівай вартасці (fair value), якая вызначаецца як сума спра-
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вядлівых вартасцей двух кампанентаў. Таму спачатку неабходна выз-
начыць справядлівую вартасць даўгавога элемента на дату атрымання 
тавараў або паслуг, які атрымае адлюстраванне на адпаведным 
рахунку класа 2 ―Абавязацельствы‖. Вартасць долевага кампанента 
вызначаецца як рознасць паміж справядлівымі вартасцямі атрыманых 
тавараў або паслуг і даўгавога кампанента. Паколькі канчатковы раз-
лік ажыццяўляецца пасля заканчэння пэўнага перыяду, хутчэй за усѐ 
такі кампанент першапачаткова атрымае прызнанне на рахунку 3841 
―Апцыѐны на акцыі, падлеглыя выкананню ў будучыні‖. 

Аднак аперацыі, якія маюць на ўвазе выплаты, заснаваныя на ак-
цыях, пры ажыццяўленні якіх контрагент мае права выбару спосабу 
пагашэння абавязацельства, часта структуруюцца так, каб справяд-
лівая вартасць пры адной альтэрнатыве пагашэння была такой жа, як і 
пры другой. У такіх выпадках справядлівая вартасць долевага кампа-
нента будзе раўняцца нулю, і, як наступства, справядлівая вартасць 
камбінаванага інструмента раўняецца справядлівай вартасці даўгаво-
га кампанента. На дату пагашэння абавязацельства павінна быць пе-
раацэнена па справядлівай вартасці.  

Пры выбары кампаніяй пагашэння абавязацельства грашовымі срод-
камі плацеж павінен пагасіць усю вартасць камбінаванага фінансавага 
інструмента. Прызнаны раней долевы кампанент павінен заставацца ў 
складзе капіталу, паколькі выбраўшы атрыманне грашовых сродкаў у 
якасці пагашэння абавязацельства, контрагент адмовіўся ад права на 
атрыманне долевых інструментаў, што, тым не менш, не перашкаджае 
прызнаваць рух у складзе капіталу шляхам пераводу аднаго яго кампа-
нента ў другі. Гэта можа быць аформлена запісам па дэбеце рахунку 
3841 ―Апцыѐны на акцыі, падлеглыя выкананню ў будучыні‖ і крэдыце 
аднаго з рахункаў групы 380 ―Статутны капітал‖, а пры неабходнасці і 
групы 383 ―Эмісійны даход‖. 

Калі пры разліку кампанія выпускае долевыя інструменты і не 
аплачвае абавязацельства грашовымі сродкамі, то яно павінна быць 
наўпрост пераведзена ў капітал у якасці кампенсацыі за выпушчаныя 
долевыя інструменты. Адлюстравана гэта можа быць па дэбеце адпа-
ведных рахункаў класа 2 ―Абавязацельствы‖ і крэдыце адпаведных 
рахункаў класа 3 ―Капітал‖. 

Як вынікае з выкладзенага, аперацыі, што маюць на ўвазе выплаты, 
заснаваныя на акцыях, закранаюць актывы, абавязацельствы, капітал, 
даходы і расходы, што абумоўлівае неабходнасць адлюстравання іх вы-
нікаў у справаздачах аб фінансавым стане і сукупным прыбытку. Пры 
істотнасці велічынь, абумоўленых такімі аперацыямі, яны могуць 
адлюстроўвацца асобнымі артыкуламі, а пры неістотнасці — уключац-
ца ў іншыя артыкулы. Па гэтай прычыне і ўказаныя вышэй рахункі для 
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ўліку вынікаў такіх аперацый уключаюцца ў трансляцыйны план рахун-
каў пры неабходнасці на аснове прафесійнага меркавання галоўнага 
бухгалтара арганізацыі. 

Больш падрабязна інфармацыя раскрываецца ў растлумачэннях да 
фінансавай справаздачнасці. Кампанія павінна раскрыць інфарма-
цыю, якая дае карыстальнікам магчымасць зразумець: 1) характар і 
памер пагадненняў аб плацяжах, заснаваных на акцыях, што існавалі 
на працягу перыяду; 2) парадак вызначэння справядлівай вартасці 
атрыманых тавараў і паслуг, а таксама перададзеных долявых фінан-
савых інструментаў на працягу справаздачнага перыяду; 3) уплыў апе-
рацый, якія маюць на ўвазе выплаты, заснаваныя на акцыях, на прыбы-
так або страты кампаніі за справаздачны перыяд і яе фінансавы стан. За-
канадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе ажыццяўляць апера-
цыі з выплатамі на аснове долевых інструментаў, аднак у дачыненні 
да раскрыцця такіх аперацый у фінансавай справаздачнасці вычар-
пальных указанняў няма. 

 
 

1.8. Карэкціроўка справаздач  
аб прыбытках і стратах, змяненні ў капітале 
пры правядзенні аперацый выкупу ўласных  

акцый, іх перавыкупе і скасаванні 
 

Акцыянерныя таварыствы выкупляюць уласныя акцыі для іх наступ-
нага размеркавання паміж сваімі супрацоўнікамі, падтрымкі іх рыначнай 
вартасці, павелічэння даходу на акцыю, прадухілення захопу кантроль-
нага пакета акцый і для іншых мэт. Выкупленыя акцыі (treasury stock) у 
адпаведнасці з міжнародным стандартам IAS-32 ―Фінансавыя інстру-
менты: падача інфармацыі‖ адлюстроўваюцца ў раздзеле ―Капітал‖ 
справаздачы аб фінансавым стане па цане выкупу са знакам мінус. Яны 
не даюць ні права голасу, ні права на дывідэнды. Па аперацыях выкупу 
акцый не прызнаецца фінансавы вынік, а памяншаецца непасрэдна 
капітал. 

Выкупленыя акцыі могуць знаходзіцца ў арганізацыі-эмітэнта ня-
вызначана доўга. Пры прыняцці адпаведнага рашэння яны могуць пе-
рапрадавацца па любой цане як вышэй, так і ніжэй выкупной вартасці. 
Можа быць прынята рашэнне і аб ануляванні выкупленых уласных доле-
вых інструментаў прадпрыемства (cancellation of an entity’s own equity 
instruments). Страты, звязаныя з продажам выкупленых акцый па цане 
ніжэй выкупной або намінальнай вартасці, як і з іх скасаваннем, 
фінансавы вынік справаздачнага перыяду не памяншаюць, а пагашаюц-
ца за кошт неразмеркаванага прыбытку. 
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У Рэспубліцы Беларусь адлюстраванне ў справаздачнасці выкупле-
ных акцый адпавядае патрабаванням міжнародных стандартаў. Выкуп-
леныя акцыі ўлічваюцца на рахунку 81 ―Уласныя акцыі (долі ў статут-
ным капітале)‖ і прыводзяцца ў балансавай справаздачы асобным арты-
кулам са знакам мінус, аднак рознасць паміж фактычнымі выдаткамі на 
выкуп і вартасцю, па якой указаныя акцыі або долі былі перапрададзе-
ныя, адносіцца на рахунак 91 ―Іншыя даходы і расходы‖. На ўказаны 
рахунак адносіцца і рознасць паміж фактычнымі выдаткамі на выкуп 
акцый або долей і іх намінальнай вартасцю, што, безумоўна, не адпавя-
дае метадычным падыходам міжнароднага стандарта IAS-32 ―Фінан-
савыя інструменты: падача інфармацыі‖, які патрабуе прызнання такіх 
даходаў і расходаў непасрэдна ў капітале. Гэта патрабуе адпаведных 
карэкціровак пры трансфармацыі фінансавай справаздачнасці, складзе-
най па нацыянальнай методыцы, у фармат міжнародных стандартаў.  

 
Дапусцім, у справаздачным годзе мелі месца наступныя аперацыі. Акцыянернае 

таварыства выкупіла ў акцыянераў 2 700 уласных акцый па цане 83 400 руб. пры 
намінальнай вартасці 75 000 руб. за акцыю. Выкупленыя акцыі колькасцю 1 500 штук 
былі размеркаваны паміж сваімі супрацоўнікамі, 936 штук прададзены іншым акцы-
янерам па цане 86 500 руб. за штуку, а астатнія 

 
2 700 – 1 500 – 936 = 264 акцыі 

 
ануляваны пасля выканання акцыянерным таварыствам усіх прадугледжаных зака-
надаўствам працэдур. 
 

На рахунках акцыянернага таварыства на дату трансфармацыі фінансавай справа-
здачнасці ў фармат міжнародных стандартаў былі наступныя астаткі: 80 ―Статутны 
капітал‖ — 2 085 000 тыс. руб., 83-1 ―Эмісійны даход‖ — 84 127 тыс. руб. Прыбытак 
справаздачнага года, паказаны ў справаздачы аб прыбытках і стратах склаў 579 833 
тыс. руб. Адлюстраванне прыведзеных аперацый паказана ў табліцы 1.8. 

 

Табліца 1 .8  — Адлюстраванне на рахунках гаспадарчых аперацый па выкупе 

і наступных дзеяннях з выкупленымі ўласнымі акцыямі 

Змест гаспадарчай аперацыі Дэбет Крэдыт 
Сума,  

тыс. руб. 

1. Выкуплены ў акцыянераў уласныя акцыі  

(2 700 × 83 400) 
81 51 225 180 

2. Спісана вартасць акцый, размеркаваных паміж су-

працоўнікамі акцыянернага таварыства (1 500 ×  

× 83 400 = 125 100 тыс. руб.): 
 а) у межах астатку эмісійнага даходу 83-1 81 84 127 

б) рознасць паміж выкупной вартасцю размеркава-

ных акцый і эмісійным даходам (125 000 – 84 127) 
91-4 81 40 873 
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3. Перавыпуск уласных акцый, выкупленых у акцы-

янераў: 

а) вартасць акцый па цэнах выкупу (936 × 83 400) 51 81 78 062,4 

б) рознасць паміж вартасцю акцый па цэнах продажу 
і выкупу [(936 × 86 500) – 78 062,4] 

51 91-1 2 901,6 

4. Скасаванне ўласных акцый, выкупленых у акцы-

янераў: 
а) намінальная вартасць акцый (264 × 75 000) 80 81 19 800 

б) рознасць паміж выкупной і намінальнай вартасцю 

акцый [(264 × 83 400) – 19 800] 
91-4 81 2 217,6 

 

Паколькі акцыі прададзены коштам ніжэй за цану, па якой яны былі выкупленыя, 

акцыянернае таварыства панесла страты ў памеры 1 778,4 тыс. руб. Страты мелі мес-

ца і пры скасаванні выкупленых акцый, велічыня якіх вызначылася сумай 2 218,6 

тыс. руб. У справаздачы аб прыбытках і стратах агульная сума страт ад указаных 

аперацый складзе 

 

40 873 – 2 901,6 + 2 217,6 = 40 189 тыс. руб. 

 

У сувязі з тым, што міжнародны стандарт рахункаводства праду-
гледжвае прызнанне такіх даходаў і расходаў не ў складзе прыбыткаў і 
страт, а ў складзе капіталу, неабходна адкарэкціраваць справаздачу аб 
прыбытках і стратах шляхам павелічэння паказанага ў ѐй прыбытку і 
ўвесці ў справаздачу аб змяненнях ва ўласным капітале асобную пазі-
цыю ―Прызнаныя ў капітале даходы і расходы‖. Для правядзення пе-
раводу рахунковых запісаў, абумоўленых даходамі і расходамі па апе-
рацыях выкупу ўласных акцый, іх перавыпуску і скасавання, з айчын-
най методыкі ўліку ў фармат міжнародных стандартаў фінансавай спра-
ва-здачнасці мэтазгодна рабочы трансляцыйны план рахункаў 
дапоўніць рахункам 3872 ―Прызнаныя ў капітале даходы і расходы‖. 
Карэкці-ровачныя праводкі з выкарыстаннем гэтага рахунку прымуць 
наступны выгляд (табліца 1.9). 

 
Табліца 1 .9  — Карэкціровачныя трансфармацыйныя праводкі, абумоўленыя  

аперацыямі выкупу ўласных акцый, іх перавыпуску  

і скасаванняя 

Змест  
карэкціровачнай праводкі 

Дэбет Крэдыт 
Сума, 

тыс. руб. 

1. Узнаўленне прыбытку на суму прызнанай  
у капітале рознасці паміж выкупной вартасцю 
размеркаваных акцый і эмісійным даходам 

3872 5934 40 873 

2. Памяншэнне прыбытку на суму прызнанай у 4959 3872 2 901,6 



 
48 

капітале рознасці паміж вартасцю акцый па 
цэнах продажу і выкупу 

3. Узнаўленне прыбытку на суму прызнанай  
у капітале рознасці паміж выкупной і наміналь-
най вартасцямі акцый 

3872 4959 2 217,6 

 
Прыведзеныя ў табліцы 1.9 карэкціровачныя праводкі не адлюс-

троўваюцца ў рэгістрах сінтэтычнага і аналітычнага ўліку, а пака-
зваюцца толькі ў рабочых табліцах, дзе ажыццяўляецца карэкціроўка 
справаздачных паказчыкаў. Пад уплывам зробленых трансляцыйных 
праводак прыбытак справаздачнага года павялічыцца на 40 189 тыс. 
руб., для чаго будуць зробленыя патрэбныя карэкціроўкі справаздачы 
аб прыбытках і стратах, аднак узнікне новы элемент справаздачы аб 
змяненнях ва ўласным капітале, які пакажа велічыню расходаў у та-
кой жа суме. 

 
 

1.9. Прамежкавая фінансавая справаздачнасць: 
рэкамендацыі міжнароднага стандарта, прыняты 

ў Рэспубліцы Беларусь падыход 
 

Рэлевантнай уласцівасцю фінансавай справаздачнасці з'яўляецца 
яе своечасовасць, якая азначае неабходнасць падачы справаздачнасці 
праз кароткія адрэзкі часу для таго, каб забяспечыць наяўнасць  
у карыстальнікаў значымай інфармацыі. Значымасць інфармацыі — 
гэта яе ўласцівасць захоўваць спажывецкую вартасць для карыс-
тальніка на працягу пэўнага часу. Гэту якасную характарыстыку 
справаздачнасць хутка губляе, паколькі яе інфармацыя падвяргаецца 
інтэнсіўнаму маральнаму старэнню. Несвоечасовая інфармацыя не 
можа быць рэлевантнай, паколькі карыстальнікі не паспяваюць яе 
выкарыстаць да таго, як яна згубіць уласцівасць уплываць на кіраў-
ніцкія рашэнні. Своечасовасць не гарантуе рэлевантнасці, аднак рэле-
вантансць не магчыма без своечасовасці. Таму накапленне, падсу-
моўванне і наступная публікацыя фінансавай справаздачнасці павінна 
ажыццяўляцца ў найбольш сціслыя тэрміны, што абумоўлівае неаб-
ходнасць складання прамежкавай фінансавай справаздачнасці (interim 
financial reporting). 

Прамежкавая фінансавая справаздачнасць — гэта фінансавая 
справаздачнасць, якая змяшчае поўны або скарочаны набор фінан-
савых справаздач за больш кароткі перыяд, чым поўны фінансавы 
год кампаніі. Прамежкавую фінансавую справаздачнасць арганізацыі 
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складаюць за месяц або квартал нарастаючым падрахункам з пачатку 
года. Дыскусіі датычна публікацыі прамежкавай справаздачнасці абу-
мовілі прыняцце Радай па міжнародных стандартах рахункаводства 
стандарта IAS-34 ―Прамежкавая фінансавая справаздачнасць‖. Асаб-
лівасцю гэтага стандарта з’ўляецца тое, што Рада па міжнародных 
стандартах фінансавай справаздачнасці не дамагаецца яго абавязкова-
га прымянення. Урад кожнай краіны павінен сам вырашыць пытанне 
аб публікацыі прамежкавай справаздачнасці. 

Пры вырашэнні пытання аб тым, як прызнаваць, вымяраць класіфі-
каваць і раскрываць інфармацыю ў прамежкавай справаздачнасці, не-
абходна ацаніць істотнасць фінансавых даных прамежкавага перыяду 
(materiality chall be assessed in relation to the interim period financial 
data). Пры ацэнцы істотнасці трэба прызнаць, што вымярэнне даных 
за прамежкавы перыяд (interim period) можа залежыць ад разліковых 
ацэнак у большай ступені, чым вымярэнне гадавых фінансавых да-
ных. Першачарговая задача заключаецца ў тым, каб забяспечыць 
уключэнне ў прамежкавую фінансавую справаздачу інфармацыі, якая 
з'яўляецца слушнай для разумення фінансавага стану і вынікаў дзей-
насці прадпрыемства за прамежкавы перыяд. 

Стандарт IAS-34 ―Прамежкавая фінансавая справаздачнасць‖ выз-
начае мінімальны змест такіх справаздач і ўказвае прынцыпы рахун-
ковага прызнання і ацэнкі, якія павінны выкарыстоўвацца ў прамеж-
кавай справаздачнасці. У прамежкавай справаздачнасці арганізацыі 
павінны выкарыстоўваць такую ж уліковую палітыку (accounting po-
licy), як і пры падачы поўнай гадавой справздачнасці. Стандартам 
прадугледжаны два варыянты падачы прамежкавай справаздачнасці,  
з якіх кампаніі могуць выбраць адзін. 

Выбар першага варыянта азначае, што ў склад прамежкавай спра-
ваздачнасці павінен уваходзіць увесь набор абавязковых формаў 
справаздач, вызначаны міжнародным стандартам IAS-1 ―Падача фі-
нансавай справаздачнасці‖. Для таго, каб пазбегнуць залішніх расхо-
даў, або зыходзячы з меркавання своечасовасці падачы інфар-мацыі, 
або з мэтай унікнення паўтарэння раней пададзенай інфар-мацыі ці па 
іншых прычынах арганізацыя можа прыняць рашэнне даваць у пра-
межкавай справаздачнасці менш інфармацыі ў параўнанні  
з гадавой справаздачнасцю. У такім выпадку арганізацыя выбірае 
скарочаны варыянт падачы прамежкавай справаздачнасці. 

Мінімальныя кампаненты скарочанай прамежкавай фінансавай 
справаздачнасці наступныя: 

1) скарочаная справаздача аб фінансавым стане (condensed 
statement of financial position); 
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2) скарочаная справаздача аб сукупным прыбытку за перыяд 
(condensed statement comprechensive income); 

3) скарочаная справаздача аб змяненнях у капітале (condensed 
statement of changes in eguity);  

4) скарочаная справаздача аб руху грашовых сродкаў (condensed 
statement of cach flows); 

5) выбарачныя тлумачальныя заўвагі (selected explanatory notes). 
Скарачаць інфармацыю ў кожнай форме справаздачнасці арганіза-

цыі могуць у пэўных межах. Скарочаныя формы павінны ўключаць, 
як мінімум, кожны загаловак і прамежкавыя сумы, якія былі ўклю-
чаны ў самую апошнюю гадавую фінансавую справаздачнасць. Аднак 
калі пры такім падыходзе да зместу скарочанай фінансавай справа-
здачнасці ўзнікае сітуацыя, якая можа ўвесці карыстальнікаў у зман,  
у стандарце прадугледжана норма, якая патрабуе ўвядзення дадатко-
вых артыкулаў у формы прамежкавай справаздачнасці. 

Выбарачныя тлумачэнні да прамежкавай справаздачнасці, як міні-
мум, павінны ўключаць наступную інфармацыю: 

1) заяву аб тым, што ў прамежкавай справаздачнасці выкарыстоў-
ваецца тая ж уліковая палітыка і метады вылічэння, што і ў апошняй 
гадавой справаздачы, або, калі гэта палітыка і метады змяняліся, 
апісанне характару і ўздзеяння гэтага змянення; 

2) тлумачальныя каментарыі аб сезоннасці або цыклічнасці пра-
межкавых аперацый; 

3) характар і сумы артыкулаў, якія аказваюць уплыў на актывы, 
абавязацельствы, капітал, чысты прыбытак або плыні грашовых срод-
каў, якія з'яўляюцца для арганізацыі незвычайнымі па іх характары, 
памеры або сферы дзейнасці; 

4) характар і сумы змяненняў у ацэнках велічынь, пададзеных у 
папярэдніх прамежкавых перыядах бягучага фінансавага года або 
змяненнях у ацэнках велічынь, якія былі пададзены ў папярэднія фі-
нансавыя гады, калі гэтыя змяненні аказваюць істотны ўплыў у 
бягучым прамежкавым перыядзе; 

5) эмісію, выкуп і пагашэнне даўгавых і долевых каштоўных па-
пер; 

6) выплачаныя дывідэнды па звычайных і іншых акцыях у сукуп-
насці або ў разліку на адну акцыю; 

7) уплыў змяненняў у складзе кампаніі на працягу прамежкавага 
перыяду, уключаючы аб'яднанне кампаній, набыццѐ або продаж дач-
чыных кампаній і доўгатэрміновых інвестыцый, рэструктурызацыю і 
спыненыя аперацыі; 



 
51 

8) іншую істотную інфармацыю, прадугледжаную стандартам IAS-
34 ―Прамежкавая фінансавая справаздачнасць‖. 

Кампаніям не забараняецца раскрываць у тлумачэннях і дадат-
ковую інфармацыю звыш вызначанага стандартам мінімуму. У між-
народным стандарце IAS-34 ―Прамежкавая фінансавая справаздач-
насць‖ прыняты своеасаблівы парадак прызнання расходаў па ўплаце 
падатку на прыбытак. Расходы па ўплаце падатку на прыбытак прыз-
наюцца ў кожным прамежкавым перыядзе на аснове найлепшай ацэн-
кі сярэднеўзважанай гадавой стаўкі, якая чакаецца для ўсяго фінан-
савага года. 

 

 

Дапусцім, арганізацыя Рэспублікі Беларусь, якая прыняла рашэнне публікаваць 
прамежкавую фінансавую справаздачнасць, мяркуе атрымаць за год 4 352 420 тыс. 
руб. прыбытку, які абкладваецца падаткам, пры льготнай яго велічыні, якая не аб-
кладваецца падаткам, 952 140 тыс. руб. У такім выпадку мяркуемая сума расходаў па 
падатку на прыбытак за год складзе  

 
(4 352 420 – 952 140) × 18 : 100 = 612 050 тыс. руб., 

 
а ў разліку на квартал —  

 
612 050 : 4 = 153 013 тыс. руб. 

 
Гэтую суму арганізацыя павінна паказваць у прамежкавай фінансавай справа-

здачнасці кожны квартал як расходы па падатку на прыбытак. Паколькі запланаваная 
велічыня прыбытку на працягу года можа ўдакладняцца, прадугледжваецца магчы-
масць карэкціровак сум падатку на прыбытак, якія паказваюцца ў прамежкавай спра-
ваздачнасці за наступныя перыяды. Дапусцім, праз 6 месяцаў стала відавочна, што 
арганізацыя атрымае не 4 352 420 тыс. руб. прыбытку, а толькі 3 749 150 тыс. руб., а 
льготная яго сума павялічыцца і складзе 1 123 110 тыс. руб. Тады агульная сума рас-
ходаў па падатку на прыбытак за фінансавы год вызначыцца ў памеры 

 
(3 749 150 – 1 123 110) × 18 : 100 = 472 687 тыс. руб. 

 
Указаны стандарт не прадугледжвае рэтраспектыўны пералік (retrospective res-

tatement) інфармацыі аб падатку на прыбытак, пададзенай у прамежкавай фінансавай 
справаздачнасці. Таму за шэсць мінулых месяцаў сума падатку на прыбытак будзе 
паказана ў памеры 

153 013 × 2 = 306 026 тыс. руб., 

 

а на другое паўгоддзе будзе прыходзіцца  

 

472 687 – 306 026 = 166 661 тыс. руб. 
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Значыць, за трэці квартал неабходна паказаць у прамежкавай справаздачнасці па-

датак на прыбытак у суме 

166 661 : 2 = 83 331 тыс. руб., 

 

а нарастаючым падрахункам з пачатку года яго велічыня складзе 

 

306 026 + 83 331 = 389 357 тыс. руб. 

 

Міжнародны стандарт IAS-34 ―Прамежкавая фінансавая справа-
здачнасць‖ змяшчае і шэраг іншых нормаў, якія тычацца адлюстра-
вання прамежкавых паказчыкаў. У Рэспубліцы Беларусь да гэтага ча-
су няма асобнага нарматыўнага дакумента, які раскрываў бы асаб-
лівасці падачы прамежкавай фінансавай справаздачнасці. Асобныя 
пункты змяшчае Інструкцыя аб парадку складання бухгалтарскай 
справаздачнасці, зацверджаная пастановай Міністэрства фінансаў 
Рэспублікі Беларусь № 111 ад 31 кастрычніка 2011 г. 

Указанай інструкцыяй прадугледжваецца складанне месячнай, 
квартальнай і гадавой справаздачнасці. Месячная справаздачнасць ук-
лючае рахунковы баланс, квартальная — баланс і справаздачу аб 
прыбытках і стратах. Як першая, так і другая формы складаюцца 
нарастаючым падрахункам з пачатку года. Разуменне скарочанай фі-
нансавай справаздачнасці ў гэтым нарматыўным дакуменце адсут-
нічае. Інфармацыі рахунковага балансу і справаздачы аб прыбытках  
і стратах недастаткова для поўнага раскрыцця фінансавага стану  
і вынікаў гаспадарчай дзейнасці за вызначаны прамежкавы перыяд. 
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Раздзел 2. СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ АБ СУКУПНЫМ ПРЫБЫТКУ  
І РУХУ ГРАШОВЫХ СРОДКАЎ: МІЖНАРОДНЫ ФАРМАТ,  

АЙЧЫННЫ ПАДЫХОД 
 

2.1. Канцэптуальныя асновы раскрыцця інфармацыі  
аб даходах і расходах, вызначаныя міжнародным  

стандартам рахункаводства IAS-1 ―Падача  
фінансавай справаздачнасці‖ 

 
Справаздача аб прыбытках і стратах — гэта складзены па выз-

начанай форме дакумент у выглядзе рахунку фінансавага выніку, які 
акумулюе інфармацыю аб даходах і расходах арганізацыі за справа-
здачны перыяд і раскрывае абумоўленае гаспадарчай дзейнасцю змя-
ненне яе капіталу. У Рэспубліцы Беларусь канцэптуальныя асновы 
раскрыцця інфармацыі аб даходах і расходах змяшчаюцца ў Інструк-
цыі па рахункаводстве даходаў і расходаў. Справаздача аб прыбытках 
і стратах (profit and loss statement) акумулюе інфармацыю аб даходах і 
расходах арганізацыі за справаздачны перыяд з мэтай раскрыцця яе 
фінансавага выніку. Гэта інфармацыя паказвае велічыню сродкаў, 
якія былі затрачаны і зароблены арганізацыяй на працягу гэтага 
перыяду. Паказчыкі справаздачы аб прыбытках і стратах сведчаць аб 
дасягнутых поспехах у атрыманні прымальнай велічыні прыбытку. 

На міжнародным узроўні змест справаздачнасці аб прыбытках і 
стратах вызначае стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнас-
ці‖. Адпаведна ўказанаму стандарту арганізацыі могуць падаваць усе 
артыкулы даходаў і расходаў (items of income or expense), прызнаных 
за справаздачны перыяд, або ў адной справаздачы аб сукупным да-
ходзе, або ў двух наступных справаздачах: 1) справаздача, якая ад-
люстроўвае кампаненты прыбытку або страт (асобная справаздача аб 
прыбытках і стратах); 2) справаздача, якая пачынаецца з прыбытку 
або страт і адлюстроўвае кампаненты іншага сукупнага прыбытку 
(other comprehensive income), якая называецца справаздачай аб сукуп-
ным прыбытку (statement of comprehensive income). Яна павінна 
ўключаць, як мінімум, наступныя лінейныя артыкулы (line items): 

1) выручка (revenue); 
2) расходы па фінансаванні (finance cost); 
3) доля ў прыбытку або стратах асацыяваных кампаній і сумеснай 

дзейнасці (share of the profit or loss of associater and joint ventures), 
вызначаная метадам уліку па долевым удзеле (equity method); 

4) расходы па падатках (tax expense); 
5) асобная сума, якая складаецца: 
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а) з прыбытку або страт пасля падаткаў ад спыненай дзейнасці; 
б) з прыбытку або страт пасля падаткаабкладання, прызнаных 

па выніках ацэнкі па справядлівай вартасці за вылікам расходаў на 
продаж або пасля выбыцця актываў ці групы (груп) выбыцця, якія 
ствараюць дзейнасць, падлеглую спыненню; 
6) прыбытак або страты за перыяд (profit or loss for the period); 
7) кожны кампанент іншага сукупнага прыбытку. які класіфіку-

ецца па сваім характары; 
8) доля ў іншым сукупным прыбытку асацыяваных прадпрыемст-

ваў і сумеснай дзейнасці, якія ўлічваюцца па метадзе долевага ўдзелу; 
9) агульны сукупны прыбытак (comprehensive); 
Пералічаны мінімум артыкулаў справаздачы аб прыбытках і стра-

тах павінен абавязкова раскрывацца ў самой справаздачнай форме, а 
не ў заўвагах да яе. Непасрэдна ў справаздачы аб сукупным прыбыт-
ку ў абавязковым парадку як размеркаванне прыбыткаў або страт па-
вінны раскрывацца як прыбытак або страты, так і сукупны прыбытак 
за перыяд, якія адносяцца да долі меншасці (minority interest) і ўла-
дальнікаў уласнага капіталу мацярынскай кампаніі (parent company). 

Раскрыццѐ кампанентаў фінансавых вынікаў дзейнасці арганізацыі 
павінна дапамагаць разуменню велічыні прыбытку або страт, якая 
склалася за справаздачны перыяд, а таксама прагназаванню будучых 
вынікаў. Паколькі ўздзеянне розных відаў дзейнасці, аперацый і ін-
шых падзей не аднолькавае па частаце, прадказальнасці і патэнцыялу, 
арганізацыі могуць дапаўняць прыведзены пералік абавязковых арты-
кулаў дадатковымі артыкуламі (additional line items), групаваць іх у 
раздзелы і паказваць прамежкавыя падрахункі (subtotals). Больш 
паглыбленая дэталізацыя патрэбна ў тых выпадках, калі гэтага патра-
буюць адпаведныя міжнародныя стандарты фінансавай справаздач-
насці або калі такая падача інфармацыі дае карыстальнікам больш 
поўную інфармацыю аб выніках дзейнасці арганізацыі. 

Сказанае адносіцца першым чынам да істотных артыкулаў даходаў 
і расходаў, характар і велічыня якіх абавязкова павінны раскрывацца 
асобна. Стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ адзна-
чае наступныя акалічнасці, пры якіх яны будуць раскрывацца асобна: 

1) уцэнка запасаў да велічыні магчымай чыстай вартасці рэаліза-
цыі (write-downs of inventories to net realisable value) або асноўных 
сродкаў да сумы кампенсацыі (write-downs of property, plant and equip-
ment to recoverable amount), як і зварот (reversals) такіх спісанняў; 

2) рэструктурызацыя дзейнасці прадпрыемства (restructurings of 
the activities of an entity) і зварот любых ацэначных абавязацельстваў 
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па расходах на рэструктурызацыю (reversaks of any provisions for the 
costs of restructuring); 

3) выбыццѐ аб'ектаў асноўных сродкаў (disposals of items of 
property, plant and equipment); 

4) выбыццѐ інвестыцый (disposals of investments); 
5) спыненая дзейнасць (discontinued of investments); 
6) урэгуляванне судовых спрэчак (litigation settlement); 
7) іншыя звароты ацэначных абавязацельстваў (reversals of provi-

sions). 
Па сваім меркаванні арганізацыі могуць раскрываць указаную ін-

фармацыю або непасрэдна ў справаздачы аб сукупным прыбытку, або 
ў заўвагах. Аднак стандарт IAS-1 ―Падача фінансавай справаздач-
насці‖ абавязвае арганізацыі выключыць падачу якіх-небудзь даходаў 
і расходаў у якасці надзвычайных артыкулаў (extraordinary items). Та-
кая інфармацыя не павінна раскрывацца ні непасрэдна ў справаздачы 
аб прыбытках і стратах, ні ў заўвагах да яе. 

У справаздачы аб сукупным прыбытку даныя прыводзяцца нарас-
таючым падрахункам з пачатку года да справаздачнай даты. Акрамя 
інфармацыі за справаздачны год прыводзяцца даныя як мінімум за 
адзін перыяд, які папярэднічае справаздачнаму перыяду. Для знешніх 
карыстальнікаў справаздача аб сукупным прыбытку распрацоўваецца 
звычайна ў скарочаным варыянце, а для ўнутраных — па поўнай 
форме, дзе дэталѐва раскрываюцца расходы і даходы па ўсіх відах 
дзейнасці. Зыходзячы з прынцыпу грунтоўнасці інфармацыі ў выпад-
ку прызнання істотнымі даходаў ад асобных відаў дзейнасці яны 
падлягаюць адасобленаму адлюстраванню. Для гэтай мэты могуць 
выка-рыстоўвацца або расшыфроўкі артыкулаў справаздачы аб пры-
бытках і стратах, або самастойна распрацаваныя арганізацыяй дадаткі 
да справаздачы аб прыбытках і стратах. 

Паказчык лічыцца істотным, калі яго нераскрыццѐ можа аказаць 
адмоўны ўплыў на эканамічныя рашэнні зацікаўленых карысталь-
нікаў. Вырашэнне кіраўніцтвам арганізацыі пытання аб прызнанні та-
го або іншага паказчыка даходаў або расходаў істотным залежыць ад 
яго велічыні, характару і канкрэтных акалічнасцей узнікнення. Істот-
ным лічыцца паказчык, удзельная вага якога ў агульным выніку адпа-
ведных даных за год складае не менш 5 %. Арганізацыя можа пры-
няць рашэнне аб выкарыстанні і іншага крытэрыю прызнання інфар-
мацыі істотнай. 

Пры адасобленым адлюстраванні  даходаў ад відаў дзейнасці, удзе-
льная вага якіх перавышае 5 % ад агульнай сумы даходаў арганізацыі 
за справаздачны год, адасоблена павінны паказвацца ў заўвагах або 
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дадатках да справаздачы аб прыбытках і стратах адпаведныя ім 
велічыні расходаў. 

Справаздача аб прыбытках і стратах беларускіх арганізацый па 
сваім змесце набліжаецца да патрабаванняў міжнародных стандартаў 
фінансавай справаздачнасці. Яна будуецца па аналітычным прын-
цыпе з раздзяленнем на некалькі інфармацыйных зон, якія дазваля-
юць вызначыць фінансавыя вынікі ад рэалізацыі прадукцыі, тавараў, 
работ і паслуг, бягучай, інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці.  
У сукупнасці гэтыя элементы фарміруюць агульную велічыню пры-
бытку або страт арганізацыі за справаздачны перыяд. У справаздачы 
паказваецца велічыня падаткаў і збораў, якія арганізацыя выплачвае з 
прыбытку, аднак паказчыкі падатковага характару адсутнічаюць, па-
колькі з'яўляюцца прадметам дэкларацыі падатку на прыбытак. 

 
 

2.2. Два падыходы да падачы інфармацыі аб расходах  
і рэкамендаваныя міжнародным стандартам IAS-1  

―Падача фінансавай справаздачнасці‖ фарматы справаздачы  
аб сукупным прыбытку 

 
Значнае месца ў справаздачы аб сукупным прыбытку займае аналіз 

расходаў. Як указана ў стандарце IAS-1 ―Падача фінансавай спра-
ваздачнасці‖, арганізацыя абавязана рабіць у справаздачы аб прыбытках 
і стратах аналіз расходаў (analysis of expenses), выкарыстоўваючы або 
метад па ―характары расходаў‖ (―nature of expense‖ method) або метад 
―па функцыі выдаткаў‖ (―function of expense‖ method). Апошні метад 
мае і другую назву — метад па сабекошце продажу (―cost of sales‖ 
method). Канкрэтны фармат арганізацыя выбірае самастойна, зыходзячы 
з уласнага меркавання аб тым, якая падача дае магчымасць атрымаць 
больш надзейную і карысную інфармацыю. Пры гэтым такі аналіз ар-
ганізацыя можа зрабіць як непасрэдна ў справаздачы аб прыбытках і 
стратах, так і ў тлумачэннях да фінансавай справаздачнасці. Ухваляец-
ца падача ўказанай інфармацыі непасрэдна ў справаздачы аб прыбыт-
ках і стратах. 

Расходы, паказаныя ў справаздачы аб прыбытках і стратах, пад-
раздзяляюцца на асобныя артыкулы, каб выдзеліць найбольш важныя 
іх кампаненты зыходзячы з такіх характарыстык, як уплыў на велічы-
ню фінансавага выніку, частата ўзнікнення, прадказальнасць і г. д. 
Пры выкарыстанні метаду раскрыцця па характары расходаў, апошнія 
аб'ядноўваюцца ў справаздачы аб прыбытках і стратах па такіх эле-
ментах, як закупка матэрыялаў (purchase of materials), транспартныя 
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расходы (transport costs), амартызацыя асноўных сродкаў (depre-
ciation), узнагароджанне працаўнікам (employee benefits), расходы на 
рэкламу (advertising costs) і не пераразмяркоўваюцца ўнутры арганіза-
цыі ў адпаведнасці з іх прызначэннем. 

Выкарыстанне пры распрацоўцы справаздачы аб прыбытках і стра-
тах класіфікацыі расходаў па іх характары дае магчымасць паказаць 
агульны аб'ѐм вытворчасці прадукцыі, выкананых работ і аказаных 
паслуг за перыяд, а таксама найбольш важныя артыкулы выдаткаў. 
Класіфікацыя затрат па іх характары мае падабенства з айчыннай 
класіфікацыяй выдаткаў па эканамічных элементах. Метад распрацоўкі 
справаздачы аб прыбытках і стратах з класіфікацыяй расходаў па іх 
характары найбольш падыходзіць для невялікіх кампаній. Адсутнасць 
неабходнасці размеркавання выдаткаў па функцыянальным прызна-
чэнні вядзе да мінімізацыі суб'ектыўных меркаванняў, а пададзеная 
інфармацыя становіцца больш празрыстай. 

Як класіфікацыя затрат па іх відах, так і справаздача аб прыбытках 
і стратах на аснове функцыянальнага прызначэння расходаў пачы-
наюцца з раскрыцця выручкі (revenue). Гэты паказчык можа пры-
водзіцца як агульнай сумай, так і з дэталізацыяй па элементах адпа-
ведна міжнародным стандартам фінансавай справаздачнасці IAS-18 
―Выручка‖, IAS-17 ―Арэнда‖ і іншымі. Незалежна ад прынятага па-
дыходу да класіфікацыі расходаў у справаздачы аб прыбытках і стра-
тах паказчык выручкі павінен быць аднолькавым. 

Пры распрацоўцы справаздачы аб прыбытках і стратах на аснове 
класіфікацыі затрат па відах уводзіцца артыкул ―Змяненні ў запасах 
гатовай прадукцыі і незавершанай вытворчасці‖ (changes in invento-
ries of finished goods and work in process). Яго неабходнасць абумоў-
лена выкананнем міжнароднага прынцыпу адпаведнасці даходаў рас-
ходам справаздачнага перыяду, які з'яўляецца міжнародным прынцы-
пам. Паколькі ў раздзеле ―Выдаткі‖ (табліца 2.1) адлюстроўваюцца 
ўсе панесеныя арганізацыяй выдаткі, якія адносяцца як да незаверша-
най вытворчасці (work in process) і гатовай прадукцыі (finished goods) 
на складзе, так і да рэалізаванай прадукцыі, узнікае неабходнасць ад-
карэкціраваць іх суму з мэтай вызначэння толькі тых расходаў, якія 
адносяцца да рэалізаванай прадукцыі. 

Прырост запасаў гатовай прадукцыі і незавершанай вытворчасці 
азначае капіталізацыю панесеных у справаздачным перыядзе выдат-
каў у актывах справаздачы аб фінансавым стане. У сувязі з гэтым на 
такую суму неабходна паменшыць выдаткі, якія пераходзяць у расхо-
ды справаздачнага перыяду і супастаўляюцца з выручкай за ўказаны 
перыяд. Прыбытак у такім выпадку павялічыцца. Памяншэнне гэтых 
запасаў указвае на адваротны ўплыў на велічыню прыбытку. 
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Табліца 2 .1  — Справаздача аб прыбытках і стратах (класіфікацыя  

па характары расходаў), млн руб. 

Паказчыкі Летась Сѐлета 

1. Âûðñ÷êà ³ äçÿðæà¢ìûÿ ðñáð³äû³ 

1.1. Продаж гатовай прадукцыі і тавараў 22 366 24 965 

1.2. Аказанне паслуг 3 579 4 223 

1.3. Выкарыстанне іншымі бакамі актываў арганізацыі, якія 

прыносяць працэнты, ліцэнзійныя плацяжы і дывідэнды 
1 429 1 733 

1.4. Іншыя даходы 5 823 4 278 

1.5. Усяго выручкі (сума радкоў 1.1 – 1.4) 33 197 35 199 

1.6. Падатак на дабаўленую вартасць, акцызы і іншыя падатко-

выя плацяжы з выручкі і даходаў 
(5 040) (5 086) 

1.7. Усяго выручкі за мінусам падаткаў (рад. 1.5 – рад. 1.6) 28 157 30 113 

2. Выдаткі 

2.1. Закупка сыравіны і матэрыялаў 13 000 14 856 

2.2. Змяненне запасаў сыравіны і матэрыялаў (прырост — мінус; 

памяншэнне — плюс) 
(323) 420 

2.3. Скарыстаныя сыравіна і матэрыялы (рад. 2.1 – рад. 2.2) 12 677 14 436 

2.4. Выдаткі на атрыманыя паслугі 718 946 

2.5. Заработная плата 2 388 2 680 

2.6. Сацыяльныя выплаты 1 145 1 374 

2.7. Амартызацыя 2 019 2 387 

2.8. Іншыя вытворчыя расходы 466 698 

2.9. Усяго аперацыйных выдаткаў (сума радкоў 2.3 – 2.8) 19 413 22 521 

3. Карэкціровачныя артыкулы 

3.1. Змяненні ў запасах гатовай прадукцыі і незавершанай вы-

творчасці (прырост — мінус; памяншэнне — плюс) (175) (209) 

3.2. Работа, выкананая арганізацыяй і капіталізаваная ў актывах (315) (228) 

3.3. Іншыя карэкціровачныя артыкулы — — 

3.4. Аперацыйны фінансавы вынік (рад. 1.7 – рад. 2.9 ± рад. 3.1 ± 

± рад. 3.2 ± рад. 3.3) 
8 254 7 155 

4. Іншыя элементы прыбытку і страт 

4.1. Штрафы, пеня і няўстойкі атрыманыя  77 22 

4.2. Бязвыплатна атрыманыя актывы 49 134 

4.3. Ацэначныя рэзервы (81) (19) 
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Працяг  табліцы 2 .1  

Паказчыкі Летась Сѐлета 

4.4. Фінансавыя расходы (127) (153) 

4.5. Страты ад спісання безнадзейных даўгоў (6) (11) 

4.6. Штрафы, пеня і няўстойкі выплачаныя (64) (29) 

4.7. Падатак на дабаўленую вартасць і іншыя падатковыя 

плацяжы з іншых элементаў прыбытку 
(8) (2) 

4.8. Падрахунак іншых элементаў прыбытку і страт (160) (58) 

5. Доля ў прыбытку (стратах) асацыяваных кампаній 1 190 1 486 

6. Прыбытак да падаткаабкладання (рад. 3.4 ± рад. 4.8 ± рад. 5) 9 294 8 583 

7. Расход па падатку на прыбытак (1 803) (1 871) 

8. Прыбытак за перыяд ад дзейнасці, якая працягваецца (рад. 6 – 

– рад. 7) 
7 491 6 722 

9. Страты за перыяд ад дзейнасці, якая спынена (242) — 

10. Прыбытак за перыяд ад аперацыйнай дзейнасці (рад. 8 – рад. 9) 7 249 6 722 

11. Удзел у прыбытку 

11.1. Доля ўладальнікаў капіталу мацярынскай кампаніі 6 162 5 646 

11.2. Доля меншасці 1 087 1 076 

11.3. Усяго размеркавана прыбытку (рад. 11.1 + рад. 11.2) 7 249 6 722 

12. Іншы сукупны прыбытак 

12.1. Змяненне прыросту вартасці ад пераацэнкі актываў 120 145 

12.2. Актуарныя прыбыткі і страты ад пенсійных планаў з выз-

начанымі выплатамі 
24 31 

12.3. Прыбыткі і страты, якія ўзніклі ад пераводу фінансавай 

справаздачнасці замежных падраздзяленняў у валюту падачы 
(19) (32) 

12.4. Прыбыткі і страты ад паўторнай ацэнкі фінансавых акты-

ваў, якія ѐсць у наяўнасці для продажу 
(27) (19) 

12.5. Эфектыўная частка прыбыткаў і страт ад інструментаў 

хеджавання пры хеджаванні грашовых патокаў 
— — 

12.6. Падрахунак іншага сукупнага прыбытку 98 125 

12.7. Доля ў іншым сукупным прыбытку (стратах) асацыяваных 

кампаній 
214 197 

12.8. Іншы сукупны прыбытак да падаткаабкладання (рад. 

12.6 ± рад. 12.7) 
277 346 

12.9. Падатак на іншы сукупны прыбытак (54) (72) 
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Заканчэнне табліцы 2 .1  

Паказчыкі Летась Сѐлета 

12.10. Іншы сукупны прыбытак за перыяд за вылікам падатку 

(рад.12.8 – рад. 12.9) 
223 274 

13. Размеркаванне агульнай велічыні прыбытку (страт) 

13.1. Усяго прыбытку (страт) (рад. 10 ± рад. 12.10) 7 472 6 996 

13.2. Доля ўладальнікаў капіталу мацярынскай кампаніі 6 352 5 876 

13.3. Доля меншасці 1120 1120 

 
У фінансавым уліку арганізацый Заходняй Еўропы і іншых краін 

часта на працягу справаздачнага перыяду ўлічваюць выдаткі на 
набыццѐ запасаў (cost of purchase of inventories) сыравіны і 
матэрыялаў, а іх рух адлюстроўваецца ў вытворчай бухгалтэрыі. 
Наяўнасць таварна-матэрыяльных каштоўнасцей выяўляецца шляхам 
інвентарызацыі ў канцы справаздачнага перыяду (accounting period). 
Прырост запасаў (increase of inventories) сведчыць аб тым, што на 
гэту суму трэба паменшыць расходы справаздачнага перыяду (period 
expenses), паколькі сыравіна і матэрыялы, капіталізаваныя ў выглядзе 
абаротных акты-ваў, будуць скарыстаныя на вытворчасць у наступ-
ных справаздачных перыядах. Памяншэнне запасаў (decrease of 
inventories) указвае на тое, што на вытворчасць прадукцыі, выкананне 
работ і аказанне паслуг скарыстана больш, чым было закуплена ў 
справаздачным перыядзе, таму на суму памяншэння неабходна 
павялічыць вартасць скарыстаных у справаздачным перыядзе сы-
равіны і матэрыялаў. 

Пры выкарыстанні метаду функцыянальнага прызначэння выдат-
каў вызначаюцца такія комплексныя рубрыкі, як сабекошт продажу 
(cost of sales), расходы на продаж (distribution costs), адміністрацый-
на-кіраўніцкія расходы (general and administrative expenses) і іншыя 
расходы, якія могуць размяркоўвацца паміж сегментамі бізнесу ар-
ганізацыі. Сабекошт продажу ўключае прамыя вытворчыя выдаткі 
(direct manufacturing costs), а таксама ўскосныя вытворчыя расходы 
(indirect manufacturing costs), якія адносяцца да рэалізаванай прадук-
цыі. Выдаткі па збыце і кіраўніцкія расходы не ўваходзяць у склад 
гэтага паказчыка. Калі, зыходзячы з прыведзенага ў табліцы 2.2 ліч-
бавага прыкладу, расходы на збыт склалі ў справаздачным годзе  
484 млн руб., а адміністрацыйныя расходы — 1 734 млн руб., то сабе-
кошт рэалізаванай прадукцыі складзе 
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22 521 + 209 + 228 – 484 – 1 734 = 20 740 млн руб. 
Артыкулы, якія раскрываюць змяненні запасаў сыравіны, матэ-

рыялаў, незавершанай вытворчасці і гатовай прадукцыі ў спра-
ваздачы аб прыбытках і стратах, складзенай па метадзе функцыяналь-
нага прызначэння выдаткаў, адсутнічаюць. Паказчык выручкі адноль-
кавы як у першым, так і ў другім выпадку. Таксама аднолькавыя і 
артыкулы, якія не закранаюць аперацыйную дзейнасць арганізацыі, 
што ў сукупнасці вядзе да фарміравання аднаго і таго ж фінансавага 
выніку (табліца 2.2). 

Табліца 2 .2  — Справаздача аб прыбытках і стратах  

(класіфікацыя расходаў па функцыянальнай ролі), млн. руб. 

Паказчыкі Летась Сѐлета 

1. Выручка   

1.1. Продаж гатовай прадукцыі і тавараў 17 326 18 879 

1.2. Аказанне паслуг 3 579 4 223 

1.3. Выкарыстанне іншымі бакамі актываў арганізацыі, якія 

прыносяць працэнты, ліцэнзійныя плацяжы і дывідэнды 
1 429 1 733 

1.4. Іншыя даходы 5 823 4 278 

1.5. Усяго выручкі (сума радкоў 1.1 – 1.4) 28 157 30 113 

2. Расходы   

2.1. Сабекошт продажу 17 911 20 740 

2.2. Расходы на збыт 463 484 

2.3. Адміністрацыйныя расходы 1 529 1 724 

2.4. Усяго аперацыйных расходаў 19 903 22 958 

2.5. Аперацыйны фінансавы вынік (рад. 1.5 – рад. 2.4) 8 254 7 155 

 
Перавагай распрацоўкі справаздачы аб прыбытках і стратах на асно-

ве класіфікацыі расходаў па функцыянальным прызначэнні з'яўляецца 

больш выразнае раскрыццѐ сувязі паміж выручкай ад рэалізацыі і рас-

ходамі арганізацыі, а таксама магчымасць атрымання функцы-янальнай 

структуры яе расходаў. Такі падыход атрымаў больш шырокае рас-

паўсюджванне ў сусветнай практыцы. Ён выкарыстоўваецца і ў Рэс-

публіцы Беларусь. 
Выкарыстанне ўказанага метаду, які яшчэ можа называцца мета-

дам сабекошту продажу, дае магчымасць распрацаваць больш нагляд-
ны фармат аб прыбытках і стратах, аднак патрабуе правільнага выба-
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ру спосабаў размеркавання выдаткаў для вызначэння сабекошту пра-
дукцыі. Адсутнасць інфармацыі аб відах выдаткаў паніжае празры-
стасць справаздачнай інфармацыі. Таму пры класіфікацыі расходаў  
у справаздачы аб прыбытках і стратах па іх функцыянальным прыз-
начэнні міжнародны стандарт фінансавай справаздачнасці IAS-1 ―Пада-
ча фінансавай справаздачнасці‖ патрабуе ў тлумачэннях раскрываць да-
датковую інфармацыю аб відах расходаў. 

Выбар паміж метадамі, заснаванымі на класіфікацыі расходаў па іх 
характары або прызначэнні, залежыць ад гістарычных і галіновых 
фактараў. Абодва метады даюць магчымасць раскрыць тыя расходы, 
якія могуць змяняцца пад уплывам аб'ѐмаў продажу або вытворчасці, 
маюць як станоўчыя, так і адмоўныя якасці. Раскрыццѐ іх у разрэзе 
канкрэтных відаў больш карысна для прагназавання, таму стандарт 
IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ абавязвае пры выкарыс-
танні метаду па прызначэнні абавязкова раскрыць у растлумачэннях 
расходы на амартызацыю і ўзнагароджанне працаўнікам. Арганізацыя 
абавязана таксама раскрыць або непасрэдна ў справаздачы аб пры-
бытках і стратах, або ў справаздачы аб змяненнях ва ўласным капіта-
ле, або ў заўвагах да фінансавай справаздачнасці суму дыві-дэндаў, 
прызнаных у якасці выплат уласнікам за справаздачны перыяд, а так-
сама адпаведную суму ў разліку на адну акцыю.  

