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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЛАТЕЖІВ ЯК ДЖЕРЕЛО
ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ТА ЙОГО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Для
здійснення
господарської
діяльності й нормального функціонування
будь-яке сучасне підприємство повинне мати
необхідні ресурси. Такими ресурсами,
насамперед, є основні засоби, представлені
будинками й спорудами, машинами й
устаткуванням тощо.
Основні засоби, на відміну від
оборотних активів, мають тривалий строк
експлуатації та беруть участь у декількох
виробничих циклах. Характерним для них є
поступове
погіршення
початкових
механічних,
фізичних
або
хімічних
властивостей – фізичний знос. Таке
погіршення властивостей відбувається під
впливом
діючих
експлуатаційних
навантажень (тертя, динамічних ударів,
агресивних хімічних середовищ, високої та
низької
температури)
та
чинників
навколишнього природного середовища
(вологи,
температури,
вітру,
кисню).
Причому
якщо
вливу
чинників
навколишнього природного середовища
зазнають усі об’єкти основних засобів, то
впливу експлуатаційних навантажень – лише
функціонуючі.
Для підтримання об’єкта в робочому
стані підприємство має проводити його
профілактичний огляд, усунення дрібних
дефектів, регулювальні роботи, відновлення
або заміну спрацьованих конструктивних
елементів – ремонт.
Проведення ремонтних робіт завжди
призводить до виникнення у підприємства
специфічних витрат.
Проблеми
теорії,
методики
та
організації обліку витрат на ремонт основних
засобів знайшли висвітлення у працях
українських науковців О. Доценко [1],
В. Кириченко
[2],
Л. Леонової
[4],
В. Леонтьєвої [5], О. Наумчук [8] та інших.
Однак єдиного підходу до порядку
відображення таких витрат в обліку серед
учених немає.
Мета статті – провести критичний
аналіз існуючої методики бухгалтерського
обліку витрат на ремонт основних засобів і

на цій основі розробити рекомендації щодо її
вдосконалення на основі запровадження
спеціального
резерву
–
забезпечення
майбутніх платежів.
Об’єктом дослідження є процес ремонтування основних засобів підприємства,
предметом – сукупність теоретичних,
методичних
та
практичних
аспектів
бухгалтерського обліку витрат на ремонт.
У процесі дослідження використано
історичний метод (для дослідження генезису
економічної думки про джерела покриття
витрат на проведення ремонтів і методи їх
обліку); філософські методи пізнання
дійсності: дедукція та індукція, аналіз та
синтез.
Ремонт
являє
собою
комплекс
технічних заходів щодо профілактичного
огляду,
усунення
дрібних
дефектів,
виконання регулюючих робіт, відновлення
або заміни зношених конструктивних
елементів, здійснюваних для підтримки
об’єкта в робочому стані й повного або
часткового відновлення його первинної
працездатності без збільшення економічних
вигід від його використання.
Відповідно до чинного Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО)
7 «Основні засоби» [10] ремонтні витрати
мають включатися до складу поточних
витрат підприємства в місяці їх фактичного
здійснення.
Відповідно
до
пунктів
29-30
методичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку основних засобів [6] витрати на
ремонт можуть відображатися двояко: поперше, вони можуть включатися у витрати
звітного періоду, по-друге, вважатися
капітальними інвестиціями. Другий варіант
використовується, якщо дані витрати можна
ідентифікувати з окремою замортизованою
частиною (компонентом) основних засобів
або якщо ціна придбання активу вже
відображає
зобов’язання
(необхідність)
підприємства здійснити в майбутньому
витрати для приведення активу до стану, в
якому він придатний для використання.
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Наприклад, у разі придбання будівлі, яка
потребує ремонту, витрати на його
проведення відносяться на збільшення
первинної вартості будівлі.
Така методика обліку витрат з ремонту
основних засобів існувала не завжди. За 1520 років минулого століття принципові підходи до обліку витрат з ремонту й поліпшення основних засобів змінювалися кілька разів:
до 1985 р. витрати на капітальний
ремонт
підлягали
капіталізації
через
збільшення
первинної
вартості
відремонтованого об’єкта основних засобів;
пізніше витрати на капітальний ремонт
покривалися за рахунок амортизаційного
фонду. Слід зазначити, що сума зносу об’єкта при цьому не зменшувалася;
в окремі періоди згідно із прийнятою
загальнодержавною політикою джерелом для
проведення ремонтів, модернізації та інших
поліпшень виступали єдиний фонд ремонтів,
резерв на проведення ремонтів і модернізації,
фонд розвитку виробництва, науки й техніки;
з 1995 р. з ухваленням Закону України
«Про оподаткування прибутку підприємств»
витрати на проведення капітального ремонту
й модернізації основних виробничих фондів
підлягали капіталізації;
з липня 1997 р. у зв’язку зі змінами,
внесеними до даного закону, до складу
витрат звітного періоду можна було
включати будь-які витрати, пов’язані з
ремонтом і модернізацією, але в межах 5%
сукупної балансової вартості основних
засобів на початок звітного року. витрати, що
перевищували зазначену межу, потрібно
було відносити на збільшення балансової
вартості основних засобів [1].
Слід зазначити, що згідно із ст. 146 п.
11-12 чинного Податкового кодексу України
[9] цей порядок діє і сьогодні, змінилася
тільки межа (зараз вона складає 10%) і
методика поділу суми, що перевищує 10%
бар’єр, між групами основних засобів. Крім
того, після внесення 18.03.2011 р. до п. 14
П(С)БО 7 змін вказана методика може
застосовуватись і в бухгалтерському обліку.
Отже, на підставі проведеного генезису
можна дійти висновку, що існувало три
основних методи обліку витрат на ремонт
основних засобів:
включення до складу витрат періоду в
місяці їх фактичного здійснення;

покриття за рахунок сформованого
ремонтного фонду;
віднесення фактичних витрат з
ремонту на рахунок витрат майбутніх
періодів
з
наступним
рівномірним
списанням.
При першому способі всі витрати відносяться на витрати виробництва (обігу) у
тому ж періоді, коли був проведений ремонт.
В
основному
цей
спосіб
зручно
застосовувати при невеликому обсязі
ремонтних робіт.
При другому способі для фінансування
ремонту основних засобів формується
ремонтний фонд. Він створюється для
забезпечення протягом звітного року
рівномірного віднесення ремонтних витрат
на
фінансовий
результат
діяльності
підприємства.
Третій спосіб використовується, коли
організацією не формується резерв або фонд
і необхідно провести великий позаплановий
ремонт. У цьому випадку, щоб не викривляти
величину собівартості продукції, витрати з
ремонту основних засобів відносять на
рахунок «витрати майбутніх періодів».
На сучасному етапі більшість підприємств України відійшли від системи плановопопереджувального ремонту, яка існувала за
радянських часів. Це негативно вплинуло на
стан їх матеріально-технічної бази. Так, за даними офіційного сайту Головного управління
статистики у Донецькій області (http://www.donetskstat.gov.ua/statinform/invest_i_bud11.php),
ступінь зносу основних засобів підприємств
області за 2007-2009 рр. збільшився на 11,1
відсоткового пункту: з 52,3% на 01.01.2007 р.
до 63,4% на 01.01.2010 р. Причому на
01.01.2010 р. найбільший ступінь зношеності
матеріально-технічної бази характерний для
будівельних компаній (79,3%) та підприємств переробної промисловості (74,4%).
Незадовільний стан матеріально-технічної бази українських підприємств,
головним чином, є наслідком дефіциту
коштів, необхідних для фінансування
поточних та капітальних ремонтів основних
засобів.
У сучасних умовах підприємствам
України доцільно формувати спеціальний
резерв – забезпечення майбутніх витрат на
ремонт основних засобів, за рахунок якого й
варто покривати фактично зазнані ремонтні
витрати. Створення забезпечення, на відміну