 
 

2.3. Стэрэатыпы магчымых падыходаў  
да пабудовы справаздачы аб прыбытках і стратах,  

прыняты ў Рэспубліцы Беларусь фармат 
 

На аснове рэкамендаваных міжнародным стандартам IAS-1 ―Пада-
ча фінансавай справаздачнасці‖ мінімальнага пераліку артыкулаў і 
спосабаў раскрыцця інфармацыі аб расходах узнікла некалькі стэ-
рэатыпаў магчымых падыходаў да пабудовы справаздачы аб сукуп-
ным прыбытку, якія прыведзены на малюнку 2.1. Указаныя стэрэа-
тыпы справаздач аб сукупным прыбытку арганізацыі могуць выка-
рыстоўваць для распрацоўкі кіраўніцкай справаздачнасці. 

Афіцыйны фармат справаздачы вызначаецца адпаведным нарма-
тыўным дакументам нацыянальнага органа, які рэгулюе фінансавы 
ўлік у дадзенай краіне. Пры распрацоўцы кіраўніцкага варыянту спра-
ваздачы канкрэтнае рашэнне залежыць ад прынятых методык вядзен-
ня ўліку выдаткаў, галіновых асаблівасцей і арганізацыі вытворчага 
працэсу, а таксама ад жадання кіраўніцтва кампаніі раскрыць інфар-
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мацыю аб працэсе фарміравання фінансавага выніку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнак 2 .1  —  Стэрэатыпы справаздач аб сукупным прыбытку 

 

Пры выкарыстанні вертыкальнай пабудовы бланка справаздачы аб 
сукупным прыбытку спачатку ўказваюцца даходы, а затым расходы. 
У цяперашні час у Рэспубліцы Беларусь выкарыстоўваецца верты-
кальная пабудова справаздачы аб прыбытках і стратах, дзе раскры-
ваюцца расходы зыходзячы з іх мэтавай функцыі. Адпаведна гэтаму 
падыходу расходы справаздачнага перыяду падраздзяляюцца ў спра-
ваздачы на сабекошт продажу, расходы на продаж, адміністрацыйныя 
расходы. Вертыкальная пабудова справаздачы аб прыбытках і стратах 
на аснове класіфікацыі расходаў па эканамічных элементах у скаро-
чаным выглядзе прыведзена ў табліцы 2.3. 

 
Табліца 2 .3 .  — Вертыкальны фармат справаздачы аб прыбытках і стратах, 

які прадугледжвае раскрыццѐ інфармацыі аб расходах  

па эканамічных элементах  

Паказчыкі 
Справаздачны 

перыяд 
Папярэдні  

перыяд 

1. Выручка (даход ад продажу) (+) (+) 

2. Іншыя аперацыйныя даходы (+) (+) 

3. Змяненні ў запасах гатовай прадукцыі і неза-

вершанай вытворчасці 
(+; ) (+; ) 

4. Капіталізаваныя работы, выкананыя арганіза- (+) (+) 

Раскрыццѐ характа-

ру расходаў 

Вертыкальная Аднаступеньчаты 

Гарызантальная Шматступеньчаты 

Раскрыццѐ мэтавай 

функцыі расходаў 

Падача інфар-

мацыі  

аб расходах 

Форма пабудовы 

бланка 

Спосаб вызначэн-
ня чыстага пры-

бытку 

Класіфікацыйныя  

адзнакі 
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цыяй 

Заканчэнне табліцы 2 .3  

Паказчыкі 
Справаздачны 

перыяд 

Папярэдні  

перыяд 

5. Скарыстаныя сыравіна і расходныя матэрыялы () () 

6. Заработная плата () () 

7. Амартызацыя () () 

8. Іншыя аперацыйныя расходы () () 

9. Расходы па фінансаванні (аплата працэнтаў і 

іншыя выплаты, якія звязаны з прыцягненнем па-

зыковых фінансавых рэсурсаў) 
() () 

10. Прыбыткі (страты) ад удзелу ў асацыяваных 

кампаніях 
(+; ) (+; ) 

11. Прыбытак да падаткаабкладання   

12. Расходы па падатках з прыбытку () () 

13. Прыбытак пасля падаткаабкладання   

14. Доля меншасці () () 

15. Чысты прыбытак (страты)   

 
Гарызантальная форма справаздачы аб сукупным прыбытку мае 

форму рахунку, дзе з аднаго боку паказваюцца даходы, а з другога — 
расходы. Такі фармат справаздачы аб сукупным прыбытку ў скаро-
чаным выглядзе, пабудаваны на аснове класіфікацыі расходаў па эка-
намічных элементах, прыведзены ў табліцы 2.4. 

Табліца 2 .4  — Гарызантальны фармат справаздачы аб прыбытках  

³ ðòðàòàõ, ÿê³ ïðàäñãëåäæâàå ðàðêðûôô¸ ³ìóàðíàôû³ àá ðàðõîäàõ  

па эканамічных элементах  

1. Даходы 2. Расходы і страты 

Паказчыкі 

Справа-

здачны 

перыяд 

Папя-

рэдні 

перыяд 

Паказчыкі 

Справа-

здачны 

перыяд 

Папя-

рэдні 

перыяд 

1.1. Выручка (даход 

ад продажу) 
  

2.1.Змяненні ў запасах 

гатовай прадукцыі і не-

завершанай вытвор-

часці (+, ) 

  

1.2. Капіталізаваныя 

работы, выкананыя 
арганізацыяй 

  

2.2. Скарыстаныя сыра-

віна і расходныя матэ-
рыялы 

  

   2.3. Заработная плата   
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2.4. Амартызацыя   

Заканчэнне табліцы 2 .4  

1. Даходы 2. Расходы і страты 

Паказчыкі 

Справа-

здачны 

перыяд 

Папя-

рэдні 

перыяд 
Паказчыкі 

Справа-

здачны 

перыяд 

Папя-

рэдні 

перыяд 

1.3. Іншыя аперацый-

ныя даходы 
  

2.5. Іншыя аперацый-

ныя расходы 
  

   

2.6. Расходы па 

фінансаванні (аплата 

працэнтаў і іншыя вы-

платы, якія звязаны з 

прыцягненнем пазыко-

вых фінансавых рэсур-
саў) 

  

1.4. Прыбыткі ад  

удзелу ў асацыява-

ных кампаніях 

  
2.7. Страты ад удзелу ў 
асацыяваных кампаніях 

  

   

2.8. Расходы па падат-

ках на прыбытак 
  

2.9. Доля меншасці   

1.5. Усяго даходаў   
2.10. Усяго расходаў і 

страт 
  

1.6. Чыстыя страты   2.11.Чысты прыбытак   

Баланс   Баланс   

 
Справаздача аб прыбытках і стратах можа мець як аднаступеньча-

тую, так і шматступеньчатую форму. Пры выкарыстанні аднасту-
пеньчатай формы спачатку адлюстроўваюцца ўсе даходы, а затым усе 
расходы. Чысты прыбытак пры такой пабудове справаздачы разліч-
ваецца як рознасць паміж агульнымі велічынямі даходаў і расходаў. 

Шматступеньчатая форма прадугледжвае раскрыццѐ чыстага пры-
бытку шляхам паслядоўных разлікаў. Гэта форма падачы справаздачы 
аб прыбытках і стратах лічыцца лепшай, паколькі дае большыя аналі-
тычныя магчымасці. Схематычна яе можна паказаць на малюнку 2.2, 
дзе на аснове інфармацыі кожнага раздзла вызначаецца фінансавы 
вынік за справаздачны перыяд. Затым адлюстроўваюцца падаткі і 
зборы, якія выплачваюцца з прыбытку, расходы і плацяжы за кошт 
прыбытку. Сукупнасць усѐй гэтай інфармацыі дазваляе вызначыць 
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прыбытак або страты для размеркавання. Акрамя таго, як даведка 
прыводзіцца  інфармацыя  аб  асабістых даходах і расходах.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Малюнак 2 .2  — Шматступеньчатая пабудова 

справаздачы аб сукупным прыбытку 

 

Даныя за аналагічны перыяд папярэдняга года могуць быць не 
параўнальнымі з данымі за справаздачны перыяд бягучага года ў 

Вынік ад інвесты- 

цыйнай дзейнасці 

Сальда іншых 

даходаў і расходаў 

А
гу

л
ь
н

ы
 ф

ін
ан

са
в
ы

  

в
ы

н
ік

 

Фінансавы 

вынік для 

размерка-

вання 

Надзвычайныя 

страты 

Сабекошт, кіраўніцкія 

і збытавыя расходы 
Вынік ад рэалізацыі 

па відах дзейнасці 

Выручка ад рэалізацыі 

прадукцыі, работ і паслуг 

П
ад

ат
к
і 

і 
зб

о
р

ы
 

Р
ас

х
о

д
ы

 з
 п

р
ы

б
ы

тк
у

 

Даходы інвесты-

цыйнай дзейнасці 

Вынік ад фінан- 

савай дзейнасці 

Расходы фінанса-
вай дзейнасці 

Сальда іншых  

даходаў і расходаў па 

бягучай дзейнасці 

Расходы інвесты-

цыйнай дзейнасці 

 

Даходы фінанса- 

вай дзейнасці 

Іншыя даходы бягу-

чай дзейнасці 

Іншыя расходы 

бягучай дзейнасці 

 

Іншыя 

даходы 

Надзвычайныя 

паступленні 

Іншыя рас-

ходы 
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сувязі са змяненнямі ўліковай палітыкі, заканадаўчых і іншых нарма-
тыўных актаў, а таксама па прычыне рэарганізацыі суб'екта гаспада-
рання. У такім выпадку паказчыкі за аналагічны перыяд папярэдняга 
года падлягаюць адпаведнай карэкціроўцы без папраўчых запісаў у 
рахункаводстве. Арганізацыям таксама дадзена права пры неабходна-
сці раскрываць у справаздачы дадатковую інфармацыю аб даходах і 
расходах шляхам дапаўнення яе патрэбнымі радкамі і графамі. У ця-
перашні час шматступеньчатая форма падачы справаздачы аб пры-
бытках і стратах выкарыстоўваецца і ў Рэспубліцы Беларусь.  

Зыходзячы з патрабавання слушнасці справаздачнай інфармацыі  
ў выпадках, калі даходы або расходы ў складзе фінансавага выніку ад 
звычайнай дзейнасці маюць такія велічыні, характар або ўмовы ўзнік-
нення, што іх раскрыццѐ з'яўляецца істотным для растлумачэння вы-
нікаў дзейнасці арганізацыі за справаздачны перыяд, характар і вар-
тасную ацэнку такіх даходаў і расходаў неабходна раскрыць асобна.  

У заўвагах да справаздачы аб фінансавых выніках неабходна рас-
крыць характар і суму змяненняў у ацэначных разліках, якія выкарыс-
тоўваліся ў рахункаводстве і аказалі істотны ўплыў на фінансавыя 
вынікі справаздачнага перыяду або могуць аказаць такі ўплыў у бу-
дучыні. Калі суму такога ўплыву нельга вызначыць, у заўвагах даюц-
ца толькі адпаведныя растлумачэнні. Надзвычайныя артыкулы дахо-
даў і страт таксама павінны раскрывацца ў заўвагах да справаздачы аб 
прыбытках і стратах. 

 
 

2.4. Структура справаздачы аб прыбытках і стратах  
сельскагаспадарчай арганізацыі і прычыны разыходжанняў 

паміж значэннямі прыбытку, вызначанымі па айчыннай  
методыцы і стандарце IAS-41 ―Сельская гаспадарка‖ 

 
Раней было адзначана, што справаздача аб прыбытках і стратах 

можа распрацоўвацца па некалькіх фарматах. Па спосабе вызначэння 
чыстага прыбытку гэта могуць быць аднаступеньчаты і шматсту-
пеньчаты фарматы. Інфармацыя аб расходах можа раскрываць як 
мэтавую функцыю расходаў, так і іх характар. Форма пабудовы блан-
ка справаздачы можа быць вертыкальнай і гарызантальнай. 

Усе гэтыя падыходы да распрацоўкі справаздачы аб прыбытках і 
стратах могуць прымяняцца і ў сельскагаспадарчых арганізацыях. Ад-
нак стандарт IAS-41 ―Сельская гаспадарка‖ патрабуе каб сельскагас-
падарчыя арганізацыі раскрывалі сукупную суму прыбыткаў або 
страт, якія ўзніклі ў бягучым перыядзе пры першапачатковым прыз-
нанні (initial recognition) біялагічных актываў (biological assets) і 
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сельскагаспадарчай прадукцыі (agricultural produce), а таксама ад 
змянення справядлівай вартасці за вылікам чаканых збытавых расхо-
даў (change in fair value less costs to sell) біялагічных актываў. Для вы-
канання гэтага патрабавання справаздача аб прыбытках і стратах 
сельскагаспадарчай арганізацыі можа мець такія раздзелы як ―Пер-
шапачатковае прызнанне біялагічных актываў і сельскагаспадарчай 
прадукцыі‖ і ―Рэалізацыя біялагічных актываў, сельскагаспадарчай 
прадукцыі і тавараў, атрыманых у выніку яе перапрацоўкі‖. 

У раздзеле ―Першапачатковае прызнанне біялагічных актываў і 
сельскагаспадарчай прадукцыі‖ паказваецца справядлівая вартасць 
атрыманай прадукцыі, даацэнка біялагічных актываў да справядлівай 
вартасці, вызначанай на канец справаздачнага перыяду, расходы за 
перыяд, звязаныя з біятрансфармацыяй біялагічных актываў і атры-
маннем сельскагаспадарчай прадукцыі. Пры неабходнасці прызнаную 
справядлівую вартасць біялагічных актываў і сельскагаспадарчай пра-
дукцыі, як і расходы за перыяд, звязаныя з іх біятрансфармацыяй, 
можна дэталізаваць па відах. 

Раздзел ―Рэалізацыя біялагічных актываў, сельскагаспадарчай пра-
дукцыі і тавараў, атрыманых у выніку яе перапрацоўкі‖ раскрывае 
выручку ад рэалізацыі, справядлівую вартасць прададзеных біялагіч-
ных актываў і сельскагаспадарчай прадукцыі, а таксама сабекошт 
продажу тавараў, атрыманых у выніку перапрацоўкі сельскагаспадар-
чай прадукцыі. У складзе выручкі ад рэалізацыі неабходна выдзеліць 
продаж біялагічных актываў, сельскагаспадарчай прадукцыі і тавараў, 
атрыманых у выніку перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі.  
У скарочаным выглядзе структуру справаздачы аб прыбытках і стра-
тах сельскагаспадарчай арганізацыі можна паказаць наступным чы-
нам (табліца 2.5). 

Як вынікае з табліцы 2.5, аперацыйны прыбытак ад сельскагаспа-
дарчай дзейнасці склаў 329 199 тыс. руб. Сума прыбытку, вызначаная  
па айчыннай методыцы пасля спісання адміністрацыйных расходаў, 
як гэта можна бачыць з табліц 9.5 другой часткі вучэбнага 
дапаможніка і 2.5 гэтай часткі, складае толькі 

 
519 477,6 – 427 839,0 = 91 638,6 тыс. руб. 

 
Галоўным фактарам, які абумовіў такое істотнае адхіленне, з'яў-

ляецца капіталізацыя па больш высокай цане астаткаў на канец спра- 
ваздачнага перыяду сельскагаспадарчай прадукцыі і жывѐлы. Акрамя 
таго, паколькі атрыманы прыплод павялічвае велічыню прыбытку, а 
падзеж жывѐлы памяншае яго, то адпаведна айчыннай методыцы  
гэтыя велічыні паглынае сабекошт сельскагаспадарчай прадукцыі. 
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Табліца 2 .5  — Структура справаздачы аб прыбытках і стратах  

ðåëüðêàãàðïàäàð÷àé àðãàì³çàôû³, ÿêàÿ àäïàâÿäàå ïàòðàáàâàììÿí  

стандарта IAS-41 ―Сельская гаспадарка‖ 

Паказчыкі 

Справа-

здачны 
перыяд, 

тыс. руб. 

Аналагічны 

перыяд 
мінулага го-

да, тыс. руб. 

1. Ïåðøàïà÷àòêîâàå ïðûçìàììå á³ÿëàã³÷ìûõ àêòûâà¢  

і сельскагаспадарчай прадукцыі 
  

1.1. Справядлівая вартасць сельскагаспадарчай прадукцыі:   

а) бульба 1 051 725 936 318 

б) ячмень 1 203 026 1 017 124 

в) прыбаўленне жывѐлы ў вазе 3 509 480 3106817 

г) прыплод 70 720 68 350 

д) агульная вартасць прадукцыі 5 834 951 5 128 609 

1.2. Даацэнка біялагічных актываў да справядлівай вар-

тасці, вызначанай на канец справаздачнага перыяду 
113 890 91 383 

1.3. Дзяржаўныя субсідыі 84 000 75 000 

1.4. Усяго даходаў 6 052 071 5 294 992 

1.5. Расходы за перыяд, звязаныя з біятрансфармацыяй 

біялагічных актываў і атрыманнем сельскагаспадарчай 

прадукцыі: 

  

а) вырошчванне бульбы 799 200 633 159 

б) вырошчванне ячменю  1 280 830 1 196 317 

в) гадоўля свіней 3 208 361 2 991 483 

г) агульная сума расходаў 5 288 391 4820 959 

1.6. Адміністрацыйныя расходы 427 839 384 639 

1.7. Усяго аперацыйных расходаў 5 716 230 5 205 598 

1.8. Падзеж свіней 50 350 46 255 

1.9. Усяго расходаў і страт 5 766 580 5 251 853 

1.10. Прыбытак, выяўлены пры першапачатковым прыз-

нанні біялагічных актываў і сельскагаспадарчай прадук-
цыі (рад. 1.4 – рад. 1.9) 

285 491 43 139 

2. Рэалізацыя біялагічных актываў,  

сельскагаспадарчай прадукцыі і тавараў,  

атрыманых у выніку яе перапрацоўкі 

  

2.1. Продаж біялагічных актываў 3 870 874 3 002 065 

2.2. Продаж сельскагаспадарчай прадукцыі — — 
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Заканчэнне табліцы 2 .5  

Паказчыкі 

Справа-
здачны 

перыяд, 

тыс. руб. 

Аналагічны 
перыяд 

мінулага го-

да, тыс. руб. 

2.3. Продаж тавараў, атрыманых у выніку перапрацоўкі 

сельскагаспадарчай прадукцыі 
— — 

2.4. Усяго выручкі ад рэалізацыі біялагічных актываў, 

сельскагаспадарчай прадукцыі і іншых тавараў (рад. 2.1 + 
+ рад. 2.2 + рад. 2.3) 

3 870 874 3 002 065 

2.5. Падатак на дабаўленую вартасць, акцызы і іншыя 

падатковыя плацяжы з выручкі 
351 898 272 915 

2.6. Усяго выручкі за мінусам падаткаў (рад. 2.4 – рад. 2.5) 3 518 976 2 729 150 

2.7. Справядлівая вартасць прададзеных біялагічных 

актываў 
3 438 080 2 617 133 

2.8. Справядлівая вартасць сельскагаспадарчай прадук-

цыі 
— — 

2.9. Сабекошт продажу тавараў, атрыманых у выніку 

перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі 
— — 

2.10. Расходы на збыт 37 188 21 416 

2.11. Усяго расходаў, прызнаных пры рэалізацыі 3 475 268 2 638 552 

2.12. Прыбытак ад рэалізацыі біялагічных актываў, 

сельскагаспадарчай прадукцыі і тавараў, атрыманых ад 

перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі (рад. 2. 6 – 
– рад. 2.11) 

43 708 90 598 

2.13. Аперацыйны прыбытак ад сельскагаспадарчай 

дзейнасці (рад. 1.9 + рад. 2.12) 
329 199 133 737 

 
У некаторых выпадках міжнародныя стандарты фінансавай спра-
ваздачнасці прадугледжваюць аднясенне атрыманых сельскагаспа-
дарчымі арганізацыямі субсідый на памяншэнне выдаткаў або вар-
тасці актываў. Кожны з гэтых фактараў аказвае ўплыў як на сабекошт 
рэалізаванай прадукцыі і яе астаткаў на канец справаздачнага 
перыяду, так і на велічыню фінансавага выніку. Значным фактарам, 
аказаўшым уплыў на змяненне вартасці як запасаў на канец справаз-
дачнага перыяду, так і прыбытку, з'яўляецца пераацэнка біялагічных 
актываў зыходзячы са справядлівых цэн, якія склаліся на рынку. 
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2.5. Прызнанне ў справаздачы аб прыбытках 
і стратах чаканых страт, абумоўленых рызыкай  

непагашэння даўгоў 
 
Частка дэбіторскай завінавачанасці (receifables) пакупнікоў і кліен-

таў за адгружаную ім прадукцыю і аказаныя паслугі можа аказацца 
нерэальнай для спагнання. У сувязі з гэтым пры вызначэнні фінан-
савага выніку ад рэалізацыі прадукцыі і складанні справаздачы аб 
фінансавым стане для дасягнення іх рэальнасці выкарыстоўваецца да-
пушчэнне неінкасацыі пэўнай часткі дэбіторскай завінавачанасці.  
У бягучым рахункаводстве для гэтай мэты выкарыстоўваецца метад 
выдзялення рахункаў дапушчэння для ўліку нявызначаных велічынь. 

Рахункі дапушчэння ўяўляюць сабой падгрупу кантрарных рахун-
каў, якія выкарыстоўваюцца для рэгулявання вартасці дэбіторскай 
завінавачанасці і іншых актываў. Задачай метаду выдзялення рахун-
каў дапушчэння з'яўляецца суаднясенне ўсіх выдаткаў, абумоўленых 
пэўнай гаспадарчай аперацыяй, з адпаведнымі паступленнямі. Гэты 
метад можа выкарыстоўвацца для вырашэння некалькіх задач, звяза-
ных з неабходнасцю забеспячэння выканання прынцыпу адпавед-
насці расходаў і даходаў справаздачнага перыяду, адной з якіх з'яў-
ляецца стварэнне рэзерваў на пакрыццѐ страт ад спісання безнадзей-
ных даўгоў (bad debts). 

У Рэспубліцы Беларусь у якасці рахунку дапушчэння для рэгу-
лявання дэбіторскай завінавачанасці выкарыстоўваецца рахунак 63 
―Рэзервы па няпэўных даўгах‖. Паколькі міжнародныя стандарты 
страты ад абясцэньвання дэбіторскай завінавачанасці прадпісваюць 
адлюстроўваць або непасрэдна шляхам яе памяншэння, або праз 
рахунак ацэначнага рэзерву (allowance account), то пры пераходзе на 
міжнародныя стандарты ўзнікае неабходнасць у трансляцыйны план 
увесці группу рахункаў 163 ―Ацэначныя рэзервы для карэкціроўкі 
дэбіторскай завінавачанасці‖. Для дэталізацыі ацэначных рэзерваў 
могуць выкарыстоўвацца рахункі 1631 ―Рэзервы па няпэўных даўгах‖ 
і 1632 ―Рэзерв пад абясцэньванне дэбіторскай завінавачанасці‖. 

Указаныя рахункі з'яўляюцца ацэначнымі контрахункамі да рахун-
каў для ўліку разлікаў з дэбіторамі. Паколькі рахунковы баланс скла-
даецца ў Рэспубліцы Беларусь па нета-прынцыпе, то сума рэзерву па 
няпэўных даўгах, створаная для пакрыцця страт, звязаных з рызыкай 
іх непагашэння, у балансе не паказваецца. Яна памяншае дэбітор-
скую завінавачанасць без складання рахунковай праводкі. Такі пара-
дак робіць рахунковы баланс менш празрыстым, у сувязі з чым трэба 
прызнаць больш правільнай методыку, у адпаведнасці з якой сума 
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рэзерву паказваецца ў актыве балансу пасля дэбіторскай запазыча-
насці са знакам мінус як рэгулятыў. У міжнароднай уліковай практы-
цы выкарыстоўваецца некалькі метадаў вызначэння чаканых страт, 
абу-моўленых рызыкай непагашэння даўгоў (малюнак 2.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюнак 2 .3  — Метады вызначэння чаканых страт,  

абумоўленых рызыкай непагашэння даўгоў 

 

Пры неістотнай велічыні безнадзейнай дэбіторскай завінавача-
насці можа выкарыстоўвацца метад прамога спісання, пры якім не 
робіцца ніякіх папярэдніх налічэнняў рэзерву, а безнадзейны доўг 
спісваецца ў той момант, калі дакладна ўстанаўліваецца, што ѐн не 
будзе пагашаны. У Рэспубліцы Беларусь такія страты спісваюцца на 
дэбет субрахунку 91-4 ―Іншыя расходы‖ і асобнай пазіцыяй у справа-
здачы аб прыбытках і стратах не выдзяляюцца. Калі карыстацца пра-

Дэбет рахункаў групы 595 ―Ацэначныя рэзервы‖ 

Крэдыт субрахунку 1631 ―Рэзервы па няпэўных даўгах‖ 

Працэнт  

ад велічыні  

чыстай рэаліза-

цыі 

Працэнт ад 

агульнай 

велічыні 

дэбіторскай 

завінавачанасці 

Ацэнка без-

надзейных 

даўгоў за 

перыяд часу 

Метады выз-

начэння чака-

ных страт, абу-

моў-леных 
рызыкай непа-

гашэння даўгоў 

Прамое 

спісанне 

безнадзей-

ных даўгоў  

Ацэнка 

ўзросту 

рахункаў да 

атрымання 

Дэбет рахункаў групы 

597 ―Страты  

ад спісання безна-

дзейных даўгоў‖ 

Крэдыт рахункаў для 

ўліку разлікаў з 

дэбіторамі 

Дэбет  

рахункаў групы 595 

―Ацэначныя  

рэзервы‖ 

Крэдыт субрахунку 

1631 ―Рэзервы па 

няпэўных даўгах‖ 



 
73 

панаванай наменклатурай рахункаў класа 5 ―Расходы‖ трансля-
цыйнага плана, то ў канверсіўным уліку па методыцы міжнародных 
стандартаў рахунковы запіс будзе зроблены па дэбеце аднаго з ра-
хункаў групы 597 ―Страты ад спісання безнадзейных даўгоў‖ і крэ-
дыце аднаго з рахункаў групы 162 ―Разлікі з пакупнікамі і заказ-
чыкамі‖ або іншых рахункаў для ўліку разлікаў. 

Для істотных велічынь дэбіторскай завінавачанасці гэты метад не 
рэкамендуецца па прычыне магчымага парушэння прынцыпу адпа-
веднасці даходаў і расходаў (matching rule) дадзенага справаздачнага 
перыяду. Парушэнне гэтага прынцыпу можа мець месца па той 
прычыне, што вельмі праблематычна дакладна вызначыць момант ча-
су, калі завінавачанасць можна лічыць безнадзейнай. Пры неабгрун-
таваным прызнанні і спісанні пэўнай часткі дэбіторскай завінавача-
насці як безнадзейнай, яе астатняя частка не можа быць ацэнена ў ба-
лансе па чыстай вартасці рэалізацыі (net realizable value). У сувязі з 
гэтым найбольш шырокае распаўсюджанне атрымалі метады ацэнкі 
безнадзейных даўгоў за перыяд часу, ацэнкі ўзросту рахункаў к 
атрыманню і паправак для ўліку безнадзейных даўгоў. 

Пры выкарыстанні метаду ацэнкі безнадзейных даўгоў за перыяд 
часу могуць выкарыстоўвацца два варыянты налічэння рэзерву на іх 
спісанне. Першы варыянт канцэнтруе ўвагу на справаздачы аб фінан-
савых выніках і суаднясенні паміж безнадзейнымі даўгамі і аб'ѐмам 
продажу, таму рэзерв налічваецца на аснове вызначанага працэнта ад 
велічыні чыстай рэалізацыі. Другі варыянт больш увагі ўдзяляе ба-
лансу і папраўцы дэбіторскай завінавачанасці на безнадзейныя даўгі. 
У сувязі з гэтым рэзерв налічваецца на аснове вызначанага працэнта 
ад агульнай велічыні дэбіторскай завінавачанасці. 

Метад ацэнкі ўзросту рахункаў да атрымання заснаваны на мерка-
ванні, што верагоднасць аплаты рахункаў залежыць ад працяг-ласці 
часу, які прайшоў з моманту іх прад'яўлення для аплаты. Пры выка-
рыстанні гэтага метаду неабходна вызначыць звычайны перыяд па-
гашэння завінавачанасці, пасля заканчэння якога пэўная частка 
даўгоў становіцца безнадзейнай. Для налічэння рэзерву вызначаецца 
рознасць паміж агульнай сумай дэбіторскай завінавачанасці і сумай, 
якая характарызуе звычайны перыяд яе пагашэння. Ад атрыманай 
рознасці па вызначаным працэнце налічваецца ацэначны рэзерв. Ён 
можа налічвацца таксама і на аснове аналізу кожнага доўгу на 
прадмет верагоднасці яго пагашэння як сума канкрэтных безнадзей-
ных даўгоў. 

Пералічаныя метады разглядаюць безнадзейныя даўгі як частку 
аперацыйных расходаў таго перыяду, у якім яны былі выяўленыя. 
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Калі б іх велічыня была дакладна вядомая, то яны былі б адразу пра-
ведзеныя па крэдыце рахункаў для ўліку дэбіторскай завінавачанасці. 
Аднак паколькі гэту частку даўгоў можна толькі ацаніць з пэўнай 
ступенню імавернасці, то крэдытаваць рахункі для ўліку дэбіторскай 
завінавачанасці наўпрост нельга, чым і абумоўлена неабходнасць увя-
дзення рахунку дапушчэння неінкасацыі дэбіторскай завінавачанас-
ці. Ролю такога рахунку дапушчэння можа выконваць уведзены спе-
цыяльна для трансфармацыі справаздачнасці ў фармат міжнародных 
стандартаў рахунак 1631 ―Рэзервы па няпэўных даўгах‖. 

На ўказаным субрахунку дапушчэння адлюстроўваецца экспертная 
велічыня дэбіторскай завінавачанасці па тых дакументах, прад'яўле-
ных для аплаты пакупнікам і кліентам, якія, магчыма, не будуць 
аплачаныя. Для гэтай мэты складаецца карэкціровачная праводка па 
дэбеце рахунку 5944 ―Расходы на стварэнне ацэначных рэзерваў для 
карэкціроўкі дэбіторскай завінавачанасці‖ і крэдыце рахунку 1631 
―Рэзервы па няпэўных даўгах‖. 

У ЗША для такіх карэкціровак выкарыстоўваюцца рахункі ―Расхо-
ды на безнадзейныя даўгі‖ і ―Папраўка на безнадзейныя даўгі‖. Пасля 
ацэнкі безнадзейных даўгоў у канцы кожнага справаздачнага перыяду 
робіцца карэкціровачны запіс па дэбеце рахунку ―Расходы на безна-
дзейныя даўгі‖ і крэдыце рахунку ―Папраўка на безнадзейныя даўгі‖. 
Рахунак ―Папраўка на безнадзейныя даўгі‖ з'яўляецца кантрарным 
рахункам, які прызначаны для рэгулявання дэбіторскай завінавача-
насці. Апошні даводзіць дэбіторскую завінавачанасць да рэалізацый-
най вартасці без крэдытавання рахункаў для яе ўліку. 

Рэалізацыйная вартасць дэбіторскай завінавачанасці — гэта 
сума, якую арганізацыя мяркуе атрымаць ад сваіх пакупнікоў і кліен-
таў за адгружаную ім прадукцыю або аказаныя паслугі з улікам 
карэкціроўкі на велічыню безнадзейных даўгоў. Выкарыстанне контр-
рахунку для ўліку дапушчэння неінкасацыі дэбіторскай завінава-
чанасці дазваляе пазбегнуць парушэння прынцыпу неадпаведнасці 
даходаў і расходаў справаздачнага перыяду. Такі метад называецца 
метадам паправак для ўліку безнадзейных даўгоў. Прынцыпова ѐн 
нічым не адрозніваецца ад разгледжанага вышэй спосабу з выкары-
станнем рахунку 1631 ―Рэзервы па няпэўных даўгах‖ і группы ра-
хункаў 594 ―Расходы на стварэнне ацэначных рэзерваў‖. 

У цяперашні час фінансавая справаздачнасць арганізацый Рэспуб-
лікі Беларусь недастаткова поўна раскрывае інфармацыю аб дэбі-
торскай завінавачанасці. Айчыннае заканадаўства дае права, аднак не 
абавязвае, ствараць рэзервы па няпэўных даўгах. У выпадку невыка-
рыстання гэтага права адсутнічае магчымасць адлюстравання ў спра-
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ваздачы аб фінансавым стане рэалізацыйнай вартасці дэбіторскай 
завінавачанасці, а ў справаздачы аб прыбытках і стратах парушаецца 
прынцып адпаведнасці даходаў расходам справаздачнага перыяду. 

Аднак і ў выпадку ўліку ацэначнай велічыні страт ад неінкасацыі 
дэбіторскай завінавачанасці на рахунку 63 ―Рэзервы па няпэўных даў-
гах‖ асобы, якія карыстаюцца фінансавай справаздачнасцю, не мо-
гуць адэкватна рэальнай сітуацыі ацаніць фінансавы стан арганізацыі. 
Абумоўлена гэта тым, што, як ужо адзначалася раней, велічыня 
ацэначнага рэзерву не раскрываецца ні ў рахунковым балансе, ні ў 
справаздачы аб прыбытках і стратах. Адлюстраванне ў справаздачы 
аб фінансавым стане дэбіторскай завінавачанасці па брута-прынцыпе 
з'яўляецца больш карысным для знешніх карыстальнікаў. У тлу-
мачэннях да фінансавай справаздачнасці неабходна таксама раскры-
ваць прыняты арганізацыяй метад вызначэння ацэначных рэзерваў на 
пакрыццѐ страт ад безнадзейных даўгоў. 
 
 

2.6. Улік падатку на прыбытак па методыцы Рады  
па міжнародных стандартах рахункаводства 

і яе выкарыстанне ў Рэспубліцы Беларусь 
 

Рэгуляванне на міжнародным узроўні падаткаў на прыбытак (inco-
me taxes) пачынаецца з 1979 г., калі Камітэтам па міжнародных стан-
дартах рахункаводства быў прыняты стандарт IAS-12 ―Падаткі на 
прыбытак‖. Указаны стандарт пастаянна змяняўся і ў цяперашні час 
дзейнічае перагледжаны варыянт стандарта, поўны афіцыйны тэкст 
якога быў апублікаваны ў 2003 г. Галоўная мэта гэтага стандарта за-
ключаецца ў вызначэнні парадку ўліку падаткаў на прыбытак (acco-
unting for income taxes), які павінен прадугледжваць адлюстраванне 
бягучых і будучых падатковых наступстваў. Асаблівасць уліку падат-
ку на прыбытак у адпаведнасці з указаным стандартам заключаецца ў 
адкладзеным падаткаабкладанні, якое з'яўляецца спосабам ліквідацыі 
ўплыву на фінансавыя вынікі асаблівасцей нацыянальнага падаткааб-
кладання і прывядзенне справаздачнасці ў супастаўны выгляд.  

Будучыя падатковыя наступствы (future tax consequences) стандарт 
IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ трактуе наступным чынам. Факт прыз-
нання арганізацыяй актыву або абавязацельства сведчыць аб тым, 
што яна мяркуе кампенсаваць або пагасіць іх балансавую вартасць. 
Калі існуе верагоднасць таго, што кампенсацыя або пагашэнне такой 
балансавай вартасці прывядзе да павелічэння або памяншэння бу-
дучых падатковых плацяжоў у параўнанні з велічынѐй, якая была б 
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вызначаная, калі б такія кампенсацыя або пагашэнне не мелі ніякіх 
падатковых наступстваў, арганізацыя павінна прызнаваць адкладзе-
нае падатковае абавязацельства (deferred fax liability) або адкладзены 
падатковы актыў (deferred tax asset).  

Узнікненне адкладзеных падатковых абавязацельстваў або акты-
ваў абумоўлена адрозненнем паміж уліковым фінансавым вынікам і 
базай для налічэння падатку (tax base) на прыбытак справаздачнага 
перыяду, якое ўзнікла ў выніку выкарыстання розных правіл прыз-
нання даходаў і расходаў у фінансавым і падатковым відах уліку. Вы-
карыстанне розных правіл вядзе да ўзнікнення часавых розніц 
(temporary differences). Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ дае 
наступнае вызначэнне гэтаму аб'екту ўліку: часавыя розніцы — гэта 
рознасці паміж балансавай вартасцю актыву або абавязацельства ў 
справаздачы аб фінансавым стане і іх падатковай базай. Пры 
фарміраванні базы для налічэння падатку на прыбытак часавыя 
розніцы не прымаюцца пад увагу ў бягучым справаздачным 
перыядзе, аднак у будучых перыядах іх сумы, у адпаведнасці з прад-
пісаннямі падатковага заканадаўства, неабходна будзе прыняць у 
падлік пры налічэнні базы для налічэння падатку на прыбытак. 

Часавыя розніцы можна вызначаць на аснове метаду абавяза-
цельстваў па справаздачы аб прыбытках ды стратах і метаду абавяза-
цельстваў па балансе. Адпаведна першаму метаду часавыя розніцы 
гэта даходы і расходы, якія фарміруюць фінансавы вынік у адным 
справаздачным перыядзе, а падатковую базу па падатку на прыбытак 
у будучых справаздачных перыядах. Магчыма і адваротная сітуацыя, 
калі сумы даходаў і расходаў фарміруюць падатковую базу ў справаз-
дачным перыядзе, а фінансавы вынік у будучых справаздачных 
перыядах. Менавіта так трактуе часавыя розніцы Інструкцыя па 
рахункаводстве адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў, 
зацверджаная пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 
№ 113 ад 31 кастрычніка 2011 г.  

Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ забараняе метад абавяза-
цельстваў па справаздачы аб прыбытках і стратах. Ён асноўваецца на 
метадзе абавязацельстваў па балансе, які часавыя розніцы трактуе як 
рознасці паміж вартасцю актываў або абавязацельстваў і іх падатко-
вай базай. Паказчыкі, вызначаныя двума гэтымі метадамі, не поўнас-
цю супадаюць, паколькі разуменне часавых розніц, вызначаных па 
метадзе абавязацельстваў па балансе, больш шырокае, чым па метадзе 
абавязацельстваў па справаздачы аб прыбытках і стратах.  

У сувязі з гэтым стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ аперыруе 
такімі тэрмінамі, як падатковая база актыву (tax base of an asset) і па-
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датковая база абавязацельства (tax base of a liability), каторыя трак-
туюцца як сумы, што адносяцца на актыў або абавязацельства ў па-
датковых мэтах. Падатковая база актыву ўяўляе сабой суму, што 
будзе адымацца ў падатковых мэтах з любых падлеглых абкладанню 
падаткам эканамічных выгад, якія ў будучым атрымае арганізацыя 
пры кампенсацыі балансавай вартасці актыву.  

 

Напрыклад, арганізацыя набыла абсталяванне, балансавая вартасць якога склала  

3 769 439 тыс. руб., 20% каторай, адпаведна Падатковаму кодэксу Рэспублікі Бела-

русь, уключана ў склад выдаткаў па вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі на момант 

прыняцця да ўліку. Падатковая база дадзенага актыву ў тым выпадку складзе 

 

3 769 439 – (3 769 439 × 20 : 100) = 3 015 551 тыс. руб., 

 

і на момант прызнання актыву часавая рознасць складзе 

 

3 769 439 – 3 015 551 = 753 888 тыс. руб. 

 

Калі эканамічныя выгады не падлягаюць абкладанню падаткам, то 
падатковая база актыву раўняецца яго балансавай вартасці. Гэта ты-
чыцца балансавай вартасці гандлѐвай дэбіторскай завінавачанасці, 
уключанай у аб'ѐм рэалізацыі, паколькі эканамічныя выгады, якія 
змяшчае такая выручка, у поўным аб'ѐме ўключаны ў разлік падлег-
лага абкладанню падаткам прыбытку.  

Як усталявана дзеючым заканадаўствам, для мэт падаткаабкладан-
ня прыбытку ў разлік прымаюцца працэнтныя даходы не налічаныя, а 
атрыманыя.  

 

Дапусцім, арганізацыя налічыла працэнты, падлеглыя спагнанню з вэксальных 

даўжнікоў у суме 19 429 тыс. руб., якія ў фінансавым уліку прызнаны як даходы справа-

здачнага перыяду і аднесены на павелічэнне першапачатковага доўгу. З указанай су-

мы ў дадзеным справаздачным перыядзе пагашана 6 318 тыс. руб., значыць падатко-

вая база такога актыву раўняецца  

 

19 429 – 6 318 = 13 111 тыс. руб. 

 

Падатковая база абавязацельства раўняецца яго балансавай вар-
тасці за вылікам любых сум, якія паніжаюць прыбытак, што будзе 
абкладвацца падаткам у будучых перыядах. Зыходзячы з папярэдняга 
прыкладу для даўжніка падатковая база абавязацельства вызначыцца 
ў суме 6 318 тыс. руб. У выпадку ўзнікнення атрыманай авансам вы-
ручкі або іншых даходаў будучых перыядаў падатковая база абавяза-
цельства разлічваецца адыманнем ад балансавай вартасці сум, якія не 
будуць падлягаць падаткаабкладанню ў наступных перыядах. Ра-нней 
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у раздзеле 11 ―Выручка і дзяржаўная дапамога: карэкціроўка фі-
нансавага выніку ў міжнародны фармат‖ разгледжана методыка ўліку 
адкладзеных даходаў да выканання ўсіх умоў прызнання выручкі, для 
чаго ў трансляцыйны план рахункаў уведзены рахунак 2985 ―Адкла-
дзеныя даходы ад рэалізацыі‖.  

 

Дапусцім, крэдытавае сальда на гэтым рахунку склала суму 128 563 тыс. руб.,  

з якой 42 967 тыс. руб. адносіцца да рэалізацыі прадукцыі, прыбытак ад якой вызва-

ляецца ад абкладання падаткам. Значыць, падатковая база такога абавязацельства 

складзе 

 

128 563 – 42 967 = 85 596 тыс. руб. 

 

Часам падатковыя розніцы ўзнікаюць пры ўключэнні даходу або 
расходу ў прыбытак у адным перыядзе, а ў падатковую базу для аб-
кладання падаткам прыбытку — у другім перыядзе. Такія часавыя 
розніцы часта называюцца тэрміновымі розніцамі, якія вядуць да 
ўзнікнення адкладзеных падатковых абавязацельстваў. Стандарт IAS-12 
―Падаткі на прыбытак‖ выдзяляе часавыя розніцы, падлеглыя абкла-
данню падаткам (taxable temporary differences) і розніцы, якія ады-
маюцца (deductible temporary differences).  

Розніцы, падлеглыя абкладанню падаткам, — гэта часавыя роз-
насці, якія прывядуць да ўтварэння сум, каторыя будуць абкладвацца 
падаткам пры разліку базы для налічэння падатку на прыбытак ці 
падатковых страт будучых перыядаў, калі балансавая вартасць ак-
тыву або абавязацельства кампенсуецца альбо пагашаецца. Тыя ж 
часавыя розніцы, якія прывядуць да ўтварэння вылікаў пры разліку 
базы для налічэння падатку на прыбытак ці падатковых страт бу-
дучых перыядаў, калі балансавая вартасць актыву або абавязацель-
ства кампенсуецца альбо пагашаецца, абумоўліваюць узнікненне 
розніц, падлеглых адыманню. Наступствам часавых розніц з'яўляецца 
ўзнікненне адкладзеных падатковых абавязацельстваў і адкладзеных 
падатковых актываў.  

Адкладзенае падатковае абавязацельства — гэта сума падатку 
на прыбытак, што адносіцца да розніц, падлеглых абкладанню па-
даткам, і якая павінна быць выплачана ў будучых справаздачных 
перыядах. Таму адкладзеныя падатковыя абавязацельствы павялічва-
юць суму падатку на прыбытак, якая павінна быць пералічана ў бюд-
жэт у наступных за справаздачным перыядах. Яны прызнаюцца ў тым 
справаздачным перыядзе, у якім узніклі розніцы, падлеглыя абкла-
данню падаткам. 
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У якасці прыкладу можна прывесці налічаныя і прызнаныя пла-
цельшчыкамі або прысуджаныя судом штрафы, пеню і няўстойкі за 
парушэнне гаспадарчых дагавораў. У рахункаводстве пры выка-
рыстанні метаду налічэнняў яны адлюстроўваюцца пры прызнанні 
даўжнікамі або ў выпадку вынясення судом рашэння аб іх спагнанні. 
Аднак для падаткаабкладання прыбытку справаздачнага перыяду 
прызнаюцца толькі атрыманыя штрафныя санкцыі пасля паступлення 
грошай на разліковы рахунак або ў касу арганізацыі. Сказанае адно-
сіцца і да дывідэндаў, а таксама да прыраўнаваных да іх даходаў, 
атрыманых з крыніц за межамі Рэспублікі Беларусь. 

 
Дапусцім, у справаздачным перыядзе арганізацыямі-даўжнікамі былі прызнаныя 

штрафы, пеня, няўстойкі і іншыя санкцыі за  парушэнне імі ўмоў дагавораў на суму 
43 748 тыс. руб., з якіх на разліковы рахунак залічана 17 293 тыс. руб., што абу-
моўлівае бягучы падатак на прыбытак у суме  

 
17 293 × 18 : 100 = 3 113 тыс. руб. 

 
Як ужо адзначана раней, часавымі розніцамі з'яўляюцца разыходжанні паміж ба-

лансавымі вартасцямі актываў або абавязацельстваў і іх падатковымі базамі.  
У прыведзеным прыкладзе рознасць паміж налічанымі і паступіўшымі штрафнымі 
санкцыямі ў памеры  

 
43 748 – 17 293 = 26 455 тыс. руб. 

 
уяўляе сабой часавую разніцу. Гэта часавая разніца, падлеглая абкладанню падаткам, 
прывядзе да павелічэння падатку на прыбытак у будучых перыядах, калі дадзены ак-
тыў у выглядзе дэбіторскай завінавачанасці будзе пагашаны. Ёй адпавядае адкладзе-
нае падатковае абавязацельства на суму  
 

26 455 × 18 : 100 = 4 762 тыс. руб. 
 

Улік адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў павінен 
ажыццяўляцца адасоблена ад іншых актываў і абавязацельстваў,  
у тым ліку і ад разлікаў па бягучым падатку (current tax), што абумоў-
лівае адкрыццѐ спецыяльных рахункаў сінтэтычнага ўліку. Такімі 
рахункамі, адпаведна дзеючаму ў цяперашні час у Рэспубліцы Бела-
русь тыпавому плану рахункаў, бухгалтарскага ўліку з'яўляюцца  
09 ―Адкладзеныя падатковыя актывы‖ і 65 ―Адкладзеныя падатковыя 
абавязацельствы‖. Два ўказаныя рахункі, як вынікае з Інструкцыі аб 
парадку прымянення тыпавога плана рахункаў бухгалтарскага ўліку, 
карэспандуюць як па дэбеце, так і па крэдыце толькі з рахункам 99 
―Прыбыткі і страты‖, што не прадугледжана стандартам IAS-12 ―Па-
даткі на прыбытак‖.  

Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ патрабуе, каб уплыў 
бягучага і адкладзенага падаткаў на аперацыю або на другую падзею 
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адпавядаў парадку ўліку самой аперацыі або падзеі. Большасць ад-
кладзеных падатковых абавязацельстваў і актываў узнікаюць, калі да-
ход або расход уключаюцца ў рахунковы прыбытак у адным перыя-
дзе, а ў базу для налічэння падатку на прыбытак — у другім. У дадзе-
ным выпадку выконваецца правіла стандарта IAS-12 ―Падаткі на 
прыбытак‖, якое прадпісвае бягучы і адкладзены падаткі на прыбытак 
прызнаваць у якасці даходу або расходу і ўключаць у склад прыбытку 
або страт справаздачнага перыяду, за выключэннем тых яго частак, 
якія ўзнікаюць або з аперацый і падзей, каторыя прызнаюцца не-
пасрэдна ў складзе капіталу, або ў выніку аб'яднання бізнесу. Таму 
складаная праводка па дэбеце рахунку 99 ―Прыбыткі і страты‖ і крэ-
дыце рахункаў 68-3 ―Разлікі па падатках і зборах, якія налічваюцца з 
прыбытку (даходу)‖ на суму 3 113 тыс. руб. і 65 ―Адкладзеныя падат-
ковыя абавязацельствы‖ на суму 4 762 тыс. руб. поўнасцю адпавядае 
прад-пісанням указанага стандарта. 

Адкладзеныя падатковыя актывы — гэта сумы падаткаў, якія 
падлягаюць кампенсацыі ў будучых перыядах у дачыненні да падлег-
лых адыманню часавых розніц або перанесеных нескарыстаных па-
датковых страт і крэдытаў. Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбы-
так‖ не раскрывае сутнасці ні падатковых страт (tax losses), ні падат-
ковых крэдытаў (tax credits). У стандарце адзначана, што адкладзены 
падатковы актыў павінен прызнавацца ў дачыненні да перанесеных 
на будучыя перыяды нескарыстаных падатковых страт і крэдытаў у 
той меры, у якой існуе верагоднасць атрымання будучага прыбытку, 
падлеглага абкладанню падаткам, за кошт якога можна рэалізаваць 
нескарыстаныя падатковыя страты і крэдыты. У той меры, у якой ад-
сутнічае верагоднасць атрымання прыбытку, за кошт каторага мож-на 
рэалізаваць нескарыстаныя падатковыя страты або крэдыты, 
адкладзены падатковы актыў не прызнаецца.  

Узнікненне адкладзеных падатковых актываў разгледзім на 
прыкладзе бязвыплатных паступленняў. Бязвыплатныя паступленні 
ўяўля-юць сабой вартасць актываў, атрыманых арганізацыяй задарам. 
Гэта мо-гуць быць бязвыплатныя паступленні капітальнай маѐмасці, 
іншых матэрыяльных каштоўнасцей і грашовых сродкаў, уключаючы і 
пас-тупленні ў парадку мэтавага фінансавання. Падатковы кодэкс Рэс-
пуб-лікі Беларусь прадугледжвае прызнанне ў якасці даходаў вартасці 
бязвыплатна атрыманых рэсурсаў у момант іх атрымання, у той час як 
зацверджаная Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь Інструкцыя 
па рахункаводстве бязвыплатнай дапамогі — па меры налічэння амар-
ты-зацыі асноўных сродкаў або выкарыстання запасаў на вытворчасць 
прадукцыі, выкананне работ і аказанне паслуг. У выніку ўзнікаюць ча-
савыя разрывы, якія вядуць да ўзнікнення часавых рознасцей. 
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Дапусцім, ад іншага ўласніка задарам атрыманы асноўныя актывы вытворчага 
прызначэння на суму 146 310 тыс. руб., якія апрыходаваны ў ліпені справаздачнага 
года з адначасовым адлюстраваннем адкладзеных даходаў па крэдыце рахунку 98 
―Даходы будучых перыядаў‖. У гэтым жа месяцы арганізацыя абавязана павялічыць 
базу для абкладання падаткам прыбытку на кошт атрыманых задарам асноўных 
сродкаў, што абумовіць прырост падатку на прыбытак у суме 

 
146 310 × 18 : 100 = 26 336 тыс. руб., 

 
якая будзе кампенсаваная ў наступныя справаздачныя перыяды па меры налічэння 
амартызацыі гэтага аб'екта. Згодна з Інструкцыяй па рахункаводстве бязвыплатнай 
дапамогі разлічаны вышэй прырост падатку на прыбытак будзе адлюстраваны 
наступнымі дзвюма праводкамі: 

1) падатак на прыбытак ад вартасці і бязвыплатна паступіўшых асноўных актываў — 
дэбет рахунку 99 ―Прыбыткі і страты‖ і крэдыт рахунку 68 ―Разлікі па падатках і збо-
рах, якія налічваюцца з прыбытку (даходу)‖; 

2) адкладзены падатковы актыў — дэбет рахунку 09 ―Адкладзеныя падатковыя 
актывы‖ і крэдыт рахунку 99 ―Прыбыткі і страты‖. 