від ремонтного фонду, дозволить підприємству:
не відволікати з господарського
обороту так необхідні йому кошти;
забезпечувати рівномірність віднесення витрат з ремонту на фінансовий результат
діяльності протягом усього звітного року.
О. Наумчук, яка досліджувала проблеми обліку основних засобів, у тому числі й
методику їх відновлення та поліпшення, пропонує «кожному підприємству, з огляду на
свій
фінансово-господарський
стан,
установити межу суттєвості витрат на
відновлення
основних
засобів.
Якщо
собівартість ремонтних робіт є меншою за
встановлений критерій, то всю суму слід
відносити на витрати діяльності; якщо ж
більшою – то розподіляти рівними
частинами між суміжними періодами. Розподіл витрат варто здійснювати протягом
планового міжремонтного періоду, якщо
роботи є плановими» [8, 16]. Формування
забезпечення передбачає розподіл собівартості майбутніх ремонтних робіт протягом
або всього звітного року, або міжремонтного
періоду. Крім того, принцип безперервності,
закріплений у Законі «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» [11],
передбачає рівномірний розподіл ремонтних
витрат, які виникають у підприємства у
певний момент часу t (період ремонту), між
місяцями міжремонтного періоду.
Несвоєчасне проведення або взагалі
ухилення від проведення ремонтів основних
засобів може мати не тільки негативні
економічні, але й соціальні наслідки:
унаслідок погіршення технічного стану
виробничого обладнання може виникнути
нещасний випадок на виробництві або навіть
аварія. Згідно із ст. 13 Закону України «Про
охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992 р.
до
обов’язків
роботодавця
входить
забезпечення належного утримання будівель
і споруд, виробничого обладнання та
устаткування, а також постійний моніторинг
їх технічного стану.
Усе вищезазначене доводить доцільність формування підприємствами України
забезпечення майбутніх витрат на ремонт основних засобів.
Нарахування такого резерву не суперечить нормам п. 13 П(С)БО 11 «Зобов’язання»
і
міжнародного
стандарту
бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення,

непередбачені зобов’язання й непередбачені
активи».
За умови надання підприємствам права
створювати забезпечення майбутніх витрат
на ремонт основних засобів виникає потреба
в розробці методичних засад його обліку.
Методика бухгалтерського обліку
операцій
формування
забезпечення
майбутніх витрат і платежів включає
механізм
нарахування
резерву,
документальне оформлення та порядок
відображення на бухгалтерських рахунках.
Почнемо із механізму нарахування.
Для визначення методу розрахунку
такого резерву необхідно враховувати складність проведення ремонтних робіт. Так, залежно від складності робіт ремонт може бути
поточним або капітальним.
Згідно з листом Державного комітету
України з будівництва та архітектури «Щодо
віднесення ремонтно-будівельних робіт до
капітального та поточного ремонтів» від
30.04.2003 р. № 7/7-401 поточний ремонт –
це комплекс ремонтно-будівельних робіт,
який передбачає систематичне та своєчасне
підтримання експлуатаційних якостей та
попередження
передчасного
зносу
конструкцій та інженерного обладнання.
Зазвичай кількість поточних ремонтів
на наступний рік та їх вартість важко
передбачити точно, тому при розрахунку сум
відрахувань до резерву майбутніх витрат на
поточний
ремонт
основних
засобів
найдоцільніше використовувати так званий
аналоговий метод, сутність якого зводиться
до такого: сума місячних відрахувань у
резерв у звітному році визначається як 1/12
від добутку фактичного значення бази, взятої
для розрахунку конкретного різновиду
забезпечень, на початок звітного року і
нормативу
відрахувань.
Норматив
відрахувань, у свою чергу, обчислюється як
відношення суми витрат, для покриття яких
формується забезпечення, у попередньому
році до середнього значення бази розрахунку
за попередній рік.
У Податковому кодексі Російської
Федерації для резерву майбутніх витрат на
ремонт як база розрахунку застосовується
сукупна вартість основних засобів, яка за
ст. 324 визначається на рівні їх первинної
вартості [7].
Як базу розрахунку доцільніше
застосовувати суму зносу основних засобів,

оскільки в цьому разі сума відрахувань до
резерву збільшуватиметься із зростанням
ступеня зношеності матеріально-технічної
бази підприємства, що є економічно обґрунтованим: із зростанням зношеності об’єкта
він потребує більших витрат на підтримання
його в робочому стані. Тоді сума відрахувань
до резерву визначатиметься як 1/12 від
добутку суми зносу основних засобів на
початок звітного року і нормативу,
обчисленого діленням фактичної суми витрат
на проведення поточних ремонтів за
попередній рік на середню суму зносу
основних засобів за попередній рік:
1
(1)
 Відрміс  12  Ззвітрік  N ,
1
 Впопер
 Відрміс  12  Ззвітрік  Зпопер рік , (2)
рік
де  Відрміс – сума місячних відрахувань на
формування (поповнення) забезпечення
майбутніх витрат на поточний ремонт
основних засобів;
Ззвітрік – сума зносу основних засобів
підприємства на початок звітного року;
N – норматив відрахувань у резерв;
 Впоперрік – фактична сума витрат на
проведення поточних ремонтів основних
засобів за попередній рік;
Зпопер рік – середня сума зносу
основних засобів за попередній рік.
Середня сума зносу основних засобів
за попередній рік розраховується за
формулою середньої арифметичної:
Ззвіт рік  Зпопер рік
(3)
Зпопер рік 
,
2
де Зпопер рік – сума зносу основних засобів
підприємства на початок попереднього року.
Характерною
рисою
аналогового
методу є застосування не очікуваних
(прогнозних) величин витрат, для покриття
яких формується забезпечення, та бази
розрахунку, а значень цих показників за
попередній рік. Іншими словами, цей метод
базується
на
основі
екстраполяції
попереднього досвіду на наступний рік. Для
підвищення точності розрахунків можна
брати величини цих показників не за один
рік, а за три попередніх роки, як це зроблено
у методиці розрахунку резерву на ремонт

основних засобів, що застосовується в
Податковому кодексі Російської Федерації
[7]. Отже, нарахування резерву у звітному
році
відбуватиметься
з
урахуванням
попередньо отриманого досвіду, тобто за
аналогією з попередніми роками.
Згідно з листом Державного комітету
України з будівництва та архітектури №7/7401 капітальний ремонт будівлі – це
комплекс ремонтно-будівельних робіт, який
передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель у
зв’язку з їх фізичною зношеністю та
руйнуванням, поліпшення експлуатаційних
показників, а також поліпшення планування
будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.
Капітальний ремонт потребує значно
більших витрат, ніж поточний. Зазвичай його
проведення планується на наступний рік, що
полегшує розрахунок суми резерву.
Вартість робіт з капітального ремонту
чітко зафіксована в кошторисі (при
господарському
способі
проведення
ремонту) або договорі з підрядником (при
підрядному способі). Звідси для розрахунку
сум місячних відрахувань до резерву
доцільно
використовувати
формулу
кошторисного методу:
1
(4)
 Відрміс  12 КВРрік ,
де  Відр міс – сума місячних відрахувань на
формування (поповнення) забезпечення
майбутніх витрат на капітальний ремонт
основних засобів;
КВР рік – кошторисна вартість робіт із
капітального ремонту основних засобів
підприємства у звітному році.
Кошторисний метод розрахунку сум
відрахувань до резерву заснований на точній
величині витрат, для покриття яких
формується забезпечення, яка зафіксована у
кошторисі. Перевагою методу є виключення
суб’єктивізму бухгалтера. Крім того, саме
при використанні кошторисного методу дотримується
принцип
документального
забезпечення
господарської
операції,
оскільки у бухгалтера в наявності документ –
кошторис (або договір з підрядником, в
якому чітко визначено вартість робіт, для
фінансування
яких
формується
забезпечення).

Слід зазначити, при застосуванні обох
методик сума відрахувань у резерви буде
незмінною протягом звітного року, що не
дивно, адже одна з головних цілей
формування забезпечень – рівномірне
віднесення витрат на проведення ремонту

матеріально-технічної бази підприємства на
фінансовий результат його діяльності.
На основі запропонованих методів
розроблено
форми
довідок-розрахуків
бухгалтера сум місячних відрахувань на
формування (поповнення) кожного з двох
резервів (рис. 1, 2).