 

Прыведзеным праводкам вельмі цяжка даць эканамічную інтэр-
прэтацыю, паколькі пры налічэнні падатку на прыбытак ад вартасці 
бязвыплатна паступіўшых асноўных актываў памяншаецца прыбы-
так, які яшчэ ў фінансавым уліку не прызнаны. Каб устараніць гэту 
супярэчнасць на суму адкладзенага падатковага актыву прызнаецца 
прыбытак без памяншэння сальда па рахунку 98 ―Даходы будучых 
перыядаў‖. У выніку такой методыкі адна і тая ж сума, якая не мае 
эканамічнага сэнсу, адначасова праводзіцца па дэбеце і крэдыце ра-
хунку 99 ―Прыбыткі і страты‖, што абумоўлівае неабгрунтаванае па-
велічэнне абаротаў па гэтым рахунку, не змяняючы яго сальда.  

У прыведзеным прыкладзе адкладзены падатковы актыў адносіцца 
да артыкула, які не прызнаны ў складзе фінансавага выніку справаз-
дачнага перыяду. У такіх выпадках стандарт IAS-12 ―Падаткі на пры-
бытак‖ прадпісвае ўлічваць адкладзены падатак на аснове разумнага 
прапарцыянальнага размеркавання або на аснове другога метаду, які 
забяспечвае больш правільнае размеркаванне ў дадзенай падатковай 
юрысдыкцыі. 

 

Таму, калі вярнуцца да ранейшага прыкладу, больш рацыянальна на вызначаную 
суму адкладзенага падатковага актыву зрабіць праводку па дэбеце рахунку 09 
―Адкладзеныя падатковыя актывы‖ і крэдыце рахунку 68-3 ―Разлікі па падатках і 
зборах, якія налічваюцца з прыбытку (даходу)‖. У жніўні арганізацыя пачне 
налічваць па гэтым аб'екце амартызацыю, скажам, па месячнай стаўцы 1,8%, што 
складзе 

 
146 310 × 1,8 : 100 = 2 634 тыс. руб. 
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і будзе адлюстравана запісам па дэбеце рахунку 25 ―Агульнавытворчыя выдаткі‖ і 

крэдыце рахунку 02 ―Амартызацыя асноўных сродкаў‖ з адначасовым адлюстраван-

нем павелічэння іншых даходаў праводкай па дэбеце рахунку 98 ―Даходы будучых 

перыядаў‖ і крэдыце рахунку 91-1 ―Іншыя даходы‖. Гэта дасць падставу для па-

мяншэння адкладзенага падатковага актыву на суму 

 

2 634 × 18 : 100 = 474 тыс. руб.,  

 

для чаго спатрэбіцца праводка па дэбеце рахунку 68-3 ―Разлікі па падатках і зборах, 

якія налічваюцца з прыбытку (даходу)‖ і крэдыце рахунку 09 ―Адкладзеныя падатко-

выя актывы‖. Такія праводкі будуць рабіцца на працягу ўсяго перыяду амартызацыі 

дадзенага аб'екта асноўных актываў. 

 

Балансавая вартасць адкладзенага падатковага актыву падлягае пе-
рагляду ў канцы кожнага справаздачнага перыяду. Арганізацыя па-
вінна паменшыць балансавую вартасць ужо прызнанага адкладзенага 
падатковага актыву ў выпадку паніжэння верагоднасці атрымання да-
статковага прыбытку, які дазваляе атрымаць выгаду ад выкарыстання 
часткі або ўсяго адкладзенага падатковага актыву. Аднак любое такое 
памяншэнне павінна быць узноўлена ў той меры, у якой узнікае вера-
годнасць атрымання дастатковага прыбытку, падлеглага падаткааб-
кладанню.  

 
 

2.7. Раскрыццѐ ў фінансавай справаздачнасці  
падатковых наступстваў розных методык налічэння  

амартызацыі ў фінансавым уліку  
і для мэт падаткаабкладання 

 
У большасці выпадкаў часавыя розніцы і адкладзеныя падатковыя 

актывы або абавязацельствы, разлічаныя метадамі абавязацельстваў 
па справаздачы аб прыбытках і стратах або абавязацельстваў па ба-
лансе, ідэнтычныя. Бягучыя і адкладзеныя падатковыя абавязацель-
ствы і актывы звычайна вымяраюцца шляхам выкарыстання дзеючых 
падатковага заканадаўства і ставак падатку. Разам з тым стандарт 
IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ адзначае, што ў юрысдыкцыях некато-
рых краін аб'яўленне ўрадам праектаў падатковага заканадаўства і 
новых ставак падатку мае той жа эфект, што і фактычнае іх увядзенне 
ў сілу, якое можа наступіць праз некалькі месяцаў. У такіх выпадках 
падатковыя актывы і абавязацельствы вымяраюцца з выкарыстаннем 
аб'яўленых падатковага заканадаўства і стаўкі падатку. Калі да роз-
ных узроўняў падлеглага абкладанню падаткам прыбытку прымя-
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няюцца розныя стаўкі падатку, адкладзеныя падатковыя абавяза-
цельствы і актывы ацэньваюцца з выкарыстаннем сярэдніх ставак. 

Зацверджаная Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Беларусь Інст-
рукцыя па рахункаводстве адкладзеных падатковых актываў і абавя-
зацельстваў прадпісвае вызначаць адкладзеныя падатковыя абавяза-
цельствы і актывы шляхам памнажэння падлеглай абкладанню падат-
ковай розніцы на стаўку падатку на прыбытак, якая дзейнічае на 
справаздачную дату. Калі падатковым заканадаўствам па розных апе-
рацыях прадугледжаны розныя стаўкі падатку на прыбытак, то пры 
разліку адкладзеных падатковых абавязацельстваў або актываў трэба 
прымяняць тую стаўку, якая прадугледжана падатковым заканадаў-
ствам па адпаведных аперацыях.  

 
Найбольш яскравым прыкладам узнікнення часавых розніц з'яўляецца налічэнне 

амартызацыі ў фінансавым і падатковым відах уліку. Таму вернемся да прыкладу 
вызначэння падатковай базы актыву, якім з'яўляецца вартасць набытага абсталявання 
ў суме 3 769 439 тыс. руб. Няхай тэрмін яго карыснага прымянення складае 7 гадоў,  
а амартызацыя налічваецца лінейным метадам. Паколькі для мэт падаткаабкладання 
прыбытку 20% вартасці гэтага абсталявання ўключана ў склад выдаткаў па выт-
ворчасці і рэалізацыі прадукцыі на момант прыняцця яго да ўліку, то балансавая вар-
тасць і падатковая база дадзенага актыву будуць адрознівацца, што і вядзе да ўзнік-
нення часавых разніц. 

Для разлічанай раней часавай разніцы на момант прыняцця да эксплуатацыі 
абсталявання адкладзенае падатковае абавязацельства вызначыцца ў суме 

 
753 888 × 18 : 100 = 135 700 тыс. руб., 

 
якое будзе адлюстравана запісам па дэбеце рахунку 99 ―Прыбыткі і страты‖ і крэды-
це рахунку 65 ―Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы‖. 

Разлік часавых розніц і адкладзеных падатковых абавязацельстваў на аснове ме-
тадаў абавязацельстваў па балансе і па справаздачы аб прыбытках і стратах прыве-
дзены ў табліцы 2.6. У дадзенай табліцы разлікі зроблены на аснове гадавой стаўкі 
амартызацыі ў памеры 

 
100 : 7 = 14,286%, 

 
якая абумоўлівае гадавую суму амартызацыі для мэт фінансавага ўліку 

 
3 769 439 × 14,286 = 538 502 тыс. руб., 

 
а для мэт падаткаабкладання – 
 

3 015 551 × 14,286 = 430 802 тыс. руб. 
 
Пасля заканчэння першага года эксплуатацыі абсталявання часавая розніца 

павінна паменшыцца на  
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(3 230 937 – 2 584 749) – 753 888 = – 107 700 тыс. руб. 
 
 
 

 

Табліца 2.6 
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Паколькі гэта сума падлягае абкладанню падаткам, то адкладзенае падатковае абавя-

зацельства паменшыцца на 

 

(– 107 700) × 18 : 100 = – 19 386 тыс. руб. 

 

з адначасовым павелічэннем сумы падатку на прыбытак, якая павінна быць пераліча-

на ў бюджэт у справаздачным перыядзе. На гэту суму будзе зроблены запіс па дэбеце 

рахунку 65 ―Адкладзеныя падатковыя абавязацельствы‖ і крэдыце рахунку 99 ―Пры-

быткі і страты‖.  

Як можна бачыць з табліцы 2.6, на працягу сямі гадоў такія разлікі выконваюцца 

для кожнага справаздачнага перыяду і да канца заканчэння тэрміну эксплуатацыі 

абсталявання часавыя розніцы і адкладзенае падатковае абавязацельства будуць 

поўнасцю спісаныя. Вынік не зменіцца і пры выкарыстанні метаду абавязацельстваў 

па справаздачы аб прыбытках і стратах, паколькі памяншэнне часавай разніцы скла-

дзе таксама 

 

538 502 – 430 802 = 107 700 тыс. руб. 

 

У юрысдыкцыях некаторых дзяржаў, у тым ліку і ў адпаведнасці з 
расійскім заканадаўствам, для мэт падаткаабкладання могуць выка-
рыстоўвацца іншыя метады налічэння амартызацыі чым тыя, якія вы-
карыстоўваюцца ў фінансавым уліку.  

 

Дапусцім, аб'ект асноўных сродкаў, першапачатковая вартасць якога 1 352 000 

тыс. руб., амартызуецца на працягу сямі гадоў лінейным метадам па гадавой амарты-

зацыйнай стаўцы 14,2857%. Для вызначэння падатковай базы амартызацыя наліч-

ваецца ад рэшткавай вартасці па стаўцы, павялічанай у два разы, што складзе 

 

14,2857 × 2 = 28,5714%. 

 

У такім выпадку лінейная амартызацыя для мэт рахункаводства штогод будзе 

налічвацца ў суме  

 

1 352 000 × 14,2857 : 100 = 193 143 тыс. руб., 

 
а для мэт падатковага ўліку за першы год яна складзе 

 

1 352 000 × 28,5714 : 100 = 386 285 тыс. руб., 

 

для другога года —  

 

(1 352 000 – 386 285) × 28,5714 : 100 = 275 918 тыс. руб. 

 

і гэтак далей на працягу сямі гадоў. 
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Пры налічэнні амартызацыі ад рэшткавай вартасці асноўных акты-
ваў яны ніколі не будуць амартызаваныя, таму на пэўным этапе іх вы-
карыстання методыка разлікаў змяняецца. У Падатковым кодэксе Ра-
сійскай Федэрацыі, напрыклад, адзначана, што пасля таго, як рэшткавая 
вартасць аб'екта дасягне 20% першапачатковай (узнаўленчай) вартасці, 
амартызацыя налічваецца шляхам дзялення гэтай вартасці на колькасць 
справаздачных перыядаў, якія засталіся да заканчэння тэрміну карыс-
нага выкарыстання гэтага аб'екта.  

 

У нашым прыкладзе пасля пяці гадоў эксплуатацыі аб'екта яго рэшткавая вар-

тасць панізіцца да 251 384 тыс. руб. Таму за шосты і сѐмы гады эксплуатацыі аб'екта 

амартызацыя будзе налічвацца ў памеры 

 

251 384 : 2 = 125 692 тыс. руб. 

 

Усе патрэбныя разлікі, звязаныя з вызначэннем адкладзенага падатковага абавя-

зацельства і яго размеркаваннем паміж справаздачнымі перыядамі пры стаўцы падат-

ку на прыбытак 18%, прыведзены ў табліцы 2.7. Як вынікае з указанай табліцы, на 

працягу першых трох гадоў эксплуатацыі аб'екта асноўных актываў узнікае адкла-

дзенае падатковае абавязацельства, паколькі ў рахункаводстве паказваўся большы 

прыбытак за кошт адлюстравання ў складзе расходаў меншай сумы амартызацыі.  

У падатковым уліку ў першыя тры гады амартызацыя налічвалася ў значна большай 

суме, чым для мэт рахункаводства. Рознасць склала  

 

859 288 – 579 429 = 279 859 тыс. руб. 

 

На гэту велічыню была паменшана база падаткаабкладання прыбытку, што абу-

мовіла яго паніжэнне на суму  

 

279 859 × 18 : 100 = 50 375 тыс. руб., 

 

якая, аднак, пераносіцца на наступныя справаздачныя перыяды. Гэта сума размярку-

ецца паміж астатнімі чатырма гадамі так, як гэта паказана ў табліцы 2.7. 

 

Магчыма і адваротная сітуацыя, калі розныя метады налічэння 

амартызацыі для мэт фінансавага ўліку і падаткаабкладання абумоў-

ліваюць узнікненне адкладзеных падатковых актываў. Такая сітуацыя 

ўзнікае тады, калі для мэт падаткаабкладання амартызацыя на-

лічваецца першыя гады эксплуатацыі асноўных актываў у меншых 

сумах, чым для фінансавага ўліку, або калі для мэт падаткаабкладан-

ня ўстанаўліваецца большы тэрмін налічэння амартызацыі.  
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Табліца 2.7. 
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Дапусцім, арганізацыя набыла асноўныя сродкі, балансавая вартасць якіх склала 
2 739 160 тыс. руб. Тэрмін  карыснага  прымянення  для налічэння амартызацыі ў фі- 
нансавым уліку прыняты 5 гадоў, а для мэт падатковага ўліку — 8 гадоў. Значыць га-

давая амартызацыя ў фінансавым уліку будзе налічвацца ў суме 

 

2 739 160 : 8 = 547 832 тыс. руб., 

 
а ў падатковым уліку —  

 

2 739 160 : 8 = 342 395 тыс. руб. 

 

У выніку на працягу першых пяці гадоў эксплуатацыі асноўных сродкаў часавая 

падатковая рознасць будзе складаць 

 

547 832 – 342 395 = 205 437 тыс. руб.,  

 

а адкладзены падатковы актыў кожны год будзе павялічвацца на 

 

205 437 × 18 : 100 = 36 979 тыс. руб. 
 

і складзе к канцу пяцігадовага тэрміну эксплуатацыі аб'екта 

 

36 979 × 5 = 184 395 тыс. руб. 

 

Пасля заканчэння пяці гадоў эксплуатацыі асноўных сродкаў у фінансавым уліку 
іх амартызацыя будзе налічана поўнасцю, а для мэт падатковага ўліку налічэнне яе 

будзе працягвацца ў суме 342 395 тыс. руб. штогод яшчэ на працягу трох гадоў.  

У выніку ўзнікне падлеглая адніманню часавая рознасць, якая абумовіць памяншэнне 

адкладзенага падатковага актыву на суму 

 

342 395 × 18 : 6 100 = 61 632 тыс. руб., 
 

на якую будзе памяншацца бягучы падатак на прыбытак. 

 

Усе патрэбныя разлікі, звязаныя з вызначэннем адкладзенага па-
датковага абавязацельства і яго размеркаваннем паміж справаздач-
нымі перыядамі пры стаўцы падатку на прыбытак 18%, прыведзены ў 
табліцы 2.8. Адкладзеныя падатковыя актывы і абавязацельствы 
павінны вымярацца з выкарыстаннем ставак падатку, якія будуць 
прымяняцца ў перыяд рэалізацыі актыву або пагашэння абавязацель-
ства. Звычайна яны вымяраюцца з выкарыстаннем дзеючых ставак 
падатку. Аднак, як ужо адзначалася раней, у некаторых юрысдыкцы-
ях аб'яўленне ставак падатку ўрадам мае той жа эфект, што і іх фак-
тычнае ўвядзенне ў сілу, якое можа наступіць праз некалькі месяцаў. 
Пры такіх абставінах падатковыя актывы і абавязацельствы вы-
мяраюцца з выкарыстаннем аб'яўленай стаўкі падатку.  
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Табліца 2.8 
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Часавыя розніцы вызначаюцца на аснове балансавай вартасці ак-
тыву або абавязацельства, а разлічаныя на іх аснове адкладзеныя па-
датковыя актывы і абавязацельствы не падлягаюць дыскантаванню. 
Гэты падыход выкарыстоўваецца нават у тых выпадках, калі сама ба-
лансавая вартасць вызначаецца на дыскантаванай аснове, напрыклад, 
па пенсійных планах. 

 
 

2.8. Раскрыццѐ ў фінансавай справаздачнасці  
расходаў па падатку на прыбытак 

 
Адной з задач стандарта IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ з'яўляецца 

вызначэнне парадку раскрыцця расходу па падатку на прыбытак (tax 
expense). Расход па падатку на прыбытак — гэта сукупная сума, 
уключаная ў разлік прыбытку за перыяд, якая складаецца з расходаў 
па выплаце бягучага падатку і расходаў па адкладзеных падатках. 
Пры наяўнасці падатковых страт (tax losses) арганізацыя можа мець 
даход па падатку на прыбытак (tax income).  

Падатковыя страты — гэта страты за перыяд, вызначаныя ў 
адпаведнасці з правіламі падатковых органаў, якія памяншаюць па-
даткі на прыбытак. Зыходзячы з гэтага стандарт IAS-12 ―Падаткі на 
прыбытак‖ даход па падатку на прыбытак вызначае як сукупную су-
му, прынятую пры разліку страт за перыяд, каторая ўключае выгады, 
што адносяцца да перанясення нескарыстаных падатковых страт на 
будучыя перыяды. Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ патрабуе, 
каб падатковыя актывы адлюстроўваліся толькі тады, калі існуе вера-
годнасць атрымання прыбытку, за кошт якога можна рэалізаваць 
нескарыстаныя падатковыя страты.  

Асноўныя кампаненты расходу або даходу па падатку на прыбы-
так павінны раскрывацца асобна. Указаныя кампаненты могуць 
уключаць: 

1) расход (даход) па бягучым падатку на прыбытак; 
2) любыя карэкціроўкі падатку папярэдніх перыядаў, прызнаныя  

ў справаздачным перыядзе; 
3) суму расходу (даходу) па адкладзеным падатку, які адносіцца да:  

а) узнікнення і ўзнаўлення часавых розніц;  
б) змяненняў у стаўках або ўвядзенні новых падаткаў; 

4) суму выгад, што ўзнікла па прычыне раней не прызнаных па-
датковых страт, падатковага крэдыту або часавай розніцы папярэдня-
га перыяду, якія выкарыстоўваюцца для памяншэння расходу:  

а) па бягучым падатку на прыбытак;  
б) па адкладзеным падатку на прыбытак; 
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5) расход па адкладзеным падатку, які ўзнік у выніку спісання або 
ўзнаўлення папярэдне спісанага адкладзенага падатковага актыву; 

6) суму расходу (даходу) па падатку, які адносіцца да такіх змя-
ненняў ва ўліковай палітыцы і памылак, каторыя ўключаюцца ў склад 
прыбытку або страт у адпаведнасці са стандартам IAS-8 ―Уліковая 
палітыка, змяненні ў рахунковых ацэнках і памылкі‖, паколькі іх 
рэтраспектыўны ўлік не дазволены. 

Расход або даход па падатку на прыбытак, які адносіцца да фі-
нансавага выніку ад бягучай дзейнасці, павінен раскрывацца ў спра-
ваздачы аб сукупным прыбытку. Калі арганізацыя паказвае кампа-
ненты прыбытку або страт у асобнай справаздачы аб прыбытках і 
стратах так, як гэта выкладзена ў стандарце IAS-1 ―Падача фінан-
савай справаздачнасці‖, то расход або даход па падатку на прыбытак, 
што адносіцца да фінансавага выніку ад звычайнай дзейнасці, рас-
крываюцца ва ўказанай справаздачы.  

Міжнародныя стандарты фінансавай справаздачнасці патрабуюць 
або дазваляюць адлюстроўваць некаторыя даходы або расходы не  
ў складзе прыбытку або страт, а непасрэдна па дэбеце або крэдыце 
рахункаў для ўліку капіталу. Гэта могуць быць наступныя даходы і 
расходы: 

а) абумоўленыя стандартам IAS-16 ―Асноўныя сродкі‖ некаторыя 
змяненні балансавай вартасці (change in carrying amount), якія ўзні-
каюць пры пераацэнцы асноўных сродкаў (revaluation of property, 
plant and equipment); 

б) курсавыя рознасці (exchange differences), што ўзніклі пры пе-
раліку фінансавай справаздачнасці замежнага падраздзялення ў адпа-
веднасці з прадпісаннямі стандарта IAS-21 ―Уплыў змянення абмен-
ных курсаў валют‖; 

в) карэкціроўка пачатковага сальда неразмеркаванага прыбытку 
(adjustment to the opening balance of retained earnings), абумоўленая 
або рэтраспектыўным змяненнем уліковай палітыкі (change in accoun-
ting policy that is applied retrospectively), або выпраўленнем памылкі 
(correction of an error) згодна з палажэннямі стандарта IAS-8 ―Уліко-
вая палітыка, змяненні ў рахунковых ацэнках і памылкі‖; 

г) сумы, якія ўзнікаюць пры першапачатковым прызнанні долевага 
кампанента камбінаванага фінансавага інструмента ў адпаведнасці са 
стандартам IAS-32 ―Фінансавыя інструменты: падача інфармацыі‖. 

Па гэтай прычыне бягучы і адкладзены падаткі, абумоўленыя 
прызнаннем непасрэдна ў капітале змяненняў балансавай вартасці ас-
ноўных сродкаў пры іх пераацэнцы і курсавымі рознасцямі, якія 
ўзнікаюць пры пераліку фінансавай справаздачнасці замежнага пад-
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раздзялення (financial statements of a foreign operation), павінны прыз-
навацца ў складзе іншага сукупнага прыбытку. Што тычыцца бягуча-
га і адкладзеных падаткаў, каторыя ўзніклі па прычыне карэкціровак 
пачатковага сальда неразмеркаванага прыбытку ў сувязі са змяненнем 
уліковай палітыкі, якое выкарыстоўваецца рэтраспектыўна, або па 
прычыне выпраўлення памылкі, а таксама сум, абумоўленых пер-
шапачатковым прызнаннем долевага кампанента камбінаванага 
фінан-савага інструмента (initial recognition of the equity component of 
a com-pound financial instrument), то яны павінны прызнавацца не-
пасрэдна ў капітале. 

У выключных выпадках, указаных стандартам IAS-12 ―Падаткі на 
прыбытак‖, вызначэнне сум бягучага і адкладзенага падаткаў, якія 
адносяцца да даходаў і расходаў, адлюстраваных не ў складзе арты-
кулаў справаздачы аб прыбытках і стратах, можа быць складаным, а 
часам і немагчымым. У такіх выпадках бягучы і адкладзены падаткі, 
якія адносяцца да артыкулаў, што адлюстраваны не ў складзе пры-
бытку або страт, вызначаюцца на аснове разумнага прапарцыяналь-
нага размеркавання сумы падатку ў адпаведнасці з падатковай юрыс-
дыкцыяй канкрэтнай краіны. Могуць выкарыстоўвацца і іншыя мета-
ды, якія забяспечваюць больш правільнае размеркаванне ў 
канкрэтных абставінах.  

Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ патрабуе таксама наяў-
насці ў фінансавай справаздачнасці растлумачэння ўзаемасувязі па-
між расходам (даходам) па падатку і ўліковым прыбыткам. Гэта рас-
тлумачэнне можа ажыццяўляцца або ў форме лічбавай зверкі (nume-
rical reconciliation) расходу (даходу) па падатку і вынікаў памнажэння 
ўліковага прыбытку на стаўку (стаўкі) падатку з раскрыццѐм інфар-
мацыі аб метадах разліку такіх ставак, або лічбавай зверкі сярэдняй 
эфектыўнай стаўкі падатку і той стаўкі, якая прымяняецца (applicable 
tax rate) з раскрыццѐм інфармацыі аб метадзе яе разліку або шляхам 
камбінаванай падачы двух указаных формаў. Сярэдняя эфектыўная 
стаўка падатку (average effective tax rate) уяўляе сабой вынік дзялення 
расходу (даходу) па падатку на прыбытак на ўліковы прыбытак. 

Раскрыццѐ такой інфармацыі дае магчымасць асобам, якія 
карыстаюцца фінансавай справаздачнасцю, зрабіць вывад аб тым, ці 
з'яўляецца ўзаемасувязь паміж расходам (даходам) па падатку на 
прыбытак і ўліковым прыбыткам незвычайнай. Для іх важна таксама 
зразумець асноўныя фактары, якія могуць аказаць уплыў на гэту ўза-
емасувязь у будучыні. Такімі фактарамі могуць быць выручка, якая 
вызваляецца ад падаткаабкладання (revenue that is exempt from 
taxation), падатковыя наступствы расходаў, якія не падлягаюць 
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выліку ў падатковых мэтах (tax effect of expenses that are not deductible 
for tax purposes), эфект падатковых страт (effect of tax losses) і эфект 
замежных ставак падатку (effect of foreign tax rates). 

Пры растлумачэнні ўзаемасувязі паміж расходам (даходам) па па-
датку на прыбытак і ўліковым прыбыткам арганізацыя выкарыстоў-
вае стаўку, якая прымяняецца адпаведна заканадаўству. Гэта стаўка 
забяспечвае карыстальнікаў такой інфармацыяй, якая з'яўляецца для 
іх найбольш значымай. Часта ў якасці ўказанай стаўкі выкарыстоў-
ваецца ўнутраная нацыянальная стаўка падатку (domestic rate of tax) у 
краіне, рэзідэнтам якой з'яўляецца арганізацыя. Гэта стаўка аб'яд-
ноўвае агульнанацыянальныя стаўкі са стаўкамі мясцовых падаткаў, 
што разлічваюцца на практычна аналагічным узроўні прыбытку, які 
абкладваецца падаткам. Аднак для арганізацый, якія ажыццяўляюць 
сваю дзейнасць у некалькіх юрысдыкцыях, можа аказацца больш 
мэтазгодным аб'яднанне зверкі, падрыхтаванай на аснове ўнутранай 
нацыянальнай стаўкі падатку са зверкамі, падрыхтаванымі на аснове 
ставак, якія дзейнічаюць у краінах, дзе размешчаны замежныя пад-
раздзяленні. 

 

Лічбавую зверку расходу па падатку на прыбытак і вынікаў памнажэння ўлікова-

га прыбытку на стаўку (стаўкі) падатку разгледзім на наступным прыкладзе. 

Дапусцім, прыбытак арганізацыі, вызначаны ў яе рахункаводстве, склаў 38 540 326 

тыс. руб. Значыць, пры агульнанацыянальнай стаўцы падаткаабкладання прыбытку 

18%, вынік памнажэння ўліковага прыбытку на стаўку, вызначыцца ў суме 

 

38 540 326 × 18 : 100 = 6 937 259 тыс. руб. 

 

Разлічаная сума часта называецца ўмоўным падаткам на прыбы-
так. Трэба адзначыць, што азначэнне часавай розніцы распаўсюдж-
ваецца і на артыкулы, якія не прыводзяць да ўзнікнення адкладзеных 
падаткаў. Гэта тычыцца артыкулаў, якія не абкладваюцца падаткам і 
не падлягаюць спісанню на расходы для мэт падаткаабкладання.  

 

Уявім, што ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам вызваляецца ад па-

датку прыбытак у суме 2 385 425 тыс. руб. Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ 

змяшчае норму, якая дае магчымасць выключыць артыкулы, што не абкладваюцца 

падаткам на прыбытак, з разліку адкладзеных падаткаў. У прыведзеным прыкладзе 

выключыць неабходна  

 

2 385 424 × 18 : 100 = 429 376 тыс. руб. 

 

Акрамя часовых розніц існуюць і пастаянныя розніцы, узнікненне 
якіх абумоўлена тым, што, адпаведна нацыянальнаму падатковаму 
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заканадаўству, сумы атрыманага арганізацыяй фактычнага прыбытку 
і базы для налічэння падатку на прыбытак могуць істотна адрозні-
вацца паміж сабой. Гэта адрозненне абумоўлена рознымі правіламі 
прызнання расходаў і даходаў у фінансавым і падатковым відах уліку. 
Пад пастаяннымі падатковымі розніцамі разумеюцца даходы і расхо-
ды, якія фарміруюць прыбытак або страты ў фінансавым уліку і вы-
ключаюцца з разліку падатковай базы па падатку на прыбытак як у 
справаздачным перыядзе, так і ў наступных перыядах. Гэта могуць 
быць перавышэнні фактычных выдаткаў, якія ўлічваюцца пры фар-
міраванні фінансавага выніку гаспадарчай дзейнасці над расходамі, 
што прымаюцца для мэт падаткаабкладання ў памеры нарматыўных 
велічынь, непрызнанне для мэт падаткаабкладання расходаў, звяза-
ных з бязвыплатнай перадачай маѐмасці і іншыя расходы, абумоў-
леныя нацыянальным падатковым заканадаўствам. 

Трэба адзначыць, што стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ не 
дае вызначэння пастаянным падатковым рознасцям, паколькі яны не 
вядуць да ўзнікнення адкладзеных падаткаў. Аднак указаны стандарт 
патрабуе наяўнасці ў фінансавай справаздачнасці растлумачэння 
прычын разыходжанняў паміж фактычнымі расходамі па падатку на 
прыбытак і вынікам памнажэння ўліковага фінансавага выніку на 
стаўку падатку, якая прымяняецца (умоўным падаткам на прыбытак). 
Такія разыходжанні маюць месца толькі тады, калі ўзнікаюць паста-
янныя розніцы. 

Пастаянныя падатковыя розніцы разлічваюцца на аснове параў-
нання адпаведных сум, вызначаных у рэгістрах фінансавага і падат-
ковага відаў уліку. З гэтай мэтай могуць выкарыстоўвацца адпавед-
ныя рахункі, субрахункі або аналітычныя рахункі, якія адкрываюцца 
ў рахункаводстве арганізацыі. Парадак вядзення такога ўліку ар-
ганізацыя вызначае самастойна. Вытворнымі ад пастаянных падатко-
вых рознасцей з'яўляюцца пастаянныя падатковыя абавязацель-ствы. 
Гэта сума падатку на прыбытак, налічаная на суму пастаянных розна-
сцей шляхам яе памнажэння на стаўку падатку на прыбытак.  

 

Разглядваючы далей прыведзены прыклад, уявім, што пастаянныя падатковыя 

розніцы склалі 6 279 128 тыс. руб., тады наступствы расходаў, не падлеглых выліку 

для мэты падаткаабкладання, складуць 

 

6 279 128 × 18 : 100 = 1 130 243 тыс. руб. 

 

Акрамя таго, разлічаная велічыня ўмоўнага падатку на прыбытак падлягае 

карэкціроўцы на сумы адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў, а такса-

ма нескарыстаных падатковых страт і крэдытаў. Няхай у нашым прыкладзе ў справа-

здачным перыядзе бязвыплатна паступілі асноўныя сродкі, рэшткавая вартасць якіх 
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была аднесена на павелічэнне даходаў будучых перыдаў і на канец справаздачнага 

перыяду склала 738 163 тыс. руб. У адпаведнасці з дзеючай методыкай фінансавага 

ўліку гэта сума будзе спісана на павелічэнне фінансавага выніку па меры налічэння 

амартызацыі бязвыплатна паступіўшых асноўных сродкаў. Для мэт падатковага ўліку 

вартасць такіх асноўных сродкаў будзе аднесена на павелічэнне падатковай базы ў 

момант іх апрыходавання. Значыць у арганізацыі ўзнікае адкладзены падатковы ак-

тыў, велічыня якога складзе  

 

738 163 × 18 : 100 = 132 869 тыс. руб. 

 

Адкладзены падатковы актыў узнікае і пры перанясенні на будучае падатковых 

страт або няскарыстаных падатковых крэдытаў. Няхай узятая для прыкладу арганіза-

цыя ў мінулым годзе з улікам пастаянных падатковых рознасцей мела падатковыя 

страты ў суме 528 493 тыс. руб., якія яна мае права перанесці на прыбытак бягучага 

падатковага перыяду. Значыць, у справаздачным перыядзе расход па падатку на пры-

бытак арганізацыя паменшыць на  

 

528 493 × 18 : 100 = 95 129 тыс. руб. 

 

У табліцы 2.9 паказана лічбавая зверка фактычнага расходу па па-
датку на прыбытак і выніку памнажэння атрыманага прыбытку ар-
ганізацыі на стаўку абкладання падаткам, якая прымяняецца ў да-
дзенай юрысдыкцыі, а таксама сярэдняй эфектыўнай стаўкі і ўнутра-
най нацыянальнай стаўкі падатку ў краіне, рэзідэнтам якой з'яўляецца 
арганізацыя. Як вынікае з указанай табліцы, першы і апошні яе радкі 
параўноўваюць названыя паказчыкі, а астатнія радкі растлумачваюць 
прычыны разыходжанняў.  
Справаздача аб прыбытках і стратах арганізацый Рэспублікі Беларусь 
змяшчае толькі агульныя сумы падатку на прыбытак, змянення 
адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў, а таксама велі-
чыню іншых падаткаў і збораў, якія налічваюцца з прыбытку. Пе-
ралічаныя паказчыкі даюць магчымасць раскрыць характар падатко-
вых наступстваў часавых розніц, якія абумоўліваюць змяненні 
адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў, аднак канкрэт-
ныя фактары, што сталі прычынай такіх змяненняў, указаная справаз-
дачная форма не раскрывае. Безумоўна, такая абагуленая падача ін-
фар-мацыі ўскладняе асобам, якія карыстаюцца фінансавай справаз-
дачнасцю, ацэнку прычын, якія абумовілі ўзнікненне адлюстраваных 
у фінансавай справаздачнасці наступстваў адкладзеных падатковых 
актываў і абавязацельстваў. Па гэтай прычыне ў тлумачальнай запіс-
цы павінны быць больш дэталѐвыя тлумачэнні, звязаныя з характарам 
і наступствамі адкладзеных падатковых актываў і абавязацельстваў. 
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Табліца 2 .9  — Узаемасувязь паміж расходам па падатку на прыбытак  

і фінансавым вынікам, атрыманым ад гаспадарчай дзейнасці 

арганізацыі 

Паказчыкі 

База налічэн-
ня  

падатку,  
тыс. руб. 

Лічбавая зверка 

расходу  
па падатку, 

тыс. руб. 

сярэдняй 
эфектыўнай 

стаўкі (сл. 3 :  
: 38 540 326),% 

1 2 3 4 

1. Фінансавы вынік гаспадарчай дзей-
насці арганізвацыі 

38 540 326 6 937 259 18,0 

2. Прыбытак, вызвалены ад падатка-
абкладання 

2 385 425 429 376 1,114 

3. Перавышэнне фактычных расходаў над 
расходамі, што прымаюцца для разліку 
падатковай базы 

6 279 128 1 130 243 2, 932 

4. Прырост падатковых актываў, абу-
моўлены бязвыплатным паступленнем ас-
ноўных сродкаў 

738 163 132 869 0, 345 

5. Рэалізацыя ў справаздачным перыядзе 
нявыкарыстаных падатковых страт міну-
лых перыядаў 

528 493 95 129 0,247 

6. Часавыя рознасці, падлеглыя абкла-
данню падаткам, абумоўленыя ўключэн-
нем у склад расходаў часткі першапачат-
ковай вартасці асноўных сродкаў пры 
пастаноўцы іх на ўлік 

753 888 135 700 0,352 

7. Падрахунак (рад. 1 – рад. 2 + рад. 3 +  
+ рад. 4 – рад. 5 – рад.6) 

41 889 811 7 540 166 19,564 

 
Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ патрабуе раскрыцця ін-

фармацыі аб любых, звязаных з падаткамі, умоўных абавязацельствах 
(contingent liabilities) і ўмоўных актывах (contingent assets). Гэта 
тычыцца, напрыклад, неадрэгуляваных спрэчак з падатковымі орга-
намі. Аналагічным чынам, калі змяненні ставак падатку або падатко-
вага заканадаўства ўводзяцца ў дзеянне або аб'яўляюцца пасля за-
канчэння справаздачнага перыяду, арганізацыя раскрывае інфарма-
цыю аб любым значным уплыве гэтых змяненняў як на бягучыя, так і 
адкладзеныя падатковыя актывы і абавязацельствы.  

Падатковае заканадаўства краіны ўстанаўлівае асаблівасці выз-
начэння падатковай базы, абумоўленай накіраваннем часткі прыбыт-
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ку на выплату дывідэндаў. Стандарт IAS-12 ―Падаткі на прыбытак‖ 
патрабуе раскрыцця інфармацыі аб патэнцыйных падатковых наступ-
ствах выплаты дывідэндаў акцыянерам. Гэта тычыцца таксама інфар-
ацыі, якая адносіцца да часовых падатковых розніц, звязаных з інвес-
тыцыямі ў даччыныя і асацыяваныя прадпрыемствы, аб'яднання біз-
несу, гудвілу і іншых аперацый і падзей, вызначаных стандартам IAS-
12 ―Падаткі на прыбытак‖. 
 
 

2.9. Плыні грашовых сродкаў  
і іх дэталізацыя па відах дзейнасці адпаведна стандарту  

IAS-7 ―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖ 
 

Сучасная фінансавая справаздачнасць, прызначаная для раскрыцця 
расходаў і даходаў, прадстаўлена дзвюма справаздачнымі формамі, 
якія з розных пунктаў погляду раскрываюць адны і тыя ж плыні гра-
шовых сродкаў (cash flows). Справаздача аб сукупным прыбытку рас-
крывае даходы і расходы арганізацыі з пункту погляду права. Таму 
пад прыбыткам падразумяваецца не фінансавы вынік у выглядзе роз-
насці паміж паступленнем ды выплатай грашовых сродкаў і іх эквіва-
лентаў (difference between are inflows and outflows of cash and cash 
equivalents) у аб’ѐме, які адпавядае прызнаным расходам справаздач-
нага перыяду, а рознасць паміж абавязацельствамі пакупнікоў і кліен-
таў пагасіць рэалізаваныя ім тавары, работы або паслугі і прыз-
нанымі ў справаздачным перыядзе расходамі на іх вытворчасць, неза-
лежна ад таго, аплачаны яны фактычна ці не.  

У сувязі з гэтым у справаздачы аб сукупным прыбытку крэдытор-
ская запазычанасць пакупнікоў і кліентаў нараўне з фактычна пас-
тупіўшымі грашовымі сродкамі фарміруе прыбытак арганізацыі. Гэта 
акалічнасць стварае сітуацыю, калі пры наяўнасці прыбытку, аднак 
пры значнай суме дэбіторскай завінавачанасці, арганізацыя не мае 
магчымасці выплачваць заработную плату, пагашаць банкаўскія крэ-
дыты і іншую крэдыторскую запазычанасць. У адрозненне ад справаз-
дачы аб прыбытках і стратах, справаздача аб руху грашовых сродкаў 
(statement of cash flows) характарызуе рэальныя грашовыя плыні ар-
ганізацыі. Грашовая плынь  гэта сукупнасць паступленняў і выплат 
грашовых сродкаў за справаздачны перыяд. Да грашовых сродкаў 
міжнародны стандарт IAS-7 ―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖ 
адносіць грашовыя сродкі ў касе (cash on hand) і ўклады да запатраба-
вання (demand deposits).  

Грашовую плынь можна раздзяліць на прыток грашовых сродкаў 
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(inflows of cash), адток грашовых сродкаў (outflows of cash) і чыстую 
грашовую плынь (net cash flow). Прыток грашовых сродкаў  гэта 
валавыя паступленні грошай за справаздачны перыяд да выліку зроб-
леных плацяжоў. Адток грашовых сродкаў  гэта сукупнасць выка-
наных арганізацыяй за справаздачны перыяд плацяжоў. Чыстая 
грашовая плынь уяўляе сабой рознасць паміж сумамі паступленняў і 
выплат грашовых сродкаў арганізацыі за справаздачны перыяд часу, 
у большасці выпадкаў за справаздачны год. 

Прызначэнне справаздачнасці аб руху грашовых сродкаў заключа-
ецца ў дапаўненні справаздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб 
сукупным прыбытку інфармацыяй, якой не хапае карыстальнікам для 
ўвязкі прыбытку арганізацыі з грашовай наяўнасцю, патрэбнай для 
ажыццяўлення гаспадарчай дзейнасці. З дапамогай указанай справаз-
дачы ажыццяўляецца трансфармацыя даных аб прыбытках і стратах з 
сістэмы налічэнняў у касавую сістэму. У выніку зацікаўленыя карыс-
тальнікі атрымліваюць адказ на пытанне аб адпаведнасці прытоку 
грашовых сродкаў патрэбнаму ўзроўню ліквіднасці (liquidity) аргані-
зацыі. Ліквіднасць арганізацыі  гэта здольнасць арганізацыі сво-
ечасова пагашаць свае даўгавыя абавязацельствы. 

Паколькі справаздача аб фінансавым стане паказвае толькі фактыч-
ныя астаткі грашовай наяўнасці на справаздачную дату, а справаздача 
аб сукупным прыбытку не адлюстроўвае фактычныя грашовыя патокі, 
справаздача аб руху грашовых сродкаў цікава ўсім, хто чакае ад ар-
ганізацыі пагашэння прынятых ѐй фінансавых абавязацельстваў. 
Безумоўна, прыведзеная ў справаздачы аб фінансавым стане інфар-
мацыя аб астатках грашовых сродкаў па пачатак і канец справаздачнага 
перыяду не можа раскрыць грашовую плынь арганізацыі за пэўны 
перыяд. Менавіта па гэтай прычыне ў 70-х гадах мінулага стагоддзя 
ўзнікла ідэя распрацоўкі справаздачнасці аб руху грашовых сродкаў, а 
з 1 студзеня 1994 г. быў уведзены ў дзеянне міжнародны стандарт IAS-7 
―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖.  

Мэта стандарта заключаецца ў забеспячэнні патрэбнай інфарма-
цыяй асоб, якія карыстаюцца фінансавай справаздачнасцю, аб здоль-
насці арганізацыі атрымліваць грашовыя сродкі і генерыраваць іх 
станоўчую плынь  перавышэнне грашовых паступленняў над 
плацяжамі. Гэта інфармацыя мае важнае значэнне для аналізу 
прычын разыходжанняў паміж справаздачнымі даходамі і рэальнымі 
грашовымі плынямі, эфектыўнасці інвестыцыйнай дзейнасці, выяў-
лення патрэбнасці ў дадатковых грашовых сродках. Указаныя акаліч-
насці даюць падставы для трактоўкі гэтай справаздачнасці па важ-
насці інфармацыі для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў нароўні са 
справаздачамі аб фінансавым стане і сукупным прыбытку. 
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Указаны міжнародны стандарт патрабуе раскрыцця інфармацыі аб 
руху грашовых сродкаў з дэталізацыяй па аперацыйнай, інвесты-
цыйнай і фінансавай дзейнасці. Аперацыйнай дзейнасцю (operating 
activities) з'яўляецца вытворча-гаспадарчая дзейнасць арганізацыі, 
якая прыносіць грашовыя паступленні ад продажу тавараў і аказання 
паслуг (cash receipts from the sale of goods and the rendering of 
services), абумоўлівае грашовыя плацяжы пастаўшчыкам за тавары і 
паслугі (cash payments to suppliers for goods and services), выплаты па-
даткаў і іншыя плацяжы. Гэта дзейнасць звязана з вытворчасцю пра-
мысловай і сельскагаспадарчай прадукцыі, гандлем, будаўніцтвам, 
транспартам і г. д. У большасці выпадкаў асноўная мэта аперацыйнай 
дзейнасці накіравана на атрыманне прыбытку, аднак гэта мэта не 
лічыцца абавязковай адзнакай аперацыйнай дзейнасці.  

Прыклады плыняў грашовых сродкаў ад аперацыйнай дзейнасці 
(cash flows from operating activities) наступныя: 

1) грашовыя паступленні ад продажу тавараў і аказання паслуг; 
2) грашовыя паступленні ў выглядзе раяльці, ганарараў, камісій-

ных і іншая выручка; 
3) грашовыя выплаты пастаўшчыкам за тавары і паслугі; 
4) грашовыя выплаты працаўнікам і ад імя працаўнікоў; 
5) грашовыя паступленні і выплаты страхавой кампаніі па страха-

вых прэміях, патрабаваннях, ануітэтах і іншых страхавых узнагаро-
джаннях;  

6) грашовыя выплаты або зварот падатку на прыбытак, калі яны не 
могуць быць непасрэдна суаднесены з фінансавай або інвестыцый-
най дзейнасцю; 

7) грашовыя паступленні і выплаты па дагаворах, заключаных у 
камерцыйных або гандлѐвых мэтах. 

Інвестыцыйнай дзейнасцю (investing activities) для мэт справаз-
дачы аб руху грашовых сродкаў прынята лічыць набыццѐ і продаж 
доўгатэрміновых актываў, фінансавых укладанняў, якія не з'яўляюцца 
эквівалентам грашовых сродкаў (cash equivalents), а таксама даходы 
ад інвестыцый. Эквіваленты грашовых сродкаў  гэта каротка-
тэрміновыя і высокаліквідныя ўкладанні, якія лѐгка ператвараюцца ў 
грашовыя сродкі і падвяргаюцца нязначнай рызыцы змянення іх вар-
тасці пад уплывам інфляцыі. Як прыклады плыняў грашовых сродкаў 
ад інвестыцыйнай дзейнасці (cash flows from investing activities) можна 
прывесці: 

1) грашовыя выплаты для набыцця асноўных сродкаў, 
нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых актываў; 

2) грашовыя паступленні ад продажу асноўных сродкаў, 
нематэрыяльных і іншых доўгатэрміновых актываў; 
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3) грашовыя выплаты для набыцця долевых або даўгавых інстру-
ментаў іншых арганізацый і долей удзелу ў сумесным прадпрымаль-
ніцтве, акрамя плацяжоў за інструменты, якія разглядаюцца як экві-
валенты грашовых сродкаў або прызначаны для камерцыйных ці 
гандлѐвых мэт; 

4) грашовыя паступленні ад продажу долевых або гандлѐвых інст-
рументаў іншых арганізацый і долей удзелу ў сумесным прадпры-
мальніцтве, акрамя плацяжоў за інструменты, указаныя ў папярэднім 
пункце; 

5) грашовыя авансы і пазыкі, выдадзеныя іншым асобам, акрамя 
авансавых плацяжоў і пазык фінансавых інстытутаў; 

6) грашовыя паступленні ад звароту авансаў і пазык, выдадзеных 
іншым асобам, акрамя авансавых плацяжоў і пазык фінансавых інс-
тытутаў; 

7) грашовыя выплаты і паступленні па ф'ючарсных і форвардных 
кантрактах, апцыѐнах і дагаворах ―своп‖, за выключэннем выпадкаў, 
калі кантракты заключаны для камерцыйных або гандлѐвых мэт, ці 
паступленні класіфікуюцца як фінансавая дзейнасць (financing activi-
ties). 

Асобнае раскрыццѐ інфармацыі аб руху грашовых сродкаў ад інве-
стыцыйнай дзейнасці паказвае выдаткі, якія былі панесеныя з мэтай 
набыцця рэсурсаў, прызначаных для генерыравання будучых даходаў 
і плыняў грашовых сродкаў. Інфармацыя гэтага раздзела справаздачы 
дазваляе вызначыць свабодную грашовую плынь арганізацыі. 

Свабодная грашовая плынь  гэта грашовая плынь, якую мае ар-
ганізацыя пасля фінансавання ўсіх інвестыцый і выплаты падаткаў. 
Наяўнасць значнай свабоднай грашовай плыні з'яўляецца паказчыкам 
стабільнага фінансавага стану арганізацыі. Аднак значная свабодная 
грашовая плынь прыцягвае да арганізацыі ўвагу рэйдараў, г. зн. асоб, 
якія скупляюць акцыі з мэтай атрымання кантрольнага пакета. Таму 
кіраўніцтва арганізацыі павінна ўважліва вывучаць прычыны 
ўтварэння значнай свабоднай грашовай плыні з мэтай яе аптымізацыі. 

Да фінансавай дзейнасці адносіцца дзейнасць, звязаная з прыцяг-
неннем фінансавых рэсурсаў, а таксама выплата дывідэндаў і 
працэнтаў за прыцягнутыя фінансавыя рэсурсы. Гэта могуць быць 
грашовыя паступленні ад выпуску акцый або іншых долевых інстру-
ментаў (cash proceeds from issuing shares or other equity instruments) або 
грашовыя выплаты па пазыковых сродках (cash repayments of amounts 
borrowed). У выніку фінансавай дзейнасці адбываюцца змяненні ў па-
меры і структуры ўласнага і пазыковага капіталу арганізацыі. Такая ін-
фармацыя карысная для прагназавання патра-баванняў на будучыя гра-
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шовыя плыні арганізацыі з боку тых, хто яе фінансуе.  
Прыкладамі плыняў грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці 

(cash flows from financing activities) з'яўляюцца: 
1) грашовыя паступленні ад эмісіі акцый і іншых долевых інст-

рументаў; 
2) грашовыя выплаты ўласнікам для набыцця або пагашэння ак-

цый арганізацыі; 
3) грашовыя паступленні ад выпуску даўгавых абавязацельстваў, 

пазык, вэксаляў, аблігацый, закладных і іншых кароткатэрміновых 
або доўгатэрміновых запазычанняў; 

4) грашовыя выплаты арандатара для памяншэння непагашанай 
завінавачанасці па фінансавай арэндзе. 

 
 

2.10. Адлюстраванне руху грашовых сродкаў  
ад аперацыйнай, інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці 

 
У сваѐй справаздачнасці арганізацыя павінна адлюстроўваць ас-

ноўныя віды валавых грашовых паступленняў і выплат асобна па апе-
рацыйнай, інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці. Справаздача аб ру-
ху грашовых сродкаў з'яўляецца неад'емнай часткай фінансавай спра-
ваздачнасці арганізацыі за кожны перыяд яе распрацоўкі. Рух 
грашовых сродкаў не ўключае абароты паміж артыкуламі грашовых 
сродкаў або іх эквівалентаў, таму што гэтыя кампаненты ўяўляюць 
частку кіравання грашовымі сродкамі, а не частку аперацыйнай, ін-
вестыцыйнай або фінансавай дзейнасці арганізацыі. Кіраванне гра-
шовымі сродкамі ўключае інвесціраванне іх лішку ў набыццѐ эквіва-
лентаў грашовых сродкаў.  

Арганізацыя можа падаваць інфармацыю аб руху грашовых срод-
каў ад аперацыйнай дзейнасці на аснове выкарыстання прамога  
і ўскоснага метадаў. Пры выкарыстанні прамога метаду (direct 
method) інфармацыя аб асноўных відах валавых паступленняў і вы-
плат грашовых сродкаў можа быць атрымана з уліковых запісаў ар-
ганізацыі аб асноўных відах валавых грашовых паступленняў і вы-
плат.  

Ускосны метад (indirect method) прадугледжвае карэкціроўку пры-
бытку або страт з улікам вынікаў аперацый неграшовага характару, лю-
бых адкладзеных або налічаных мінулых ці будучых грашовых пасту-
пленняў і выплат, якія ўзнікаюць у ходзе аперацыйнай дзейнасці, а 
таксама артыкулаў даходаў або расходаў, звязаных з паступленнем 
або выплатай грашовых сродкаў, абумоўленых інвестыцыйнай або 
фінансавай дзейнасцю. Карэкціроўка павінна ажыццяўляцца з улікам 
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наступных фактараў: 
1) змянення запасаў, дэбіторскай завінавачанасці (receivables) і крэ-

дыторскай запазычанасці (payables) ад аперацыйнай дзейнасці на 
працягу перыяду; 

2) іншых неграшовых артыкулаў (non-cash items); 
3) іншых артыкулаў, якія вядуць да ўзнікнення грашовых сродкаў 

.ад інвестыцыйнай або фінансавай дзейнасці.  
Да неграшовых артыкулаў, якія аказваюць уплыў на чыстую 

плынь грашовых сродкаў, адносяцца амартызацыя (depreciation), ацэ-
начныя рэзервы (settlement provisions), адкладзеныя падаткі (deferred 
taxes), нерэалізаваныя дадатныя і адмоўныя курсавыя рознасці (un-
realized foreign currency gains and losses), неразмеркаваны прыбытак 
асацыяваных арганізацый (undistributed profits of associates). Стан-
дарт IAS-7 ―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖ заахвочвае да 
выкарыстання прамога метаду, паколькі ѐн забяспечвае атрыманне 
інфармацыі, карыснай для ацэнкі будучых плыняў грашовых сродкаў 
(future cash flows), якая становіцца недаступнай у выпадку выкары-
стання ўскоснага метаду. Аднак у зарубежнай практыцы ўскосны ме-
тад атрымаў шырокае выкарыстанне, паколькі прамы метад патрабуе 
арганізацыі ўліку грашовых сродкаў з дэталізацыяй на плыні ад апе-
рацыйнай, інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці.  

Абумоўлена гэта наступнымі прычынамі. На рахунках для ўліку 
грашовых сродкаў арганізаваць такі ўлік складана, таму патрабуюцца 
пазасістэмныя выбаркі, якія пры значнай колькасці інвестыцыйных і 
фінансавых аперацый не гарантуюць атрыманне дакладнай інфарма-
цыі. Патрэбны аперацыйныя рахункі для разбіўкі валавых прытоку і 
адтоку грашовых сродкаў на плыні ад аперацыйнай, інвестыцыйнай і 
фінансавай дзейнасці, выкарыстанне якіх значна павялічвае коль-
касць запісаў па ўліку руху грашовых сродкаў. Да таго ж, не заўсѐды 
кампаніі жадаюць раскрываць перад канкурэнтамі поўны аб'ѐм ін-
фармацыі аб фарміраванні грашовых плыняў. Пры распрацоўцы 
кансалідаванай справаздачнасці ўскосны метад выкарыстоўваецца 
практычна заўсѐды. 

Інфармацыя па кожным з трох відаў дзейнасці ў справаздачы аб 
руху грашовых сродкаў павінна паказвацца, як правіла, разгорнутай 
па артыкулах без узаемнага заліку паступленняў і плацяжоў. Узаемны 
залік (offsetting), або, інакш кажучы, нета-метад падачы інфармацыі 
пра рух грашовых сродкаў стандарт IAS-7 ―Справаздача аб руху гра-
шовых сродкаў‖ дапускае для грашовых плыняў наступных відаў апе-
рацыйнай, інвестыцыйнай або фінансавай дзейнасці: 

1) грашовыя паступленні і выплаты ад імя кліентаў, калі рух гра-
шовых сродкаў адлюстроўвае дзейнасць кліента, а не дзейнасць арга-
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нізацыі (прыняцце і выдача ўкладаў да запатрабавання, сродкі кліентаў 
інвестыцыйнай кампаніі, арэндная плата, якая збіраецца ад імя ўладаль-
нікаў нерухомасці і перадаецца ім); 

2) грашовыя паступленні і выплаты па артыкулах, якія характа-
рызуюцца хуткім абаротам, вялікімі сумамі і кароткімі тэрмінамі па-
гашэння (авансавыя плацяжы і выплаты, якія адносяцца да асноўнай 
запазычанасці трымальнікаў крэдытных карт, набыцця і продажу ін-
вестыцый, а таксама іншых кароткатэрміновых пазык з тэрмінам па-
гашэння да трох месяцаў); 

3) грашовыя паступленні і выплаты па дэпазітах з фіксаваным 
тэрмінам пагашэння; 

4) размяшчэнне і забіранне дэпазітаў у іншых фінансавых інсты-
тутах; 

5) грашовыя авансавыя плацяжы і крэдыты кліентам ды пагашэнне 
гэтых авансаў і крэдытаў. 

Адна і тая ж аперацыя можа ўключаць плыні грашовых сродкаў, 
якія класіфікуюцца неаднолькава. Напрыклад, выплата грашовых 
сродкаў па пазыцы ўключае як працэнты, так і асноўную суму доўгу. 
Працэнты могуць класіфікавацца як аперацыйная дзейнасць, а вып-
лата асноўнай сумы — як фінансавая дзейнасць. 

Па кожным з указаных трох раздзелаў у справаздачы аб руху гра-
шовых сродкаў паказваецца іх прыток, адток і чыстая плынь, як роз-
насць паміж паступленнем і расходаваннем, звязанымі з адпаведным 
відам дзейнасці. Схематычна сістэма паказчыкаў справаздачы аб руху 
грашовых сродкаў паказана на малюнку 2.4. 

Значная колькасць аперацый не трактуецца стандартам IAS-7 
―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖ адназначна пры аднясенні 
да аперацыйнай, інвестыцыйнай або фінансавай дзейнасці. Напрык-
лад, продаж адзінкі абсталявання вядзе да ўзнікнення прыбытку або 
страт, таму рух грашовых сродкаў, абумоўлены такой аперацыяй, 
класіфікуецца як грашовая плынь ад інвестыцыйнай дзейнасці. Аднак 
грашовыя выплаты, якія ажыццяўляюцца з мэтай вытворчасці або 
набыцця актываў для здачы ў арэнду іншым асобам, каторыя затым 
прызначаюцца для продажу, класіфікуюцца як рух грашовых сродкаў 
ад аперацыйнай дзейнасці. 
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Малюнак 2 .4  — Інфармацыйныя плыні справаздачы аб руху  

грашовых сродкаў і іх сувязь са справаздачай аб фінансавым стане 
Для фінансавых інстытутаў выплачаныя і атрыманыя працэнты і 
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дывідэнды класіфікуюцца як рух грашовых сродкаў ад аперацыйнай 
дзейнасці. Аднак у дачыненні да іншых арганізацый агульнага мерка-
вання аб класіфікацыі такіх грашовых паступленняў або выплат не 
існуе. Выплачаныя ды атрыманыя дывідэнды і працэнты могуць кла-
сіфікавацца як рух грашовых сродкаў ад аперацыйнай дзейнасці, па-
колькі яны ўлічваюцца ў складзе прыбытку або страт. Аднак яны мо-
гуць класіфікавацца і як рух грашовых сродкаў ад фінансавай або ін-
вестыцыйнай дзейнасці, паколькі ўяўляюць сабой расходы па 
прыцягненні фінансавых рэсурсаў або даходы ад інвестыцый.  

Рух грашовых сродкаў, які ўзнікае ў выніку аперацый у замежнай 
валюце (foreign currency transaction), павінен адлюстроўвацца ў фун-
кцыянальнай валюце (functional currency) арганізацыі шляхам прымя-
нення да сумы ў замежнай валюце абменнага курсу (exchange rate) на 
дату руху грашовых сродкаў. Па такой жа методыцы павінен пе-
ралічвацца і рух грашовых сродкаў замежнай даччынай арганізацыі. 

Плыні грашовых сродкаў, выражаныя ў замежнай валюце, раскры-
ваюцца ў справаздачы аб руху грашовых сродкаў у адпаведнасці са 
стандартам IAS-21 ―Уплыў змяненняў абменных курсаў валют‖. Гэта 
дазваляе выкарыстаць абменны курс валют, які прыблізна роўны фак-
тычнаму курсу (actual rate). Напрыклад, сярэднеўзважаны абменны 
курс за перыяд (weighted average exchange rate for a period) можа 
быць выкарыстаны для запісу аперацый у замежнай валюце або пе-
раліку плыняў грашовых сродкаў замежнай даччынай арганізацыі. 
Аднак стандарт IAS-21 ―Уплыў змяненняў абменных курсаў валют‖ 
не дазваляе выкарысоўваць абменны курс валют па стане на канец 
справаздачнага перыяду (exchange rate at the end of the reporting 
period) пры пераліку плыняў грашовых сродкаў замежнай даччынай 
арганізацыі. 

Нерэалізаваныя прыбыткі або страты (unrealized gains and losses), 
якія ўзнікаюць у выніку змянення абменных курсаў валют (shange in 
foreign surrency exchange rates), не з'яўляюцца рухам грашовых срод-
каў. Аднак уплыў змяненняў абменных курсаў валют на грашовыя 
сродкі і іх эквіваленты, якія ѐсць у наяўнасці або чакаецца атрымаць у 
замежнай валюце, раскрываюць у справаздачы аб руху грашовых 
сродкаў для таго, каб узгадніць іх велічыні на пачатак і канец справа-
здачнага перыяду. Гэта сума прыводзіцца асобна ад руху грашовых 
сродкаў ад аперацыйнай, інвестыцыйнай або фінансавай дзейнасці і 
ўключае любыя рознасці, якія ўзніклі б у выпадку падачы даных аб 
руху грашовых сродкаў у справаздачнасці па абменных курсах валют 
на канец перыяду. 

Значная частка інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці не аказвае 
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непасрэднага ўздзеяння на бягучыя плыні грашовых сродкаў, аднак 
уздзейнічае на структуру капіталу і актываў арганізацыі. Такімі 
неграшовымі аперацыямі з'яўляюцца набыццѐ актываў шляхам не-
пасрэднага прыняцця адпаведных абавязацельстваў або пры дапамозе 
фінансавай арэнды (finance lease), набыццѐ прадпрыемства шляхам 
выпуску долевых інструментаў (equity issue), а таксама канвертацыя 
даўгавых абавязацельстваў у капітал (conversion of debt to equity). Ін-
вестыцыйныя і фінансавыя аперацыі, якія не патрабуюць выкары-
стання грашовых сродкаў, трэба выключаць са справаздачы аб руху 
грашовых сродкаў. Яны павінны раскрывацца ў іншых формах фінан-
савай справаздачнасці. 

 
 

2.11. Фарматы падачы карыстальнікам справаздачы  
аб руху грашовых сродкаў 

 
Стандарт IAS-7 ―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖ не пра-

дугледжвае выкарыстанне адзінай тыпавой формы справаздачы аб 
руху грашовых сродкаў, таму ў розных краінах яна можа мець розны 
выгляд. У Рэспубліцы Беларусь даныя справаздачы аб руху грашовых 
сродкаў фарміруюцца на аснове ўліковай інфармацыі аб плынях гра-
шовых сродкаў з улікам іх астаткаў на пачатак і канец справаздачнага 
года. Форма справаздачы аб руху грашовых сродкаў прыведзена ў 
табліцы 2.10. 

У айчыннай практыцы плынь грашовых сродкаў ахоплівае грашо-
выя сродкі ў касе, на разліковым, валютных і спецыяльных рахунках, 
а таксама эквіваленты грашовых сродкаў, улічаныя на рахунку 58 
―Кароткатэрміновыя фінансавыя ўкладанні‖. Айчынны варыянт спра-
ваздачы аб руху грашовых сродкаў практычна адпавядае падыходам 
стандарта IAS-7 ―Справаздача аб руху грашовых сродкаў‖. Некаторыя 
адрозненні, якія можна выявіць пры дэталѐвым вывучэнні ўказанага 
стандарта, не з'яўляюцца істотнымі. 

Асноўнае патрабаванне ўказанага стандарта заключаецца ў тым, што 
арганізацыя павінна раскрываць кампаненты грашовых сродкаў і іх эк-
вівалентаў і падаваць зверку сум, якія змяшчаюцца ў справаздачы аб 
руху грашовых сродкаў, з аналагічнымі артыкуламі ў справаздачы аб 
фінансавым стане. Беларускі варыянт справаздачы аб руху грашовых 
сродкаў прадугледжвае выкарыстанне прамога метаду падачы інфар-
мацыі аб руху грашовых сродкаў ад аперацыйнай дзейнаснасці. 
Табліца 2 .10  — Справаздача аб руху грашовых сродкаў 
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Найменне паказчыкаў За 20_1 г. За 20_1 г. 

Рух грашовых сродкаў па бягучай дзейнасці 

1. Паступіла грашовых сродкаў, усяго   

У тым ліку: 

1.1. Ад пакупнікоў прадукцыі, тавараў, заказчыкаў ра-

бот, паслуг 

  

1.2. Ад пакупнікоў матэрыялаў і іншых запасаў   

1.3. Раяльці   

1.4. Іншыя паступленні   

2. Накіравана грашовых сродкаў, усяго   

У тым ліку: 

2.1. На набыццѐ запасаў, работ, паслуг 

  

2.2. На аплату працы   

2.3. На выплату падаткаў і збораў   

2.4. Іншыя выплаты   

3. Вынік руху грашовых сродкаў па бягучай дзейнасці 

(рад. 1 – рад. 2) 

  

Рух грашовых сродкаў па інвестыцыйнай дзейнасці 

4. Паступіла грашовых сродкаў, усяго   

У тым ліку: 

4.1. Ад пакупнікоў асноўных сродкаў, нематэрыяльных 

актываў і іншых доўгатэрміновых актываў 

  

4.2. Зварот выдадзеных пазык   

4.3. Даходы ад удзелу ў статутным капітале іншых арга-

нізацый 

  

4.4. Працэнты   

4.5. Іншыя паступленні   

5. Накіравана грашовых сродкаў, усяго   

У тым ліку: 

5.1. На набыццѐ і стварэнне асноўных сродкаў, 

нематэрыяльных актываў і іншых доўгатэрміновых ак-

тываў 

  

5.2. На выдачу пазык   

5.3. На ўклады ў статутны капітал іншых арганізацый   

5.4. Іншыя выплаты   

6. Вынік руху грашовых сродкаў па інвестыцыйнай дзей-

насці (рад. 3 – рад. 4) 

  

Рух грашовых сродкаў па фінансавай дзейнасці 

7. Паступіла грашовых сродкаў, усяго   
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Заканчэнне таб ліцы 2 .10  

Найменне паказчыкаў За 20_1 г. За 20_1 г. 

У тым ліку:   

7.1. Крэдыты і пазыкі   

7.2. Ад выпуску акцый   

7.3. Уклады ўласнікаў маѐмасці (заснавальнікаў,  

удзельнікаў) 

  

7.4. Іншыя паступленні   

8. Накіравана грашовых сродкаў, усяго   

У тым ліку: 

8.1. На пагашэнне крэдытаў і пазык 

  

8.2. На выплаты дывідэндаў і іншых даходаў ад удзелу ў 

статутным капітале арганізацыі 

  

8.3. На выплаты працэнтаў   

8.4. На лізінгавыя плацяжы   

8.5. Іншыя выплаты   

9. Вынік руху грашовых сродкаў па фінансавай дзейнасці 

(рад. 7 – рад. 8) 

  

10. Вынік руху грашовых сродкаў за справаздачны перыяд 
(± рад. 3 ± рад. 6 ± рад. 9) 

  

11. Астатак грашовых сродкаў і іх эквівалентаў на пача-

так справаздачнага перыяду  

  

12. Астатак грашовых сродкаў і іх эквівалентаў на канец 

справаздачнага перыяду 

  

13. Уплыў змяненняў курсу замежнай валюты ў адносі-

нах да беларускага рубля 

  

 
Аднак у якасці альтэрнатывы чыстую плынь грашовых сродкаў ад 
аперацыйнай дзейнасці стандарт IAS-7 ―Справаздача аб руху гра-
шовых сродкаў‖ дазваляе раскрываць ускосным метадам шляхам ад-
люстравання выручкі і даходаў, якія паказваюцца ў справаздачы аб 
сукупным прыбытку, ды змяненняў у запасах, дэбіторскай завінавача-
насці і крэдыторскай запазычанасці ад аперацыйнай дзейнасці на 
працягу справаздачнага перыяду, якія паказваюцца ў справаздачы аб 
фінансавым стане. 

Ускосны метад прадугледжвае раскрыццѐ толькі чыстых паказ-
чыкаў прытоку і адтоку грашовых сродкаў. Такімі паказчыкамі з'яў-
ляюцца чысты прыбытак, амартызацыйныя адлічэнні, змяненне астат-
каў крэдыторскай запазычанасці і дэбіторскай завінавачанасці, матэ-
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рыяльных абаротных сродкаў, бягучых рэзерваў, адтэрмінаваных па-
даткаў і іншых паказчыкаў, якія аказваюць уплыў на чыстую грашо-
вую плынь. Таму пры выкарыстанні ўскоснага метаду трансфар-
муюцца не асобныя артыкулы справаздачы аб сукупным прыбытку,  
а разлічаная сума чыстага прыбытку ў суму грашовых сродкаў аргані-
зацыі. 

Методыка складання справаздачы аб руху грашовых сродкаў 
ускосным метадам асноўваецца на ўзаемасувязі паказчыкаў справаз-
дачы аб фінансавым стане і справаздачы аб сукупным прыбытку. 
Адлюстраванне плыняў грашовых сродкаў па аперацыйнай дзейнасці 
ўскосным метадам паказана ў табліцы 2.11. 

Табліца 2 .11  — Плыні грашовых сродкаў  

Паказчыкі 
Прыток  

грашовых 

сродкаў 

Адток  
грашовых 

сродкаў 

1. Чысты прыбытак (страты)   

2. Амартызацыйныя адлічэнні   

3. Змяненне бягучай крэдыторскай запазычанасці   

4. Змяненне бягучай дэбіторскай завінавачанасці   

5. Змяненне матэрыяльных абаротных сродкаў   

6. Змяненне бягучых рэзерваў   

7. Іншы прыток і адток грашовых сродкаў   

8. Усяго па аперацыйнай дзейнасці   

9. Чыстыя грашовыя сродкі па выніках аперацыйнай 

дзейнасці 

  

 
Чыстая грашовая плынь (net cash flow) па выніках аперацыйнай 

дзейнасці вызначаецца шляхам карэкціроўкі прыбытку або страт. Па-
казчык прыбытку або страт вызначаецца з улікам усіх прызнаных  
у справаздачным перыядзе даходаў і расходаў, змяненняў у ацэнках 
актываў і вынікаў надзвычайных абставін. Інфармацыю аб прыбытку 
можна атрымаць са справаздачы аб сукупным прыбытку.  

Тыя амартызацыйныя адлічэнні, якія ўключаюцца ў цану прадук-
цыі, работ або паслуг, паступаюць у арганізацыю ў складзе выручкі і 
таму павялічваюць прыток грашовых сродкаў (inflows of cash). Уклю-
чэнне амартызацыі (depreciation) ў сабекошт прадукцыі азначае адпа-
веднае памяншэнне чыстага прыбытку арганізацыі, таму пры складанні 
справаздачы аб руху грашовых сродкаў ускосным метадам на суму 



 
110 

амартызацыі трэба павялічыць паступленне грашовых сродкаў. Па 
гэтай прычыне яны дабаўляюцца да велічыні чыстага прыбытку ар-
ганізацыі. Інфармацыйныя патокі справаздачы аб руху грашовых 
сродкаў, састаўленай ускосным метадам, паказаны на малюнку 2.5. 

Памяншэнне крэдыторскай запазычанасці (decrease of payables) 
або павелічэнне дэбіторскай завінавачанасці (increase of receivables)  
азначае адток грашовых сродкаў, а адваротная сітуацыя  іх прыток. 
Зыходзячы з гэтага, для атрымання інфармацыі аб змяненнях бягучай 
крэдыторскай запазычанасці і дэбіторскай завінавачанасці неабходна 
ад іх астаткаў па рахунковым балансе на канец справаздачнага 
перыяду адняць астаткі на пачатак года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 2 .5  — Выкарыстанне інфармацыі  
бухгалтарскай справаздачнасці для састаўлення справаздачы  

аб руху грашовых сродкаў ускосным метадам 
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Аднак не ўсякае змяненне дэбіторскай завінавачанасці і крэдытор-
скай запазычанасці (change in receivables and payables) азначае пры-
ток або адток грашовых сродкаў. Спісанне ў прадугледжаных закана-
даўствам выпадках непагашаных абавязацельстваў на фінансавыя вы-
нікі не цягне за сабой адпаведнае змяненне грашовых сродкаў. Па 
гэтай прычыне пры выкарыстанні ўскоснага метаду складання спра-
ва-здачы аб руху грашовых сродкаў разлічанае на аснове інфармацыі 
справаздачы аб фінансавым стане змяненне абавязацельстваў неаб-
ходна адкарэкціраваць на велічыню спісанай на страты дэбіторскай 
завінавачанасці. Што тычыцца спісанай крэдыторскай запазычанасці, 
то яна адносіцца па велічыне прыбытку. 

Павелічэнне матэрыяльных запасаў (increase of inventories) азначае 
адток грашовых сродкаў, паколькі абаротныя актывы арганізацыі з 
грашовай формы перайшлі ў матэрыяльную, а памяншэнне запасаў 
(decrease of inventories)  прыток. Гэту інфармацыю можна атры-
маць, супаставіўшы паказчыкі адпаведных артыкулаў актываў спра-
ваздачы аб фінансавым стане на пачатак і канец года. Вызначанае на 
аснове паказчыкаў такіх артыкулаў змяненне запасаў неабходна ад-
карэкціраваць на сумы іх даацэнкі або ўцэнкі, спісаных на павелічэн-
не страт недастач, якія ўжо паменшылі прыток грашовых сродкаў у 
выніку памяншэння чыстага прыбытку арганізацыі і іншых неграшо-
вых змяненняў запасаў. 

Прырост рэзерваў (increase of provisions), уключаных у сабекошт 
прадукцыі, работ і паслуг, азначае павелічэнне грашовых паступлен-
няў у арганізацыю па той жа прычыне, што і налічэнне амартызацыі. 
Памяншэнне рэзерваў (decrease of provisions) азначае расход грашо-
вых сродкаў на ажыццяўленне адпаведных расходаў. Аналагічныя 
карэкціроўкі ажыццяўляюць у дачыненні і да іншых артыкулаў спра-
ваздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб сукупным прыбытку, 
якія маюць адрозненні пры выкарыстанні для іх уліку касавага метаду 
або метаду налічэнняў. Як прамы, так і ўскосны метады дазваляюць 
атрымаць карысную інфармацыю для аналізу грашовых плыняў.  

Справаздача аб руху грашовых сродкаў, складзеная з выкарыстан-
нем ускоснага метаду, мае самастойнае значэнне, паколькі змяшчае 
даныя, якія адсутнічаюць у справаздачы, складзенай прамым мета-
дам. Аднак паколькі справаздача аб руху грашовых сродкаў, рас-
працаваная прамым метадам, з'яўляецца больш інфармацыйнай, як 
Рада па міжнародных стандартах рахункаводства, так і Рада па стан-
дартах рахункаводства ЗША, рэкамендуюць выкарыстоўваць прамы 
метад.  
І тым не менш, ні адзін з указаных спосабаў не прадпісваецца як 
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абавязковы.  
Гэта абумоўлівае неабходнасць авалодвання прыѐмамі распрацоўкі 

справаздачы аб руху грашовых сродкаў двума метадамі. Ускосны ме-
тад распрацоўкі справаздачы аб руху грашовых сродкаў можа знайсці 
выкарыстанне ў кіраўніцкай справаздачнасці, прынцыповым адроз-
неннем якой можа стаць пераход ад паказчыка прыбытку, вызначана-
га па метадзе налічэнняў, да прыбытку, разлічанага касавым метадам. 
У выніку такога пераходу можна вызначыць грашовую частку ба-
лансавага прыбытку арганізацыі, на аснове якой будзе вызначацца 
падлеглы размеркаванню чысты прыбытак. Гэта мае вялікае значэнне 
для захавання ўласнага капіталу арганізацыі, паколькі за кошт нераз-
меркаванага прыбытку будуць расходавацца толькі фактычна атры-
маныя ў справаздачным перыядзе грашовыя сродкі. 

У адрозненне ад айчыннай практыкі, стандарт IAS-7 ―Справаздача 
аб руху грашовых сродкаў‖ прадугледжвае раскрыццѐ і іншай інфар-
мацыі, звязанай з грашовымі сродкамі. Улічваючы разнастайнасць 
практыкі кіравання грашовымі сродкамі і банкаўскіх механізмаў  
у розных краінах, а таксама з мэтай выканання патрабаванняў стан-
дарта IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖ арганізацыя абавя-
зана раскрыць палітыку, прынятую для вызначэння грашовых срод-
каў і іх эквівалентаў. Уплыў любога змянення ў палітыцы вызначэння 
кампанентаў грашовых сродкаў і іх эквівалентаў, напрыклад, змянен-
ні ў класіфікацыі фінансавых інструментаў, раскрываюцца ў справаз-
дачы адпаведна стандарту IAS-8 ―Уліковая палітыка, змяненні ў 
рахунковых ацэнках і памылкі‖. 

Пры распрацоўцы кансалідаванай справаздачнасці арганізацыя 
павінна раскрываць разам з каментарыямі кіраўніцтва суму значных 
астаткаў грашовых сродкаў і іх эквівалентаў, якія ѐсць у арганізацыі, 
аднак недаступныя для выкарыстання гаспадарчай групай. У якасці 
прыкладу можна прывесці астаткі грашовых сродкаў і іх эквівален-
таў, якія ѐсць у даччынай арганізацыі, каторая дзейнічае ў краіне, дзе 
прымяняюцца меры валютнага рэгулявання або іншыя юрыдычныя 
абмежаванні, што не дапускаюць выкарыстання гэтых сродкаў у 
агульным парадку мацярынскай арганізацыяй або іншымі даччынымі 
арганізацыямі. 

Дадатковая інфармацыя можа ўключаць таксама наступныя эле-
менты: 

1) сумы нескарыстаных крэдытных сродкаў, якія могуць быць 
накіраваны на фінансаванне будучай аперацыйнай дзейнасці і на па-
гашэнне інвестыцыйных абавязацельстваў, з указаннем абмежаванняў 
на выкарыстанне гэтых сродкаў; 
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2) агрэгаваныя сумы плыняў грашовых сродкаў, якія ўяўляюць па-
велічэнне аперацыйных магчымасцей, асобна ад плыняў грашовых 
сродкаў, патрэбных для падтрымкі аперацыйных магчымасцей; 

3) сумы плыняў грашовых сродкаў, якія ўзнікаюць ад апера-
цыйнай, інвестыцыйнай і фінансавай дзейнасці кожнага справаздач-
нага сегмента (reportable segment). 

Такая інфармацыя можа быць карыснай для разумення карысталь-
нікамі фінансавага стану і ліквіднасці арганізацыі. Асобнае раскрыц-
цѐ плыняў грашовых сродкаў, што ўяўляюць павелічэнне апера-
цыйных магчымасцей, ад плыняў, патрэбных для падтрымкі гэтых 
магчымасцей, дазваляе карыстальнікам вызначыць, ці дастаткова 
сродкаў накіроўваецца на іх падтрымку. Арганізацыя, якая не выдзя-
ляе дастаткова сродкаў на падтрымку сваіх аперацыйных магчымас-
цей, магчыма ахвяруе сваѐй будучай даходнасцю для падтрымкі 
бягучай ліквіднасці і размеркавання прыбытку сярод уласнікаў. Рас-
крыццѐ інфармацыі аб руху грашовых сродкаў па сегментах дазваляе 
карыстальнікам лепш зразумець узаемасувязь паміж рухам грашовых 
сродкаў на ўзроўні арганізацыі ў цэлым і на ўзроўні асобных яе 
частак, а таксама прасачыць наяўнасць і зменлівасць плыняў грашо-
вых сродкаў па сегментах. 
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Раздзел 3. КАНСАЛІДАЦЫЯ І СЕГМЕНТАЦЫЯ  
ФІНАНСАВАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ 

 
3.1. Канцэптуальныя падыходы стандарта  

IFRS-10 ―Кансалідаваная фінансавая справаздачнасць‖ 
да агрэгавання справаздачных паказчыкаў мацярынскай  

і даччыных арганізацый 
 

Аб'яднанне элементаў справаздачы аб фінансавым стане і справа-
здачы аб прыбытках і стратах двух і больш арганізацый, якія знахо-
дзяцца ў пэўных юрыдычных і фінансава-гаспадарчых узаемаадносінах, 
па вызначаных адзнаках адбываецца з дапамогай кансалідацыі фінан-
савай справаздачнасці. Кожная арганізацыя, якая ўваходзіць у групу 
юрыдычна самастойных, аднак эканамічна звязаных арганізацый, скла-
дае баланс і іншыя формы фінансавай справаздачнасці, якія затым аба-
гульняюцца ў кансалідаваную фінансавую справаздачнасць (consoli-
dated financial statements). Гэта справаздачнасць не з'яўляецца справаз-
дачнасцю, па першае, юрыдычна самастойнай камерцыйнай аргані-
зацыі, а па другое, атрыманай на аснове простага падсумоўвання 
аднайменных артыкулаў. 

Кансалідаваная фінансавая справаздачнасць — гэта фінансавая 
справаздачнасць групы, у якой актывы, абавязацельствы, капітал, 
даходы, расходы і плыні грашовых сродкаў мацярынскай арганізацыі 
і яе даччыных арганізацый пададзены як актывы, абавязацельствы, 
капітал, даходы, расходы і плыні грашовых сродкаў адзінага суб'екта 
эканамічнай дзейнасці. Кансалідаваная справаздачнасць аб'ядноўвае 
фінансавую справаздачнасць галаўной арганізацыі і яе даччыных та-
варыстваў, а таксама ўключае даныя аб залежных таварыствах, якія 
з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі. Магчыма распрацоўка кансаліда-
ванай справаздачнасці і па сегментах, дзе могуць выдзяляцца паказ-
чыкі як па відах прадукцыі і паслуг канцэрна, холдынгу або фінанса-
вай групы, так і па геаграфічных раѐнах рэалізацыі гэтых відаў пра-
дукцыі і паслуг. 

У адрозненне ад зводнай, у кансалідаванай справаздачнасці галаў-
ной арганізацыі выключаецца паўторны падлік. Для гэтага балансы і 
іншыя справаздачы галаўной і даччыных арганізацый не проста пад-
сумоўваюцца, а выключаюцца ўзаемныя пастаўкі і паслугі, патраба-
ванні і абавязацельствы. У выніку атрымліваецца якасна новая спра-
ваздача гаспадарчых суб'ектаў, сукупнасць якіх стварае фінансавую 
групу. Гэта справаздачнасць паказвае вынікі дзейнасці мацярынскай і 
даччыных арганізацый так, як бы гэта была адна арганізацыя. 
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Рада па міжнародных стандартах рахункаводства прыняла не-
калькі стандартаў, якія рэгулююць парадак справаздачнікаў кансалі-
дацыі фінансавай справаздачнасці. Адным з іх з'яўляецца IFRS-10 
―Кансалідаваная фінансавая справаздачнасць‖. Указаны стандарт 
вызначае парадак складання і падачы кансалідаванай фінансавай 
справаздачнасці для груп арганізацый, якія дзейнічаюць пад кантро-
лем мацярынскай арганізацыі. Кансалідаваная фінансавая справаз-
дачнасць мацярынскай арганізацыі ўключае ўсе даччыныя кампаніі, 
як нацыянальныя, так і замежныя. Асобна паказваецца доля мен-
шасці, пад якой разумеецца частка чыстых вынікаў дзейнасці і чы-
стых актываў даччынай арганізацыі, якая прыходзіцца на долю ў яе 
капітале, якой мацярынская арганізацыя не валодае непасрэдна або 
ўскосна праз даччыныя арганізацыі.  

Галоўнай умовай, пры наяўнасці якой стандарт IFRS-10 ―Кансалі-
даваная фінансавая справаздачнасць‖ патрабуе складання кансаліда-
ванай справаздачнасці, з'яўляецца кантроль мацярынскай арганізацыі 
над іншымі арганізацыямі, якія з'яўляюцца аб'ектамі яе інвестыцый. 
Інвестар валодае кантролем над аб'ектам інвестыцый (control of an 
investee) тады, калі падвяргаецца рызыцы, звязанай з пераменным да-
ходам ад удзелу ў гэтым аб'екце або мае права на атрыманне такога 
даходу, а таксама магчымасць аказваць уплыў на даход пры дапамозе 
ажыццяўлення сваіх паўнамоцтваў у дачыненні да аб'екта інвесты-
цый. Для ўключэння пэўнай арганізацыі ў кансалідаваную групу інве-
стар павінен, незалежна ад характару ўдзелу, вызначыць, ці з'яўляец-
ца ѐн мацярынскай арганізацыяй, для чаго трэба ацаніць наяўнасць 
кантролю над аб'ектам інвестыцый. 

Кансалідаванай групай з'яўляецца мацярынская арганізацыя (pa-
rent) з усімі яе даччынымі арганізацыямі (subsidiaries). Мацярынскай 
арганізацыяй з'яўляецца арганізацыя, якая сама ажыццяўляе кан-
крэтную вытворчую або іншую гаспадарчую дзейнасць і валодае кан-
трольным пакетам акцый адной або некалькіх іншых арганізацый. 
Гэтым мацярынская арганізацыя адрозніваецца ад холдынгавай кам-
паніі, у склад актываў якой таксама ўваходзяць кантрольныя пакеты 
акцый іншых арганізацый, аднак займаецца яна толькі кіраваннем 
уласнымі актывамі. 

Да даччынай арганізацыі адносіцца арганізацыя, якая кантралю-
ецца мацярынскай арганізацыяй. Даччыная арганізацыя  гэта 
юрыдычна самастойны суб'ект гаспадарання, які знаходзіцца пад 
кантролем іншага суб'екта гаспадарання. Інвестар павінен разгле-
дзець усе факты і абставіны пры ацэнцы таго, валодае ѐн кантролем 
над аб'ектам інвестыцый або не. Пры гэтым можа быць устаноўлена, 
што аб'ект інвестыцый знаходзіцца пад сумесным кантролем двух або 
большай колькасці інвестараў.  
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Гэта мае месца тады, калі для кіраўніцтва значымай дзейнасцю 
(relevant activities) аб'екта інвестыцый неабходны сумесныя дзеянні 
гэтых інвестараў. Паколькі ў такіх выпадках ні адзін з інвестараў не 
валодае індывідуальным кантролем над аб'ектам інвестыцый, ѐн  
у кансалідаваную справаздачнасць не ўключаецца. Кожны інвестар 
адлюстроўвае сваю долю ўдзелу ў аб'екце інвестыцый так, як гэта 
прадугледжана ў адпаведных міжнародных стандартах фінансавай 
справаздачнасці. Такімі стандартамі з'яўляюцца IFRS-11 ―Сумесная 
дзейнасць‖, IAS-28 ―Інвестыцыі ў асацыяваныя і сумесныя прадпры-
емствы‖ або IFRS-9 ―Фінансавыя інструменты‖. 

Другой важнай перадумовай уключэння аб'екта інвестыцый у кан-
салідаваную справаздачнасць з'яўляецца валоданне інвестарам паўна-
моцтвамі. Паўнамоцтвы (power) уяўляюць сабой правы, якія даюць 
магчымасць у дадзены момант часу кіраваць значымай дзейнасцю, 
гэта значыць той дзейнасцю, якая аказвае значны ўплыў на даход 
аб'екта інвестыцый. Калі паўнамоцтвы з'яўляюцца прамым вынікам 
правоў голасу, атрыманых долевымі інструментамі, то ацэнка паўна-
моцтваў на выклікае цяжкасцей. У іншых выпадках ацэнка паўнамоц-
тваў будзе больш складанай і можа патрабаваць разгляду некалькіх 
фактараў.  

У выпадку, калі двое і больш інвестараў валодаюць правамі, якія 
даюць ім магчымасць у аднабаковым парадку кіраваць рознымі відамі 
значымай дзейнасці, паўнамоцтвамі будзе валодаць той з інвестараў, 
які ў дадзены момант часу кіруе дзейнасцю, каторая аказвае най-
больш значны ўплыў на даход аб'екта інвестыцый. Аднак, калі ін-
вестар валодае толькі правамі абароны (protective rights), у яго няма 
паўнамоцтваў у дачыненні да аб'екта інвестыцый і таму ѐн яго не кан-
тралюе. Правы абароны звязаны з магчымасцю ўнясення карэнных 
змяненняў у дзейнасць аб'екта інвестыцый або тады, калі яны вы-
карыстоўваюцца ў выключных выпадках. У якасці прыкладу можна 
назваць права крэдытора накласці абмежаванні на дзейнасць пазы-
чальніка або арыштаваць яго актывы, права трымальніка долі ў ка-
пітале, якая не кантралюе дзейнасць аб'екта інвестыцый, забіраць 
капітальныя выдаткі звыш выдаткаў, патрэбных для звычайнай 
гаспадарчай дзейнасці, або дазваляць выпуск долевых ці даўгавых 
інс-трументаў. 

Пры вызначэнні наяўнасці кантролю над аб'ектам інвестыцый не-
абходна ўлічваць узаемасувязь паміж паўнамоцтвамі і даходам, па-
колькі кантроль магчымы толькі тады, калі існуе магчымасць выка-
рыстаць  паўнамоцтвы  для  аказання ўплыву на даход інвестара ад 
удзелу ў аб'екце інвестыцый. Такім чынам інвестар, які валодае пра-
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вам прымаць рашэнне, павінен вызначыць, з'яўляецца ѐн агентам або 
прынцыпалам. Агент — гэта бок, прыцягнуты, перад усім, для ажыц-
цяўлення дзейнасці ад імя і ў інтарэсах другога боку (прынцыпала). 
Агент не валодае кантролем над аб'ектам інвестыцый. Такім кантро-
лем валодае прынцыпал, які прымае рашэнні і распрацоўвае кансалі-
даваную фінансавую справаздачнасць. 

Мэтай кансалідацыі фінансавай справаздачнасці з'яўляецца не вы-
яўленне прыбытку, які абкладваецца падаткам, а атрыманне агульнага 
праўдзівага ўяўлення аб дзейнасці ўсѐй групы. У выніку яна характа-
рызуе групу гаспадарчых адзінак, якая дзейнічае як адзіны экана-
мічны аб'ект. Гэта дазваляе выкарыстоўваць даход кансалідаванай 
групы ў якасці базы для вызначэння дывідэндаў па акцыях, адлюс-
троўваць інтарэсы меншасці інвестараў, г. зн. тых уладальнікаў ак-
цый, якія маюць менш палавіны галасоў на сходах акцыянераў. Там, 
дзе гэта дазваляецца заканадаўствам, кансалідаваная справаздачнасць 
стварае магчымасць выкарыстання сукупнага групавога даходу і пры-
бытку ў якасці базы для вызначэння падатковай базы. Таму кары-
стальнікамі кансалідаванай справаздачнасці з'яўляюцца як менеджа-
ры кансалідаванай групы, так і яе крэдыторы, інвестары, акцыянеры, 
а таксама ўрадавыя органы кіравання. 

Перадумовы распрацоўкі кансалідаванай справаздачнасці ўзніка-
юць па прычыне набыцця камерцыйнымі арганізацыямі іншых суб'ек-
таў гаспадарання з мэтай пашырэння сферы дзейнасці або атрымання 
даходаў ад інвестыцый, устанаўлення кантролю або ўстаранення кан-
курэнтаў. Буйныя гаспадарчыя арганізацыі могуць ствараць шэраг 
даччыных арганізацый для таго, каб рэарганізавацца ў групу асобных 
юрыдычных суб'ектаў гаспадарання пад кантролем мацярынскай ар-
ганізацыі. Гэта можа рабіцца з мэтай пазбягання палажэнняў антыма-
напольнага заканадаўства адносна памераў асобных прадпрыем-
стваў, абмежавання юрыдычнай адказнасці меншымі памерамі акцы-
янернага капіталу, неабходнасці стварэння філіялаў як юрыдычных 
асоб у тых краінах, дзе заканадаўства патрабуе, каб філіялы замеж-
ных фірмаў дзейнічалі толькі ў форме юрыдычнай асобы. 

Такім чынам, кансалідаваная справаздачнасць распрацоўваецца як 
інфармацыйная база кіравання складаным інфармацыйным аб'ектам. 
Кансалідаваная справаздачнасць складаецца не толькі па гаспадарчай 
групе, але і ў выпадках аб'яднання і рэарганізацыі суб'ектаў гаспада-
рання. У такім выпадку кансалідацыя справаздачнасці ажыццяўляец-
ца ў момант аб'яднання, а затым ажыццяўляецца складанне бухгал-
тарскай справаздачнасці адной юрыдычнай асобы.  

У склад кансалідаванай справаздачнасці не ўключаецца справа-
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здачнасць арганізацый, якія ў прынцыпе ўваходзяць у сферу кансалі-
дацыі, аднак не ўяўляюць інтарэсу для мацярынскай арганізацыі. Гэта 
суб'екты гаспадарання, кантроль над якімі з'яўляецца часовым, па-
колькі кантрольны пакет яго акцый знаходзіцца ва ўласнасці маця-
рынскай арганізацыі з мэтай яго будучага продажу. Таксама не падля-
гае кансалідацыі справаздачнасць даччыных арганізацый, якія дзейні-
чаюць ва ўмовах доўгатэрміновых неадольных абмежаванняў, като-
рыя пазбаўляюць магчымасці пераводзіць грашовыя сродкі на раху-
нак мацярынскай арганізацыі.  

Нельга кансалідаваць таксама фінансавую справаздачнасць тых 
даччыных таварыстваў, гаспадарчая дзейнасць якіх рэзка адрозніва-
ецца ад відаў дзейнасці мацярынскай арганізацыі. У якасці прыкладу 
можна прывесці банк, страхавую кампанію і вытворчае акцыянернае 
таварыства. Фінансавая справаздачнасць аб дзейнасці такіх даччыных 
арганізацый падаецца як дадатак да кансалідаванай фінансавай спра-
ваздачнасці групы.  

Мацярынская арганізацыя можа мець з даччынымі таварыствамі 
спецыяльныя дагаворы, якія абмяжоўваюць яе правы вызначаць 
структуру і персанальны склад рады дырэктараў або іншых анала-
гічных органаў кіравання даччынай арганізацыяй. Справаздачнасць 
такой даччынай арганізацыі таксама не ўключаецца ў склад канса-
лідаванай справаздачнасці групы. Акрамя таго, у адпаведнасці з па-
лажэннямі стандарта фінансавай справаздачнасці IFRS-10 ―Канса-
лідаваная фінансавая справаздачнасць‖ мацярынская  арганізацыя вы-
зваляецца ад складання кансалідаванай справаздачнасці ў тым выпад-
ку, калі яна сама з'яўляецца даччынай арганізацыяй іншай кампаніі. 

У тлумачальнай запісцы неабходна ўказаць найменне мацярын-
скай арганізацыі прадпрыемства, якое падае справаздачу, і фактычнай 
мацярынскай арганізацыі групы. Пажадана таксама раскрыць прычы-
ны, па якіх справаздачнасць даччынай арганізацыі не ўключана ў 
кансалідаваную справаздачнасць мацярынскай арганізацыі. Раскрыва-
юцца таксама абставіны, у сувязі з якімі арганізацыі, у статутным 
капітале каторых доля мацярынскай кампаніі складае больш палаві-
ны, не з'яўляюцца даччынымі па прычыне адсутнасці кантролю над 
імі, а таксама іншая інфармацыя пра адносіны паміж мацярынскай і 
даччынымі арганізацыямі. 
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3.2. Працэдуры кансалідацыі,  
прадпісаныя стандартам IFRS-10 ―Кансалідаваная  

фінансавая справаздачнасць‖, і парадак выключэння  
ўзаемных інвестыцый 

 
Кансалідацыя аб'екта інвестыцый пачынаецца з таго моманту, калі 

інвестар атрымлівае над ім кантроль і спыняецца пасля страты ін-
вестарам указанага кантролю. Мацярынская арганізацыя павінна пад-
рыхтаваць кансалідаваную фінансавую справаздачнасць з выкарыс-
таннем адзінай уліковай палітыкі (uniform accounting policies) для ана-
лагічных аперацый і іншых падзей, якія ўзніклі пры аднолькавых 
абставінах. Калі нехта з членаў групы выкарыстоўвае ўліковую палі-
тыку, якая адрозніваецца ад той, каторая прымяняцца ў кансалідаванай 
фінансавай справаздачнасці, у справаздачнасць такога члена групы 
павінны быць унесены адпаведныя карэкціроўкі, каб гарантаваць адпа-
веднасць уліковай палітыцы групы. 

Фінансавая справаздачнасць мацярынскай арганізацыі і яе даччы-
ных арганізацый павінна быць падрыхтавана для мэт кансалідацыі на 
адну і тую ж справаздачную дату (reporting date). У выпадку, калі канец 
справаздачнага перыяду мацярынскай арганізацыі не супадае з канцом 
справаздачнага перыяду даччынай арганізацыі, апошняя павінна пад-
рыхтаваць дадатковую фінансавую інфармацыю на тую ж справаздач-
ную дату, на якую складзена фінансавая справаздачнасць мацярынскай 
арганізацыі. Пры немагчымасці выканаць такое патрабаванне стандарта 
IFRS-10 ―Кансалідаваная фінансавая справаздачнасць‖ мацярынская ар-
ганізацыя павінна выкарыстаць найбольш познюю фінан-савую справа-
здачнасць даччынай арганізацыі.  

Гэта справаздачнасць павінна быць скарэкціравана з улікам знач-
ных аперацый і падзей, якія адбыліся на працягу перыяду паміж датай 
фінансавай справаздачнасці даччынай арганізацыі і датай распрацоўкі 
кансалідаванай справаздачнасці групы. Аднак разыходжанне паміж 
датай фінансавай справаздачнасці даччынай арганізацыі і датай кан-
салідаванай справаздачнасці не павінна перавышаць трох месяцаў. 
Пры гэтым працягласць справаздачных перыядаў і разыходжанні па-
між датамі павінны супадаць ад перыяду да перыяду.  

Працэдуры кансалідацыі (consolidation procedures) заключаюцца ў 
наступных дзеяннях. Выконваецца аб'яднанне артыкулаў актываў, 
абавязацельстваў, капіталу, даходаў, расходаў і плыняў грашовых 
сродкаў мацярынскай арганізацыі з аналагічнымі артыкуламі яе дач-
чыных арганізацый. Калі пры адсутнасці інфармацыі аб асобных ак-
тывах, абавязацельствах, расходах і даходах немагчыма ацэнка фі-
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нансавага стану групы або яе фінансавага выніку, то іх лічбавыя па-
казчыкі павінны прыводзіцца адасоблена. Затым праводзіцца ўза-
емны залік (offsetting) балансавай вартасці (carrying amount) інвес-
тыцый мацярынскай арганізацыі ў кожную з даччыных арганізацый і 
долі мацярынскай арганізацыі ў капітале кожнай з даччыных арга-
нізацый. Такім жа чынам паступаюць і з інвестыцыямі адных даччы-
ных арганізацый у іншыя даччыныя арганізацыі ўнутры гаспадарчай 
групы.  

Пры правядзенні такога выключэння магчыма ўзнікненне спадарож-
нага гудвілу (related goodwill), парадак уліку якога растлумачвае стан-
дарт IFRS-3 ―Аб’яднанне бізнесу‖. Гудвіл (дзелавая рэпутацыя)  
гэта рознасць паміж пакупной цаной арганізацыі і вартасцю яе ак-
тываў па справаздачы аб фінансавым стане, абумоўленая 
месцазнаходжаннем даччынай арганізацыі, яе гаспадарчымі сувязямі 
і ін-шымі фактарамі. Спадарожны гудвіл (дзелавая рэпутацыя дач-
чынай арганізацыі) узнікае ў выпадку, калі выдаткі на інвестыцыі ў 
даччыную арганізацыю перавышаюць долю мацярынскай арганізацыі 
ў акцыянерным капітале даччынай арганізацыі. Такую надбаўку да 
цаны пакупнік выплачвае ў чаканні будучых эканамічных выгад ад 
выкарыстання актываў даччынай арганізацыі. Ацэнка дзелавой рэпу-
тацыі можа асноўвацца і на параўнанні чыстай рэнтабельнасці ар-
ганізацыі  
са сярэднегаліновай рэнтабельнасцю.  

Дзелавая рэпутацыя паказваецца ў кансалідаваным балансе як 
асобны від актыву ў складзе нематэрыяльных актываў, каторы амар-
тызуецца на працягу вызначанага перыяду. Аднак гэты паказчык мо-
жа быць і адмоўным. Адмоўная дзелавая рэпутацыя (negative good-
will) узнікае тады, калі балансавая вартасць фінансавых укладанняў 
мацярынскай арганізацыі менш намінальнай вартасці акцый даччы-
ных таварыстваў. Адмоўная дзелавая рэпутацыя  гэта скідка з 
цаны, якая даецца пакупніку ў сувязі з адсутнасцю стабільных пакуп-
нікоў, рэпутацыі вытворцы якаснай прадукцыі, дзелавых сувязей і 
іншых фактараў, якія не дадуць магчымасці атрымаць у будучыні 
дадатковы даход. Яна паказваецца ў кансалідаваным балансе як рэ-
гулятыў за падрахункам раздзела, які раскрывае капітал мацярынскай 
арганізацыі.  

Методыка распрацоўкі кансалідаванай справаздачнасці паказана 
на малюнку 3.1. Перад аб'яднаннем паказчыкаў галаўной і даччыных 
арганізацый праводзіцца працэдура выключэння ўнутрыгрупавых 
аперацый. Да ўнутрыгрупавых астаткаў і аперацый адносяцца астаткі 
і аперацыі паміж мацярынскай і яе даччынымі арганізацыямі, а так-
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Падсумоўванне 

сама іншымі даччынымі арганізацыямі, якія ўваходзяць у гэту групу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Малюнак 3 .1  — Трансфармацыя зводнай  

фінансавай справаздачнасці ў кансалідаваную 

Поўнасцю выключаюцца ўнутрыгрупавыя актывы і абавязацельст- 
вы, капітал, даходы і расходы, а таксама плыні грашовых сродкаў, 
звязаныя з аперацыямі паміж арганізацыямі групы. Атрыманы адной  
з арганізацый групы прыбытак ад унутрыгрупавых аперацый з другой 
арганізацыяй гэтай жа групы прызнаецца ў складзе актываў як запасы 
або асноўныя сродкі, таму такі прыбытак павінен у кансалідаванай 
справаздачнасці выключацца поўнасцю з адпаведнай карэкціроўкай 
вартасці актываў. 

Папраўкі, якія ажыццяўляюцца ў працэсе падрыхтоўкі кансаліда-
ваных фінансавых справаздач з мэтай рэальнага раскрыцця фінан-
савага стану гаспадарчай групы як адзінага цэлага, называюцца вык-
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лючэннямі ў бухгалтэрыі. Яны заключаюцца ў элімінаванні паказ-
чыкаў, якія характарызуюць: 

1) разлікі паміж мацярынскай і даччынай арганізацыямі; 
2) аперацыі па інвестыцыях у даччыныя таварыствы; 
3) аперацыі па даходах, расходах і прыбытку ад продажу ўнутры 

кансалідаванай групы; 
4) нерэалізаваныя прыбыткі і страты ад аперацый унутры кансалі- 

даванай групы. 
У кансалідаваным балансе пагашаецца сальда ўзаемных разлікаў 

паміж даччынымі і мацярынскай арганізацыямі. Для спрашчэння пра-
цэдуры элімінавання ўзаемных разлікаў у трансляцыйныя планы ра-
хункаў галаўной і даччыных арганізацый мэтазгодна ўвесці рахункі 
1794 ―Унутрыгрупавая дэбіторская завінавачанасць, падлеглая вы-
ключэнню ў кансалідаванай справаздачнасці‖ і 2794 ―Унутрыгрупа-
вая крэдыторская завінавачанасць, падлеглая выключэнню ў кансалі-
даванай справаздачнасці‖ з адкрыццѐм асобных субрахункаў 
мацярынскай і кожнай даччынай арганізацыям. Выключаюцца такса-
ма паказчыкі выплаты дывідэндаў у даччыных арганізацыях, іх атры-
манне і залічэнне ў склад даходаў мацярынскай арганізацыі. У 
працэсе распрацоўкі формаў кансалідаванай справаздачнасці гэта 
ажыццяў- 
ляецца аўтаматычна, паколькі прыбаўленне і адніманне аднолькавых 
сум вядзе да нулявога выніку. 