Підприємство ТОВ «Уголь-Карго»
Довідка-розрахунок №1
сум місячних відрахувань на формування (поповнення) забезпечення майбутніх витрат
на поточний ремонт основних засобів
за січень 2011 р.
Місяць

Сума зносу Сума витрат
основних на проведення
засобів на
поточних
початок
ремонтів за
звітного попередній рік
року (
(  Впопер рік
Ззвіт рік ),
), грн.
грн.

1
січень
…
Разом за рік:

2
Х

3
Х

432048,00

50000,00

Виконавець __________________
(підпис)

Сума зносу Середня сума Норматив
Сума
основних
зносу основ- відраху- місячних
засобів на них засобів за
вань
відрахувань
початок попередній рік
до резерву (
N
поперед(3)
(5)

( Зпопер рік ),
 Відрміс ),
нього року
грн.
грн.
( Зпопер рік
1
(2)  (4)
 (2)  (6)
), грн.
12
2
4
5
6
7
Х
Х
Х
4709,32
332699,00

382373,50

0,1308

56511,88

Головний бухгалтер Н.К. Переверзєва
(П.І.Б.)

Рис. 1. Розроблена форма документа «Довідка-розрахунок сум місячних відрахувань
на формування (поповнення) забезпечення майбутніх витрат
на поточний ремонт основних засобів»
Підприємство ТОВ «Уголь-Карго»
Довідка-розрахунок №1
сум місячних відрахувань на формування (поповнення) забезпечення
майбутніх витрат на капітальний ремонт основних засобів
за січень 2011 р.
Місяць

Кошторисна вартість робіт з капітального
ремонту основних засобів у звітному році (
КВР рік ), грн.

1
січень
…
Разом за рік:

2
Х
Х
60000,00

Виконавець __________________
(підпис)

Сума місячних відрахувань
Відрміс ), грн.
до резерву (



1
 (2)
12
3
5000,00
Х
60000,00

Головний бухгалтер Н.К. Переверзєва
(П.І.Б.)

Рис. 2. Розроблена форма документа «Довідка-розрахунок сум місячних відрахувань
на формування (поповнення) забезпечення майбутніх витрат
на капітальний ремонт основних засобів»
Застосування запропонованих форм
документів на практиці дозволить уніфікувати процес облікового резервування на
підприємствах України, знизити трудомісткість облікових робіт бухгалтера при
формуванні забезпечень майбутніх витрат на
ремонт основних засобів і прискорити
процес одержання інформації, необхідної для
управління резервами.
Перейдемо до розгляду порядку відображення операцій формування забезпечення
майбутніх витрат на ремонт основних засобів
на бухгалтерських рахунках.
М. Козлова [3, 98] пропонує для обліку
такого резерву відкривати в чинному плані
рахунків до рахунку 47 «Забезпечення
майбутніх витрат і платежів» окремий
субрахунок
479
для
накопичення
інформації саме про резерв майбутніх витрат
на ремонт основних засобів. Такий підхід є
недоцільним з точки зору зайвої деталізації.
Пропонуємо облік такого резерву вести на
субрахунку 474 «Забезпечення інших витрат
і платежів». Крім того, слід наголосити на
тому, що ті підприємства, які мають потребу
в посиленні аналітичності облікових даних,
можуть самостійно відкрити в робочому
плані
рахунків
субрахунки
474.1
«Забезпечення майбутніх витрат на поточний
ремонт
основних
засобів»,
474.2
«Забезпечення
майбутніх
витрат
на
капітальний ремонт основних засобів» й
закріпити це у додатку до свого наказу «Про
облікову політику».
Формування резервів відображатиметься за кредитом рахунку 474 у кореспонденції
з дебетом рахунків:
витрат
діяльності
91
«Загальновиробничі
витрати»,
92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут», 94 «Інші операційні витрати» або 23
«Виробництво»
залежно
від
цілей
використання
ремонтованого
об’єкта
основних засобів. Така кореспонденція
передбачена Інструкцією про застосування
Плану рахунків і пунктами 15, 18, 19 20, 14
П(С)БО 16 «Витрати»;