У кансалідаванай справаздачнасці нельга завышаць аб’ѐмы выруч-
кі ад продажу прадукцыі, работ і паслуг, а таксама абумоўленыя імі 
фінансавыя вынікі. Іх велічыні павінны абмяжоўвацца толькі апера-
цыямі са знешнімі арганізацыямі. Па гэтай прычыне неабходна весці 
адасоблены ўлік аперацый па рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг 
унутры гаспадарчай групы, якая кантралюецца мацярынскай аргані-
зацыяй. Раней, у часы існавання Савецкага Саюза, разумення 
мацярынскай і даччыных арганізацый не было, аднак для ўліку апе-
рацый па рэалізацыі прадукцыі ўнутры адной сістэмы падпарадка-
вання вы-карыстоўваўся сінтэтычны рахунак ―Унутрысістэмны вод-
пуск пра-дукцыі і паслуг‖. Для мэт складання кансалідаванай справа-
здачнасці аналагічны рахунак неабходна ўвесці і ў рабочыя планы 
рахункаў мацярынскай і даччыных арганізацый. 

На працягу справаздачнага перыяду паміж мацярынскай і даччы-
нымі арганізацыямі могуць мець месца аперацыі, поўнасцю завер-
шаныя ў адной арганізацыі рэалізацыяй прадукцыі, работ і паслуг 
унутры гаспадарчай групы і незавершаныя такой рэалізацыяй за 
межы гаспадарчай групы ў другой арганізацыі. У выніку ўзнікаюць 
нерэалізаваныя прыбыткі або страты ад аперацый паміж кансаліда-
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ванымі ўнутры гаспадарчай групы арганізацыямі, якія падлягаюць 
выключэнню ў кансалідаванай справаздачнасці. Выключэнне ажыц-
цяўляецца прапарцыянальна аб'ѐму незавершаных аперацый. 

Парадак выключэння ўзаемных інвестыцый разгледзім на наступным умоўным 

прыкладзе. Дапусцім, статутны капітал адной арганізацыі складваецца з 131 800 ак-

цый намінальнай вартасцю 50,0 тыс. руб. за штуку, а акцыянерны капітал другой ар-

ганізацыі  з 96 350 акцый намінальнай вартасцю 36,0 тыс. руб. за штуку. Першая 

арганізацыя набыла кантрольны пакет акцый другой арганізацыі колькасцю 48 200 

акцый па цане 40,0 тыс. руб. за штуку. У сувязі з гэтым першая арганізацыя атрымала 

кантроль над другой і стала ў дачыненні да яе мацярынскай арганізацыяй. Статутны 

капітал мацярынскай арганізацыі складзе  

 

131 800  50,0 = 6 590 000 тыс. руб., 

 

а даччынай  

 

96 350  36,0 = 3 468 600 тыс. руб. 

 

Як ужо было адзначана раней, у кансалідаванай справаздачы аб 
фінансавым стане неабходна выключыць балансавую вартасць інвес-
тыцый мацярынскага акцыянернага таварыства ў акцыянернае дач-
чынае таварыства і долю мацярынскага таварыства ў статутным ка-
пітале даччынага таварыства. Паколькі выдаткі мацярынскага тава-
рыства на набыццѐ кантрольнага пакета акцый перавышаюць яго до-
лю ў акцыянерным капітале, узніклая рознасць у кансалідаваным ба-
лансе адлюстроўваецца па артыкуле ―Дзелавая рэпутацыя даччынага 
таварыства‖.  

У прыведзеным ранней прыкладзе інвестыцыі ў акцыі даччынага таварыства скла-

даюць  

 

48 200  40,0 = 1 928 000 тыс. руб., 

 

а яго частка ў статутным капітале – 

 

48 200  36,0 = 1 735 200 тыс. руб. 

 

Значыць, дзелавая рэпутацыя даччынай арганізацыі будзе ацэнена ў суме 

 

1 928 000  1 735 200 = 192 800 тыс. руб., 

 

якая павінна паказвацца ў актыве кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане. 

Артыкул ―Фінансавыя ўкладанні‖ паменшыцца на 1 928 000 тыс. руб. і складзе 

 

2 588 000  1 928 000 = 660 000 тыс. руб., 
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а ў раздзеле ―Уласны капітал‖ будуць паказаны доля ўладальнікаў капіталу 

мацярынскай кампаніі (owners of the parent) ў памеры 6590 млн руб. і доля, якая не 

кантралюецца (non-controlling interest) мацярынскай кампаніяй. 

У тым выпадку, калі долі, якія не кантралююцца мацярынскай ар-

ганізацыяй, складаюць менш 50% акцыянернага капіталу даччыных 

арганізацый, гэты артыкул кансалідаванай справаздачы аб фінан-

савым стане можа называцца яшчэ доляй меншасці (minority interest). 

Доля, якая не кантралюецца (доля меншасці) — гэта ўласны 

капітал тых акцыянераў даччынай арганізацыі, якія не звязаны з 

мацярынскай кампаніяй. Велічыня долі, якая не кантралюецца, за-

лежыць ад намінальнай вартасці акцый мінарытарных акцыянераў.  
 

У нашым прыкладзе намінальная вартасць акцый мінарытарных акцыянераў 

складае  

 

3 468 600  1 735 200 = 1 733 400 тыс. руб., 

 

на аснове якой будзе вызначацца доля меншасці ў неразмеркаваным прыбытку і ў 

іншых элементах уласнага капіталу.  

 

У кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане доля меншасці 
можа паказвацца як артыкул акцыянернага капіталу або як абавяза-
цельства з нявызначаным тэрмінам пагашэння. Пры адлюстраванні 
долі меншасці ў якасці элемента ўласнага капіталу ў раздзел ІІІ 
―Уласны капітал‖ кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане 
неабходна ўвесці артыкул ―Акцыі мінарытарных акцыянераў‖.  

 
Калі абагуліць кансалідацыйныя выключэнні прыведзенага прыкладу, то памян-

шэнне артыкулу ―Статутны капітал‖ на 3 468 600 тыс. руб. кампенсуецца павелі-
чэннем уласнага капіталу па артыкуле ―Акцыі мінарытарных акцыянераў‖ на суму 
1 733 400 тыс. з адначасовым памяншэннем у раздзеле ―Доўгатэрміновыя актывы‖ 
доўгатэрміновых фінансавых укладанняў на 1 928 000 тыс. руб. і ўвядзеннем ва ўка-
заны раздзел артыкула ―Дзелавая рэпутацыя даччынага таварыства‖, на якім будзе 
адлюстравана 192 800 тыс. руб. Такое збалансаванне выключэнняў будзе мець 
наступны выгляд: 
 

192 800 – 1 928 000 = 1 733 400 – 3 468 600 = – 1 735 200 тыс. руб. 
 

Разгортваючы далей гэты прыклад, уявім, што крэдыторская запазычанасць 
мацярынскай арганізацыі перад даччынай на канец справаздачнага перыяду выз-
начылася ў памеры 132 430 тыс. руб., а запазычанасць даччынай арганізацыі перад 
мацярын-скай па атрыманых доўгатэрміновых пазыках  383 500 тыс. руб. За указа-
ныя пазыкі даччынае акцыянернае таварыства выплаціла мацярынскаму 33 427 тыс. 
руб. пра-цэнтаў і паказала іх у справаздачы аб сукупным прыбытку як расходы па 
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фінансавай дзейнасці. 
 

Акрамя таго, мацярынская арганізацыя ў справаздачным годзе 
атрымае ад даччынай арганізацыі пэўную суму дывідэндаў. Згодна з 
дзеючым у Рэспубліцы Беларусь заканадаўствам калі беларуская ар-
ганізацыя налічвае дывідэнды, то з такіх дывідэндаў ѐй трэба налі-
чыць і ўтрымаць падатак на прыбытак. Сума падатку на прыбытак па 
такіх дывідэндах вызначаецца для кожнага плацельшчыка асобна раз-
ліковым шляхам па формуле  

 
ПБД = К × (ДП – ДА) × СПД : 100, 

 
дзе ПБД — сума падатку на прыбытак па налічаных дывідэндах; 

К — адносіна сумы дывідэндаў, якая належыць плацельшчыку, да 
агульнай сумы прыбытку, размеркаванай у якасці дывідэндаў; 
ДП — агульная сума прыбытку, размеркаванага ў якасці ды-
відэндаў; 
ДА — сума дывідэндаў, атрыманая беларускай арганізацыяй, якая 
налічыла дывідэнды, у бягучым каляндарным годзе і (або) у па-
пярэднім каляндарным годзе, калі гэтыя дывідэнды раней не ўліч-
валіся пры вызначэнні падатковай базы; 
СПД — стаўка падатку на прыбытак па дывідэндах. 

 

Няхай у нашым прыкладзе даччыная арганізацыя ў справаздачным годзе атрыма-

ла дывідэнды на суму 128 310 тыс. руб.. а выплаціла з разліку 4,8 тыс. руб. на адну 

акцыю, што абумовіла велічыню прыбытку, размеркаванага ў якасці дывідэндаў у 

памеры 

 

4,8 × 96 350 = 462 480 тыс. руб.,  

 

з якой мацярынскай арганізацыі прыходзіцца  

 

4,8 × 48 200 = 231 360 тыс. руб. 

 

Значыць, адносіна сумы дывідэндаў, якая належыць мацярынскай арганізацыі, да 

агульнай сумы прыбытку, размеркаванай у якасці дывідэндаў, вызначыцца ў памеры  

 

231 360 : 462 480 = 0,50026, 

 

а сума падатку на прыбытак па дывідэндах, налічаных мацярынскай арганізацыі, 

складзе 

 

0,50026 × (462 480 – 128 310) × 12 : 100 = 20 061 тыс. руб. 
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У выніку ў склад даходаў мацярынскай арганізацыі залічана дывідэндаў, за міну-

сам выплачанага падатку на прыбытак па стаўцы 12%, на суму  

 

231 360 – 20 061 = 211 299 тыс. руб.,  

а ўсяго ўнутры групы мацярынская арганізацыя атрымае дывідэндаў і працэнтаў у 

памеры 

 

33 427 + 211 299 = 244 796 тыс. руб., 

 

якія будуць уключаны ў склад яе даходаў ад інвестыцыйнай дзейнасці. У кансалі-

даванай справаздачы аб сукупным прыбытку гэта сума падлягае выключэнню з сумы 

даходаў ад інвестыцыйнай дзейнасці групы з адначасовым памяншэннем расходаў ад 

фінансавай дзейнасці на 33 427 тыс. руб.  

 

Паколькі дывідэнды выплачваюцца ў справаздачным годзе за кошт 
неразмеркаванага прыбытку мінулага года, то ў кансалідаванай спра-
ваздачы аб фінансавым стане на суму атрыманых мацярынскай ар-
ганізацыяй дывідэндаў неабходна павялічыць неразмеркаваны пры-
бытак мінулых гадоў і паменшыць чысты прыбытак справаздачнага 
года. У выніку велічыня прыбытку, паказаная ў кансалідаванай спра-
ваздачы аб фінансавым стане, застанецца нязменнай. Доля меншасці 
ў прыбытку бягучага перыяду адымаецца ад агульнай велічыні пры-
бытку. 

 
 

3.3. Парадак выключэння  
ў кансалідаванай справаздачнасці нерэалізаванага  

прыбытку  
 
Кансалідацыйныя выключэнні нерэалізаванага прыбытку звязаны 

з рэалізацыяй унутры гаспадарчай групы прадукцыі, работ і паслуг. 
Арганізацыі, якія ўваходзяць у склад гаспадарчай групы, могуць вы-
карыстоўваць унутрысістэмныя пастаўкі актываў у якасці сыравіны і 
матэрыялаў для выпуску канчатковай прадукцыі або рэалізоўваць як 
тавары. Толькі пасля рэалізацыі вырабленай канчатковай прадукцыі 
або апрыходаваных тавараў за межы кансалідацыі ўзнікае магчы-
масць прызнання выручкі і фінансавага выніку гаспадарчай групы. 
Гэта ўказвае на тое, што працэс кансалідацыі фінансавай справаздач-
насці абумоўлівае неабходнасць наяўнасці сістэматызаванай інфар-
мацыі аб актывах, уключаных у кансалідаваную справаздачу аб фі-
нансавым стане на справаздачную дату, якія поўнасцю або часткова 
былі набытыя ў выніку ажыццяўлення ўнутрыгрупавых аперацый. 

Такую інфармацыю можна атрымаць пры раздзельным вядзенні 
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ўліку запасаў, набытых унутры групы і паза групай. Для гэтай мэты ў 
міжнароднай практыцы выкарыстоўваецца метад першачарговага вы-
карыстання ўнутрыгрупавых паставак (concern in first out) або метад 
першачарговага выкарыстання знешніх паставак (concern last first 
out). Калі аб'ѐм унутраных аперацый невялікі і да канца справаздач-
нага года завяршаецца іх рэалізацыя за межы группы, метад перша-
чарговага выкарыстання ўнутрыгрупавых паставак дазваляе пазбег-
нуць працэдуры элімінавання нерэалізаванага прыбытку. Пры выка-
рыс-танні метаду першачарговага расходавання або продажу знешніх 
паставак такая працэдура патрэбна абавязкова для таго, каб у 
кансаліда-ванай справаздачы аб фінансавым стане карэктна паказаць 
вартасць створаных унутры групы запасаў. Магчымы і больш спрош-
чаныя метады элімінавання нерэалізаванага фінансавага выніку. 

 

Няхай у нашым прыкладзе даччыная арганізацыя рэалізавала мацярынскай арга-

нізацыі гатовую прадукцыю, сумарны кошт якой па адпускных цэнах без падатку на 

дабаўленую вартасць вызначыўся ў суме 1 012 375 тыс. руб. Сабекошт рэалізаванай 

прадукцыі склаў 806 944 тыс. руб., а расходы на рэалізацыю  63 510 тыс. руб. Пры-

бытак ад рэалізацыі прадукцыі, які даччыная арганізацыя пакажа ў сваѐй справаздачы 

аб прыбытках і стратах, вызначыцца наступным чынам: 

 

1 012 375  806 944  63 510 = 141 921 тыс. руб. 

 

Аднак гэта не азначае, што ўказаны прыбытак атрыманы ад унут-
рыгаспадарчых аперацый і ў поўным аб'ѐме падлягае выключэнню 
пры распрацоўцы кансалідаванай справаздачы. Выключэнню падля-
гае толькі нерэалізаваны прыбытак, атрыманы з прычыны ўнутры-
групавых аперацый. Абумоўлена гэта тым, што нерэалізаваны пры-
бытак адлюстроўваецца ў прадаўца, а набытыя актывы, у вартасць 
якіх уключаецца і прыбытак прадаўца, — у пакупніка. Паколькі як 
прадавец, так і пакупнік з'яўляюцца членамі групы кампаній, якія 
ўяўляюць сабой адзінае цэлае, завышаць за кошт нерэалізаванага 
прыбытку вартасць запасаў некарэктна. 

Дапусцім, у нашым прыкладзе мацярынская арганізацыя апрыхо-
давала атрыманую прадукцыю даччынай арганізацыі як тавары. Гэта 
будучая выручка мацярынскай арганізацыі, якая будзе ўключана ў 
справаздачу аб сукупным прыбытку гаспадарчай групы пасля рэалі-
зацыі такіх тавараў за межы кансалідацыі. Паколькі элімінаванню 
падлягае нерэалізаваны прыбытак пастаўшчыка (даччынай арганіза-
цыі), разлікі выконваюцца на аснове адпускных цэн даччынай аргані-
зацыі. 
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Уявім, што з 1 012 375 тыс. руб. тавараў, атрыманых ад даччынай арганізацыі, 

мацярынская арганізацыя прадала іх праз свой рознічны гандаль на суму 696 120 тыс. 

руб. Значыць, кошт нерэалізаваных тавараў па пакупных цэнах без падатку на даб-

аўленую вартасць складзе  

1 012 375 – 696 120 = 316 255 тыс. руб., 

 

а пры налічэнні падатку на дабаўленую вартасць па стаўцы 20% у суме 

 

316 255 × 20 : 100 = 63 251 тыс. руб. 

 

кошт нерэалізаваных тавараў па цэнах набыцця вызначыцца ў суме 

 

316 255 + 63 251 = 379 506 тыс. руб. 

 

Для таго каб разлічыць суму нерэалізаванага прыбытку, неабходна вызначыць са-

бекошт нерэалізаваных тавараў на аснове выдаткаў, панесеных пастаўшчыком. Пры 

яго велічыні  

 

806 944 : 1 012 375 × 316 255 = 252 081 тыс. руб. 

 

сума нерэалізаванага прыбытку складзе 

 

316 255 – 252 081 = 64 174 тыс. руб. 

 

Разгледзім другі прыклад унутрыгрупавых аперацый, абумоўле-
ных аказаннем узаемных паслуг кампаніямі гаспадарчай групы. Най-
больш простым з'яўляецца выпадак, калі кампаніі аказваюць узаем-
ныя паслугі, выдаткі на вытворчасць якіх не капіталізуюцца. У такім 
выпадку ў кансалідаванай справаздачы аб сукупным прыбытку на ад-
нолькавую суму памяншаюцца выручка пастаўшчыка паслуг і расхо-
ды іх спажыўца.  

Больш часта ўзнікаюць сітуацыі, калі спажывец унутрыгрупавых 
паслуг уключае іх у сабекошт сваѐй прадукцыі. У такім выпадку 
частка прыбытку, уключанага ў вартасць такіх паслуг, можа аказацца 
ў сабекошце нерэалізаванай за межы гаспадарчай групы прадукцыі.  

 

Дапусцім, мацярынская арганізацыя аказала паслугі даччынай арганізацыі па 

вызначаных тарыфах без падатку на дабаўленую вартасць на суму 549 850 тыс. руб., 

вартасць якіх апошняя ўключае ў сабекошт сваѐй прадукцыі. З указанай сумы у сабе-

кошце астаткаў гатовай прадукцыі даччынай арганізацыі на канец справаздачнага го-

да знаходзіцца 34 243 тыс. руб. унутрыгрупавых паслуг па вызначаных тарыфах без 

падатку на дабаўленую вартасць, а ў вартасці тавараў, паступіўшых у мацярынскую 

кампанію ад даччынай кампаніі, — 83 527 тыс. руб. Значыць, па прычыне аказання  

ўзаемных паслуг выручка гаспадарчай групы завышана на 
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34 243 + 83 527 = 117 770 тыс. руб. 

 

Тады падлеглы выключэнню з кансалідаванай справаздачы аб сукупным прыбыт-

ку падатак на дабаўленую вартасць вызначыцца ў памеры 

117 770 × 20 : 100 = 23 554 тыс. руб., 

 

а агульная велічыня выручкі —  

 

117 770 + 23 554 = 141 324 тыс. руб. 

 

Няхай сабекошт вытворцы ўказаных паслуг вызначыўся ў суме 383 520 тыс. руб. 

Значыць, сабекошт нерэалізаваных паслуг, уключаных у астаткі кансалідаваных запа-

саў, на канец справаздачнага года складзе 

 

383 520 : 549 850 × 117 770 = 82 144 тыс. руб., 

 

а нерэалізаваны прыбытак ад аказання ўнутрыгрупавых паслуг — 

 

117 770 – 82 144 = 35 626 тыс. руб. 

 

Пэўныя асаблівасці маюць месца пры кансалідацыі паказчыкаў фі-
нансавай справаздачнасці, якія абумоўлены ўнутрыгрупавой рэаліза-
цыяй асноўных сродкаў і нематэрыяльных актываў. Пры кансалідацыі 
справаздачнасці рэшткавую вартасць такіх асноўных сродкаў неаб-
ходна ачысціць ад нерэалізаванага прыбытку з адначасовым па-
мяншэннем расходаў гаспадарчай групы на залішне налічаную амар-
тызацыю. У залежнасці ад прынятай уліковай палітыкі амартызацыя 
можа як капіталізавацца ў сабекошце прадукцыі, так і павялічваць 
расходы перыяду па артыкуле ―Кіраўніцкія расходы‖. Замацаванае ва 
ўліковай палітыцы рашэнне абумоўлівае карэкціроўку адпаведных 
артыкулаў справаздачы аб сукупным прыбытку. 

 

Уявім, што мацярынская арганізацыя ў сакавіку справаздачнага года прадала дач-
чынай арганізацыі аб'ект асноўных сродкаў за 946 315 тыс. руб. пры яго рэшткавай 
вартасці 811 496 тыс. руб., што абумовіла суму нерэалізаванага прыбытку 
мацярынскай арганізацыі ў памеры 

 
946 315 – 811 496 = 134 819 тыс. руб. 

 
У кансалідаванай справаздачы аб сукупным прыбытку на ўказаныя сумы будуць 

паменшаны даходы і расходы ад рэалізацыі асноўных сродкаў. Сума нерэалізаванага 
прыбытку будзе памяншацца па меры налічэння амартызацыі дадзенага аб'екта. Пры 
месячнай норме амартызацыі, дапусцім 1,2%, за перыяд з красавіка па снежань сума 
налічанай даччынай арганізацыяй амартызацыі склала 

 
946 315 × 1,2 : 100 × 9 = 102 202 тыс. руб., 
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якая, згодна з прынятай уліковай палітыкай, уключана ў склад кіраўніцкіх расходаў. 
У гадавой справаздачы аб фінансавым стане даччынай арганізацыі набыты аб'ект ас-
ноўных сродкаў будзе адлюстраваны па рэшткавай вартасці ў суме 

946 315 – 102 202 = 844 113 тыс. руб. 

 

Аднак у кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане гэту ацэнку аб'екта ас-

ноўных сродкаў неабходна паменшыць на суму нерэалізаванага прыбытку. Сума 

нерэалізаванага прыбытку ў вартасці аб'екта асноўнага сродку на канец справаздач-

нага перыяду складзе 

 

134 819 : 946 315 × 844 113 = 120 259 тыс. руб., 

 

на якую ў кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане і будуць паменшаны 

рэшткавая вартасць асноўных сродкаў і чысты прыбытак справаздачнага года.  

У кансалідаванай справаздачы аб сукупным прыбытку неабходна паменшыць 

кіраўніцкія расходы на суму залішне налічанай амартызацыі, якая складзе 

 

101 350 × 134 819 : 946 315 = 14 561 тыс. руб. 

 

Пасля выключэння выручкі і рэшткавай вартасці рэалізаваных унутры гаспадар-

чай групы асноўных сродкаў, а таксама залішне налічанай амартызацыі ў кансалі-

даванай справаздачы аб сукупным прыбытку чысты прыбытак таксама паменшыцца 

на 

 

946 315 – 811 496 – 14 561= 120 258 тыс. руб., 

 

што ідэнтычна памяншэнню чыстага прыбытку справаздачнага года ў справаздачы аб 

фінансавым стане. Усю сукупнасць выкананых разлікаў неабходна адлюстраваць  

у спецыяльнай дапаможнай табліцы, дзе па адпаведных артыкулах праводзяцца выз-

начаныя сумы выключэнняў. Яны ніколі не адлюстроўваюцца на рахунках, у журна-

лах або кнігах. Дапаможная табліца кансалідаванай справаздачы аб прыбытках і 

стратах, у якой адлюстроўваюцца прыведзеныя вышэй разлікі, можа мець выгляд, 

паказаны ў табліцы 3.1. 

Сума, на якую неабходна паменшыць выручку ад рэалізацыі тавараў, прадукцыі, 

работ і паслуг (радок 1.1 табліцы 3.1) складзе 

 

379 506 + 141 324 = 520 830 тыс. руб., 

 

а падаткі, уключаныя ў выручку ад рэалізацыі тавараў, прадукцыі, работ і паслуг, — 

 

63 251 + 23 554 = 86 805 тыс. руб. 

 

Сабекошт рэалізаваных тавараў, прадукцыі, работ і паслуг (радок 1.4 табліцы 3.1) 

таксама неабходна паменшыць на адпаведную суму. У нашым прыкладзе гэта велі-

чыня складаецца з сумы аказаных мацярынскай арганізацыяй даччынай арганізацыі 

паслуг і рэалізаваных тавараў, якія былі атрыманы мацярынскай арганізацыяй ад 
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даччынай арганізацыі. У разлік прымаецца іх кошт па адпускных цэнах без падатку 

на дабаўленую вартасць.  
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Працяг табліцы 3.1. 
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Працяг табліцы 3.1 
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Працяг табліцы 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

 

 

 

Як вынікае з табліцы 3.1, кансалідаваная велічыня прыбытку к размеркаванню 

вызначылася ў суме 1 431 млн руб., што менш зводнага паказчыка на 

 

1862  1 431 = 431 млн руб. 

 

Гэта рознасць абумоўлена дзвюма прычынамі. Першая прычына заключаецца  

ў тым, што ўнутры гаспадарчай групы былі выплачаны дывідэнды ў суме 211 299 тыс. 

руб., якія, як ужо адзначалася вышэй, не аказваюць уплыву на велічыню неразмеркава-

нага прыбытку ў пасіве кансалідаванага балансу. Другая складальная гэтай рознасці 

абумоўлена тым, што рэалізацыя мацярынскай арганізацыяй тавараў, атрыманых ад дач-

чынай арганізацыі, капіталізаваных паслуг, і амартызацыя асноўных сродкаў, атрыма-

ных ад мацярынскай арганізацыі, да канца справаздачнага перыяду не завершана, што 

абумовіла неабходнасць элімінавання ў кансалідаванай справаздачнасці нерэалізаванага 

прыбытку. Агульная сума такога памяншэння складзе 

 

211 299 + 64 168 + 35 626 + 120 258 = 431 351 тыс. руб. 

 

Усе карэкціроўкі артыкулаў справаздач аб фінансавым стане мацярынскага і дач-

чынага таварыстваў, якія вынікаюць з прыведзеных вышэй прыкладаў, абагулены ў 

табліцы 3.2. Карэкціроўкі неабходна ўнесці практычна ва ўсе раздзелы кансаліда-

ванага балансу. Табліца 3.2 паказвае, што пасля правядзення кансалідацыйных 

карэкціровак фактычная велічыня актываў гаспадарчай групы складае не 21 633 млн 

руб., а толькі 19 162 млн руб. Як вынікае з папярэдніх разлікаў, у кансалідаванай 

справаздачы аб фінансавым стане доўгатэрміновыя фінансавыя ўкладанні неабходна 

паменшыць на агульную суму інвестыцый мацярынскай арганізацыі ў акцыі даччы-

нага таварыства і выдадзеных даччынаму таварыству доўгатэрміновых пазык, што 

складзе 

 

1 928 000 + 383 500 = 2 311 500 тыс. руб. , 

 

а ў цэлым, як паказвае табліца 3.2, валюта кансалідаванай балансавай справаздачы 

павінна быць паменшана на агульную велічыню ўнутрыгрупавых астаткаў у суме 

 

2 664 – 193 = 4 416 – 1 945 = 2 471 млн руб. 

 

У кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане мацярынская ар-

ганізацыя павінна раскрыць асобна ад капіталу яе ўласнікаў долі  

ў сукупным капітале, якія яна не кантралюе. Па гэтай прычыне як пры-

бытак або страты, так і кожны кампанент іншага сукупнага даходу раз-

мяркоўваюцца паміж уласнікамі мацярынскай арганізацыі і міна-

рытарнымі акцыянерамі. Змяненні ў долі ўдзелу мацярынскай арганіза-
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цыі ў даччынай арганізацыі, якія не вядуць да страты кантролю (loss of 

control) над ѐй, улічваюцца як аперацыі з уласнікамі (trans-actions 

with owners).  

 
Табліца 3 .2  — Дапаможная табліца для распрацоўкі кансалідаванай  

справаздачы аб фінансавым стане  

мацярынскай і даччынай арганізацый, млн руб. 

 

Паказчыкі актыву 

Маця-

рынская 

арганіза-

цыя 

Дач-

чыная 

аргані-

зацыя 

Зводны 

баланс 

Змяненні 

Кансалі-

даваны 

баланс 
Выклю-

чэнні 

Дабаў-

ленні 

Раздзел 1 ―Доўгатэрміновыя  актывы‖ 

1.1. Асноўныя сродкі 10 116 5 113 15 229 120  15 109 

1.2. Дзелавая рэпутацыя 
даччынага таварыства 

    193 193 

1.3. Іншыя нематэрыяль-
ныя актывы 

84 15 99   99 

1.4. Даходныя ўкладанні ў 
матэрыяльныя каштоўнасці 

103  103   103 

1.5. Укладанні ў 
доўгатэрміновыя актывы  

534 139 673   673 

1.6. Доўгатэрміновыя 
фінансавыя ўкладанні 

2 315 273 2 588 2 312 — 276 

1.7. Адкладзеныя падатко-
выя актывы 

53 21 74 — — 74 

1.8. Іншыя пазаабаротныя 
актывы 

      

1.9. Падрахунак  
па раздзеле 1 

13 205 5 561 18 766 2 432 193 16 527 

Раздзел 2 ―Кароткатэрміновыя актывы‖ 

2.1. Матэрыялы 409 226 635   635 

2.2. Гатовая прадукцыя  
і тавары 

527 319 846 100  746 

2.3. Тавары адгружаныя  193  193   193 

2.4. Расходы будучых перы-
ядаў 

39 18 57 — — 57 
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2.5. Кароткатэрміновая 
дэбіторская завінавачанасць 

624 439 1063 132  931 

2.6. Падатак на дабаўленую 
вартасць па набытых тава-
рах, работах, паслугах 

28 13 41 — — 41 

Працяг  табліцы 3 .2  

Паказчыкі актыву 

Маця-

рынская 

арганіза-

цыя 

Дач-

чыная 

аргані-

зацыя 

Зводны 

баланс 

Змяненні 

Кансалі-

даваны 

баланс 
Выклю-

чэнні 

Дабаў-

ленні 

2.7. Грашовыя сродкі 22 10 32   32 

2.8. Іншыя абавязацельствы       

2.9. Падрахунак  

па раздзеле 2 
1 842 1 025 2 867 232  2 635 

Баланс 15 047 6 586 21 633 2 664 193 19 162 

Раздзел 3 ―Уласны капітал‖ 

3.1. Статутны капітал 6 590 3 469 10 059 3 469  6 590 

3.2. Уласныя акцыі (долі) у 

статутным капітале) 
      

3.3. Акцыі мінарытарных 

акцыянераў 
    1 734 1 734 

3.4. Рэзервовы капітал 317 115 432   432 

3.5. Прызнаная ў капітале 

пераацэнка маѐмасці 
480 676 1156   1 156 

3.6. Неразмеркаваны пры-

бытак (непакрытыя страты) 
637 833 1470 — 211 1 681 

3.7. Чысты прыбытак спра-

ваздачнага года 
1 635 227 1 862 431 — 1 431 

3.8. Мэтавае фінансаванне 24 13 37   37 

3.9. Падрахунак  

па раздзеле 3 
9 683 5 333 15 016 3 900 1 945 13 061 

Раздзел 4 ―Доўгатэрміновыя абавязацельствы‖ 

4.1. Доўгатэрміновыя крэ-

дыты і пазыкі 
3 740 507 4 247 384  3 863 

4.2. Адкладзеныя падатко-

выя актывы 
71 14 85 — — 85 
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4.3. Іншыя доўгатэрмі-

новыя абавязацельствы 
      

4.4. Падрахунак  

па раздзеле 4  
3 811 521 4 332 384  3 948 

 

Заканчэнне табліцы 3 .2  

Паказчыкі актыву 

Маця-

рынская 

арганіза-

цыя 

Дач-

чыная 

аргані-

зацыя 

Зводны 

баланс 

Змяненні 

Кансалі-

даваны 

баланс 
Выклю-

чэнні 

Дабаў-

ленні 

5 ―Кароткатэрміновыя абавязацельствы‖ 

5.1. Кароткатэрміновыя 

крэдыты і пазыкі 
239 135 374   374 

5.2. Кароткатэрміновая 

крэдыторская запазыча-
насць 

906 459 1 365 132  1 233 

5.3. Даходы будучых 

перыядаў 
142 50 192   192 

5.4. Рэзервы чаканых рас-

ходаў 
185 63 248   248 

5.5. Іншыя віды карот-

катэрміновых абавяза-
цельстваў 

81 25 106   106 

5.5. Падрахунак 

па раздзеле 5 
1 553 732 2 285 132  2 153 

Баланс 15 047 6 586 21 633 4 416 1 945 19 162 

 
У выпадку страты мацярынскай арганізацыяй кантролю над дач-

чынай арганізацыяй яна павінна спыніць прызнанне актываў і абавя-
зацельстваў былой даччынай арганізацыі ў кансалідаванай справаз-
дачы аб фінансавым стане. Мацярынская арганізацыя павінна спы-
ніць таксама прызнанне справядлівай вартасці любых інвестыцый, 
якія засталіся ў былой даччынай арганізацыі на дату страты кан-
тролю. У далейшым мацярынская арганізацыя адлюстроўвае такія ін-
вестыцыі, як і іншыя сумы, што ѐй належаць або падлеглыя выплаце 
даччынай арганізацыі, у парадку, вызначаным адпаведнымі міжна-
роднымі стандартамі.  

 



 
139 

 

 

 

 

3.4. Трансфармацыя ў валюту падачы і асаблівасці 
кансалідацыі фінансавай справаздачнасці 

транснацыянальных карпарацый 

 

Формы кансалідаванай справаздачнасці распрацоўваюцца галаў-
ной арганізацыяй на аснове метадаў кансалідацыі, рэкамендаваных 
стандартамі IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖, IFRS-10 
―Кансалідаваная фінансавая справаздачнасць‖, IFRS-12 ―Раскрыццѐ 
інфармацыі аб удзеле ў іншых прадпрыемствах‖ і іншымі. Галаўная 
арганізацыя павінна прытрымлівацца прынятых формаў кансаліда-
ваных справаздачы аб фінансавым стане, справаздачы аб сукупным 
прыбытку і іншых справаздачных дакументаў, а таксама тлумачэн-
няў да іх ад аднаго справаздачнага перыяду да другога. У выпадку 
змянення гэтых формаў у тлумачальнай запісцы раскрываюцца 
прычыны, якія іх абумовілі. 

Падыходы да трансфармацыі фінансавай справаздачнасці ў валюту 
падачы (presentation currency), вызначаныя стандартам IAS 21 ―Уп-
лыў змянення валютных курсаў‖, заключаюцца ў наступным. Ма-
цярынская арганізацыя можа мець замежныя даччыныя арганізацыі. 
Як мацярынская, так і даччыныя арганізацыі могуць мець замежныя 
філіялы і прадстаўніцтвы, інвестыцыі ў асацыяваныя арганізацыі 
(associate) або ў сумеснае прадпрымальніцтва (joint venture). Дзей-
насць замежнага падраздзялення мацярынскай арганізацыі можа 
ажыццяўляцца са значным узроўнем самастойнасці, што тычыцца 
грашовых сродкаў і іншых манетарных артыкулаў, нясеннем рас-
ходаў і атрыманнем даходаў, а таксама прыцягненнем пазыковых 
сродкаў, галоўным чынам у мясцовай валюце. У такім выпадку фун-
кцыянальная валюта (functional currency) можа не супадаць з функ-
цыянальнай валютай мацярынскай арганізацыі.  

Гэта перш-наперш адносіцца да транснацыянальных карпарацый 
(transnational corporation), або, як іх яшчэ называюць, да мультына-
цыянальных карпарацыі (multinational corporation). Транснацыяна-
льная карпарацыя  гэта буйная карпарацыя, якая мае замежныя 
актывы, арганізацыйна пабудаваная на кантролі праз сістэму ўдзелу 
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мацярынскай арганізацыі над усімі ўваходзячымі структур-нымі 
падраздзяленнямі, якія маюць статус незалежных юрыдычных асоб. 
Кантроль з дапамогай сістэмы ўдзелу ажыццяўляецца праз набыццѐ 
галаўной мацярынскай арганізацыяй кантрольных пакетаў акцый 
даччыных арганізацый, якія ў сваю чаргу выступаюць як галаўныя ў 
дачыненні да новага слоя ―траюрадных‖ арганізацый.  

Кансалідаваная справаздачнасць транснацыянальных карпарацый 
можа распрацоўвацца як у валюце дзяржавы, на тэрыторыі якой раз-
мешчана галаўная арганізацыя, так і ў іншай свабодна канверсоўнай 
валюце, што патрабуе пераліку справаздачнасці даччыных арганіза-
цый у валюту мацярынскай арганізацыі. Пры распрацоўцы кансалі-
даванай фінансавай справаздачнасці транснацыянальных карпарацый 
у адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі вынікі ўсіх аперацый 
спачатку пераводзяцца ў функцыянальную валюту мацярынскай ар-
ганізацыі, а затым кансалідаваная фінансавая справаздача трансна-
цыянальнай карпарацыі пераводзіцца ў валюту падачы ў выпадку, 
калі яна адрозніваецца ад функцыянальнай валюты мацярынскай ар-
ганізацыі.  

Міжнародны стандарт фінансавай справаздачнасці IAS-21 ―Уплыў 
змяненняў абменных валютных курсаў‖, які ўступіў у дзеянне з  
1 студзеня 2005 г., пры пераліку фінансавай справаздачнасці замеж-
най арганізацыі для ўключэння ў справаздачнасць галаўной аргані-
зацыі прадугледжвае выкананне наступных працэдур: 

1) перакласіфікацыя актываў, абавязацельстваў і капіталу ў балан-
се замежнай арганізацыі ў адпаведнасці з класіфікацыяй, прынятай у 
балансе галаўной арганізацыі; 

2) пералік актываў і абавязацельстваў замежнай арганізацыі ў ва-
люту балансу галаўной арганізацыі па курсе закрыцця (closing rate); 

3) пералік артыкулаў даходаў і расходаў замежнай арганізацыі ў 
валюту балансу галаўной арганізацыі па абменных курсах на дату 
адпаведных аперацый (exchange rates at the dates of the transactions) 
або па курсе закрыцця для замежных кампаній, размешчаных у 
краінах, пацярпелых ад гіперінфляцыі; 

4) змяненне ўласнага капіталу на суму курсавой рознасці. 
Перакласіфікацыя актываў, абавязацельстваў і капіталу патрэбна ў 

тым выпадку, калі парадак размяшчэння артыкулаў у балансах 
мацярынскай і даччыных арганізацый розны. Адлюстраванне ў кансалі-
даваным балансе даходаў і расходаў у валюце мацярынскай арганізацыі 
па абменных курсах на дату ажыццяўлення аперацый практычна азна-
чае неабходнасць вядзення замежнай даччынай арганізацыяй уліку ў 
двух валютах, што значна павялічвае працаѐмкасць рахункаводства. Па 
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гэтай прычыне больш рэалістычным з'яўляецца выкарыстанне 
сярэднеўзважанага абменнага курса за перыяд (weighted average 
exchange rate for a period). Аднак, калі абменны курс валют істотна ва-
гаецца, выкарыстоўваць сярэдні курс за перыяд немэтазгодна. 

Пералік фінансавай справаздачнасці даччынай арганізацыі ў фун-
кцыянальную валюту мацярынскай арганізацыі можа асноўвацца як 
на метадзе абменнага курса закрыцця балансу, так і на сумесным вы-
карыстанні першапачатковага абменнага курса валюты і курса за-
крыцця. Валютным курсам з'яўляецца цана грашовай адзінкі адной 
дзяржавы, выражаная ў грашовых адзінках іншых дзяржаў або ў між-
народных валютных адзінках. Абменным курсам з'яўляецца курс, па 
якім адна валюта абменьваецца на іншую валюту. У якасці пер-
шапачатковага абменнага курса выкарыстоўваецца валютны курс, які 
дзейнічаў на дату прыняцця актываў або абавязацельстваў на ўлік, 
або, інакш кажучы, на дату адпаведнай аперацыі.  

Метад абменнага курса закрыцця балансу  гэта метад пера-
ліку валюты балансу, які прадугледжвае выкарыстанне абменнага 
курса закрыцця па ўсіх артыкулах балансавай справаздачы, а па 
артыкулах справаздачы аб прыбытках і стратах — або сярэдняга 
гадавога курса, або курса закрыцця. Курсам закрыцця з'яўляецца 
курс, які вызначыўся на канец працоўнага дня біржы. Абменным кур-
сам закрыцця балансу будзе з'яўляцца курс на канец працоўнага дня 
31 снежня справаздачнага года. 

Метад сумеснага выкарыстання першапачатковага абменнага кур-
са валюты падачы і курсу закрыцця асноўваецца на наступным агуль-
наметадычным падыходзе. На канец кожнага справаздачнага перыяду 
манетарныя артыкулы пераводзяцца па курсе закрыцця, ацэненыя па 
гістарычнай вартасці неманетарныя артыкулы — па абменным курсе 
на дату аперацыі, а ацэненыя па справядлівай вартасці неманетарныя 
актывы — па абменным курсе на дату вызначэння справядлівай вар-
тасці (exchange rate at the date when fair value was measured).  

Існуе некалькі варыянтаў метаду сумеснага выкарыстання пер-
шапачатковага абменнага курса валюты і курса закрыцця. Асноўнымі 
з іх з'яўляюцца наступныя варыянты: бягуча-доўгатэрміновы, мане-
тарна-неманетарны і часавы. Адрозненні паміж указанымі варыянтамі 
заключаюцца ў выкарыстанні розных падыходаў да пераліку хутка-
ліквідных і доўгаліквідных актываў і абавязацельстваў.  

Бягуча-доўгатэрміновы варыянт пераліку артыкулаў балансу пра-
дугледжвае, напрыклад, уключэнне ў кансалідаваны баланс доўгатэр-
міновых актываў і абавязацельстваў па першапачатковай вартасці, 
выражанай у валюце падачы, і пералік бягучых артыкулаў па курсе 
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закрыцця. Логіка такой методыкі заключаецца ў тым, што паколькі 
бягучыя аперацыі на працягу кароткага часу трансфармуюцца ў на-
яўныя грошы, то іх трэба пералічваць па абменным курсе закрыцця. 
Астатнім аперацыям патрабуецца дастаткова доўгі прамежак часу для 
таго, каб яны ператварыліся ў наяўнасць, на працягу якога абменны 
курс можа істотна адхіляцца ад першапачатковага як у бок павышэн-
ня, так і ў бок паніжэння. У сувязі з непрадказальнасцю гэтага 
працэсу пераацэнку асноўных сродкаў і іншых доўгатэрміновых 
артыкулаў і аперацый нельга лічыць апраўданай.  

Балансавая вартасць некаторых артыкулаў вызначаецца шляхам 
параўнання дзвюх і больш сум. Балансавай вартасцю запасаў, як гэта 
вынікае са стандарта IAS-2 ―Запасы‖, з'яўляецца найменшая велічыня 
з іх сабекошту і магчымай чыстай вартасці продажу. Адпаведна стан-
дарту IAS-36 ―Абясцэньванне актываў‖ балансавая вартасць актыву, 
для якога характэрны адзнакі абясцэньвання, павінна раўняцца най-
меншай велічыні з балансавай вартасці да вызначэння страт ад 
абясцэньвання і суме магчымай кампенсацыі. Калі такі актыў з'яўля-
ецца неманетарным, стандарт IAS-21 ―Уплыў змянення абменных 
курсаў валют‖ рэкамендуе перавод у функцыянальную валюту 
мацярынскай арганізацыі ажыццяўляць наступным чынам: 

а) пры ўліку актыву па фактычным сабекошце або балансавай вар-
тасці да вызначэння страт ад абясцэньвання — па абменным курсе 
валют на дату вызначэння гэтых велічынь, г. зн. па абменным курсе 
на дату аперацыі па пастаноўцы аб'екта на ўлік; 

б) пры ўліку актыву па магчымай чыстай вартасці продажу або па 
суме магчымай кампенсацыі — па абменным курсе валют на дату 
вызначэння гэтай аперацыі, г. зн. па курсе закрыцця на канец таго 
справаздачнага перыяду, у якім ажыццяўлялася пераацэнка. 

У выніку такога падыходу можа ўзнікнуць сітуацыя, калі страты 
ад абясцэньвання прызнаюцца ў функцыянальнай валюце, аднак не 
прызнаюцца ў справаздачнасці, трансліраванай у валюту падачы. 
Магчыма і адваротная сітуацыя, калі пры адсутнасці падстаў для 
прызнання страт ад абясцэньвання ў функцыянальнай валюце, яны 
ўзнікаюць пры пераводзе кансалідаванай справаздачнасці ў валюту 
падачы. Пры наяўнасці некалькіх абменных курсаў выкарыстоў-
ваецца той курс, па якім маглі б ажыццяўляцца разлікі па будучых 
плынях грашовых сродкаў, звязаных з дадзенай аперацыяй або астат-
ках па такой аперацыі, калі б такія плыні грашовых сродкаў узніклі на 
дату вызначэння вартасці. 

Пры выкарыстанні манетарна-неманетарнага метаду па курсе за-
крыцця пералічваюцца толькі наяўныя грашовыя сродкі, пазыкі, дэбі-
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торская завінавачанасць і крэдыторская запазычанасць. Таварныя ар-
тыкулы і акцыі адлюстроўваюцца па першапачатковай вартасці як і 
пры выкарыстанні бягуча-доўгатэрміновага метаду. Выражэнне скла-
дальных элементаў такіх артыкулаў фінансавай справаздачнасці ў ва-
люце падачы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з абменнымі курсамі на 
дзень, калі вартасць адпаведных актываў або абавязацельстваў выз-
началася ва ўліковых дакументах. Гэтыя варыянты прымальныя ў 
тым выпадку, калі ажыццяўляецца кансалідацыя фінансавай справа-
здачнасці даччыных арганізацый, размешчаных у краінах са стабіль-
най валютнай сістэмай. 

Для кансалідацыі балансаў даччыных арганізацый, якія дзейніча-
юць у краінах з высокім узроўнем інфляцыі, рэкамендуецца выкарыс-
тоўваць часавы варыянт або абменны курс закрыцця. Часавы варыянт 
прадугледжвае ўключэнне ў кансалідаваны баланс актываў і абавяза-
цельстваў па такой жа методыцы, як і пры выкарыстанні манетарна-
неманітарнага метаду. Аднак, калі ў фінансавую справаздачнасць бу-
дуць уносіцца пераацэненыя актывы, выкарыстоўваецца абменны 
курс на дату пераацэнкі.  

Пры выкарыстанні метаду абменнага курсу закрыцця балансу ва-
лютны курс на канец працоўнага дня біржы выкарыстоўваецца па 
ўсіх артыкулах балансавай справаздачы. Што тычыцца артыкулаў 
справаздачы аб прыбытках і стратах, то можа прымяняцца як курс за-
крыцця, так і сярэдні гадавы курс. Метад абменнага курса закрыцця 
балансу ўпершыню пачаў выкарыстоўвацца брытанскімі бухгал-
тарамі ў ХІХ ст. Ён часта выкарыстоўваецца ў міжнароднай практы-
цы і ў цяперашні час, што абумоўлена выкарыстаннем самых апошніх 
даных і прастатой прымянення. Аднак выкарыстанне адзінага пады-
ходу да пераліку ўсіх артыкулаў справаздачнасці на аснове абменнага 
курса закрыцця балансу не дазваляе без скажэнняў вызначыць сту-
пень уздзеяння даччынай арганізацыі на агульны стан спраў карпара-
цыі, паколькі справаздачныя артыкулы адрозніваюцца па часе ацэнкі, 
ступені ліквіднасці і частаце ажыццяўлення аперацый. 

 

Разгледзім наступны прыклад. Дапусцім, пры выкарыстанні мацярынскай аргані-

зацыяй у якасці функцыянальнай валюты беларускага рубля, функцыянальнай валю-

тай даччынай арганізацыі з'яўляецца польскі злоты, сярэднегадавы курс якога склаў 

3 402,71 беларускага рубля. Так як пры распрацоўцы справаздачы даччынай аргані-

зацыі паказчыкі прыводзяцца ў тысячах польскіх злотых, перавод у функцыянальную 

валюту мацярынскай арганізацыі будзе ажыццяўляцца з разліку 

 

3 402,71 × 1 000 : 1 000 000 = 3,40271 млн бел. руб. 
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за тысячу польскіх злотаў. Калі ў справаздачы аб сукупным прыбытку выручка дач-

чынай арганізацыі паказана ў суме 40 699 тыс. злотых, то пасля пераліку ў функцы-

янальную валюту мацярынскай арганізацыі яна складзе  

 

40 699 × 3,40271 = 138 487 млн бел. руб. 

 

 

Разлікі па ўсіх артыкулах кансалідаваных даходаў і расходаў, пералічаныя ў 

функцыянальную валюту мацярынскай арганізацыі, прыведзены ў табліцы 3.3. Уявім 

далей, што валютай падачы кансалідаванай справаздачнасці з'яўляецца долар ЗША. 

Перавод у валюту падачы ажыццяўляецца зыходзячы з сярэднегадавога курса амеры-

канскага долара да беларускага рубля ў памеры 8 650 бел. руб. за 1 долар. Значыць, 

паколькі ў кансалідаванай справаздачы аб сукупным прыбытку паказчыкі выражаны 

ў мільѐнах беларускіх рублѐў, пералік у валюту падачы будзе ажыццяўляцца зы-

ходзячы з наступнай велічыні: 

 

1 000 000 : 8 650 : 1 000= 0,115601 тыс. дол. ЗША 

 

за 1 млн бел. руб. Значыць, 589 903 млн бел. руб. кансалідаванай выручкі ад продажу 

гатовай прадукцыі і тавараў складуць  

 

589 903 × 0,115601 = 68 193 тыс. дол. ЗША, 

 

што і паказана ў табліцы 3.3. 

Як ужо было адзначана вышэй, для распрацоўкі кансалідаванай справаздачы аб 

фінансавым стане транснацыянальнай карпарацыі можа выкарыстоўвацца некалькі 

курсаў валют. Няхай у нашым прыкладзе ўліковай палітыкай карпарацыі для мэт 

трансляцыі фінансавай справаздачнасці даччынай арганізацыі ў функцыянальную ва-

люту мацярынскай арганізацыі прыняты наступныя курсы пераліку польскага злотага 

ў беларускія рублі:  

а) асноўныя сродкі і нематэрыяльныя актывы — па абменным курсе валют на да-

ту правядзення апошняга тэсціравання на абясцэньванне (1 000 злотых — 3,3260 млн 

руб.), а ўведзеныя ў эксплуатацыю пасля правядзення апошняга тэсціравання — па 

абменным курсе на дату аперацыі; 

б) іншыя доўгатэрміновыя неманетарныя актывы, доўгатэрміновыя фінансавыя 

актывы і абавязацельствы — па абменным курсе на дату ажыццяўлення аперацыі пры 

пастаноўцы іх на ўлік; 

в) запасы, кароткатэрміновыя фінансавыя актывы і абавязацельствы, адкладзеныя 

падатковыя актывы і абавязацельствы — па курсе закрыцця (1 000 злотых — 3,58374 

млн руб.). 

Дапусцім, на дату распрацоўкі кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане 

вартасць усіх асноўных сродкаў даччынай арганізацыі складала 112 904 тыс. злотых. 

З мэтай спрашчэння разлікаў уявім, што даччыная арганізацыя пасля правядзення 

апошняга тэсціравання асноўных сродкаў на абясцэньванне толькі адзін раз уводзіла 

ў эксплуатацыю асноўныя сродкі, вартасць якіх на момант складання кансалідаванай 

справаздачнасці склала 23 475 тыс. злотых. На дзень увядзення ў эксплуатацыю ўка-

заных асноўных сродкаў курс 1 тыс. літоўскіх літаў складаў 3,48329 млн бел. руб. 
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Значыць, у кансалідаванай справаздачы аб фінансавым стане вартасць асноўных 

сродкаў даччынай арганізацыі ў беларускіх рублях вызначыцца ў суме 

 

[(112 904 – 23 475) × 3,3260] + 23 475 × 3,48329 = 379 211 млн руб. 

 

 

Табліца 3.3 
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Заканчэнне табліцы 3.3 
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Аперацыі з іншымі доўгатэрміновымі актывамі і абавязацель- 
ствамі не носяць масавы характар, і курсы беларускага рубля да поль-
скага злотага на дату іх пастаноўкі на ўлік прыведзены ў табліцы 3.4. 
Стандарт IAS-21 ―Уплыў змяненняў абменных курсаў валют‖ не 
змяшчае ніякіх прадпісанняў, якія раскрываюць парадак пераліку ар-
тыкулаў уласнага капіталу як у функцыянальную валюту мацярын-
скай арганізацыі, так і ў валюту падачы. Таму методыка такога пера-
ліку ўсталѐўваецца галоўным бухгалтарам мацярынскай арганізацыі 
на аснове яго прафесійнага меркавання. Гэта можа быць, напрыклад, 
сярэдні курс пераліку чыстых актываў даччынай арганізацыі на канец 
справаздачнага перыяду. 

 

Як вынікае з табліцы 3.4, вартасць чыстых актываў даччынай арганізацыі ў бела-

рускіх рублях складае 

 

603 626 – 106 854 – 235 531 = 261 241 млн руб., 

 

а ў літоўскіх літах 

 

178 286 – 29 816 – 74103 = 74 367 тыс. літаў, 

 

што дае магчымасць разлічыць сярэдні курс пераліку чыстых актываў даччынай ар-

ганізацыі ў памеры  

 

261 241 : 74 367 = 3,51286 млн руб. 

 

за 1 тыс. злотых.  

 

Пры выкарыстанні такога курса пераліку ўласны капітал даччынай арганізацыі ў 

функцыянальнай валюце мацярынскай арганізацыі, як бачна з табліцы 3.4, вызна-

чыўся ў суме 487 614 тыс. руб. Рознасць ад пераліку валют, на якую не балансуюцца 

ў кансалідаваным балансе актывы транснацыянальнай карпарацыі з яе абавязацель-

ствамі і ўласным капіталам, нязначная і складае толькі 

 

603 626 – 106 854 – 235 531 – 260 564 = 677 млн руб., 
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што ўказвае на прымальнасць такой методыкі пераліку ўласнага капіталу ў функцы-

янальную валюту мацярынскай арганізацыі. 

 

 

 

Табліца 3.4 
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Працяг табліцы 3.4 
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Працяг табліцы 3.4 
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Заканчэнне табліцы 3.4 
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Гэтыя курсавыя рознасці не прызнаюцца ў справаздачы аб пры-
бытках і стратах, паколькі яны аказваюць нязначны ўплыў або наогул 
яго не аказваюць на бягучыя і будучыя грашовыя патокі ад апера-
цыйнай дзейнасці. Указаны вышэй стандарт прадугледжвае адлюс-
траванне курсавой рознасці, якая ўзнікае пры пераліку фінансавай 
справаздачнасці замежнай кампаніі для ўключэння ў справаздачнасць 
галаўной арганізацыі, шляхам рэгулявання велічыні ўласнага капі-
талу. Для гэтай мэты можа выкарыстоўвацца асобны артыкул ―Розна-
сць ад пераліку валют‖. Як ужо было адзначана вышэй, кансаліда-
ваная фінансавая справаздачнасць можа падавацца карыстальнікам у 
любой валюце або валютах.  

 

У прыведзеным прыкладзе для пераліку ў валюту падачы прыняты абменны курс 

закрыцця для долара ЗША, які на дату складання кансалідаванай справаздачы аб 

фінансавым стане вызначыўся ў памеры 8 940 бел. руб. Значыць, паколькі паказчыкі 

ў валюце падачы былі выражаны ў мільѐнах беларускіх рублѐў, пералік кансалі-

даванай справаздачнасці ў валюту падачы будзе ажыццяўляцца зыходзячы з курсу 

 

1 000 000 : 8 940 : 1 000 = 0,111857 тыс. дол. ЗША 

 

за 1 млн бел. руб. Падлеглы ўключэнню ў кансалідаваны баланс транснацыянальнай 

карпарацыі эквівалент артыкулаў справаздачы аб фінансавым стане ў доларах ЗША раз-

лічваецца шляхам памнажэння сумы, вызначанай у беларускіх рублях, на вызначаны 

абменны курс беларускага рубля на момант закрыцця балансу. Напрыклад, пералічаная 

вартасць асноўных сродкаў вызначыцца ў памеры 

 

737 008  0,111857 = 82 439 тыс. дол. ЗША. 

 

Паколькі ўсе артыкулы балансу даччынай арганізацыі пералічва-
юцца па адзіным курсе, актыў і пасіў балансуюцца аўтаматычна і не-
абходнасць адлюстравання рознасці ад пераліку валют адсутнічае.  
У выпадку, калі для пераліку артыкулаў справаздачы аб прыбытках і 
стратах выкарыстоўваецца сярэднегадавы курс, а артыкулаў бухгал-
тарскага балансу — бягучы курс на момант закрыцця балансу, узнікае 
рознасць ад пераліку валют. На суму такой рознасці ў пасіве кан-
салідаванага балансу карэкціруецца велічыня неразмеркаванага пры-
бытку або непакрытых страт і ўводзіцца дадатковы артыкул ―Роз-
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насць ад пераліку валют‖, у выніку чаго ліквідуецца ўзніклы дысба-
ланс. Гэты артыкул можа выкарыстоўвацца і ў тым выпадку, калі для 
пераліку доўгатэрміновых і кароткатэрміновых актываў і абавяза-
цельстваў выкарыстоўваюцца розныя курсы валют. У выпадку про-
дажу замежнай кампаніі назапашаная сума курсавой рознасці павінна 
ўключацца ў склад фінансавага выніку. 

3.5. Аб'яднанне бізнесу: улік па метадзе набыцця, 
раскрыццѐ ў фінансавай справаздачнасці 

 
3.5.1. Àãñëüìàíåòàäû÷ìûÿ ïàäûõîäû  

äà àá'ÿäìàììÿ á³çìåðñ, âûçìà÷àìûÿ ðòàìäàðòàí  
IFRS-3 ―Àá'ÿäìàììå á³çìåðñ‖ 

 
Пад уплывам юрыдычных, падатковых і іншых акалічнасцей узні-

кае неабходнасць аб'яднання бізнесу (business combination). Яно можа 
быць структуравана наступным чынам: 

1) адзін або некалькі відаў камерцыйнай дзейнасці становяцца дач-
чынымі прадпрыемствамі пакупніка; 

2) чыстыя актывы аднаго або некалькіх відаў камерцыйнай дзей-
насці зліваюцца з пакупніком; 

3) прадпрыемства перадае свае чыстыя актывы ці яго ўласнікі пе-
радаюць свае долі ўдзелу іншай арганізацыі або яе ўласнікам; 

4) усе прадпрыемствы, якія аб'ядноўваюцца, перадаюць свае чы-
стыя актывы, або уладальнікі такіх прадпрыемстваў перадаюць свае 
долі ўдзелу, новай арганізацыі (аперацыі па зліцці або кампіляцыі); 

5) група былых уласнікаў аднаго з прадпрыемстваў, якое аб'яд-
ноўваецца, атрымлівае кантроль над аб'яднанай арганізацыяй. 

На міжнародным узроўні аб'яднанне бізнесу рэгулюецца стандар-
там IFRS-3 ―Аб’яднанне бізнесу‖, перагледжаны варыянт якога быў 
прыняты ў 2010 г. Нацыянальны стандарт ―Аб’яднанне арганізацый‖ 
быў зацверджаны пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Бела-
русь 29 снежня 2004 г. № 184. Указаны дакумент да гэтага часу не 
пераглядваўся і таму не ў поўнай меры адпавядае прадпісаннямі між-
народнага стандарта IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖. 

Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ патрабуе, каб кожнае далу-
чэнне ўлічвалася па метадзе набыцця (purchase method). Указаны ме-
тад, які яшчэ можа называцца метадам пакупкі, павінен выкарыс-
тоўвацца заўсѐды, незалежна ад таго, як фактычна адбылося аб'яднан-
не. Ён выкарыстоўваецца нават тады, калі мае месца зліццѐ роўных па 
велічыні кампаній. 
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Мэта стандарта IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ заключаецца ў павы-
шэнні рэлевантнасці, надзейнасці і супастаўнасці інфармацыі аб аб'яд-
нанні бізнесу і яго наступстваў. Для дасягнення гэтай мэты стандарт 
IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ ўсталѐўвае прынцыпы і патрабаванні, якія 
тычуцца таго, як пакупнік: 

1) прызнае і вымярае ў сваѐй фінансавай справаздачнасці ідэнты-
фікаваныя набытыя актывы (identifiable assets acquired), прынятыя 
абавязацельствы і любую долю, якая не кантралюецца (non-controlling 
interest) на прадпрыемстве, каторае набываецца (acquire); 

2) прызнае і вымярае гудвіл, набыты пры аб'яднанні бізнесу, або 
даходы ад выгаднага набыцця; 

3) вызначае, якую інфармацыю раскрыць, каб даць магчымасць 
карыстальнікам ацаніць характар і фінансавыя наступствы аб'яднання 
бізнесу. 

Аб'яднанне бізнесу — гэта аперацыя або іншая падзея, у выніку 
якой пакупнік атрымлівае кантроль над адным або больш бізнесамі. 
Пад бізнесам разумеецца інтэграваная сукупнасць відаў дзейнасці і 
актываў, ажыццяўленне і кіраванне якімі здольнае прывесці да атры-
мання даходу ў форме дывідэндаў, паніжэння выдаткаў або якой-
небудзь іншай эканамічнай выгады, непасрэдна інвестарамі або ін-
шымі ўласнікамі, удзельнікамі або членамі. Калі набытыя актывы не 
звязаны з бізнесам, то такая аперацыя або падзея з'яўляецца не аб'яд-
наннем бізнесу, а набыццѐм актываў. 

Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ патрабуе ўлічваць кожнае 
такое далучэнне метадам набыцця. Пры аб'яднанні бізнесу метадам 
набыцця паслядоўнасць дзеянняў наступная:  

1) ідэнтыфікацыя пакупніка;  
2) вызначэнне даты набыцця;  
3) прызнанне і вымярэнне ідэнтыфікаваных набытых актываў, 

прынятых абавязацельстваў і любой долі ў набытым прадпрыемстве, 
якая не дае права кантролю;  

4) прызнанне і вымярэнне гудвілу або даходу ад выгаднай здзелкі.  
Пакупніком з'яўляецца арганізацыя, каторая набывае кантроль над 

арганізацыяй, якая далучаецца, г. зн. набывае паўнамоцтвы кіравання 
фінансавай і аперацыйнай палітыкай арганізацыі з мэтай атрымання 
выгад ад яе дзейнасці. Кантроль пакупнік можа атрымліваць наступ-
нымі асноўнымі спосабамі: 

1) перадачай грашовых сродкаў, іх эквівалентаў або іншых акты-
ваў, уключаючы і чыстыя актывы, якія ствараюць бізнес; 

2) прыняццем абавязацельстваў; 
3) выпускам долей удзелу ў капітале; 
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4) перадачай больш аднаго віду ўзнагароджанняў; 
5) без перадачы ўзнагароджання, уключаючы аб'яднанне толькі 

праз дагавор. 
Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ тэрмін ―доля ўдзелу ў капі-

тале (equity interest)‖ трактуе ў шырокім сэнсе для абазначэння долей 
удзелу ў арганізацыях, якія знаходзяцца ва ўласнасці інвестараў і ўла-
дальнікаў, а таксама долей удзельнікаў або членаў узаемных прад-
прыемстваў (mutual entity). Узаемнае прадпрыемства — гэта прад-
прыемства, якое знаходзіцца ва ўласнасці інвестара і забяспечвае 
дывідэнды, паніжэнне выдаткаў і іншыя эканамічныя выгады не-
пасрэдна ўласнікам, членам або ўдзельнікам. Гэта можа быць, нап-
рыклад, кампанія ўзаемнага страхавання, крэдытны саюз і г. д. 

Пры аб'яднанні бізнесу, якое ажыццяўляецца шляхам абмену до-
лей удзелу, пакупніком з'яўляецца арганізацыя, якая выпускае долі 
ўдзелу. Як правіла, пакупніком з'яўляецца тая з арганізацый, якія 
аб'ядноўваюцца, велічыня каторай, вымераная ў актывах, выручцы 
або прыбытку, значна перавышае велічыню іншых арганізацый, якія 
ўваходзяць у падлеглую аб'яднанню групу. Калі пры аб'яднанні бізне-
су ўдзельнічае больш двух арганізацый, для вызначэння пакупніка 
трэба вывучыць магчымасць надзялення правамі пакупніка арганіза-
цыі, якая стала ініцыятарам аб'яднання. 

Новая арганізацыя, створаная для ажыццяўлення аб'яднання бізне-
су, не абавязкова з'яўляецца пакупніком. Калі новая арганізацыя ство-
рана з мэтай выпуску долей удзелу для ажыццяўлення аб'яднання бізне-
су, то адно з прадпрыемстваў, якія існавалі да аб'яднання, павінна быць 
ідэнтыфікаванае як пакупнік. Аднак, калі новая арганізацыя перадае 
грашовыя сродкі ці іншыя актывы або прымае на сябе абавязацельства ў 
якасці кампенсацыі, яна прызнаецца пакупніком. 

Датай набыцця з'яўляецца дата, калі пакупнік атрымлівае кантроль 
над набытай арганізацыяй. На дату набыцця пакупнік павінен прызнаць 
асобна ад гудвілу ідэнтыфікаваныя набытыя актывы, прынятыя абавя-
зацельствы і любую непадкантрольную долю ў набытай арганізацыі. 
Каб задавальняць умовам прызнання ў рамках выкарыстання метаду 
пакупкі, набытыя актывы і прынятыя абявязацельствы павінны на дату 
набыцця адпавядаць вызначэнням актываў і абавязацельстваў, вы-
кладзеным у Канцэптуальных прынцыпах фінансавай справаздачнасці. 
Пакупнік можа прызнаць і такія актывы і абавязацельствы, якія набытае 
прадпрыемства раней не прызнавала ў сваѐй фінансавай справаздач-
насці. У якасці прыкладу можна прывесці фірменны знак, патэнт або 
адносіны з кліентамі, якія набытае прадпрыемства раней не прызнавала 
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як актывы, паколькі яно распрацоўвала іх уласнымі сіламі і спісвала 
адпаведныя выдаткі на расходы. 

На дату набыцця пакупнік абавязаны ацаніць ідэнтыфікаваныя 
набытыя актывы і прынятыя абавязацельствы па справядлівай вар-
тасці. Любую долю ў набытым прадпрыемстве, якую пакупнік не 
кантралюе, ѐн абавязаны ацаніць або па справядлівай вартасці, або як 
прапарцыянальную частку непадкантрольнай долі ў ідэнтыфікаваных 
чыстых актывах набытага прадпрыемства. Пакупнік можа вымераць 
долю, якая не кантралюецца ім, на аснове цэн актыўнага рынку доле-
вых інструментаў на дату набыцця прадпрыемства, трымальнікам 
якіх пакупнік не з'яўляецца. Аднак, калі цана актыўнага рынку на до-
левыя інструменты недаступная, пакупнік вымярае справядлівую вар-
тасць непадкантрольнай долі шляхам выкарыстання іншых метадаў 
ацэнкі. Яна можа ацэньвацца, напрыклад, як прапарцыянальная част-
ка непадкантрольнай долі ў ідэнтыфікаваных чыстых актывах набы-
тага прадпрыемства. 

У некаторых выпадках пакупнік атрымлівае кантроль над набытым 
прадпрыемствам, у капітале якога ѐн раней валодаў пэўнай долей. 
Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ называе такую аперацыю як 
паэтапнае аб'яднанне бізнесу (a business combination achieved in stages) 
або паступовае набыццѐ. Пры паэтапным аб'яднанні бізнесу пакупнік 
павінен пераацаніць долю капіталу, якой ѐн раней валодаў у набытым 
прадпрыемстве, па справядлівай вартасці на дату набыцця і прызнаць 
атрыманы ў выніку даход або расход, калі такі ѐсць, у складзе прыбытку 
або страт. 

У выніку здзелак па аб'яднанні бізнесу ўзнікае гудвіл, які вызнача-
ецца як рознасць паміж вартасцю набытай кампаніі і сумай ідэнты-
фікаваных частых актываў на дату набыцця. Вартасць набытай кам-
паніі вызначаецца як сукупнасць наступных велічынь:  

1) перададзеная кампенсацыя, ацэненая па справядлівай вартасці 
на дату набыцця;  

2) вартасць любой непадкантрольнай долі ў набытым прадпрыемстве;  
3) пры паэтапным аб'яднанні справядлівая вартасць непадкан-

трольнай долі на дату набыцця, якой пакупнік раней валодаў у набы-
тым прадпрыемстве.  

Непадкантрольная доля — гэта доля ўдзелу ў капітале даччы-
нага прадпрыемства, каторая не адносіцца прама або ўскосна на 
мацярынскую арганізацыю. Калі ад сукупнай сумы гэтых трох 
велічынь адняць суму ідэнтыфікаваных чыстых актываў на дату 
набыцця, атрымаем вартасць гудвілу. 

Калі сума чыстых актываў перавышае сукупнасць сум перададзе-
най кампенсацыі, мае месца выгадная пакупка (bargain purchases). 
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Раней для абазначэння  выгаднай  пакупкі  выкарыстоўваўся  тэрмін 
―адмоўны гудвіл‖ (negative goodwill), які ў цяперашняй рэдакцыі 
стандарта IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ не выкарыстоўваецца. Пры 
наяўнасці такога перавышэння пакупнік павінен прызнаць атрыманы 
даход як прыбытак на дату набыцця. Аднак перад тым, як прызнаць 
даход ад выгаднай пакупкі, пакупнік павінен праверыць правільнасць 
ідэнтыфікацыі ўсіх набытых актываў і прынятых абавязацельстваў,  
а таксама іх ацэнкі. 

Кампенсацыя, перададзеная пры аб'яднанні бізнесу, павінна быць 
ацэнена па справядлівай вартасці. Перададзеная кампенсацыя (consi-
deration transferred) можа быць у форме грашовых сродкаў або іншых 
актываў, простых або прывілейных долевых інструментаў, апцыѐнаў, 
варантаў, бізнесу ці даччынага прадпрыемства пакупніка, долей уд-
зельнікаў узаемных прадпрыемстваў і ўмоўнай кампенсацыі (con-
tingent consideration). Умоўная кампенсацыя — гэта, як правіла, 
абавязацельства пакупніка перадаць дадатковыя актывы або долі 
ўдзелу ў капітале былым уласнікам набытага прадпрыемства ў рам-
ках абмену на кантроль над набытым прадпрыемствам пры надыхо-
дзе пэўных будучых падзей або выканання іншых умоў. Аднак умоў-
ная кампенсацыя можа даць пакупніку права вярнуць раней перада-
дзеную кампенсацыю ў выпадку выканання пэўных умоў. 

Перададзеная кампенсацыя можа ўключаць актывы або абавяза-
цельствы пакупніка, балансавая вартасць якіх адрозніваецца ад спра-
вядлівай вартасці на дату набыцця. У такім выпадку пакупнік абавя-
заны пераацаніць перададзеныя актывы і абавязацельствы да іх спра-
вядлівай вартасці на дату набыцця і прызнаць атрыманыя даход або 
страты. Аднак часам перададзеныя актывы або абавязацельствы за-
стаюцца ў новым прадпрыемстве пасля аб'яднання бізнесу. Гэта можа 
мець месца тады, калі актывы або абавязацельствы перадаюцца не 
былым уласнікам, а набытаму прадпрыемству. У такім выпадку па-
купнік захоўвае кантроль над перададзенымі актывамі і абавяза-
цельствамі, у сувязі з чым ѐн павінен прызнаць іх па балансавай вар-
тасці непасрэдна перад датай набыцця. Даход або страты па актывах і 
абавязацельствах, кантроль над якімі захоўвае пакупнік, не прыз-
наюцца ні перад аб'яднаннем бізнесу, ні пасля яго. 

Пасля аб'яднання бізнесу ацэнка і ўлік набытых актываў, прыня-
тых абавязацельстваў, а таксама долевых інструментаў, выпушчаных 
пры аб'яднанні бізнесу, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з прадпісан-
нямі іншых стандартаў. Пакупнік у сваѐй фінансавай справаздачнасці 
павінен раскрыць інфармацыю, якая дае магчымасць карыстальнікам 
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ацаніць характар і фінансавыя наступствы аб'яднання бізнесу. Най-
больш важнымі для карыстальнікаў элементамі падлеглай раскрыццю 
інфармацыі з'яўляюцца працэнт набытых галасуючых долевых інст-
рументаў, асноўныя прычыны аб'яднання бізнесу і апісанне таго, якім 
чынам пакупнік атрымаў кантроль над набытым прадпрыемствам, 
справядлівая вартасць на дату набыцця перададзенай кампенсацыі і 
некаторыя іншыя звесткі, поўны пералік якіх прыведзены ў стандарце 
IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖. 

3.5.2. Асаблівасці аб'яднання бізнесу  
без перадачы кампенсацыі 

 
У некаторых выпадках пакупнік набывае кантроль на прадпрыем-

ствам і без перадачы кампенсацыі. Метад набыцця распаўсюджваецца 
і на такое аб'яднанне бізнесу. Абставіны, пад уплывам якіх пакупнік 
атрымлівае кантроль над прадпрыемствам без перадачы кампенса-
цыі, могуць быць наступныя: 1) прадпрыемства, якое набываецца, 
атрымлівае назад дастатковую колькасць сваіх уласных акцый, што, 
аднак, дазваляе пакупніку захаваць над ім кантроль; 2) закончылася 
права вета меншасці, якое раней утрымлівала пакупніка ад кантролю 
над набытым прадпрыемствам, у якім яму належыць большасць ак-
цый з правам голасу; 3) пакупнік і прадпрыемства, якое набываецца, 
згодны аб'яднаць свой бізнес толькі па дагаворы, адпаведна якому па-
купнік не перадае ніякага ўзнагароджання ў абмен на кантроль над 
набытым прадпрыемствам. 

Аб'яднанне бізнесу, пры якім акцыянеры падлеглых злучэнню арга-
нізацый дабравольна аб'ядноўваюць кантроль над усімі або, па сут-
насці, усімі сваімі чыстымі актывамі і аперацыямі, для дасягнення 
працяглага ўзаемнага размеркавання рызыкі і выгад, якія адносяцца да 
новай арганізацыі, называецца аб'яднаннем па дагаворы. У выніку мо-
жа адбыцца як юрыдычнае зліццѐ арганізацый, якія аб'ядноўваюцца, так 
і захаванне за далучаным бізнесам статуса даччынай арганізацыі. Аднак 
у любым выпадку пры аб’яднанні, якое ажыццяўляецца толькі на 
падставе дагавору, пакупнік павінен аднесці на ўладальнікаў арганіза-
цыі, каторая ім набываецца, суму яе чыстых актываў. 

Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ не рэгулюе адносіны, абумоў-
леныя сумеснай дзейнасцю, набыццѐм актываў або групы актываў, якія 
не ствараюць бізнес, а таксама аб'яднанне прадпрыемстваў або бізнесаў, 
што знаходзяцца пад агульным кантролем. Гэта такое аб'яднанне, пры 
якім усе прадпрыемствы і бізнесы кантралююцца аднымі і тымі ж 
фізічнымі або юрыдычнымі асобамі як да аб'яднання, так і пасля яго 
ажыццяўлення, і гэты кантроль не з'яўляецца часовым.  
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Аб'яднанне ў трактоўцы стандарта IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ 
цягне за сабой набыццѐ пакупніком кантролю над бізнесам, які раней 
пакупнік не кантраляваў. Таму, пры выкананні ўказаных вышэй умоў 
і абмежаванняў, юрыдычнае зліццѐ  гэта аб'яднанне дзвюх арга-
нізацый, пры якім актывы і абавязацельствы адной арганізацыі, якая 
ліквідуецца, пераходзяць да другой, або актывы і абавязацельствы 
абедзвюх арганізацый, якія ліквідуюцца, пераходзяць да новай арга-
нізацыі. Паслядоўнасць дзеянняў па распрацоўцы кансалідаванага ба-
лансу пры юрыдычным зліцці арганізацый паказана на малюнку 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Малюнак 3 .2  — Працэдура распрацоўкі кансалідаванага балансу  

пры аб'яднанні бізнесу па дагаворы 

 

Зліццѐ арганізацый ажыццяўляецца на аснове дагавора, які аднача-
сова з'яўляецца і ўстаноўчым дагаворам новай арганізацыі. Пры рас-
працоўцы кансалідаванага балансу праводзіцца паслядоўнае падсу-
моўванне ўсіх актываў і абавязацельстваў без пераацэнкі іх вартасці, ад-
нак з выключэннем узаемных разлікаў і абавязацельстваў. Цана фірмы 
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пры выкарыстанні такіх метадаў не вызначаецца і не ўлічваецца.  
Пры аб'яднанні, якое ажыццяўляецца толькі шляхам дагавору, па-

купнік павінен аднесці на ўладальнікаў набытага прадпрыемства пэў-
ную суму чыстых актываў, прызнаных у адпаведнасці са стандартам 
IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖. Долі ўдзелу ў капітале набытага прадпры-
емства, трымальнікі якіх не з'яўляюцца пакупнікамі, адлюстроўваюцца 
ў фінансавай справаздачнасці пакупніка як кантраляваная доля. Такі па-
дыход захоўваецца нават тады, калі ўсе долі ўдзелу ў капітале набытага 
прадпрыемства аднесены на непадкантрольную долю. 

У выпадку, калі аб'ядноўваюцца акцыянерныя таварыствы, у да-
гаворы неабходна прадугледзець суаднясенне і парадак абмену акцый 
таварыстваў, якія ліквідуюцца ў выніку зліцця, на акцыі нанава ство-
ранага таварыства, іх катэгорыі і іншыя аспекты такога зліцця. Калі 
адна з арганізацый захоўвае свой юрыдычны статус, яна павінна вы-
пусціць новыя акцыі ў аб’ѐме капіталу арганізацыі, якая спыніла сваѐ 
існаванне. 

Існуюць два метады распрацоўкі кансалідаванага балансу ў выпад-
ку аб'яднання бізнесу на аснове зліцця акцыянерных таварыстваў: ме-
тад уліку зліцця капіталаў і метад уліку зліцця маѐмасці. Метад уліку 
зліцця капіталаў  гэта спосаб распрацоўкі кансалідаванага балан-
су пры аб’яднанні бізнесу, які прадугледжвае захаванне акцый кампа-
ніі, каторая захоўвае свой юрыдычны статус, і абмен акцый падлег-
лых ліквідацыі акцыянерных таварыстваў на акцыі нанава створана-
га таварыства на аснове суаднясення ўласных капіталаў арганіза-
цый, якія аб'ядноўваюцца. Такое паглынанне дробнай кампаніі больш 
буйной называецца амальгамацыяй. 

 
Юрыдычнае аб'яднаненне арганізацый разгледзім на наступным прыкладзе. 

Дапусцім, адбылося вертыкальнае аб'яднанне двух акцыянерных таварыстваў, якія 

ажыццяўляюць розныя стадыі будаўнічага працэсу, у адно акцыянернае таварыства 

на аснове зліцця капіталаў. Акцыянернае таварыства ―Домбуд‖, статутны капітал 

якога падзелены на 23 400 простых акцый намінальнай вартасцю 75 000 руб. за ак-

цыю, далучае да сябе акцыянернае таварыства ―Будканструкцыя‖ са статутным 

капіталам, падзеленым на 9 000 простых акцый намінальнай вартасцю 50 000 руб. за 

акцыю. Пасля зліцця ліквідаванае акцыянернае таварыства захоўвае юрыдычны ста-

тус даччынага прадпрыемства, назва якога завод ―Будканструкцыя‖ акцыянернага та-

варыства ―Домбуд‖. У працэсе зліцця акцыі таварыства ―Будканструкцыя‖ павінны 

быць скасаваны і заменены на акцыі таварыства ―Домбуд‖ у колькасці, вызначанай 

на аснове суаднясення ўласных капіталаў двух указаных таварыстваў.  

Кансалідаваны баланс акцыянернага таварыства ―Домбуд‖ на момант зліцця з ак-

цыянерным таварыствам ―Будканструкцыя‖ прыведзены ў табліцы 3.5. Як вынікае з 

гэтай табліцы,  чыстыя  актывы  акцыянернага  таварыства  ―Домбуд‖ складаюць 
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4 763 – 937 = 3 826 млн р., 

 

а акцыянернага таварыства ―Будканструкцыя‖ — 

 

1 365 – 617 = 748 млн р. 

 

 
 
 
 

Табліца 3 .5  — Кансалідацыя балансаў акцыянерных таварыстваў ―Домбуд‖  

і ―Будканструкцыя‖ па метадзе зліцця капіталаў, млн руб. 

Паказчыкі 

Акцыянер-
нае тава-

рыства 

―Домбуд‖ 

Акцыянер- 
нае таварыс-

тва ―Будканс-

трукцыя‖ 

Баланс акцыянернага таварыства 
―Домбуд‖ пасля зліцця 

зводны кансалідаваны 

Актыў  

1. Доўгатэрміновыя ак-

тывы 
3 693 863 4 556 4 556 

2. Кароткатэрміновыя 

актывы 
1 070 502 1 572 1 572 

3. Баланс 4 763 1 365 6 128 6 128 

Пасіў 

4. Статутны капітал 1 755 450 2 205 2 098 

5. Прызнаная ў капіта-

ле пераацэнка маѐмас-
ці 

1 013 177 1 190 1 190 

6. Эмісійны даход 496 — 496 603 

7. Неразмеркаваны 

прыбытак мінулых га-
доў  

562 121 683 683 

8. Кароткатэрміновыя 

абавязацельствы 
937 617 1 554 1 554 

9. Баланс 4 763 1 365 6 128 6 128 

 

Суаднясенне чыстых актываў у разліку на адну акцыю акцыянернага таварыства 

―Будканструкцыя‖ да акцыянернага таварыства ―Домбуд‖ складае 

 

(748 : 9 000) : (3 826 : 23 400) = 0,50831, 

 

таму акцыянеры таварыства ―Будканструкцыя‖ ў абмен на свае 9 000 простых акцый 



 
162 

атрымаюць  

 

9 000 × 0,50831 = 4 575 акцый 

 

акцыянернага таварыства ―Домбуд‖ намінальнай вартасцю 75 000 руб. Пасля такой 

канверсіі акцый таварыства ―Будканструкцыя‖ ў акцыі таварыства ―Домбуд‖, яго ста-

тутны фонд, падзелены на  

 

23 400 + 4 575 = 27 975 акцый, 

 

складзе 

 

75 × 27 975 = 2 098 125 тыс. руб.  2 098 млн руб, 

 

а акцыянеры былога акцыянернага таварыства ―Будканструкцыя‖ будуць валодаць  

 

(3 826 + 748) : 27 975 × 4 575 = 748 млн руб. 

 

чыстых актываў акцыянернага таварыства ―Домбуд‖, што раўняецца велічыні ўлас-

нага капіталу ліквідаванай арганізацыі. Аднак зводная велічыня статутнага капіталу 

дзвюх арганізацый перавышае статутны капітал нанава зарэгістраванай арганізацыі на  

 

2 205 – 2 098 = 107 млн руб. 

 

па прычыне памяншэння сукупнай намінальнай вартасці нанава выпушчаных акцый 

у параўнанні з намінальнай вартасцю скасаваных акцый 

 

(4 575 × 75) – (9 000 × 50) = – 106 875 тыс. руб. 

 

Гэта азначае, што акцыі далучанага акцыянернага таварыства ―Будканструкцыя‖ 

акцыянернае таварыства ―Домбуд‖ выкупіла за 

 

4 575 × 75 = 343 125 тыс. руб., 

 

атрымаўшы такім чынам эмісійны даход у памеры 106 875 тыс. руб. Таму ў кансалі-

даваным балансе мацярынскай арганізацыі эмісійны даход дасягне сумы  

 

496 + 107 = 603 млн руб. 

 

У адпаведнасці з планам рахункаў, зацверджаным Міністэрствам фінансаў Рэс-

публікі Беларусь для айчынных арганізацый, эмісійны даход разам са змяненнем вар-

тасці асноўных сродкаў, нематэрыальных і іншых доўгатэрміновых актываў у выніку 

пераацэнкі ўлічваецца на рахунку 83 ―Дабавачны капітал‖. Паколькі стандарт IAS-1 

патрабуе падачы артыкулаў, якія адрозніваюцца па характары або функцыі асобна, то 

ў мацярынскай арганізацыі ўзнікае неабходнасць у складанні спачатку наступнай 

рэкласіфікацыйнай праводкі па дэбеце рахунку 83 ―Дабавачны капітал‖  

(1 190 + 496 = 1 686 млн руб.), крэдыце рахункаў 3831 ―Эмісійны даход ад продажу 
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звычайных акцый‖ (496 млн руб.) і 3891 ―Пераацэнка актываў‖ (1 190 млн руб.). Пас-

ля гэтага неабходна зрабіць карэкціровачную праводку па дэбеце рахунку 3801 ―Звы-

чайныя акцыі‖ і крэдыце рахунку 3831 ―Эмісійны даход ад продажу звычайных ак-

цый‖ на суму 107 млн руб. 

 

Паслядоўнасць распрацоўкі кансалідаванага балансу па метадзе 
зліцця капіталаў пры далучэнні адной арганізацыі да другой паказана 
на малюнку 3.3. Як вынікае з прыведзенай схемы, складанню канса-
лідаванага балансу папярэднічаюць наступныя дзеянні: разлік велі-
чынь уласных сродкаў, вызначэнне суаднясення капіталаў, канверсія 
акцый, вызначэнне статутнага капіталу і карэкціроўка эмісійнага да-
ходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 3 .3  — Працэс кансалідацыі балансаў па метадзе 

зліцця капіталаў 

 

Зліццѐ двух або некалькіх кампаній, у выніку якога яны перастаюць 
існаваць як самастойныя юрыдычныя асобы, называецца статут-
най кансалідацыяй. Пры стварэнні на аснове двух або некалькіх ак-
цыянерных таварыстваў новага таварыства, ажыццяўляецца канверсія 
акцый падлеглых ліквідацыі таварыстваў у акцыі новага таварыства 
зыходзячы з чыстай вартасці маѐмасці арганізацый, падлеглых аб'яд-
нанню. Метад уліку зліцця маѐмасці  гэта спосаб распрацоўкі 
кансалідаванага балансу пры аб'яднанні бізнесу, які прадугледжвае 
выпуск акцый нанава ствараемага акцыянернага таварыства і абмен 
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акцый ранейшых таварыстваў на аснове велічыні іх чыстых актываў 
і аб'яўленай намінальнай вартасці падлеглых выпуску акцый.  

 
У папярэднім прыкладзе было разгледжана аб'яднанне арганізацый з выкары-

станнем метаду ўліку зліцця капіталаў. Цяпер разгледзім прыклад аб'яднання ар-
ганізацый з выкарыстаннем метаду ўліку зліцця маѐмасці на прыкладзе тых жа акцы-
янерных таварыстваў ―Домбуд‖ і ―Будканструкцыя‖. Уявім, што ў выніку зліцця 
гэтых арганізацый ствараецца новае акцыянернае таварыства ―Домбудканструкцыя‖, 
якое выпускае звычайныя акцыі намінальнай вартасцю 100 тыс. руб. за штуку.  
У сувязі з гэтым абмену падлягаюць як акцыі таварыства ―Домбуд‖, так і акцыі тава-
рыства ―Будканструкцыя‖. Паколькі выпушчаныя раней акцыі ўцягнутых у зліццѐ 
акцыянерных таварыстваў канверсуюцца ў акцыі ўзнікаючага акцыянернага тава-
рыства ―Домбудканструкцыя‖ на аснове чыстай вартасці актываў кожнага тава-
рыства, падлеглага ліквідацыі, неабходна на аснове балансаў на момант ліквідацыі 
ацаніць іх вартасць. Разлік вартасці чыстых актываў кожнага акцыянернага тава-
рыства прыве-дзены ў табліцы 3.6. 

  

Табліца 3 .6  —  Кансалідацыя балансаў акцыянерных таварыстваў ―Домбуд‖  

і ―Будканструкцыя‖ па метадзе зліцця маѐмасці, млн руб. 

Паказчыкі 
Акцыянернае 

таварыства 

―Домбуд‖ 

Акцыянернае 
таварыства 

―Будканс-
трукцыя‖ 

Баланс акцыянернага тава-
рыства ―Домбудканструк-

цыя‖  

Зводны Кансалідаваны 

Актыў 

1. Пазаабаротныя актывы 3 693 863 4 556 4 556 

2. Абаротныя актывы 1 070 502 1 572 1 572 

3. Баланс 4 763 1 365 6 128 6 128 

Пасіў 

4. Кароткатэрміновыя 

абавязацельствы 
937 617 1 554 1 554 

5. Чыстыя актывы (рад. 3  

 рад. 4) 
3 826 748 4 574 4 574 

6. Баланс 4 763 1 365 6 128 6 128 

7. Колькасць простых ак-

цый, якія атрымаюць ак-

цыянеры (рад. 5 : 100 000) 

38 260 7 480 45 740 45 740 

 

Як вынікае з табліцы 3.6, статутны капітал акцыянернага таварыства ―Домбуд-

канструкцыя‖ ў кансалідаваным балансе вызначыўся ў памеры 4 574 млн руб, які па-

дзелены на 4 574 000 000 : 100 000 = 45 740 простых акцый, з каторых 3 826 000 000 : 

: 100 000 = 38 260 простых акцый будзе належаць акцыянерам ліквідаванага 
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таварыства ―Домбуд‖ і 748 000 000 : 100 000 = 7 480 простых акцый – акцыянерам 

ліквідаванага таварыства ―Будканструкцыя‖. 

 

Паслядоўнасць распрацоўкі кансалідаванага балансу па метадзе 
зліцця маѐмасці пры стварэнні на аснове некалькіх арганізацый новай 
арганізацыі паказана на малюнку 3.4. Як і ў выпадку выкарыстання 
метаду ўліку зліцця капіталаў, распрацоўка кансалідаванага балансу 
па метадзе зліцця маѐмасці таксама прадугледжвае некалькі этапаў. 
Гэта разлік чыстых актываў, канверсія старых акцый у акцыі новай 
арганізацыі і вызначэнне яе статутнага капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнак 3 .4  —  Працэс кансалідацыі балансаў  

па метадзе зліцця маѐмасці 

 
За перыяд, на працягу якога вялося аб'яднанне, у фінансавай спра-

ваздачнасці даецца найменне і апісанне арганізацый, якія аб'ядноў-
ваюцца, указваецца прынятыя для мэт рахункаводства дата аб'яднан-
ня і метад уліку. Падлягае таксама раскрыццю сума актываў і абавяза-
цельстваў, якія ўносіць кожная арганізацыя пры аб'яднанні бізнесу, 
колькасць выпушчаных для абмену акцый, а таксама любая іншая 
дзейнасць, якую было вырашана ажыццявіць у працэсе аб'яднання. 
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Выбраны метад распрацоўкі кансалідаванага балансу ўказваецца 
ва ўстаноўчым дагаворы новай арганізацыі. Паколькі ѐн закранае ін-
тарэсы ўласнікаў усіх арганізацый, падлеглых зліццю, яго выбар па-
вінен быць адпаведным чынам абгрунтаваны і раскрыты ў растлу-
мачэннях да кансалідаванай справаздачы нанава створанай ар-
ганізацыі. 

Пры аб'яднанні бізнесу, перад усім, шляхам абмену долямі ўдзелу, 
пакупнік — гэта, які правіла, арганізацыя, якая выпускае долі ўдзелу 
ў капітале. Аднак пры некаторых аб'яднаннях выпускаючая долі 
ўдзелу ў капітале арганізацыя можа з'яўляцца арганізацыяй, падлег-
лай набыццю. Таму стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ адрознівае 
пакупніка з юрыдычнага пункту гледжання (legal acquirer) ад па-
купніка для мэт уліку (accounting acquirer). 

Пакупнік з юрыдычнага пункту гледжання выпускае каштоўныя 
паперы, у большасці выпадкаў — акцыі. Значыць, ѐн прадае долі ў 
сваім капітале, пакупніком якіх з'яўляюцца ўласнікі арганізацыі, ка-
торая далучаецца да пакупніка з юрыдычнага пункту гледжання.  
У сувязі з гэтым уласнікі арганізацыі, якая далучаецца, з'яўляюцца 
пакупнікамі для мэт уліку. Узнікае зваротнае набыццѐ (reverie 
acquisition), якое адбываецца ў тым выпадку, калі арганізацыя, вы-
пускаючая каштоўныя паперы (пакупнік з юрыдычнага пункту погля-
ду), індэнтыфікуецца як арганізацыя, падлеглая набыццю пакупніком, 
вызначаным для мэт уліку. Пакупнік для мэт уліку ў якасці кампенса-
цыі за долі ў капітале пакупніка з юрыдычнага пункту гледжання пе-
радае чыстыя актывы арганізацыі, якая далучаецца.  

Часам, пры зваротным набыцці, некаторыя ўласнікі арганізацыі, 
якая далучаецца (пакупніка для мэт уліку), не абменьваюць свае до-
левыя інструменты на акцыі пакупніка з юрыдычнага пункту гле-
джання. Чыстыя актывы такіх уласнікаў класіфікуюцца як непадкан-
трольная доля ў кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, падрых-
таванай пасля зваротнага набыцця. Гэта абумоўлена тым, што ўлас-
нікі набытай арганізацыі, якія не удзельнічаюць у абмене сваіх доле-
вых інструментаў на акцыі пакупніка з юрыдычнага пункту гледжан-
ня, маюць толькі долю ў выніках і чыстых актывах аб'яднанай гаспа-
дарчай групы. У такім выпадку набытая арганізацыя захоўвае юры-
дычны статус і з'яўляецца даччынай арганізацыяй пакупніка з юры-
дычнага пункту гледжання. Непадкантрольная доля павінна адлюст-
роўваць прапарцыянальную долю меншасці да аб'яднання ў баланса-
вай вартасці чыстых актываў далучанай арганізацыі. 
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3.5.3. Кансалідацыя балансаў пры аб'яднанні 
бізнесу шляхам прамой пакупкі арганізацыі 

 
Прамая пакупка  гэта аб'яднанне бізнесу шляхам перадачы 

грашовых сродкаў, іх эквівалентаў або іншых актываў, уключаючы і 
чыстыя актывы, якія ствараюць бізнес, у выніку якой адна з арга-
нізацый, пакупнік, атрымлівае кантроль над чыстымі актывамі і 
аперацыямі іншай арганізацыі, якая набываецца. Такі кантроль узні-
кае або можа быць вызначаны, калі набытчык у выніку аб'яднання 
набывае больш паловы простых акцый (долі ў маѐмасці) арганізацыі, 
якая набываецца, або атрымлівае права распараджацца больш чым 
паловай акцый з правам голасу гэтай арганізацыі шляхам пагаднення 
з іншымі акцыянерамі. Кантроль узнікае і тады, калі набытчык на ас-
нове статуту або пагаднення можа вызначаць бягучую фінансавую і 
гаспадарчую палітыку арганізацыі, прызначаць і звальняць боль-
шасць членаў савета дырэктараў або аналагічнага органа кіравання, 
прадстаўляць большасць галасоў пры вырашэнні пытанняў на іх па-
сяджэннях.  

Завяршэнню аперацыі прамой пакупкі могуць папярэднічаць эта-
пы набыцця акцый дадзенай арганізацыі. Першапачаткова набытчык 
купленыя акцыі і долі адлюстроўвае ў сваѐй справаздачнасці як 
фінансавыя ўкладанні, у выніку чаго могуць узнікнуць адносіны па 
тыпу мацярынскай і даччынай арганізацыі. Першапачатковая вар-
тасць набыцця арганізацыі ацэньваецца набытчыкам на дату набыцця 
і ўключае ў сябе суму выплачаных грашовых сродкаў або вартасць 
маѐмасці, перададзенай у абмен за атрыманы кантроль над гэтай ар-
ганізацыяй. Калі набыццѐ ажыццяўляецца па этапах, то велічыня вар-
тасці набыцця раўняецца сумарнай вартасці асобных набытых частак, 
вызначаных на дату ажыццяўлення аперацыі. 

Набыццѐ арганізацыі ў цэлым як гаспадарчага комплексу або да-
лучэнне ў выніку набыцця кантрольнага пакета акцый аказвае ўплыў 
на метады кансалідацыі балансаў. Пасля набыцця кантрольнага паке-
та акцый аднаго акцыянернага таварыства другім акцыянерным тава-
рыствам, які дае права на кваліфікаваную большасць галасоў, яго 
прадстаўнік мае магчымасць на сходзе акцыянераў правесці рашэнне 
аб далучэнні гэтай арганізацыі да свайго акцыянернага таварыства. 
Пры прыняцці такога рашэння адбываецца кансалідацыя балансу 
даччынай арганізацыі з балансам мацярынскай арганізацыі па метадзе 
набыцця. 

Спосаб кансалідацыі балансаў пры аб'яднанні бізнесу на аснове 
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набыцця кантрольнага пакета акцый і праведзенага на сходзе ак-
цыянераў рашэння аб далучэнні даччынай арганізацыі да мацярын-
скай называецца метадам уліку “пакупка-далучэнне”. Паслядоў-
насць распрацоўкі кансалідаванага балансу па метадзе ―пакупка-да-
лучэнне‖ пры стварэнні на аснове некалькіх арганізацый новай ар-
ганізацыі паказана на малюнку 3.5.  

Па стане на момант аб'яднання актывы і абавязацельствы падлег-
лага ліквідацыі акцыянернага таварыства павінны быць пераацэнены. 
У працэсе пераацэнкі ажыццяўляецца ідэнтыфікацыя маѐмасці арга-
нізацыі, якая далучаецца да набытчыка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малюнак 3 .5 .  —  Працэс кансалідацыі балансаў  

па метадзе ―пакупка-далучэнне‖ 

Ідэнтыфікацыя маѐмасці  гэта працэс параўнання маѐмасных 
аб'ектаў са сфармаванымі раней іх характарыстыкамі. Набытыя і 
ідэнтыфікаваныя актывы і абавязацельствы ўлічваюцца як асобныя 
аб'екты ў кансалідаваным балансе набытчыка, калі адпавядаюць 
наступным крытэрыям: 

1) пакупнік пераканаўся ў іх рэальнасці, колькаснай і вартаснай 
вымернасці; 

2) існуе верагоднасць атрымаць або страціць у будучыні экана-
мічныя выгады, якія звязаны з гэтымі актывамі або абавязацельс-твамі; 

3) можна зрабіць дакладную ацэнку іх справядлівай вартасці. 

Пераацэнка актываў і абавязацельстваў  
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У працэсе ідэнтыфікацыі не прызнаюцца абавязацельствы, калі 
яны з'яўляюцца вынікам намераў або выдаткаў, якія мяркуецца па-
несці ў выніку пакупкі. Аднак пакупнік павінен прызнаць рэзервы, 
звязаныя з кампенсацыямі працаўнікам падлеглай ліквідацыі аргані-
зацыі ў сувязі са спыненнем іх найму, закрыццѐм вытворчых магут-
насцей, ліквідацыяй асартыменту вырабаў, скасаваннем кантрактаў і 
кампенсацыяй іншых выдаткаў, звязаных з ліквідацыяй дадзенай ар-
ганізацыі. Таму ў выніку ідэнтыфікацыі абавязацельстваў у балансе 
падлеглай ліквідацыі арганізацыі можа змяняцца вартасць не толькі 
актываў, але і абавязацельстваў, а таксама расходаў і даходаў. 

Як вынікае з прыведзенай на малюнку 3.5 схемы, зрабіўшы пера-
ацэнку актываў і абавязацельстваў даччынай арганізацыі, трэба выз-
начыць статутны капітал мацярынскай арганізацыі пасля далучэння 
даччынай арганізацыі, долю меншасці, а таксама дзелавую рэпута-
цыю набытай арганізацыі і ажыццявіць абмен яе акцый на акцыі 
мацярынскай кампаніі. 
 

Працэс кансалідацыі балансаў па метадзе ―пакупка-далучэнне‖ разгледзім на 

прыкладзе прыведзеных раней умоўных акцыянерных таварыстваў ―Домбуд‖ і ―Буд-

канструкцыя‖. Дапусцім, акцыянернае таварыства ―Домбуд‖ набыло 80% звычайных 

акцый акцыянернага таварыства ―Будканструкцыя‖ за 517 млн руб. Вынікі пераацэн-

кі актываў акцыянернага таварыства ―Будканструкцыя‖ раскрывае таблі- 

ца 3.7.  

 

Табліца 3 .7  —  Кансалідацыя балансаў акцыянерных таварыстваў ―Домбуд‖  

і ―Будканструкцыя‖ шляхам прамой пакупкі першым другога, 

млн руб. 

Паказчыкі 

Акцыянер-
нае тава-

рыства 
―Домбуд‖ 

Акцыянернае таварыства 
―Будканструкцыя‖ 

Кансалідаваны 

баланс акцы-
янернага тава-

рыства 

―Домбуд‖  

Да пера-
ацэнкі маѐ-

масці 

Пасля пера-
ацэнкі маѐ-

масці 

Актыў 

1. Асноўныя сродкі 3 176 863 1 047 4 223 

2. Доўгатэрміновыя 
фінансавыя ўкладанні 

517    

3.Запасы і выдаткі 574 502 484 1 058 

4. Кароткатэрміновыя 

фінансавыя ўкладанні 
496   496 

5. Баланс 4 763 1 365 1 531 5 777 
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Пасіў 

6. Статутны капітал 1 755 450 450 1 845 

7. Прызнаная ў капітале  

пераацэнка маѐмасці 
1 013 177 343 1 055 

8. Эмісійны даход 496 — — 496 

9. Неразмеркаваны прыбы-

так мінулых гадоў 
562 121 32 594 

10. Даход ад выгаднай па-

купкі 
— — — 143 

 

Заканчэнне табліцы 3 .7  

Паказчыкі 

Акцыянер-
нае тава-

рыства 
―Домбуд‖ 

Акцыянернае таварыства 
―Будканструкцыя‖ 

Кансалідаваны 

баланс акцы-
янернага тава-

рыства 

―Домбуд‖  

Да пера-

ацэнкі маѐ-
масці 

Пасля пера-

ацэнкі маѐ-
масці 

11. Кароткатэрміновыя 

абавязацельствы 
937 617 617 1 554 

12.Умоўныя абавязацельствы — — 89 89 

13. Баланс 4 763 1 365 1 531 5 777 

 

Як вынікае з табліцы 3.7, у выніку пераацэнкі прырост чыстых актываў акцы-

янернага таварыства ―Будканструкцыя‖ складае 

 

(1 531 – 617)  (1 365 – 617) = 166 млн руб. 

 

На гэту суму часова, да завяршэння працэсу аб'яднання, павялічваецца дабавачны 

фонд указанай арганізацыі, які складзе 

 

177 + 166 = 343 млн руб. 

 

Пасля пераацэнкі актываў і абавязацельстваў набытай арганізацыі вызначаюцца 

яе чыстыя актывы, якія параўноўваюцца з велічынѐй выплачаных набытчыкам гра-

шовых сродкаў узамен на атрыманае права кантролю. Разлічанае ў выніку такога па-

раўнання адхіленне характарызуе дзелавую рэпутацыю набытай арганізацыі (гудвіл). 

Стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ характарызуе гудвіл як актыў, што ўяўляе са-

бой будучыя эканамічныя выгады, каторыя ўзнікнуць у выніку выкарыстання іншых 

актываў, набытых пры аб'яднанні бізнесу, і якія не ідэнтыфікуюцца і не прызнаюцца 

паасобку. 

У нашым прыкладзе чыстыя актывы набытай арганізацыі вызначыліся ў памеры 

 

1 531  617 = 914 млн руб., 
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з якіх доля меншасці складае 

 

914  (100  80) : 100 = 183 млн руб. 

 

Аднак у некаторых выпадках, асабліва калі аб'яднанне бізнесу з'яўляецца прыму-

совым продажам, мае месца перавышэнне вартасці набытых актываў над сумай пера-

дадзенай кампенсацыі разам з непадкантрольнай доляй у набытым прадпрыемстве. 