витрат за елементами 80 «Матеріальні
витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82
«Відрахування на соціальні заходи», 83
«Амортизація» (якщо ремонт проводиться
господарським способом і в кошторисі здійснений розподіл суми ремонтних витрат за
елементами), 84 «Інші операційні витрати»
(якщо ремонт проводиться підрядним
способом і розподіл вартості ремонтних
робіт за елементами витрат не проведено).
Кореспонденція рахунку 47 за кредитом із
дебетом рахунків 80, 81, 82, 84 чинною
Інструкцією про застосування Плану
рахунків передбачена, а з рахунком 83 – ні,
тому її треба додати.
Покриття фактичних витрат на ремонт
за рахунок сформованого забезпечення має
відбуватися виключно на підставі таких
первинних документів:
при підрядному способі – акт
приймання-здачі
відремонтованих,
модернізованих і реконструйованих об’єктів
(типова форма ОЗ-2), підписаний обома
сторонами (замовником та підрядником);
при господарському способі – акт
приймання-здачі відремонтованих, модернізованих і реконструйованих об’єктів (типова
форма ОЗ-2) із прикладеними до нього
первинними
документами,
що
підтверджують факт зазнаних підприємством
ремонтних витрат (матеріальних, на оплату
праці тощо), та дефектною відомістю, в якій
дається технічна характеристика об’єкта
основних
засобів,
обґрунтовується
необхідність проведення ремонту та його
орієнтовна вартість.
Порядок
відображення
операцій
використання резервів на бухгалтерських
рахунках є однаковим для забезпечення
майбутніх витрат на капітальний ремонт і на
поточний ремонт. Він залежить від способу
виконання ремонтних робіт. При підрядному
способі проведення ремонту рахунок 474 за
дебетом буде кореспондувати з кредитом
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками
та підрядниками» на суму фактичної вартості
ремонтних робіт (без ПДВ), яка вказана в

акті виконаних робіт. При господарському
способі проведення ремонту рахунок 474 за
дебетом буде кореспондувати з кредитом
рахунків 20 «Виробничі запаси», 22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети»,
25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція»
залежно від того, які ресурси підприємства
витрачаються під час ремонтних робіт, та
кредитом рахунків 65 «Розрахунки із
страхування» і 66 «Розрахунки з виплат
працівникам»
на
суму
нарахованої
робітникам, які проводять ремонт, заробітної
плати та на суму відрахувань від неї.
Нарахування амортизаційних відрахувань для
відновлення необоротних активів, що
використовуються
для
проведення
ремонтних робіт, потрібно відображати за
кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних засобів» у кореспонденції з дебетом
рахунку 474.
Однією з функцій забезпечень є
планування величини витрат, для покриття
яких вони формуються, на майбутні періоди.
Однак оскільки величина резерву є
суб’єктивною оцінкою людиною майбутніх
наслідків певних подій, то на практиці
трапляються ситуації, коли зарезервованих
коштів не вистачає. У цьому разі суму дефіциту потрібно включати в поточні витрати
підприємства без збільшення величини
забезпечення (тобто без донарахування
резерву) в місяці фактичного виконання
ремонтних робіт.
Залишок не використаного на звітну
дату забезпечення майбутніх витрат на
ремонт основних засобів треба відображати в
рядку
410
«Інші
забезпечення»
бухгалтерського балансу.
Право
підприємства
формувати
забезпечення майбутніх витрат на ремонт
основних засобів і методика розрахунку
щомісячних відрахувань на його поповнення
обов’язково мають бути зафіксовані в наказі
«Про облікову політику».
Висновки. Критичний аналіз чинної
методики бухгалтерського обліку витрат на
ремонт основних засобів, а також вивчення
генезису економічної думки за цим питанням
дозволили зробити висновок про доцільність
формування спеціального резерву, за
рахунок якого необхідно покривати ремонтні
витрати. Облік забезпечення майбутніх
витрат на ремонт основних засобів доцільно

вести на рахунку 474 «Забезпечення інших
витрат і платежів».
Перспективами подальших досліджень
є
розробка
рекомендацій
щодо
вдосконалення
порядку
інвентаризації
забезпечень майбутніх витрат і платежів та
методики відображення в обліку її
результатів.
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