Гэта выгадная пакупка, даход ад якой стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ прадпіс-

вае адлюстроўваць у складзе прыбытку або страт на дату набыцця. У нашым 

прыкладзе, паколькі акцыянернае таварыства ―Домбуд‖ набыло кантрольны пакет 

акцый таварыства ―Будканструкцыя‖ за 517 млн руб., велічыня выгаднай пакупкі 

вызначыцца ў суме 

914  183  517 = 214 млн руб. 

 

Аднак перад тым, як прызнаць даход ад выгаднай пакупкі (gain on a 
bargain purchase), пакупнік павінен паўторна разгледзець пытанне пра 
тое, ці правільна ѐн ідэнтыфікаваў усе набытыя актывы і прынятыя 
абавязацельствы. У выніку паўторнай ідэнтыфікацыі могуць быць 
прызнаныя дадатковыя актывы або абавязацельствы. Затым неабходна 
перагледзець працэдуры, якія выкарыстоўваліся для ацэнкі ідэнтыфіка-
ваных актываў і абавязацельстваў. Пакупнік павінен прызнаць на дату 
набыцця нават і існуючыя ўмоўныя абавязацельствы (contingent 
liabilities), наперакор стандарту IAS-37 ―Рэзервы, умоўныя абавяза-
цельствы і ўмоўныя актывы‖, які прадпісвае не прызнаваць умоўныя 
абавязацельствы ў справаздачы аб фінансавым стане.  

 

Напрыклад, у працэсе паўторнай ідэнтыфікацыі абавязацельстваў акцыянернага 

таварыства ―Будканструкцыя‖ прызнаны ўмоўныя абавязацельствы, звязаныя з не-

закончанымі судовымі справамі, у якія была ўцягнута далучаная арганізацыя, і нявы-

кананымі гарантыямі на карысць трэціх асоб. Найлепшая разліковая ацэнка гэтых 

абавязацельстваў вызначылася ў суме 89 млн руб. Прызнанне ў кансалідаваным ба-

лансе такіх умоўных абавязацельстваў паменшыць неразмеркаваны прыбытак на ўка-

заную суму, якая складзе 

 

121 – 89 = 32 млн руб., 

 

што ў канчатковым выніку паменшыць яго чыстыя актывы, якія складуць 

 

914 – 89 = 825 млн руб. 

 

Доля меншасці складзе 

 

825 × (100 – 80) : 100 = 165 млн руб., 
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а даход ад выгаднай пакупкі — 

 

825 – 165 – 517 = 143 млн руб. 

 

Як вынікае з табліцы 3.7, пасля далучэння акцыянернага таварыства ―Будкан-

струкцыя‖ да акцыянернага таварыства ―Домбуд‖ актывы апошняга паменшацца на  

517 млн руб. за кошт скасавання доўгатэрміновых фінансавых інвестыцый у выглядзе 

акцый далучанага таварыства. Агульная вартасць актываў аб'яднанай арганізацыі 

складзе 5 777 млн руб. Статутны капітал паменшыцца на намінальную вартасць ска-

саваных акцый у суме 360 млн руб., аднак павялічыцца атрыманы прыбытак на суму 

даходу ад выгаднай пакупкі ў памеры 143 млн руб. 

У нашым прыкладзе пры распрацоўцы кансалідаванага балансу акцыянернага та-

варыства ―Домбуд‖ набытыя  

9 000  80 : 100 = 7 200 акцый 

 

таварыства ―Будканструкцыя‖ анулююцца, а астатнія  

 

9 000  7 200 = 1 800 акцый, 

 

намінальная вартасць якіх раўняецца 

 

1 800  50  = 90 000 тыс. руб., 

 

абменьваюцца на акцыі таварыства ―Домбуд‖ па намінальнай вартасці акцый апош-

няга, якая складае 75 000 руб. Іх колькасць вызначыцца ў памеры  

 

90 000 000 : 75 000 = 1 200 акцый,  

 

пасля чаго статутны фонд акцыянернага таварыства ―Домбуд‖ будзе раўняцца 

 

(23 400 + 1 200)  750 = 1 845 000 тыс. руб. 

 

Для завяршэння распрацоўкі кансалідаванага балансу аб'яднанага бізнесу неаб-

ходна вызначыць рэшткавую велічыню прызнанай у капітале пераацэнкі маѐмасці, 

якой і будуць збалансаваныя актывы з капіталам і абавязацельствамі. У нашым 

прыкладзе гэта велічыня складзе 

 

5 777 – 1 845 – 496 – 594 – 143 – 1 555 – 89 = 1 055 млн руб. 

 

Пры ажыццяўленні аб'яднання бізнесу пакупнік нясе пэўныя вы-
даткі. Гэта аплата кансультацыйных, юрыдычных, уліковых і іншых 
паслуг, камісійныя выплаты пасрэднікам, а таксама іншыя выдаткі. 
Пакупнік абавязаны адлюстраваць усе выдаткі, звязаныя з набыццѐм, 
як расходы тых перыядаў, калі былі атрыманыя паслугі і панесеныя 
расходы. 



 
173 

Прыведзеныя вышэй методыкі набыцця арганізацый і кансалі-
дацыі балансаў стандарт IFRS-3 ―Аб'яднанне бізнесу‖ не апісвае. Ён 
вызначае толькі прынцыпы і патрабаванні ў дачыненні да таго, як па-
купнік прызнае і ацэньвае ў сваѐй фінансавай справаздачнасці ідэн-
тыфікаваныя набытыя актывы, прынятыя абавязацельствы і любую 
долю ў набытым прадпрыемстве, якую ѐн не кантралюе. Указаныя 
методыкі не супярэчаць як указанаму стандарту, так і нацыянальным 
нарматыўным актам, таму яны могуць выкарыстоўвацца ў адпавед-
ных выпадках пры аб'яднанні бізнесу. 

 
3.6. Арганізацыйныя аспекты  
сегментнай справаздачнасці 

 
У сучасных умовах гаспадарання павышэнне фінансавай устойлі-

васці і канкурэнтаздольнасці патрабуе дыверсіфікацыі дзейнасці ар-
ганізацыі. У выніку адбываецца пераход ад монавытворчасці да 
шматпрофільных тэхналогій з шырокай наменклатурай прадукцыі. 
Буйныя арганізацыі вырабляюць і рэалізуюць, як правіла, некалькі 
відаў прадукцыі, работ і паслуг, ажыццяўляюць адначасова вытвор-
чую, гандлѐвую, транспартную і іншыя віды дзейнасці.  

Структурныя падраздзяленні арганізацыі могуць знаходзіцца ў 
розных рэгіѐнах і краінах, а асобныя вытворчасці  мець розны 
тэхнічны ўзровень. Усѐ гэта аказвае адпаведны ўплыў на ўмовы і вы-
нікі гаспадарчай дзейнасці, што абумоўлівае неабходнасць дыферэн-
цыяцыі інфармацыі на асобныя састаўныя часткі, якія характары-
зуюць накірункі або геаграфічныя раѐны дзейнасці арганізацыі. Таму 
дзейнасць арганізацыі для мэт атрымання дэталізаванай інфармацыі 
можна раздзяліць на асобныя справаздачныя сегменты. Фарміраванне 
інфармацыі па такіх сегментах патрэбна як знешнім, так і ўнутраным 
карыстальнікам. 

Сегмент у перакладзе з лацінскай мовы абазначае адрэзак або час-
тку чаго-небудзь. Сегментная справаздачнасць раскрывае інфарма-
цыю аб частцы дзейнасці арганізацыі ў пэўных гаспадарчых умовах, 
абмежаваных выдзеленымі аперацыйным сегментам або геаграфічнай 
вобласцю, шляхам падачы вызначанага пераліку справаздачных па-
казчыкаў. Яна дапамагае правільна ацаніць эфектыўнасць розных 
кірункаў бізнесу. Пры выдзяленні інфармацыі па справаздачных сег-
ментах прымаюцца пад увагу палітычныя, агульнаэканамічныя, ва-
лютныя, крэдытныя і цэнасныя віды рызыкі, якім можа падвяргацца 
дзейнасць арганізацыі. Разам з тым ацэнка рызыкі пры выдзяленні 
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інфармацыі па справаздачных сегментах не прадугледжвае яе даклад-
нае колькаснае вымярэнне. 

Прынцыпы падачы інфармацыі па сегментах выкладзены ў між-
народным стандарце фінансавай справаздачнасці IFRS-8 ―Апера-
цыйныя сегменты‖. Указаны стандарт выкарыстоўваецца тымі кам-
панія-мі, якія свабодна рэалізуюць свае долевыя або даўгавыя каш-
тоўныя паперы на адкрытых рынках. Калі фінансавая справаздача 
змяшчае як кансалідаваную справаздачнасць мацярынскай арганіза-
цыі, якая пападае ў сферу выкарыстання ўказанага стандарта, так і яе 
асобную справаздачнасць, сегментная інфармацыя патрабуецца толь-
кі ў канса-лідаванай справаздачнасці. 

Аперацыйны сегмент (operating segment) стандарт IFRS-8 ―Апера-
цыйныя сегменты‖ трактуе наступным чынам. Гэта кампанент прад-
прыемства:  

1) які выкарыстоўваецца ў дзейнасці, ад якой яно можа генерыра-
ваць даходы і несці расходы, уключаючы даходы і расходы, якія звя-
заны з аперацыямі з іншымі кампанентамі таго ж прадпрыемства;  

2) аперацыйныя вынікі каторага рэгулярна разглядаюцца кіраў-
ніком прадпрыемства, які адказвае за аперацыйныя рашэнні ў да-
чыненні да рэсурсаў, падлеглых размеркаванню на сегмент;  

3) па якім ѐсць дыскрэтная фінансавая інфармацыя.  
Аперацыйны сегмент можа ажыццяўляць такія віды дзейнасці, якія 

пакуль што не прыносяць даход. Напрыклад, да атрымання даходу 
аперацыйным сегментам могуць лічыцца аперацыі па ўводзе ў экс-
плуатацыю кампанента прадпрыемства. Аднак галаўны офіс або не-
каторыя функцыянальныя аддзелы карпарацыі, якія сістэматычна не 
атрымліваюць даходы, сегментамі быць не могуць. Планы ўзнагаро-
джанняў пасля заканчэння працоўнай дзейнасці таксама не з'яўля-
юцца аперацыйнымі сегментамі. 

Аперацыйны сегмент лічыцца справаздачным, калі значная велі-
чыня яго выручкі атрымана ад продажу знешнім пакупнікам. Пры 
гэтым павінна выконвацца адна з наступных умоў: 

1) выручка ад продажу знешнім пакупнікам і ад аперацый з 
іншымі сегментамі дадзенай арганізацыі складае не менш 10% агуль-
най сумы выручкі ўсіх сегментаў; 

2) фінансавы вынік дадзенага сегмента складае не менш 10% су-
марнага прыбытку або сумарных страт усіх сегментаў арганізацыі; 

3) актывы дадзенага сегмента складаюць не менш 10% сумарных 
актываў усіх сегментаў арганізацыі. 

Пералік сегментаў арганізацыя вызначае самастойна. На спра-
ваздачныя сегменты, выдзеленыя пры падрыхтоўцы фінансавай спра-
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ваздачнасці, павінна прыходзіцца не менш 75% выручкі, прыбытку 
або актываў арганізацыі. Калі выдзеленыя справаздачныя сегменты 
не забяспечваюць указаныя аб'ѐмы, неабходна або ўзбуйніць выдзе-
леныя, або выдзеліць дадатковыя сегменты. Пры такой сітуацыі не-
калькі відаў прадукцыі, работ або паслуг могуць быць аб'яднаны ў 
адзін сегмент на аснове падабенства па ўсіх або большасці фактараў, 
якія фарміруюць сегмент. 

Выдзяленне справаздачных сегментаў (reportable segments) уклю-
чае тры этапы. Першы этап заключаецца ў праверцы выканання 
патрэбных умоў для выдзялення сегмента. Пры выдзяленні апера-
цыйных сегментаў пад увагу прымаюцца наступныя фактары: 

1) прызначэнне тавараў, работ і паслуг; 
2) працэс іх вытворчасці; 
3) пакупнікі і спажыўцы; 
4) метады продажу і размеркавання; 
5) сістэмы кіравання дзейнасцю арганізацыі. 
На другім этапе правяраецца выкананне дастатковасці выручкі, 

прыбытку або актываў для выдзялення сегмента. У выпадку вы-
канання адной з указаных вышэй трох умоў выдзялення сегментаў 
пераходзяць да трэцяга этапу, сутнасць якога заключаецца ў разліку 
долі выручкі ўсіх справаздачных сегментаў у агульнай выручцы ар-
ганізацыі. Калі гэта доля раўняецца або больш 75 %, то справаздач-
ныя сегменты лічыцца выдзеленымі. 

Пры выбары таго або іншага сегмента заўсѐды неабходна ўлічваць 
патрабаванні карыстальнікаў такой справаздачнасці. Інфармацыя па 
справаздачных сегментах павінна быць слушнай, надзейнай і параў-
нальнай. Справаздачны сегмент, выдзелены ў папярэднім перыядзе, 
як правіла, павінен выдзяляцца і ў наступным перыядзе.  

Пасля выдзялення сегментаў неабходна вырашыць пытанне аб па-
дачы інфармацыі, якая раскрывае дзейнасць сегментаў. Арганізацыя 
павінна раскрываць сегментную інфармацыю, якая дае магчымасць ка-
рыстальнікам ацаніць характар і фінансавыя наступствы яе дзей-насці, а 
таксама эканамічнае асяроддзе, у якім яна вядзе сваю дзейнасць. Для 
гэтага неабходна па кожным перыядзе, за які падаецца справаздача аб 
сукупным прыбытку, раскрыць: 

1) агульную інфармацыю; 
2) інфармацыю аб заяўленых у справаздачнасці прыбытку або 

стратах сегмента, актывы сегмента (segment assets), абавязацельствы 
сегмента (segment liabilities) і аснову ацэнкі; 

3) зверку агульных сум даходаў сегмента (reconciliations of the 
totals of segment revenues), прыбытку або страт сегмента (reported 
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segment profit or loss), актываў і абавязацельстваў сегмента, а таксама 
іншых істотных паказчыкаў сегмента з адпаведнымі паказчыкамі ар-
ганізацыі.  

Агульная інфармацыя ўключае фактары, каторыя выкарыстоўва-
ліся для ідэнтыфікацыі справаздачных сегментаў, якімі могуць быць 
адрозненні ў прадуктах і паслугах, геаграфічных абласцях, нарматыў-
на-прававых базах, а таксама камбінацыі розных фактараў. Прыво-
дзіцца інфармацыя аб агрэгацыі розных сегментаў, якія валодаюць 
падобнымі эканамічнымі характарыстыкамі. У агульнай інфармацыі 
раскрываюцца віды прадуктаў і паслуг, якія прыносяць даход кожна-
му справаздачнаму сегменту. 

Дзейнасць некаторых арганізацый не асноўваецца на адрозненнях 
у прадуктах і паслугах або геаграфічных абласцях. Справаздачныя 
сегменты такой арганізацыі могуць адлюстроўваць даход, атрыманы 
ад шырокага дыяпазону розных прадуктаў і паслуг, або, наадварот, 
некалькі справаздачных сегментаў такой арганізацыі могуць выраб-
ляць аднолькавыя работы і паслугі. Аналагічным чынам справаздач-
ныя сегменты арганізацыі могуць трымаць актывы ў розных геаг-
рафічных абласцях і паведамляць аб даходах, атрыманых у гэтых аб-
ласцях, як і некалькі справаздачных сегментаў могуць працаваць у 
адной геаграфічнай вобласці. 

Арганізацыя павінна адлюстроўваць даходы ад знешніх кліентаў 
па кожным прадукце і кожнай паслузе або групе падобных прадуктаў 
і паслуг, акрамя выпадкаў, калі адсутнічае патрэбная інфармацыя або 
расходы на яе распрацоўку празмерна вялікія. Арганізацыя таксама 
павінна раскрыць інфармацыю аб ступені сваѐй залежнасці ад ас-
ноўных кліентаў. Калі даходы ад аперацый з адным знешнім кліентам 
складаюць 10% і больш ад даходаў арганізацыі, то неабходна рас-
крыць назву асноўнага кліента і суму даходаў, якую паказвае кожны 
сегмент у дачыненні да гэтага кліента. Група прадпрыемстваў, якія 
знаходзяцца пад агульным кантролем, павінна лічыцца як адзін 
кліент. Аналагічным чынам нацыянальны ўрад, органы кіравання 
правінцыямі і тэрыторыямі, мясцовыя органы кіравання і прадпрыем-
ствы, якія знаходзяцца пад кантролем такога ўрада або органа кіра-
вання, павінны лічыцца як адзін кліент. 

Арганізацыі павінны падаваць наступную інфармацыю па геа-
графічных абласцях: 1) даходы ад знешніх кліентаў, якія адносяцца 
на краіну паходжання арганізацыі і на ўсе залежныя краіны ў цэлым, 
з якіх арганізацыя атрымлівае даходы; 2) доўгатэрміновыя актывы, 
акрамя фінансавых інструментаў, адкладзеных падатковых актываў, 
планаў узнагароджанняў пасля завяршэння працоўнай дзейнасці і 
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правоў, якія ўзнікаюць па дагаворах страхавання, размешчаных у 
краіне паходжання арганізацыі і ва ўсіх іншых замежных краінах, дзе 
арганізацыя трымае актывы. Калі даходы ад знешніх кліентаў, якія 
адносяцца на асобную краіну, або актывы ў якой-небудзь краіне ака-
жуцца істотнымі, то такія даходы і актывы павінны быць раскрыты 
асобна.  

Арганізацыя павінна раскрыць аснову для аднясення даходаў ад 
знешніх кліентаў на асобныя краіны. Заяўленыя сумы павінны грун-
тавацца на фінансавай інфармацыі, якая выкарыстоўваецца для скла-
дання фінансавай справаздачнасці арганізацыі. Калі патрэбнай інфар-
мацыі няма ў наяўнасці, а выдаткі на яе падрыхтоўку вельмі вялікія, 
то такі факт арганізацыя павінна раскрыць у сваѐй справаздачнасці.  
У цяперашні час не ва ўсіх краінах патрабуецца раскрыццѐ сегмент-
най інфармацыі, хаця карыстальнікі адносяцца да яе з усѐ большым 
зацікаўленнем. У Еўрапейскім Саюзе, напрыклад, рэкамендуецца рас-
крываць толькі інфармацыю аб продажы. Аднак у некаторых краінах, 
напрыклад у Вялікабрытаніі, патрабаванні да раскрыцця сегментнай 
інфармацыі ў большай меры адпавядаюць міжнародным стандартам 
фінансавай справаздачнасці. 

 
 

3.7. Метадычныя падыходы  
стандарта IFRS-8 ―Аперацыйныя сегменты‖ 
да распрацоўкі сегментнай справаздачнасці  

 
Элементамі сегментнай справаздачнасці з'яўляюцца даходы, рас-

ходы, актывы і абавязацельствы. Ацэнка прыбытку або страт, а так-
сама сукупныя актывы павінны адлюстроўвацца па кожным справаз-
дачным сегменце. Арганізацыя павінна раскрываць ацэнку абавяза-
цельстваў па кожным справаздачным сегменце, калі такая сума рэгу-
лярна падаецца на разгляд кіраўніку, які прымае аперацыйныя ра-
шэнні. Сума кожнага адлюстраванага ў справаздачнасці артыкула 
сегмента павінна адпавядаць ацэнцы, пададзенай указанаму кіраўніку 
для выкарыстання апошнім пры прыняцці рашэнняў па размерка-
ванні рэсурсаў для сегмента і ацэнкі вынікаў яго дзейнасці. 

Даходы і расходы справаздачных сегментаў указваюцца ў справа-
здачы аб прыбытках і стратах і вызначаюцца па тых жа правілах, што 
і па арганізацыі ў цэлым, аднак з некаторымі асаблівасцямі і выклю-
чэннямі. Даходы сегмента (segment revenues) уяўляюць сабой выруч-
ку ад рэалізацыі прадукцыі, выканання работ і аказання паслуг у 
пэўным геаграфічным рэгіѐне або выручку пэўнага галіновага кампа-
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нента. Гэта можа быць таксама частка агульнай выручкі арганізацыі, 
якая абгрунтавана прыходзіцца на дадзены сегмент. Яны могуць 
складвацца як з даходаў ад рэалізацыі прадукцыі, работ і паслуг 
знешнім пакупнікам і кліентам, так і з даходаў ад аперацый з іншымі 
сегментамі гэтай жа арганізацыі.  

Расходамі сегмента (segment expenses) называюцца расходы, якія 
могуць быць непасрэдна аднесены на сегмент або шляхам іх размер-
кавання паміж некалькімі сегментамі на аснове абгрунтаванай базы 
такога размеркавання. Арганізацыі могуць выкарыстоўваць розныя 
спосабы размеркавання паміж справаздачнымі сегментамі даходаў, 
расходаў, актываў і абавязацельстваў. Спосаб размеркавання дахо-
даў, расходаў, актываў і абавязацельстваў залежыць ад характару 
аб'ектаў уліку, відаў дзейнасці, адасобленасці справаздачных сегмен-
таў. Пры неабходнасці размеркавання паміж сегментамі агульных 
расходаў можа выкарыстоўвацца прыѐм іх лакалізацыі. Лакалізацыя 
расходаў  гэта паступовае ступеньчатае дзяленне агульных рас-
ходаў, абумоўленых вытворчасцю і рэалізацыяй прадукцыі і паслуг, 
якія ўваходзяць у склад розных аперацыйных або геаграфічных сег-
ментаў на аснове выкарыстання розных баз размеркавання да таго 
часу, пакуль яны не будуць поўнасцю размеркаваны паміж сег-
ментамі.  

Арганізацыя павінна раскрываць наступныя паказчыкі па кожным 
сегменце: 

1) даходы, атрыманыя ад знешніх кліентаў; 
2) даходы ад аперацый з другімі аперацыйнымі сегментамі гэтай 

жа арганізацыі; 
3) працэнтныя даходы і расходы; 
4) знос і амартызацыю; 
5) істотныя артыкулы даходаў і расходаў, якія раскрываюцца 

адпаведна стандарту IAS-1 ―Падача фінансавай справаздачнасці‖; 
6) долю прадпрыемства ў прыбытку або стратах асацыяваных прад-

прыемстваў і сумеснай дзейнасці, улік якіх вядзецца па метадзе доле-
вага ўдзелу; 

7) расход або даход па падатку на прыбытак; 
8) істотныя неграшовыя артыкулы акрамя зносу і амартызацыі; 
9) суму інвестыцый у асацыяваныя прадпрыемствы і сумесную 

дзейнасць, улік якіх вядзецца па метадзе долевага ўдзелу; 
10) сумы прыросту доўгатэрміновых актываў акрамя фінансавых 

інструментаў, адкладзеных падатковых актываў, актываў планаў уз-
нагароджанняў пасля заканчэння працоўнай дзейнасці і правоў, якія 
ўзнікаюць па дагаворах страхавання. 



 
179 

Інфармацыя аб дзейнасці справаздачнага сегмента павінна падрых-
тоўвацца ў адпаведнасці з уліковай палітыкай арганізацыі. Паказчык, 
які прыняты ў якасці базы размеркавання, павінен быць зафіксаваны 
ў загадзе аб уліковай палітыцы арганізацыі. У выпадку, калі сегмен-
там з'яўляецца адасобленае структурнае падраздзяленне арганізацыі, 
яго ўліковая палітыка не павінна адрознівацца ад агульнай уліковай 
палітыкі арганізацыі. Аднак можа выкарыстоўвацца і спецыяльная 
ўліковая палітыка сегмента, якая дапаўняе агульную. У спецыяльнай 
уліковай палітыцы вызначаюцца склад даходаў і расходаў сегмента, 
правілы іх размеркавання, метады ўзаемных залікаў і іншыя аспекты 
сегментнай справаздачнасці. Выбраныя метады размеркавання дахо-
даў, расходаў, актываў і абавязацельстваў паміж справаздачнымі сег-
ментамі павінны паслядоўна пераходзіць ад аднаго справаздачнага 
перыяду да другога. 

Патрэбныя фарматы сегментнай справаздачнасці арганізацыі рас-
працоўваюць самастойна, улічваючы патрэбнасці тых кіраўнікоў, якія 
прымаюць аперацыйныя рашэнні. Пры размеркаванні рэсурсаў паміж 
сегментамі і вызначэнні вынікаў іх дзейнасці кіраўнікі могуць выка-
рыстоўваць больш адной ацэнкі прыбытку або страт апера-цыйнага 
сегмента, яго актываў і абавязацельстваў. У такім выпадку паказаныя 
ў сегментнай справаздачнасці велічыні павінны адпавядаць той ацэн-
цы, якая, па меркаванні кіраўніцтва, найбольш пас-лядоўна выконвае 
прынцыпы вымярэння адпаведных сум у фінан-савай справаздач-
насці. Арганізацыя павінна даць растлумачэнні характару любых ад-
розненняў паміж ацэнкамі прыбытку або страт, актываў і абавяза-
цельстваў справаздачных сегментаў і арганізацыі ў цэлым.  

Для раскрыцця справаздачнай інфармацыі аб расходах сегмента 
найбольш падыходзіць класіфікацыя па іх характары, прыведзеная ў 
табліцы 3.8. Рознасць паміж даходамі і расходамі сегмента паказвае 
яго фінансавы вынік. Звычайна вызначаецца аперацыйны вынік.  

 

Як відна з прыведзенага ў табліцы 3.8 прыкладу, асноўная ўвага кіраўніцтва і ме-

неджараў арганізацыі павінна быць скіравана на дзейнасць аўтамабільнага транс-

парту, паколькі гэты сегмент з'яўляецца стратным. Доля выручкі гэтага сегмента ў 

агульнай выручцы арганізацыі, без уключаных у яе падаткаў, складае  

 

2 164 : 8 043  100 = 26,9%,  

 

што сведчыць аб істотным значэнні дадзенага сегмента для дзейнасці арганізацыі. 

Нельга не звярнуць увагу і на тое, што гэты сегмент  

 

759 : (1 799 + 759)  100 = 29,7% 
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сваіх паслуг аказвае іншым сегментам арганізацыі, таму прычынай страт можа быць 

неабгрунтаванае трансфертнае цэнаўтварэнне. 

 

У сегментнай справаздачы аб прыбытках і стратах раскрываюцца 
наступныя паказчыкі: велічыня выручкі з выдзяленнем выручкі ад 
продажу знешнім пакупнікам і іншым сегментам, фінансавы вынік, 
сума капітальных укладанняў, амартызацыйных адлічэнняў і іншыя 
паказчыкі. Яны ўзаемазвязаны з паказчыкамі зводнай справаздачы аб 
прыбытках і стратах арганізацыі. У тлумачальнай запісцы арганіза-
цыя можа ўказваць віды тавараў, работ і паслуг, уключаных у спра-
ваздачны аперацыйны сегмент або раскрываць склад кожнай геа-
графічнай вобласці. 

Фарміраванне расходаў, даходаў, актываў і абавязацельстваў спра-
ваздачнага сегмента павінна ажыццяўляцца з выкананнем наступных 
патрабаванняў. Пры фарміраванні інфармацыі аб выручцы справаз-
дачнага сегмента ад аперацый з іншымі сегментамі перадачы паміж 
імі павінны ацэньвацца на аснове тых цэн, якія фактычна выкарыс-
тоўваюцца арганізацыяй. Парадак цэнаўтварэння на прадукцыю, ра-
боты і паслугі, якія рэалізуюцца паміж сегментамі, падлягае раскрыццю 

 
Табліца 3 .8  —  Справаздача аб прыбытках  і стратах арганізацыі  

з выдзяленнем аперацыйных сегментаў, млн руб. 

Паказчыкі 

Аперацыйныя сегменты 
Нераз-
мерка-

ваная 

сума 

Агуль-

ныя па-

казчыкі 
аргані-

зацыі 

Вытвор-

часць 
прадук-

цыі 

Пера-

возка 

грузаў 

Рознічны 
гандаль 

1. Выручка 

1.1. Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, та-

вараў, работ і паслуг знешнім пакупнікам 

і кліентам 

5 351 2 099 16 443 1 148 25 041 

1.2. Выручка ад рэалізацыі прадукцыі, та-

вараў, работ і паслуг іншым сегментам 

арганізацыі 

523 759 — — 1 282 

1.3. Падаткі, якія ўключаюцца ў выручку ад 

рэалізацыі прадукцыі, тавараў, работ і паслуг 
990 388 3042 212 4 632 

1.4. Усяго выручкі за мінусам падаткаў 

(рад. 1.1 + рад. 1.2 – рад. 1.3) 
4 884 2 470 13 401 936 21 691 

2. Выдаткі 
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2.1. Закупка сыравіны, матэрыялаў і тавараў 1 194 1 108 12 722 371 15 395 

2.2. Змяненне запасаў сыравіны, матэ-

рыялаў і тавараў (прырост — мінус; па-

мяншэнне — плюс) 

119 (86) (158) 26 (99) 

2.3. Скарыстаныя сыравіна, матэрыялы і 

рэалізаваныя тавары па цэнах набыцця 

(рад. 2.1. ± рад. 2.2) 

1 313 1 022 12 564 397 15 296 

2.4. Выдаткі на атрыманыя паслугі 144 281 61 91 577 

 

Заканчэнне табліцы 3 .8  

Паказчыкі 

Аперацыйныя сегменты 
Нераз-
мерка-

ваная 

сума 

Агуль-
ныя па-

казчыкі 
аргані-

зацыі 

Вытвор-

часць 
прадук-

цыі 

Пера-
возка 
грузаў 

Рознічны 
гандаль 

2.5 Заработная плата 627 506 115 108 1 356 

2.6. Сацыяльныя выплаты 219 177 40 38 474 

2.7. Амартызацыя 331 475 42 64 912 

2.8. Іншыя вытворчыя і гандлѐвыя і 
адміністрацыйныя расходы 

79 133 23 35 270 

2.9. Усяго аперацыйных выдаткаў (сума 
радкоў 2.3 — 2.8) 

2 713 2 594 12 845 733 18 885 

3. Змяненні ў запасах гатовай прадукцыі і 

незавершанай вытворчасці (прырост — 

мінус; памяншэнне — плюс) 

(283) — — — (283) 

4. Работа, выкананая сегментам і ка-

піталізаваная ў актывах 
(128) (58) — — (186) 

5. Іншыя карэкціровачныя артыкулы — —    

6. Аперацыйны фінансавы вынік (рад. 1.4 – 

– рад. 2.9 ± рад. 3.1 ± рад. 3.2 ± рад. 3.3) 
1 760 (182) 556 203 2 337 

7. Сума капітальных укладанняў 175 106 82 30 393 

 
ў фінансавай справаздачнасці. Фінансавы вынік справаздачнага сег-
мента для падачы ў зводнай фінансавай справаздачнасці разлічваецца 
без паправак на долю меншасці. Запазычанасць па падатку на прыбы-
так не ўключаецца ў абавязацельствы справаздачнага сегмента. 

Вельмі важнымі элементамі сегментнай справаздачнасці з'яўля-
юцца балансавыя велічыні актываў і абавязацельстваў. Яны неабход-
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ны для вызначэння чыстых актываў сегмента і іншых паказчыкаў, з 
дапамогай якіх ацэньваецца і кантралюецца яго дзейнасць. Актывы 
сегмента  гэта частка справаздачы аб фінансавым стане ў вы-
глядзе матэрыяльных і нематэрыяльных каштоўнасцей, а таксама 
дэбіторскай завінавачанасці, якая можа ідэнтыфікавацца з пэўным 
сегментам і выкарыстоўваецца ім для вытворчасці пэўных тавараў, 
работ і паслуг, або для дзейнасці ў пэўным рэгіѐне. Абавязацельствы, 
якія ўзнікаюць пры вытворчасці і продажы асобных тавараў, выка-
нанні работ і аказанні пэўных паслуг, або ў выніку функцыянавання 
часткі арганізацыі ў іншым геаграфічным рэгіѐне называюцца абавя-
зацельствамі сегмента. Даныя, якія адносяцца да некалькіх справа-
здачных сегментаў, могуць размяркоўвацца паміж імі рознымі спо-
сабамі. У любым выпадку павінна быць абгрунтавана аснова для та-
кога размеркавання.  

Актывы і абавязацельствы, якія выкарыстоўваюцца двума або 
больш сегментамі, могуць быць размеркаваны паміж імі толькі ў тым 
выпадку, калі размяркоўваюцца адпаведныя расходы і даходы. Такія 
актывы як асноўныя сродкі галаўной арганізацыі, гудвіл, арганіза-
цыйныя расходы, грашовыя сродкі і некаторыя іншыя немагчыма 
ідэнтыфікаваць з дзейнасцю канкрэтнага сегмента. На практыцы яны 
не размяркоўваюцца паміж сегментамі і адносяцца на дзейнасць ар-
ганізацыі ў цэлым. Справаздачная форма, якая раскрывае інфарма-
цыю аб размеркаванні паміж аперацыйнымі сегментамі актываў, 
прыведзена ў табліцы 3.9.  

Інфармацыя аб абавязацельствах, якія звязаны з дзейнасцю пэў-
нага галіновага кампанента або ўзнікаюць пры вытворчасці і продажы 
тавараў, выкананні работ і аказанні паслуг у пэўным геаграфічным 
рэгіѐне дзейнасці арганізацыі, уяўляе сабой абавязацельствы сегмен-
та. Некаторыя віды бягучых абавязацельстваў адносна лѐгка ідэнты-
фікуюцца з дзейнасцю канкрэтнага сегмента. Гэта адносіцца, нап-
рыклад, да крэдыторскай запазычанасці пастаўшчыкам, персаналу, 
рэзерваў на гарантыйнае абслугоўванне, якія адносяцца да тавараў і 
паслуг дадзенага сегмента. 
 

Табліца 3 .9  —  Сегментная справаздача аб актывах арганізацыі  

з выдзяленнем аперацыйных сегментаў, млн р. 

Паказчыкі Аперацыйныя сегменты Нераз- Агуль-
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Вытвор-

часць 

прадукцыі 

Пера-

возка 

грузаў 

Рознічны 

гандаль 

мер-
каваная 

сума 

ныя  
паказ-

чыкі 

аргані-
зацыі 

1. Доўгатэрміновыя актывы 

1.1. Асноўныя сродкі 7 805 4 438 1 989 1 071 15 303 

1.2. Нематэрыяльныя актывы    99 99 

1.3. Даходныя ўкладанні ў 

матэрыяльныя каштоўнасці 
   103 103 

1.4. Укладанні ў доўгатэрміно-

выя актывы 
304 138 78 153 673 

 
Заканчэнне табліцы 3 .9  

Паказчыкі 

Аперацыйныя сегменты 

Нераз-
мер-

каваная 
сума 

Агуль-
ныя  

паказ-

чыкі 
аргані-

зацыі 

Вытвор-
часць 

прадукцыі 

Пера-
возка 

грузаў 

Рознічны 

гандаль 

1.5. Іншыя пазаабаротныя ак-

тывы 
     

1.6. Падрахунак па раздзеле 1 8 109 4 576 2 067 1 426 16 178 

2. Кароткатэрміновыя актывы 

2.1. Запасы і выдаткі 368 140 23 104 635 

2.2. Падаткі па набытых каш-

тоўнасцях 
24 9 1 7 41 

2.3. Гатовая прадукцыя і тавары 327  519  846 

2.4. Тавары адгружаныя, выка-

наныя работы і аказаныя пас-
лугі 

193    193 

2.5. Дэбіторская завінавача-

насць 
518 257 23 265 1063 

2.6. Кароткатэрміновыя ўкла-

данні 
   2 588 2 588 

2.7. Грашовыя сродкі    32 32 

2.8. Іншыя абавязацельствы      

2.9. Падрахунак па раздзеле 2 1 430 406 566 2 996 5 398 

3. Усяго 9 539 4 982 2 633 4 422 21 576 
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Аднак сегменты, якія не з'яўляюцца самастойнымі юрыдычнымі 

асобамі, не могуць атрымліваць банкаўскія крэдыты. Таму абавяза-
цельствы па пазыках і крэдытах адлюстроўваюцца ў справаздачнасці 
сегмента толькі тады, калі працэнты па іх адносяцца на яго расходы. 
Пры вызначэнні абавязацельстваў сегмента неабходна ўлічваць толькі 
тыя абавязацельствы, якія па сваім мэтавым прызначэнні адносяцца да 
гэтага сегмента.  

Змест справаздачнай формы, якая раскрывае інфармацыю аб раз-
меркаванні паміж аперацыйнымі сегментамі абавязацельстваў, прыве-
дзены ў табліцы 3.10.  

 
 

Табліца 3 .10  —  Сегментная справаздача аб абавязацельствах арганізацыі 
з выдзяленнем аперацыйных сегментаў, млн руб. 

Паказчыкі 

Аперацыйныя сегменты 

Неразмер-
кавана 

Агульныя 
паказчыкі 

арганізацыі 

Вытвор-
часць пра-

дукцыі 

Перавозка 
грузаў 

Рознічны 
гандаль 

1. Кароткатэрміновыя 

крэдыты і пазыкі 
  374  374 

2. Доўгатэрміновыя крэ-

дыты і пазыкі 
1 459 689  2 183 4 331 

3. Крэдыторская запазы-

чанасць 
367 215 405 378 1 365 

4. Іншыя віды абавяза-

цельстваў 
   106 106 

5. Усяго 1 826 904 779 2 667 6 176 

 
Змяненні ва ўліковай палітыцы, якія аказваюць істотны ўплыў на 

ацэнку і прыняцце рашэнняў зацікаўленымі карыстальнікамі, а такса-
ма прычыны гэтых змяненняў і ацэнка іх наступстваў у грашовым 
выражэнні, падлягаюць вылучанаму раскрыццю ў заўвагах да фінан-
савай справаздачнасці. Гэта тычыцца вызначэння справаздачных сег-
ментаў, спосабаў размеркавання паміж імі даходаў і расходаў. Пры 
змяненні ўліковай палітыкі інфармацыя па справаздачных сегментах 
за папярэднія справаздачныя перыяды павінна быць прыведзена ў 
адпаведнасць з уліковай палітыкай справаздачнага года. 

Паказчыкі ўсіх справаздачных сегментаў з улікам часткі аргані-
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зацыі, не ахопленай адпаведнымі сегментамі, павінны поўнасцю ад-
павядаць зводным паказчыкам фінансавай справаздачнасці арганіза-
цыі. Стандарт IFRS-8 ―Аперацыйныя сегменты‖ патрабуе ажыц-
цяўляць зверку сум, адлюстраваных у справаздачы аб фінансавым 
стане па справаздачных сегментах, з сумамі, адлюстраванымі ў спра-
ваздачы аб фінансавым стане арганізацыі. Такая зверка патрабуецца 
на кожную дату падачы справаздачы аб фінансавым стане. Калі арга-
нізацыя змяніла сваю структуру такім чынам, што гэта абумовіла 
змяненне справаздачных сегментаў, то адпаведная інфармацыя за 
больш раннія перыяды павінна быць пераразлічана, акрамя выпадкаў 
з празмерна высокімі расходамі на распрацоўку такой інфармацыі.  

Выкладзеныя метадычныя рэкамендацыі прызначаны для распра-
цоўкі сегментнай справаздачнасці для знешніх карыстальнікаў, якая 
з'яўляецца дапаўненнем да камплектаў апублікаванай фінансавай 
справаздачнасці арганізацыі. Аднак у выніку апрацоўкі інфармацыі 
кіраўніцкага ўліку бахгалтар-аналітык можа складаць унутраныя сег-
ментныя справаздачы для адміністрацыі арганізацыі. Мэта ўнутранай 
сегментнай справаздачнасці заключаецца ў забеспячэнні ўласнікаў і 
менеджараў поўнай, аператыўнай і праўдзівай інфармацыяй аб дзей-
насці структурных падраздзяленняў. Такая справаздачнасць не рэгу-
люецца ні міжнароднымі, ні нацыянальнымі стандартамі і з'яўляецца 
закрытай для знешніх карыстальнікаў.  

Перыядычнасць складання ўнутранай сегментнай справаздачнасці 
і падрабязнасць пададзенай у ѐй інфармацыі індывідуальныя для кож-
най арганізацыі і залежаць ад аб'екта і мэт кіравання. Пры распра-
цоўцы сегментнай справаздачнасці адміністрацыя павінна кіравацца 
прынцыпам эканамічнасці, у адпаведнасці з якім выдаткі на падрых-
тоўку такой справаздачнасці не павінны перавышаць эканамічны 
эфект ад яе выкарыстання. 
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Раздзел 4. РАСКРЫЦЦЁ ДАДАТКОВАЙ ІНФАРМАЦЫІ 
Ў АДПАВЕДНАСЦІ З ПАТРАБАВАННЯМІ МІЖНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТАЎ ФІНАНСАВАЙ СПРАВАЗДАЧНАСЦІ 
 

4.1. Стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ 
і яго канцэпцыя раскрыцця інфармацыі для ацэнкі 

рыначнай вартасці акцыянернага таварыства 
 

Прыбытак на акцыю (earnings per share) з'яўляецца шырока рас-
паўсюджаным паказчыкам, які выкарыстоўваецца для ацэнкі выні-каў 
дзейнасці кампаній, каторыя прайшлі лістынг на фондавай біржы. 
Разлічваць гэты паказчык і раскрываць яго ў фінансавай справаздач-
насці важна для вызначэння суаднясення прыбытку кампаніі і кошту 
яе акцый, якое дае аснову для ацэнкі рыначнай вартасці акцыянернага 
таварыства. Таму зыходзячы з паказчыка прыбытку на акцыю фонда-
вы рынак ацэньвае здольнасць кампаніі зарабляць прыбытак. 

Прыбытак на акцыю  гэта адзін з каэфіцыентаў рэнта-
бельнасці, які разлічваецца як адносіна чыстага прыбытку пасля вы-
платы падаткаў і дывідэндаў па прывілейных акцыях да сярэднеўзва-
жанай колькасці акцый у абарачэнні. Агульнаметадычныя падыходы 
да вызначэння прыбытку на акцыю і падачы гэтай інфармацыі кары-
стальнікам вызначаны міжнародным стандартам фінансавай справаз-
дачнасці IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖, які пачаў выкарыстоўвацца з 
2005 г., і замяніў стандарт, выдадзены ў 1997 г. Гэта інфармацыя 
бярэцца для параўнання вынікаў дзейнасці акцыянернага таварыства 
за некалькі справаздачных перыядаў, а таксама некалькіх акцыянер-
ных таварыстваў за адзін і той жа справаздачны перыяд. Указаным 
стандартам прадугледжваецца раскрыццѐ інфар-мацыі аб прыбытку 
на акцыю акцыянернымі таварыствамі, акцыі каторых як абарачаюц-
ца на рынку каштоўных папер, так і не абарачаюцца.  

Рада па міжнародных стандартах рахункаводства, прызнаючы 
важнасць гэтай інфармацыі, прыйшла да вываду, што прыбытак на 
акцыю павінен адлюстроўвацца непасрэдна ў справаздачы аб сукуп-
ным прыбытку. Для мэты разліку прыбытку на акцыю па даных 
кансалідаванай фінансавай справаздачнасці, каторы прыходзіцца на 
долю мацярынскай арганізацыі, выкарыстоўваюцца кансалідаваныя 
паказчыкі прыбытку або страт пасля іх карэкціроўкі на долю акцый, 
якую мацярынская арганізацыя не кантралюе. Калі арганізацыя рас-
крывае кампаненты даходаў і расходаў у асобнай справаздачы аб 
прыбытках і стратах так, як гэта выкладзена ў стандарце IAS-1 ―Па-
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дача фінансавай справаздачнасці‖, інфармацыя аб прыбытку на ак-
цыю таксама раскрываецца ў гэтай справаздачы. 

Арганізацыя раскрывае даныя аб прыбытку на акцыю нават тады, 
калі гэтыя паказчыкі адмоўныя, г. зн. пры стратнай дзейнасці. Паказ-
чыкі прыбытку на акцыю, разлічаныя на аснове інфармацыі аб 
фінансавым выніку ад дзейнасці, якая працягваецца, вызначаюцца 
зыходзячы з прыбытку, што прыходзіцца на долю трымальнікаў звы-
чайных акцый мацярынскай арганізацыі. Разлік ажыццяўляецца так-
сама і па кожным класе звычайных акцый мацярынскай арганізацыі, 
якія даюць права трымальнікам на іншы ўдзел ў прыбытку. Даныя 
прыводзяцца за ўсе перыяды падачы сукупнай справаздачы аб пры-
бытках і стратах. 

Інфармацыя аб прыбытку на акцыю можа быць паказана з наступ-
най дэталізацыяй: 1) прыбытак ад дзейнасці, якая працягваецца; 2) 
прыбытак ад звычайнай дзейнасці; 3) чысты прыбытак. Арганізацыя, 
якая раскрывае інфармацыю аб дзейнасці, падлеглай спыненню, па-
казчыкі прыбытку на акцыю, якія прыходзяцца на такую дзейнасць, 
павінна раскрываць або непасрэдна ў справаздачы аб сукупным пры-
бытку, або ў заўвагах да яе. Калі арганізацыя раскрывае і іншыя па-
казчыкі ў разліку на адну акцыю, якія распрацоўваюцца на аснове 
справаздачы аб сукупным прыбытку, яны прыводзяцца ў заўвагах да 
фінансавай справаздачнасці. 

Стандартам IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ прадугледжана выз-
начэнне базавага і разбаўленага прыбытку на звычайную акцыю. Ба-
завы прыбытак на акцыю (basis earnings per chare) разлічваецца тады, 
калі ў кампаніі есць толькі звычайныя акцыі пры ўмове, што на 
працягу года ў абарачэнні знаходзіцца аднолькавая іх колькасць. Калі 
колькасць акцый у абарачэнні на працягу года змяняецца, трэба выз-
начыць сярэднеўзважаную іх велічыню за год. У выпадку наяўнасці ў 
кампаніі неканверсоўных прывілейных акцый, дывідэнды на гэтыя 
акцыі павінны выключацца з чыстага прыбытку да разліку прыбытку 
на акцыю. 

Структура капіталу кампаній, у якіх няма аблігацый, прывілейных 
акцый або апцыѐнаў, што канверсуюцца ў звычайныя акцыі, называ-
ецца простай структурай капіталу (simple capital structure). Аднак ча-
ста кампаніі маюць складаную структуру капіталу (complex capital 
structure), якая ўключае канверсоўныя акцыі і аблігацыі, каторыя 
маюць патэнцыйную магчымасць разбавіць прыбытак на звычайную 
акцыю. Патэнцыйнае разбаўленне азначае, што чыясьці прапарцыя-
нальная доля ўласнасці ў кампаніі можа быць паменшана па прычыне 
павелічэння агульнай колькасці акцый у абарачэнні, якое можа 
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адбыцца ў выніку канвертацыі прывілейных акцый у звычайныя ак-
цыі або выканання апцыѐнаў. У сувязі з тым, што апцыѐны на акцыі, 
канверсоўныя прывілейныя акцыі і аблігацыі валодаюць патэнцыйнай 
магчымасцю разбавіць прыбытак на акцыю, іх называюць патэн-
цыйнымі звычайнымі акцыямі (potential ordinary share). 

Калі ў кампаніі складаная структура капіталу, яна павінна адлю-
строўваць два паказчыкі прыбытку на акцыю: базавы прыбытак на 
акцыю (basis earnings per share) і разбаўлены прыбытак на акцыю 
(diluted earnings per chare). Пры вылічэнні базавага прыбытку на ак-
цыю ў назоўнік формулы ўключаецца агульная сярэднеўзважаная 
колькасць звычайных акцый у абарачэнні, а пры вылічэнні разбаў-
ленага прыбытку на акцыю ў дадатак да звычайных акцый уклю-
чаюцца патэнцыйныя звычайныя акцыі. Другі паказчык указвае ак-
цыянерам на патэнцыянальна магчымы эфект разбаўлення (dilution) іх 
уласнасці ў кампаніі. Разбаўленне — памяншэнне прыбытку або па-
велічэнне страт на акцыю ў выніку дапушчэння, што канверсоўныя 
інструменты былі канверсаваны, апцыѐны або варанты былі выка-
наныя, а звычайныя акцыі былі выпушчаны пасля выканання агавора-
ных умоў. 

Як ужо было адзначана вышэй, велічыні базавага і разбаўленага 
прыбытку на акцыю прыводзяцца ў справаздачы аб сукупным пры-
бытку. Аднак стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ патрабуе рас-
крыцця і іншай інфармацыі, звязанай з разлікам прыбытку на акцыю. 
Арганізацыя, напрыклад, павінна раскрыць інфармацыю аб сумах, 
уключаных у лічнік формулы пры разліку базавага і разбаўленага 
прыбытку на акцыю, а таксама вынікі зверкі гэтых сум з прыбыткам 
або стратамі, якія прыходзяцца на долю мацярынскай арганізацыі за 
дадзены перыяд. Зверка павінна ўлічваць уплыў, які аказвае на пры-
бытак на акцыю кожны клас інструментаў, ад каторага залежыць гэты 
паказчык. 

Раскрываецца таксама інфармацыя аб сярэднеўзважанай колькасці 
звычайных акцый, скарыстанай пры разліку базавага і разбаўленага 
прыбытку на акцыю ў якасці назоўніка. Для карыстальнікаў важнай 
з'яўляецца інфармацыя аб інструментах, уключаючы акцыі, эмітаваныя 
пры надыходзе пэўных падзей, якія здольныя прывесці да разбаўлення 
базавага прыбытку на акцыю ў будучыні, аднак не былі ўключаныя ў 
разлік разбаўленага прыбытку на акцыю, паколькі ў ахопленыя справа-
здачнасцю перыяды іх эфект прыводзіў да антыразбаўлення 
(antidilution). Антыразбаўленне — гэта павелічэнне прыбытку на ак-
цыю ў выніку дапушчэння, што канверсоўныя інструменты былі кан-
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версаваны, апцыѐны або варанты былі выкананы, або звычайныя акцыі 
былі выпушчаны пасля выканання агавораныя умоў. 

Не менш важнай з'яўляецца інфармацыя аб здзелках са звычай-
нымі або з патэнцыяльна звычайнымі акцыямі, якія былі праведзены 
пасля заканчэння справаздачнага перыяду і якія істотна змянілі б па-
казчыкі прыбытку на акцыю, калі б былі здзейсны да заканчэння 
справаздачнага перыяду. Стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ пат-
рабуе раскрываць усю пералічаную сукупнасць інфармацыі. Для 
гэтай мэты неабходна выкарыстоўваць заўвагі і тлумачэнні да фі-
нансавай справаздачнасці. 

Пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 31 снежня 
2004 г. № 198 зацверджаны нацыянальны стандарт фінансавай справа-
здачнасці ―Прыбытак на акцыю‖, які, аднак, патрабуе некаторай дапра-
цоўкі, паколькі апошняя рэдакцыя міжнароднага аналага была прынята 
пазней даты прыняцця стандарта IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖. 

 
 

4.2. Разлік і падача ў фінансавай справаздачнасці 
базавага прыбытку на простую акцыю 

 
Базавы прыбытак або страты справаздачнага перыяду, якія належаць 

уладальнікам простых акцый, разлічваюцца як рознасць паміж часткай 
прыбытку, якая застаецца ў распараджэнні арганізацыі пасля падатка-
абкладання, іншых абавязковых плацяжоў у бюджэт і пазабюджэтныя 
фонды і налічанымі за справаздачны перыяд уладальнікам прыві-
лейных акцый сумамі дывідэндаў і працэнтаў па такіх безумоўных 
фінансавых абавязацельствах, як аблігацыі і вэксалі. Мэта падачы ін-
фармацыі аб базавым прыбытку на акцыю заключаецца ў тым, каб даць 
уяўленне аб долі ўладальніка кожнай звычайнай акцыі мацярынскай ар-
ганізацыі ў выніку яе дзейнасці за справаздачны перыяд.  

 

Калі, дапусцім, неразмеркаваны прыбытак справаздачнага года акцыянернага та-

варыства склаў 184 213 200 тыс. руб., а па прывілейных акцыях налічана дывідэндаў 

21 526 000 тыс. руб., то, пры адсутнасці іншых налічэнняў па безумоўных фінан-

савых абавязацельствах, якія выплачваюцца за кошт неразмеркаванага прыбытку, ба-

завы прыбытак справаздачнага перыяду, які належыць уладальнікам простых акцый, 

вызначыцца ў суме 

 

184 213 200  21 526 000 = 162 687 200 тыс. руб. 

 

Базавым прыбыткам на акцыю з'яўляецца сума чыстага прыбытку за 
перыяд, якая прыходзіцца на ўладальнікаў звычайных акцый, раздзеле-



 
191 

ная на сярэднеўзважаную колькасць звычайных акцый, якія знахо-
дзіліся ў абарачэнні на працягу перыяду. Вызначэнне базавага прыбыт-
ку на акцыю патрабуе ведання сутнасці такіх тэрмінаў, як акцыі ў аба-
рачэнні (shares outstanding), выкупленыя ў акцыянераў уласныя ак-цыі 
(treasure stocks) і сярэднеўзважаная колькасць звычайных акцый, якія 
знаходзіліся ў абарачэнні на працягу перыяду (weighted average number 
of ordinary shares outstanding during the period). 

У класічным разуменні акцыі ў абарачэнні  гэта акцыі, якія 
пастаянна абарачаюцца на фондавым рынку. Для вызначэння базава-
га прыбытку на простую акцыю ў якасці акцый у абарачэнні пры-
маюцца выпушчаныя акцыі (за вылікам выкупленых у акцыянераў), 
якія ўтрымліваюцца як уласныя акцыі. Да ўласных акцый, выкупле-
ных у акцыянераў, адносяцца акцыі таварыства, якія былі набыты 
эмітэн-там або кансалідаванай даччынай арганізацыяй і юрыдычна 
могуць быць паўторна выпушчаны або прададзены.  

Колькасць звычайных акцый, якія знаходзіліся ў абарачэнні на 
пачатак перыяду, скарэкціраваная на колькасць звычайных акцый, 
выкупленых або выпушчаных на працягу перыяду, памножаная на 
ўзважаны часавы каэфіцыент, называецца сярэднеўзважанай коль-
касцю акцый, якія знаходзіліся ў абарачэнні на працягу справаздач-
нага перыяду. Узважаны часавы каэфіцыент — гэта адносіна коль-
касці дзѐн, на працягу якіх акцыі знаходзіліся ў абарачэнні, да коль-
касці дзѐн у справаздачным перыядзе. Дапускаецца выкарыстанне 
прымальнага прыбліжанага сярэдняга значэння гэтай велічыні. 

 
Разгледзім наступны прыклад. Дапусцім, па даных рэестра акцыянераў у справаз-

дачным годзе ў абарачэнні знаходзіліся простыя акцыі ў колькасці, прыведзенай у 
табліцы 4.1.  

 

Табліца 4 .1  — Рух простых акцый у справаздачным перыядзе, шт. 

Дата апера-
цыі 

Змест аперацыі 
Выпушча-
ныя про-

стыя акцыі 

Выкупле-
ныя про-

стыя акцыі 

Простыя 
акцыі ў аба-

рачэнні 

1 студзеня Астатак на пачатак года   125 300 

14 сакавіка Выпуск акцый 13 590  138 890 

26 чэрвеня Выкуп уласных акцый  26 800 112 090 

7 верасня Выпуск акцый 12 540  124 630 

19 лістапада Выпуск акцый 6 350  130 980 

31 снежня Астатак на канец года 32 480 26 800 130 980 
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Як вынікае з гэтай табліцы, акцыі, выпушчаныя 14 сакавіка, знаходзіліся ў аба-
рачэнні ў справаздачным годзе 292 дні, 7 верасня — 115 дзѐн і 19 лістапада —  
42 дні. Значыць, узважаныя часавыя каэфіцыенты вызначацца ў наступных памерах 
для акцый, выпушчаных: 

а) 14 сакавіка — 292 : 365 = 0,8; 
б) 7 верасня — 115 : 365 = 0,315: 
в) 19 лістапада — 42 : 365 = 0,115. 
Акцыі, якія былі выкупленыя акцыянерным таварыствам 26 чэрвеня, аказаліся 

выключанымі з абарачэння на працягу 188 дзѐн. Таму ўзважаны часавы каэфіцыент 
для выкупленых акцый складзе 

 
188 : 365 = 0,515. 

 
Калі выкарыстаць разлічаныя каэфіцыенты для разліку сярэднеўзважанай коль-

касці звычайных акцый, якія знаходзіліся ў абарачэнні на працягу справаздачнага го-
да, атрымаем наступную велічыню: 

 
125 300 + (13 590 × 0,8) + (12 540 × 0,315) + (6 350 × 0,115) – 

– (26 800 × 0,515) = 127 042 акцыі, 
 

а базавы прыбытак справаздачнага перыяду на адну простую акцыю складзе 
 

162 687 200 : 127 042 = 1 281 тыс. руб. 
 

Сярэднеўзважаная колькасць простых акцый за справаздачны год 
карэкціруецца ў выпадках павелічэння статутнага фонду акцыянер-
нага таварыства за кошт яго ўласных сродкаў шляхам дадатковага 
выпуску акцый без іх аплаты або змянення намінальнай вартасці пры 
захаванні ранейшай працэнтнай долі ўдзелу ўсіх акцыянераў у ста-
тутным капітале арганізацыі і размяшчэння дадатковага выпуску про-
стых акцый па цане ніжэй за іх рыначную вартасць (ільготны вы-
пуск). Стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ звычайныя акцыі, якія 
выпускаюцца для бясплатнага размяшчэння або рэалізацыі за нязнач-
ную грашовую або іншую кампенсацыю пры выкананні пэўных умоў, 
агавораных у дагаворы, трактуе як звычайныя ўмоўна выпушчаныя 
акцыі (contingently issuable ordinary shares). 

Пры капіталізацыі (capitalization), бонуснай эмісіі (bonus issue) або 
драбленні акцый (share split) звычайныя акцыі распаўсюджваюцца ўжо 
сярод існуючых акцыянераў без дадатковага ўзнагароджання. У выніку 
бонуснай эмісіі, напрыклад, ажыццяўляецца выплата дывідэндаў акцы-
ямі. Таму колькасць звычайных акцый ў абарачэнні ўзрастае без па-
велічэння рэсурсаў арганізацыі. Стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ 
прадпісвае карэкціраваць колькасць звычайных акцый, якія знаходзіліся 
ў абарачэнні да гэтай падзеі, на прапарцыянальнае змяненне колькасці 
акцый так, як калі б гэта падзея адбылася ў пачатку самага ранняга з 
ахопленых справаздачнасцю перыядаў.  
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Дапусцім, 12 жніўня за кошт неразмеркаванага прыбытку акцыянернае тава-

рыства ажыццявіла дадатковы выпуск акцый з разліку адна дадатковая акцыя на 10 

простых акцый у абарачэнні па стане на 1 студзеня справаздачнага года. Значыць, 

дадатковы выпуск складзе 

 

125 300 : 10 = 12 530 акцый, 

 

а сярэднеўзважаная іх колькасць вызначыцца ў памеры 

 

125 300 + 12 530 + (13590 × 0,8) + (12 540 × 0,315) + 

+ (6 350 × 0,115) – (26 800 × 0,515) = 139 610 акцый. 

 

Кансалідацыя звычайных акцый, як правіла, памяншае колькасць ак-
цый у абарачэнні без адпаведнага памяншэння рэсурсаў арганізацыі. 

Беларускі стандарт фінансавай справаздачнасці ―Прыбытак на ак-
цыі‖ прадугледжвае некалькі іншыя методыкі разліку сярэднеўзва-
жананай колькасці акцый. Гэта велічыня вызначаецца шляхам пад-
сумоўвання здабыткаў колькасці простых акцый, якія знаходзяцца ў 
абарачэнні на першую дату кожнага месяца справаздачнага перыяду, на 
колькасць месяцаў, на працягу якіх колькасць акцый у абарачэнні заста-
валася нязменнай, і дзялення атрыманай сумы на колькасць месяцаў у 
справаздачным перыядзе.  

Пры выпуску простых акцый па цане ніжэй рыначнай для разліку 
іх сярэднеўзважанай колькасці выкарыстоўваецца колькасць акцый на 
першую дату кожнага месяца да ўказанага выпуску, памножаная на 
карэкціруючы каэфіцыент. Апошні разлічваецца дзяленнем рыначнай 
цаны простай акцыі ў абарачэнні ў апошні дзень перад ільготным вы-
пускам на сярэднюю разліковую цану такой акцыі. Для вызначэння 
разліковай цаны простай акцыі спачатку вызначаецца сума рыначнай 
вартасці простых акцый, якія знаходзіліся ў абарачэнні да ільготнага 
выпуску, і грашовых сродкаў, атрыманых ад ільготнага выпуску. 
Атрыманая агульная сума дзеліцца на колькасць акцый у абарачэнні 
пасля ільготнага выпуску.  

Нацыянальным стандартам ―Прыбытак на акцыю‖ прадугледжана 
таксама методыка вызначэння прыбытку на адну простую акцыю ў 
выпадку рэарганізацыі акцыянерных таварыстваў шляхам іх зліцця 
або далучэння. У такім выпадку колькасць простых акцый таварыс-
тваў, якія спынілі сваю дзейнасць, прыводзіцца да адзінага эквіва-
ленту з простымі акцыямі таго таварыства, акцыі якога будуць зна-
ходзіцца ў абарачэнні пасля рэарганізацыі. Для гэтай мэты выка-
рыстоўваецца каэфіцыент абмену, які разлічваецца дзяленнем про-
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стых акцый рэарганізаванай арганізацыі, перададзеных яе акцыяне-
рам, на колькасць простых акцый арганізацый, спыніўшых сваю 
дзейнасць.  

 
 

4.3. Разлік і падача ў фінансавай справаздачнасці 
разбаўленага прыбытку на простую акцыю 

 
Калі ў кампанія мае складаную структуру капіталу, яна павінна 

адлюстроўваць базавы і разбаўлены прыбытак на акцыю (diluted 
earnings per share). Мэта разліку разбаўленага прыбытку на акцыю — 
даць уяўленне аб долі ўладальніка кожнай звычайнай акцыі ў выніках 
дзейнасці арганізацыі і ў той жа час улічыць уплыў усіх разбаўляючых 
патэнцыяльных акцый, якія знаходзіліся ў абарачэнні на працягу спра-
ваздачнага перыяду. Патэнцыяльныя простыя акцыі (potential ordinary 
shares) уяўляюць фінансавы інструмент або іншы кантракт, які можа 
надзяліць свайго ўладальніка правам уласнасці на звычайныя акцыі. 
Прыкладамі патэнцыянальных простых акцый могуць быць аблігацыі 
і прывілейныя акцыі, канверсоўныя ў простыя акцыі, апцыѐны і ва-
ранты, а таксама іншыя каштоўныя паперы або пагадненні, якія мо-
гуць даць іх уладальніку права ўласнасці на простыя акцыі. 

Велічыня разбаўленага прыбытку, уплыў на якую аказваюць раз-
баўляючыя простыя акцыі (dilutive potential ordinary chares), вызначае 
максімальна магчымую ступень памяншэння базавага прыбытку або 
павелічэння страт на простую акцыю ў выпадках канверсіі каш-
тоўных папер таварыства ў простыя акцыі або пры выкананні дагаво-
раў куплі-продажу простых акцый у эмітэнта па цане ніжэй за рынач-
ную вартасць. Разбаўленым прыбыткам на акцыю з'яўляецца сума 
чыстага прыбытку за справаздачны перыяд, якая належыць ула-
дальнікам простых акцый, раздзеленая на сярэднеўзважаную коль-
касць акцый у абарачэнні, скарэкціраваную з улікам усіх разбаў-
ляльных патэнцыяльных простых акцый. Разбаўляльныя патэн-
цыяльныя простыя акцыі  гэта патэнцыяльныя простыя акцыі, 
канверсія якіх у простыя акцыі прывяла б да памяншэння чыстага 
прыбытку на акцыю або павелічэння страт на акцыю ад звычайнай 
дзейнасці. Схема разліку разбаўленага прыбытку паказана на малюн-
ку 4.1. 
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Малюнак 4 .1  — Працэдура разліку  

падлеглых адлюстраванню ў тлумачальнай запісцы  

базавага і разбаўленага прыбыткаў 

 

 

Магчымы прырост базавага прыбытку і сярэднеўзважанай коль-
касці простых акцый у абарачэнні разлічваецца па кожным відзе і вы-
пуску каштоўных папер, якія могуць канверсавацца ў звычайныя ак-
цыі, а таксама па кожным дагаворы або некалькіх дагаворах куплі-
продажу простых акцый, калі ў іх прадугледжаныя аднолькавыя ўмо-
вы размяшчэння. Пры вызначэнні магчымага прыросту базавага пры-
бытку, што належыць уладальнікам простых акцый, у разлік пры-
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маюцца ўсе расходы, якія таварыства перастане несці, і даходы, якія 
яно перастане атрымліваць у выпадку канверсіі ў простыя акцыі каш-
тоўных папер і дагавораў куплі-продажу простых акцый у эмітэнта па 
цане, ніжэйшай за іх рыначную вартасць.  

Гэта могуць быць дывідэнды па прывілейных акцыях і працэнты, 
якія выплачвае таварыства па выпушчаных уласных аблігацыях з 
магчымай іх канверсіяй у простыя акцыі, рознасць паміж намінальнай 
вартасцю каштоўных папер і цаной іх размяшчэння, а таксама іншыя 
даходы і расходы з улікам любых падаткаў, якія да іх адносяцца. Маг-
чымы прырост базавага прыбытку або страт, якія належаць уладаль-
нікам простых акцый, разлічваецца як рознасць паміж указанымі да-
ходамі і расходамі.  

Стандарт IAS-33 ―Прыбытак на акцыю‖ прадпісвае разлічваць раз-
баўлены прыбытак на акцыю па даных аб прыбытках або стратах, 
якія прыходзяцца на долю трымальнікаў звычайных акцый 
мацярынскай арганізацыі. Пры наяўнасці патрэбных даных разбаўле-
ны прыбытак на акцыю разлічваецца зыходзячы з прыбытку або страт 
ад дзейнасці, якая працягваецца. Для мэт разліку разбаўленага пры-
бытку арганізацыя карэкціруе фінансавы вынік, а таксама 
сярэднеўзважа-ную колькасць акцый у абарачэнні на эфект ад усіх 
разбаўляючых патэнцыяльных звычайных акцый. 

Даччыная, сумесная або асацыяваная арганізацыі могуць выпус-
каць для бакоў, якія адрозніваюцца ад мацярынскай арганізацыі, 
патэнцыяльныя звычайныя акцыі, якія канверсуюцца або ў звычай-
ныя акцыі даччынай, сумеснай або асацыяванай арганізацый, або ў 
звычайныя акцыі мацярынскай арганізацыі. Калі такія акцыі могуць 
аказаць эфект разбаўлення, то яны ўключаюцца ў разлік разбаўленага 
прыбытку на акцыю. 

Апцыѐны і варанты з'яўляюцца разбаўляючымі, калі іх выкананне 
прывяло б да эмісіі звычайных акцый па цане, якая ніжэйшая за 
сярэднюю ў дадзеным справаздачным перыядзе рыначную цану такіх 
акцый. Сума разбаўлення — гэта сярэдняя за дадзены перыяд рынач-
ная цана звычайных акцый за мінусам цаны эмісіі. Таму апцыѐны і 
варанты аказваюць разбаўляльны эфект толькі тады, калі сярэдняя за 
дадзены перыяд рыначная цана звычайных акцый перавышае цану 
выканання апцыѐнаў або варантаў. Для мэт разліку разбаўленага 
прыбытку арганізацыя робіць дапушчэнне аб выкананні разбаў-
ляльных апцыѐнаў і варантаў. 

Прыбытак або страты, што прыходзяцца на долю мацярынскай ар-
ганізацыі ад дзейнасці, каторая працягваецца, выкарыстоўваюцца як 
кантрольны паказчык для вызначэння таго, з'яўляюцца патэнцыяна-
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льныя звычайныя акцыі разбаўляльнымі або антыразбаўляльнымі. 
Патэнцыянальныя звычайная акцыі будуць антыразбаўляльнымі та-
ды, калі іх канвертацыя ў звычайныя акцыі прывядзе да росту пры-
бытку або паніжэння страт на акцыю ад дзейнасці, якая працягваецца. 
Канверсоўныя прывілейныя акцыі, напрыклад, з'яўляюцца антыраз-
баўляльнымі, калі дывідэнды па такіх акцыях у бягучым перыядзе ў 
разліку на адну звычайную акцыю, якая атрымліваецца пасля кан-
вертацыі, перавышаюць базавы прыбытак на акцыю. Аналагічна і 
канверсаваны доўг з'яўляецца антыразбаўляльным ва ўсіх выпадках, 
калі ачышчаныя ад падаткаў працэнты па ім у разліку на адну звы-
чайную акцыю, якая атрымана пасля канвертацыі, перавышаюць ба-
завы прыбытак на акцыю. 

Пры вызначэнні таго, з'яўляюцца патэнцыянальныя звычайныя ак-
цыі разбаўляльнымі або антыразбаўляльнымі, кожны выпуск або се-
рыя такіх акцый разглядаюцца асобна. Патэнцыянальныя звычайныя 
акцыі могуць аказацца разбаўляльнымі або антыразбаўляльнымі ў за-
лежнасці ад паслядоўнасці, у якой яны разглядаюцца. Па гэтай 
прычыне, каб не дапусціць недаацэнкі разбаўлення базавага прыбыт-
ку на акцыю, кожны іх выпуск або серыя разглядаюцца ў парадку ад 
найбольш разбаўляльных да найменш разбаўляльных. Разбаўляльныя 
патэнцыяльныя звычайныя акцыі з самым нізкім прыбыткам на дада-
тковую акцыю ўключаюцца ў разлік разбаўленага прыбытку на ак-
цыю перад акцыямі з больш высокім прыбыткам на дадатковую ак-
цыю. Апцыѐны і варанты, як правіла, уключаюцца ў разлік першымі, 
паколькі яны не аказваюць уплыў на лічнік формулы, якая выкары-
стоўваецца для разліку. У выпадку канверсіі патэнцыяльных звычай-
ных акцый у звычайныя акцыі для вызначэння магчымага іх прыросту 
ў разлік прымаюцца ўсе звычайныя акцыі, якія будуць выпушчаныя ў 
абарачэнне ў выніку такой аперацыі.  
 

Дапусцім, акцыянернае таварыства выпусціла 7 350 прывілейных акцый з правам 

абмену адной прывілейнай на 2 звычайныя акцыі. Па ўказаных прывілейных акцыях 

вызначана велічыня дывідэндаў 65 тыс. руб. на акцыю. У такім разе магчымы пры-

рост звычайных акцый складзе 

 

7 350  2 = 14 700 штук, 

 

а магчымы прырост базавага прыбытку  

 

65  7 350 = 477 750 тыс. руб. 

 

Пры вызначэнні магчымага прыросту сярэднеўзважанай колькасці 
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звычайных акцый у выпадку выканання дагавораў куплі-продажу па 
цане ніжэй іх рыначнай вартасці мяркуецца, што адна частка такіх 
акцый размяшчаецца па рыначных цэнах, а другая частка без аплаты. 
У разлік разбаўленага прыбытку прымаюцца толькі тыя акцыі, якія 
ўмоўна размешчаны без аплаты. Магчымы прырост колькасці звы-
чайных акцый у абарачэнні, ўмоўна размешчаных без аплаты, вызна-
чаецца па наступнай формуле: 

 
МПА = (РВА – ЦРА) × КА : РВА, 

 
дзе МПА  магчымы прырост колькасці звычайных акцый; 

РВА  рыначная вартасць адной звычайнай акцыі; 
ЦРА  цана размяшчэння адной звычайнай акцыі; 
КА  агульная колькасць акцый па дагавору льготнага продажу. 

 
У якасці рыначнай цаны звычайнай акцыі прымаецца яе 

сярэднеўзважаная цана на працягу справаздачнага перыяду. Калі на 
працягу справаздачнага года не ажыццяўляліся аперацыі са звычай-
нымі акцыямі і немагчыма вызначыць іх сярэднеўзважаную рынач-
ную цану, то ў якасці апошняй выкарыстоўваецца адносіна сумы чы-
стых актываў арганізацыі да колькасці звычайных акцый, якія 
знаходзіліся ў абарачэнні на канец справаздачнага года. Цана раз-
мяшчэння звычайнай акцыі ўстанаўліваецца ў адпаведнасці з умо-
вамі, вызначанымі ў дагаворы куплі-продажу. 

 
Калі, напрыклад, акцыянернае таварыства заключыла дагавор на продаж 4 530 

акцый па цане 35 тыс. руб. пры іх рыначнай вартасці 150 тыс. руб. за штуку, то пры-
росту прыбытку арганізацыя не атрымае, а магчымы прырост колькасці звычайных 
акцый для разліку разбаўленага прыбытку складзе 

 
(150 – 35) × 4 530 : 150 = 3 453 акцыі. 

 
На аснове разлічаных паказчыкаў вызначаецца магчымы прырост прыбытку на 

адну акцыю. Яго велічыня ў першым прыкладзе вызначыцца ў суме  
 

477 750 : 14 700 = 32,5 тыс. руб., 
 

а ў другім будзе раўняцца нулю.  
 

Атрыманыя значэнні прыбытку на дадатковую акцыю трэба раз-
мясціць у парадку ўзрастання ад найменшай велічыні да найбольшай.  
У адпаведнасці з указанай паслядоўнасцю павялічваецца базавы пры-
бытак на велічыню магчымага прыросту прыбытку, а колькасць ак-
цый  на велічыню іх магчымага прыросту. Пасля кожнай падста-



 
199 

ноўкі скарэкціраваны базавы прыбытак дзеліцца на скарэкціраваную 
колькасць акцый, у выніку чаго вызначаецца разбаўлены прыбытак на 
акцыю. 

З атрыманых значэнняў разбаўленага прыбытку на простую акцыю 
выбіраецца найменшае, якое паказвае максімальна магчымае разбаў-
ленне базавага прыбытку. Калі гэта значэнне акажацца меншым за 
велічыню базавага прыбытку на акцыю, то яно прызнаецца разбаў-
леным прыбыткам. У выпадку, калі яно будзе большым чым базавы 
прыбытак на акцыю або раўняцца яму, то гэта азначае, што ў выпадку 
канверсіі патэнцыяльных звычайных акцый акцыянернага таварыства 
ў звычайныя акцыі ці пры выкананні дагавораў куплі-продажу звы-
чайных акцый у эмітэнта па цане, ніжэйшай за іх рыначную вартасць 
разбаўлення прыбытку на акцыю не адбудзецца.  

На аснове прыведзеных раней прыкладаў парадак вызначэння раз-
баўленага прыбытку на адну простую акцыю прыведзены ў табліцы 
4.2. Паколькі выкананне дагавору льготнага продажу акцый не 
павялічвае базавы прыбытак, то карэкціроўку паказчыкаў коль-касці 
простых акцый і прыбытку на акцыю спачатку неабходна зра-біць з 
улікам указанага фактару.  

 

Табліца 4 .2  — Разлік разбаўленага прыбытку на простую акцыю 

Паказчыкі 
Базавы  

прыбытак, 

тыс. руб. 

Колькасць 
простых  

акцый, шт. 

Прыбытак  

на простую ак-
цыю, тыс. руб. 

(сл. 2 : сл. 3) 

1 2 3 4 

1. Справаздачны год 162 687 200 139 610 1 165 

2. Карэкціроўка на наступны год з улікам:    

а) дагавораў ільготнага продажу простых 

акцый 
162 687 200 143 063 1 137 

б) канверсіі прывілейных акцый 163 164 950 157 763 1 034 

 

Калі ўзяць за базу сярэднеўзважаную колькасць звычайных акцый з улікам іх 

прыросту ў выніку бясплатнага размяшчэння за кошт неразмеркаванага прыбытку, 

якая склала 139 610 акцый, то пад уплывам ільготнага продажу колькасць звычайных 

акцый у абарачэнні ўзрасце да  

 

139 610 + 3 453 = 143 063 акцый, 

 

а прыбытак на адну звычайную акцыю вызначыцца ў суме 

 

162 687 200 : 143 063 = 1 137 тыс. руб. 
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Канверсія прывілейных акцый у простыя павялічыць колькасць апошніх да  
 

143 063 + 14 700 = 157 763 акцый 
 

пры адначасовым павелічэнні базавага прыбытку, які належыць іх уладальнікам, да 
 

162 687 200 + 477 750 = 163 164 950 тыс. руб.,  
 

што ў сукупнасці абумовіць суму разбаўленага прыбытку на адну звычайную акцыю  
 

163 164 950 : 157 763 = 1 034 тыс. руб. 
 

Як вынікае з прыведзеных разлікаў, найменшае значэнне разлічанага паказчыка ў 
суме 1 034 тыс. руб. раскрывае велічыню разбаўленага прыбытку на адну акцыю.  

 
У тлумачальнай запісцы да гадавой справаздачы акцыянернае та-

варыства павінна раскрыць наступную інфармацыю: 
1) прыбытак, які належыць уладальнікам простых акцый, для раз-

ліку базавага і разбаўленага прыбытку на адну простую акцыю; 
2) велічыні сярэднеўзважанай колькасці простых акцый, якія вы-

карыстоўваюцца для разліку базавага і разбаўленага прыбытку на ад-
ну простую акцыю; 

3) велічыні базавага прыбытку на адну простую акцыю за справаз-
дачны і папярэдні перыяды; 

4) велічыні разбаўленага прыбытку на адну простую акцыю за 
справаздачны і папярэдні перыяды. 

Акцыянернае таварыства можа не мець каштоўных папер, падлег-
лых канверсіі ў простыя акцыі, або дагавораў куплі-продажу простых 
акцый у эмітэнта па цане, ніжэйшай за іх рыначную вартасць. У такім 
разе ў тлумачальнай запісцы паказваецца толькі базавы прыбытак 
(базавыя страты) на акцыю. Калі пасля справаздачнай даты мелі 
месца здзелкі са звычайнымі акцыямі і каштоўнымі паперамі, якія мо-
гуць канверсавацца ў звычайныя акцыі, а таксама з дагаворамі куплі-
про-дажу звычайных акцый у эмітэнта па цане, ніжэйшай за іх ры-
начную вартасць, пры ўмове, што яны маюць істотнае значэнне для 
асоб, якія карыстаюцца інфармацыяй, даныя аб гэтых здзелках такса-
ма павінны раскрывацца ў фінансавай справаздачнасці. 

 
 

4.4. Раскрыццѐ інфармацыі аб падзеях 
пасля справаздачнай даты 

 
Інфармацыя фінансавай справаздачнасці вельмі хутка старэе і ста-

новіцца непрыдатнай для прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў ужо на 
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момант яе зацвярджэння або публікацыі. Па гэтай прычыне ўзнікае 
неабходнасць актуалізацыі яе даных. У тэорыі кіравання пад актуалі-
зацыяй даных разумеецца іх мадыфікацыя ў адпаведнасці з бягучай 
сітуацыяй. Актуалізацыя даных фінансавай справаздачнасці  
гэта ўнясенне змяненняў у яе паказчыкі ў выніку раскрыцця спрыяль-
ных і неспрыяльных падзей, якія адбываюцца пасля справаздачнай 
даты да зацвярджэння фінансавай справаздачы. У сувязі з гэтым 
узнікае неабходнасць раскрыцця падзей пасля справаздачнага 
перыяду (events after the reporting period). 

Падзея пасля справаздачнай даты  гэта факт гаспадарчай 
дзейнасці, які аказаў або можа аказаць уплыў на фінансавы стан, рух 
грашовых сродкаў або вынікі дзейнасці арганізацыі і які меў месца ў 
перыяд паміж справаздачнай датай і датай яе зацвярджэння радай 
дырэктараў. Справаздачнай датай з'яўляецца апошні каляндарны 
дзень перыяду, за які абагульняецца інфармацыя для складання спра-
ваздачнасці, а датай яе зацвярджэння  дата, указаная на бланку 
справаздачы пры яе падпісанні для падачы ў прадугледжаныя закана-
даўствам органы. За адрэзак часу ад справаздачнай даты да даты 
падпісання справаздачнасці яе інфармацыя можа істотна ўстарэць, у 
сувязі з чым узнікае неабходнасць раскрыцця інфармацыі аб падзеях 
пасля справаздачнай даты. 

Парадак раскрыцця падзей пасля справаздачнай даты рэгулюецца 
як на міжнародным узроўні, так і нацыянальнымі стандартамі. Агуль-
ныя прынцыпы раскрыцця падзей, якія адбыліся пасля справаздачнай 
даты, аднак да таго, як былі выпушчаны фінансавыя справаздачы і 
даклад аўдытараў, раскрываюцца ў міжнародным стандарце фінанса-
вай справаздачнасці IAS-10 ―Падзеі пасля справаздачнай даты‖. 
Улічваючы прынцыповыя палажэнні гэтага стандарта, пастановай 
Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь 25 жніўня 2003 г. № 121 
зацверджана Інструкцыя па рахункаводстве ―Падзеі пасля справаз-
дачнай даты‖. 

Да падзей пасля справаздачнай даты адносяцца як спрыяльныя, так 
і неспрыяльныя факты гаспадарчага жыцця. Падзеяй пасля справаз-
дачнай даты прызнаецца таксама аб'яўленне гадавых дывідэндаў па 
выніках дзейнасці акцыянернага таварыства за справаздачны год. Ад-
розніваюць падзеі пасля справаздачнай даты, якія: 

1) пацвярджаюць умовы, што існавалі на справаздачную дату (those 
that provide evidence of conditions that existed at the reporting period); 

2) сведчаць аб узнікшых пасля справаздачнай даты ўмовах (those 
that are indicative of conditions that arose after the reporting period). 

Да падзей, якія пацвярджаюць гаспадарчыя ўмовы, што існавалі на 
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справаздачную дату і ў якіх арганізацыя вяла сваю дзейнасць, адно-
сяцца наступныя: 

1) аб'яўленне ў вызначаным парадку дэбітора арганізацыі банкру-
там, калі па стане на справаздачную дату ў дачыненні да гэтага дэбі-
тора ўжо праводзілася працэдура банкруцтва; 

2) зробленая пасля справаздачнай даты ацэнка актываў, вынікі 
якой сведчаць аб устойлівым і істотным змяненні іх вартасці, вызна-
чанай па стане на справаздачную дату; 

3) атрыманне інфармацыі аб фінансавым стане і выніках дзейнасці 
даччынага або залежнага таварыства, каштоўныя паперы якога каці-
руюцца на фондавай біржы, якая пацвярджае ўстойлівае і істотнае 
змяненне вартасці доўгатэрміновых фінансавых укладанняў аргані-
зацыі; 

4) продаж вытворчых запасаў пасля справаздачнай даты, які пака-
звае, што разлік цаны магчымай рэалізацыі гэтых запасаў па стане на 
справаздачную дату быў няправільным; 

5) аб'яўленне дывідэндаў даччынымі і залежнымі таварыствамі за 
перыяды, якія папярэднічаюць справаздачнай даце; 

6) задавальненне (кампенсацыя) страхавой арганізацыяй прэтэнзіі, 
па якой на справаздачную дату вяліся перамовы; 

7) прыняцце пасля справаздачнай даты судовым органам рашэння, 
якое, пацвярджаючы існаванне абавязацельства арганізацыі на спра-
ваздачную дату, абумоўлівае неабходнасць стварэння адпаведнага 
рэзерву; 

8) выяўленне пасля справаздачнай даты таго, што працэнт га-
тоўнасці аб'екта будаўніцтва, які быў выкарыстаны для вызначэння 
фінансавага выніку па стане на справаздачную дату метадам ―па меры 
гатоўнасці‖, аказаўся няправільным. 

Падзеі, якія пацвярджаюць існаваўшыя на справаздачную дату 
ўмовы, з'яўляюцца карэкціруючымі падзеямі пасля справаздачнай да-
ты (adjusting events after the reporting period). Яны абумоўліваюць не-
абходнасць унясення адпаведных карэкціровак у справаздачныя па-
казчыкі. Стандарт IAS-10 ―Падзеі пасля заканчэння справаздачнага 
перыяду‖ прадпісвае неабходнасць карэкціровак сум, прызнаных у 
фінансавай справаздачнасці, для адлюстравання карэкціровачных 
падзей пасля заканчэння справаздачнага перыяду, аднак не раскрывае 
методыкі такіх карэкціровак. Арганізацыя павінна ўлічваць такія па-
дзеі або шляхам карэкціроўкі сум, прызнаных у фінансавай справа-
здачнасці, або шляхам прызнання артыкулаў, раней не прызнаных  
у справаздачнасці. Карэкціроўкі могуць праводзіцца шляхам уда-
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кладнення ацэначных рэзерваў, страт ад абясцэньвання актываў, чы-
стай балансавай вартасці гандлѐвай дэбіторскай завінавачанасці і 
іншымі спосабамі. 

У міжнароднай практыцы падзеі пасля справаздачнай даты, якія 
пацвярджаюць гаспадарчыя ўмовы, што існавалі на справаздачную 
дату і ў якіх арганізацыя вяла сваю дзейнасць, адлюстроўваюцца ў 
фінансавай справаздачнасці або шляхам удакладнення даных аб адпа-
ведных актывах, абавязацельствах, капітале, даходах і расходах, або 
шляхам раскрыцця адпаведнай інфармацыі ў тлумачальнай запісцы. 
Для ацэнкі наступстваў такіх падзей складаецца спецыяльны разлік. 
Арганізацыя павінна забяспечыць пацвярджэнне такога разліку. Калі 
ацаніць наступствы падзей пасля справаздачнай даты ў грашовым 
выражэнні нельга, арганізацыя павінна ўказаць аб гэтым у тлу-
мачальнай запісцы. 

Пры адлюстраванні падзей пасля справаздачнай даты ў фінансавай 
справаздачнасці да яе зацвярджэння шляхам удакладнення даных аб 
адпаведных актывах, абавязацельствах, капітале, даходах і расходах 
на рахунках робяцца адпаведныя запісы. На аснове такіх запісаў за-
ключнымі абаротамі справаздачнага перыяду ў сінтэтычным і 
аналітычным уліку карэкціруюцца даныя аб актывах, абавязацель-
ствах, капітале, расходах і даходах. Пры неабходнасці ў наступным 
справаздачным перыядзе ажыццяўляюцца старніравачныя, або зва-
ротныя, запісы. 

Пры выкарыстанні другога спосабу ў тлумачальнай запісцы даецца 
кароткае апісанне характару падзей пасля справаздачнай даты і ацэн-
ка іх наступстваў у вартасным выражэнні. Класіфікацыя падзей пасля 
справаздачнай даты і парадак іх раскрыцця ў фінансавай справа-
здачнасці прыведзены на малюнку 4.2. У Рэспубліцы Беларусь вы-
карыстоўваецца другі спосаб раскрыцця ў фінансавай справаздач-
насці падзей пасля справаздачнай даты, у адпаведнасці з якім яны 
раскрываюцца ў тлумачэннях без ажыццяўлення запісаў на рахунках. 

Інфармацыя, якая раскрываецца ў растлумачэннях да справаздачы 
аб фінансавым стане або справаздачы аб сукупным прыбытку, павін-
на змяшчаць кароткае апісанне характару такой падзеі і ацэнку яе 
наступстваў у грашовым выражэнні. Такім жа чынам раскрываюцца і 
гадавыя дывідэнды, аб'яўленыя пасля заканчэння справаздачнага года 
па выніках дзейнасці арганізацыі. 

Падзеі, якія сведчаць аб узнікшых пасля справаздачнай даты ўмо-
вах, з'яўляюцца некарэкціруючымі падзеямі пасля заканчэння спра- 
ва здачнага перыяду (non-adjusting events after the reporting period). 
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Малюнак 4 .2  — Раскрыццѐ ў фінансавай справаздачнасці  

падзей пасля справаздачнай даты 

 

Арганізацыя не павінна карэкціраваць сумы, прызнаныя ў фінансавай 
справаздачнасці, для адлюстравання некарэкціруючых падзей пасля 
справаздачнай даты. Такія падзеі адлюстроўваюць абставіны, якія 
ўзніклі ў новым справаздачным перыядзе і не маюць дачынення да 
мінулага справаздачнага перыяду. 

Да падзей, што сведчаць аб узнікшых пасля справаздачнай даты 
гаспадарчых умовах, у якіх арганізацыя вядзе сваю дзейнасць, адно-
сяцца наступныя: 

1) буйная здзелка, звязаная з набыццѐм або выбыццѐм асноўных 
сродкаў і фінансавых укладанняў; 

2) пажар, аварыя, стыхійнае бедства або іншая надзвычайная сітуа-
цыя, у выніку якой знішчана значная частка актываў арганізацыі; 

Не падлягаюць раскрыццю 

ў справаздачнасці 

Падзеі пасля справаздачнай даты 

Пацвярджаюць існаваў-

шыя на справаздачную 

дату ўмовы 

Сведчаць аб узнікшых 

пасля справаздачнай 

 даты ўмовах 

Неістотныя 

Падлягаюць раскрыццю ў справаздачнасці 

Удакладненне  

даных аб актывах, 

абавязацельствах, 

капітале, даходах  

і расходах у справа-

здачных формах  

Апісанне характару 

падзей і ацэнка іх 

наступстваў у рас-

тлумачэннях да 

фінансавай справаз-

дачнасці справаздачы 

аб прыбытках і стра-

тах 

Апісанне характару 

падзей і вартасная 

ацэнка іх наступ-

стваў у тлумачальнай 

запісцы да гадавой 

справаздачы 



 
205 

3) спыненне часткі асноўнай дзейнасці арганізацыі, калі гэта нель-
га было прадбачыць па стане на справаздачную дату; 

4) дзеянні органаў дзяржаўнай улады (нацыяналізацыя і г. д); 
5) істотнае паніжэнне вартасці асноўных сродкаў, калі яно мела 

месца пасля справаздачнай даты; 
6) значнае змяненне валютных курсаў пасля справаздачнай даты, 

якое немагчыма было спрагназаваць; 
7) значнае змяненне цэн на актывы пасля справаздачнай даты; 
8) атрыманне ад страхавой арганізацыі матэрыялаў па ўдаклад-

ненні велічыні страхавой кампенсацыі, па якой па стане на справаз-
дачную дату вяліся перамовы.  

Падзеі, якія сведчаць аб узнікшых пасля справаздачнай даты ўмо-
вах, у якіх арганізацыя вядзе сваю дзейнасць, раскрываюцца ў рас-
тлумачэннях да справаздачы аб фінансавым стане і справаздачы аб 
сукупным прыбытку без ажыццяўлення запісаў у сінтэтычным і анна-
літычным уліку. Скажэнні і памылкі, дапушчаныя ў справаздачным 
перыядзе, не з'яўляюцца падзеямі пасля справаздачнай даты. 

Калі падзеі пасля заканчэння справаздачнага перыяду істотныя, іх 
нераскрыццѐ можа аказаць уплыў на эканамічныя рашэнні карыс-
тальнікаў, якія прымаюцца на аснове фінансавай справаздачнасці. Таму 
арганізацыя павінна раскрыць інфармацыю аб характары такіх падзей і 
разліковую ацэнку яе фінансавага ўплыву або заявіць аб немагчымасці 
такой ацэнкі. 

Адлюстраванню ў фінансавай справаздачнасці падлягаюць толькі 
істотныя падзеі пасля справаздачнай даты, без ведання якіх карыс-
тальнікі фінансавай справаздачнасці не змогуць правільна ацаніць 
фінансавы стан арганізацыі, яе грашовыя плыні і вынікі гаспадарчай 
дзейнасці. Істотнасць падзей пасля справаздачнай даты арганізацыя 
вызначае самастойна, зыходзячы з патрабаванняў нарматыўных даку-
ментаў па рахункаводстве. Агульны падыход да прызнання падзеі 
істотнай зыходзіць з памеру яе грашовага выражэння, удзельная вага 
якога ў велічыні адпаведнага паказчыка за справаздачны год павінна 
складаць больш 5%. Істотная падзея пасля справаздачнай даты падля-
гае адлюстраванню ў фінансавай справаздачнасці за справаздачны 
год незалежна ад таго, аказвае яна дадатны або адмоўны ўплыў на 
фінансавы стан арганізацыі. 

Агульны падыход заключаецца ў наступным. Істотныя падзеі, якія 
адбыліся за перыяд паміж справаздачнай датай і датай падпісання 
фінансавай справаздачнасці, могуць указваць на неабходнасць 
унясення паправак у актывы і абавязацельствы арганізацыі. Актывы і 
абавязацельствы павінны карэкціравацца ў адпаведнасці з тымі падзе-
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ямі, якія даюць магчымасць вызначыць звязаныя з імі паказчыкі ў 
параўнанні на дату складання справаздачнасці. Калі гэтыя падзеі не 
аказваюць уплыў на велічыню актываў і абавязацельстваў па стане на 
справаздачную дату, то неабходнасць ажыццяўлення карэкціровак ад-
сутнічае. Аднак у выпадку, калі яны садзейнічаюць правільнаму ра-
зуменню карыстальнікамі зместу фінансавай справаздачнасці і фінан-
савага становішча арганізацыі, сутнасць іх павінна раскрывацца ў 
заўвагах да гэтай справаздачнасці. 
 
 

4.5. Раскрыццѐ інфармацыі аб дзейнасці, 
падлеглай спыненню 

 
Арганізацыя павінна ў фінансавай справаздачнасці раскрываць ін-

фармацыю, якая дае магчымасць карыстальнікам ацаніць фінансавыя 
вынікі ад спыненай дзейнасці і выбыцця актываў, прызначаных для 
продажу. Спыненая дзейнасць (discontinued operation) уяўляе сабой 
кампанент арганізацыі, які або выбыў, або класіфікаваны як прызна-
чаны для продажу. Такі кампанент можа ўяўляць сабой значны від 
дзейнасці або геаграфічны раѐн вядзення аперацый, з'яўляцца часткай 
адзінага скардынаванага плана выбыцця такога значнага віду дзейнас-
ці або геаграфічнага раѐну вядзення аперацый даччынай арганіза-
цыяй, набытай выключна з мэтай наступнага перапродажу. 

Кампанент арганізацыі ўключае дзейнасць і плыні грашовых срод-
каў, якія могуць быць выразна адасоблены як аперацыйна, так і для 
мэт фінансавай справаздачнасці ад астатняй часткі арганізацыі. Гэта 
павінна быць адзінка або група адзінак, генерыруючых грашовыя 
сродкі да таго часу, пакуль яны былі прызначаны для выкарыстання. 
Такая адзінка або група адзінак уяўляюць сабой аперацыйны сегмент, 
завод, камерцыйную структуру або іншае буйное падраздзяленне. 

Доўгатэрміновыя актывы (non-current assets) стандарт IFRS-5 
―Доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для продажу, і спыненая 
дзейнасць‖ дзеліць на дзве наступныя групы: 1) прызначаныя для 
продажу; 2) выкарыстанне каторых павінна быць спынена. Сутнасць 
актываў, прызначаных для продажу, раскрыта ў параграфе 6.7. Ма-
дыфікацыяй доўгатэрміновых актываў, прызначаных для продажу, 
з'яўляюцца актывы, прызначаныя для размеркавання паміж уласні-
кам. Калі арганізацыя мае намер размеркаваць доўгатэрміновы актыў 
або групу, якая выбывае, сярод уласнікаў, то яны павінны быць у 
наяўнасці для неадкладнага продажу, а размеркаванне павінна быць ў 
вышэйшай ступені верагодным. 
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Доўгатэрміновыя актывы, выкарыстанне якіх павінна быць спыне-
на (non-current assets that are to be abandoned), не павінны класіфіка-
вацца як прызначаныя для продажу, так як іх балансавая вартасць 
будзе кампенсаваная ў асноўным шляхам працягвання выкарыстання. 
Доўгатэрміновыя актывы, выкарыстанне якіх павінна быць спынена, 
уключаюць актывы, што павінны знаходзіцца ў эксплуатацыі да кан-
ца тэрміну іх карыснага выкарыстання, а таксама актывы, якія будуць 
спісаныя, а не прададзеныя. Арганізацыя не павінна ўлічваць доўга-
тэрміновыя актывы, што часова былі выключаны з выкарыстання, як 
актывы, выкарыстанне каторых спынена.  

Могуць выкарыстоўвацца наступныя формы спынення дзейнасці: 
1) продаж маѐмаснага комплексу (прадпрыемства або ка-

мерцыйнай структуры) цалкам з усімі актывамі і абавязацельствамі; 
2) продаж асобных актываў і спыненне асобных абавязацельстваў 

калі, у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, такі продаж можна 
трактаваць як спыненне дзейнасці; 

3) адмова ад працягвання дзейнасці з ліквідацыяй або перапрафі-
ляваннем адпаведных асноўных сродкаў і іншай маѐмасці. 

У выніку спынення дзейнасці ад продажу актываў арганізацыя ат-
рымлівае выручку, аднак паніжае аб’ѐмы рэалізацыі і іншыя рэгуляр-
ныя даходы, губляе частку свайго рынку. Па гэтай прычыне Рада па 
міжнародных стандартах рахункаводства лічыць мэтазгодным па-
казваць у фінансавай справаздачнасці асобна вынікі дзейнасці, 
падлеглай спыненню, паколькі ў такім выглядзе яна будзе больш ін-
фармацый-най для карыстальнікаў. Аналізуючы інфармацыю аб 
дзейнасці, якая працягваецца, і спыненай дзейнасці, карыстальнікі 
могуць з большай дакладнасцю прагназаваць фінансавы стан ар-
ганізацыі. Прынцыпы падачы ў справаздачнасці інфармацыі аб спы-
ненай дзейнасці ўстанаў-лівае міжнародны стандарт фінансавай спра-
ваздачнасці IFRS-5 ―Доў-гатэрміновыя актывы, прызначаныя для 
продажу, і дзейнасць, якая спыняецца‖ 

Пастановай Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь ад 29 снеж-
ня 2004 г. № 183 зацверджаны нацыянальны стандарт фінансавай 
справаздачнасці ―Дзейнасць, якая спыняецца‖. Указаны стандарт 
вызначае сутнасць разумення ―падлеглая спыненню дзейнасць‖ і пат-
рабаванні да раскрыцця інфармацыі, якая адносіцца да такой дзей-
насці, у фінансавай справаздачнасці. Указаны стандарт не прымяня-
ецца пры спыненні дзейнасці ў выніку надзвычайных абставін 
(пажар, стыхійнае бедства) і нацыяналізацыі. Адпаведна стандарту 
IFRS-5 ―Доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для продажу, і спы-
неная дзейнасць‖ не разглядаецца і не раскрываецца ў фінансавай 
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справа-здачнасці як падлеглая спыненню часова прыпыненая дзей-
насць пры адсутнасці намеру ліквідаваць яе назаўсѐды. 

Акрамя прыняцця ўпаўнаважаным органам арганізацыі рашэння аб 
спыненні той або іншай дзейнасці, для яе прызнання павінен быць 
распрацаваны план такога спынення, дзе апісваецца падлеглая спы-
ненню дзейнасць. У гэтым плане неабходна раскрыць сукупнасць ак-
тываў і абавязацельстваў як часткі маѐмаснага комплексу, які ад-
носіцца да падлеглай спыненню дзейнасці, указаць тэрыторыю 
ажыццяўлення такой дзейнасці, мяркуемы тэрмін завяршэння спы-
нення, а таксама сумы расходаў і даходу, якія адносяцца да гэтай 
дзейнасці.  

У заўвагах да фінансавай справаздачнасці за перыяд, у якім доўга-
тэрміновы актыў ці выбываючая група былі класіфікаваныя як прыз-
начаныя для продажу або прададзеныя, неабходна раскрыць наступ-
ную інфармацыю: 

1) доўгатэрміновы актыў або выбываючаю групу; 
2) факты і абставіны продажу або тыя, якія вядуць да мяркуемага 

выбыцця, а таксама чаканы спосаб і час гэтага выбыцця; 
3) прыбытак або страты і, калі гэта не дадзена ў самой справаздачы 

аб сукупным прыбытку, артыкул справаздачы аб сукупным прыбыт-
ку, які ўключае суму такога прыбытку або страт; 

4) калі гэта можна прымяніць, то справаздачны сегмент, у якім 
доўгатэрміновы актыў ці выбываючая група пададзены ў адпавед-
насці са стандартам IFRS-8 ―Сегментная справаздачнасць‖. 

Вартасць актываў арганізацыі, якія адносяцца да падлеглай спы-
ненню дзейнасці, пры адлюстраванні ў справаздачы аб фінансавым 
стане патрабуе ўдакладнення, паколькі існуе верагоднасць яе пані-
жэння. Сума паніжэння вартасці кожнага актыву вызначаецца аргані-
зацыяй самастойна на аснове адпаведнага разліку. Арганізацыя па-
вінна прызнаваць страты ад абясцэньвання пры любым першапачат-
ковым або наступным памяншэнні кошту выбываючых актываў да іх 
справядлівай вартасці, за вылікам расходаў на продаж.  

У выпадку наступнага павелічэння справядлівай вартасці актыву ар-
ганізацыя павінна прызнаць прыбытак, аднак яго велічыня не па-вінна 
перавышаць суму назапашаных страт ад абясцэньвання. Прыбытак або 
страты, не прызнаныя да даты продажу, павінны быць прызнаны на да-
ту спынення прызнання. Арганізацыя не павінна амартызаваць 
доўгатэрміновы актыў, пакуль ѐн класіфікуецца як прызначаны для 
продажу ці з'яўляецца часткай групы, якая выбывае. Працэнты і іншыя 
расходы, якія адносяцца да абавязацельстваў выбываючай групы, не-
абходна працягваць прызнаваць. 
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У справаздачы аб фінансавым стане арганізацыя павінна падаваць 
доўгатэрміновыя актывы, прызначаныя для продажу, і абавязацельствы 
выбываючай групы асобна ад іншых актываў і абавязацельстваў. Такія 
актывы і абавязацельствы не павінны ўзаемазалічвацца і падавацца як 
адзіная сума. Асноўныя віды такіх актываў і абавязацельстваў павінны 
раскрывацца асобна або непасрэдна ў справаздачы аб фінансавым 
стане, або ў заўвагах. Аднак, калі выбываючая група з'яўляецца нанава 
набытым даччыным прадпрыемствам, то раскрыццѐ асноўных відаў 
актываў або абавязацельстваў не патрабуецца. 

У справаздачы аб сукупным прыбытку арганізацыя павінна рас-
крыць выніковую суму прыбытку або страт ад спыненай дзейнасці 
пасля выплаты падаткаў. Аналіз складовых такога фінансавага выніку 
можа быць пададзены або ў заўвагах, або непасрэдна ў справаздачы аб 
сукупным прыбытку. Аб’екты такога аналізу ўключаюць выручку, рас-
ходы, прыбытак або страты да выплаты падаткаў, прыбытак або стра-
ты, прызнаныя пры давядзенні выбываючай групы да справядлівай 
вартасці і адпаведныя дзвюм велічыням прыбытку расходы па падатку 
на прыбытак. 

Чыстыя плыні грашовых сродкаў, якія адносяцца да аперацыйнай, 
інвестыцыйнай і фінансавай складовых спыненай дзейнасці, таксама 
раскрываюцца або непасрэдна ў справаздачы аб руху грашовых срод-
каў, або ў заўвагах да яе. Як і ў дачыненні да аналізу складовых эле-
ментаў фінансавага выніку, такое раскрыццѐ не патрабуецца для вы-
бываючых груп, якія з'яўляюцца нанава набытымі даччынымі 
прадпрыемствамі. Калі арганізацыя спыняе класіфікацыю кампанента 
гаспадарчай дзейнасці як прызначанага для продажу, то вынікі дзей-
насці кампанента, раней пададзеныя як частка спыненай дзейнасці, 
павінны быць перакласіфікаваны і ўключаны ў прыбытак ад дзей-
насці, якая працягваецца ва ўсе перыяды, за якія пададзена спра-
ваздачнасць. У дачыненні да сум папярэдніх справаздачных перыядаў 
неабходна ўказаць, што іх падача скарэкціраваная. 
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