
Сергій Рогозний 

Сертифікований аудитор, САР, DipIFR 

Заступник генерального директора з питань аудиту HLB Ukraine 

Керівник Комітету з фінансів та внутрішнього контролю ФПБАУ 

Ольга Карпачова 

Фінансовий аналітик, сертифікований бухгалтер IFA, MBA 

Керівник Комітету по зв’язкам з громадськістю ФПБАУ 

ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА МСФЗ:  
РОЗКРИВАЄМО ІНФОРМАЦІЮ В ФІНЗВІТНОСТІ 

У зв’язку з тим, що облік у сільськогосподарській діяльності є дуже специфічним і має 
ряд нюансів, то при розкритті інформації до фінансової звітності, будь-якому фахівцю з 
МСФЗ, щоб не допустить помилок треба керуватися МСБО 41 «Сільське господарство». 

Підприємство повинно групувати свої біологічні активи та надавати характеристику 
кожної такої групи в описовій формі або формі кількісного визначення. Бажано подавати 
інформацію у кількісному визначенні кожної групи біологічних активів, розділяючи на 
підгрупи: 

 споживні – біологічні активи, які будуть отримані (зібрані) у вигляді 
сільськогосподарської продукції або які будуть продані як біологічні активи 
(наприклад, худоба для виробництва м’яса, кукурудза тощо) та плодоносні 
біологічні активи; 

 зрілі – біоактиви, що набули ознак того, що їх можна зібрати як урожай (споживні 
біологічні активи), або ті, що можуть забезпечити отримання (збір) врожаю на 
регулярній основі (плодоносні біологічні активи) та незрілі біологічні активи.  

Підприємство повинно описати, якщо це не розкрито в оприлюдненій фінансовій 
звітності: 

 характер своєї діяльності, пов’язаної з кожною з груп біологічних активів;  

 нефінансові показники або розрахункові показники в натуральному вираженні щодо 
кожної з груп біологічних активів підприємства на кінець періоду та обсяг 
виробництва сільськогосподарської продукції протягом періоду. 

Підприємство розкриває: 

1. Сукупний прибуток чи збиток, що виникає протягом поточного періоду при первісному 
визнанні біологічних активів чи сільськогосподарської продукції або внаслідок зміни 
справедливої вартості. 

2. Методи та суттєві припущення, що застосовуються при визначенні справедливої 
вартості кожної групи сільськогосподарської продукції на час збирання врожаю та 
кожної групи біологічних активів. 

3. Справедливу вартість за мінусом витрат на продаж сільськогосподарської продукції 
(зібраної як урожай протягом періоду), визначену на час збирання врожаю. 

4. Наявність та балансову вартість біологічних активів, право володіння якими 



обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу як 
забезпечення зобов’язання. 

5. Суму зобов’язань щодо розробки або придбання біологічних активів. 

6. Стратегії управління фінансовими ризиками, пов’язаними з сільськогосподарською 
діяльністю. 

7. Узгодження змін балансової вартості біологічних активів за поточний період від його 
початку до кінця. Таке узгодження повинно включати: 

 прибуток або збиток, що виникає внаслідок змін справедливої вартості за 
виключенням витрат на продаж; 

 збільшення внаслідок придбання; 

 зменшення, пов’язане з продажем та біологічними активами, класифікованими як 
утримувані для продажу або включеними до групи вибуття, класифікованої як 
утримувана для продажу; 

 зменшення внаслідок збирання врожаю; 

 збільшення внаслідок об’єднання бізнесу; 

 чисту курсову різницю, що виникає після переведення фінансової звітності в іншу 
валюту подання та при переведенні закордонної господарської одиниці у валюту 
подання підприємства, що звітує та інші зміни. 

Сільськогосподарська діяльність часто є об’єктом кліматичних ризиків, епідемій та 
інших природних ризиків (наприклад, вірусна хвороба, повінь, морози, посуха). Якщо 
відбудеться подія, яка веде до суттєвої статті доходу або витрат, характер та сума цієї 
статті розкривається відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності».  

У випадку, коли підприємство не може достовірно оцінити свої біоактиви за 
справедливою вартістю, то воно повинно розкривати наступну інформацію: 

 опис біологічних активів; 

 пояснення, чому неможливо достовірно оцінити справедливу вартість; 

 якщо можливо, діапазон попередніх оцінок, у межах якого найімовірніше перебуває 
справедлива вартість; 

 застосований метод амортизації; 

 застосовані строки корисної експлуатації чи норми амортизації;  

 валову балансову вартість та накопичену амортизацію разом з накопиченими 
збитками від зменшення корисності на початок та кінець періоду. 

Якщо протягом поточного періоду підприємство оцінює біологічні активи за їх 
собівартістю за вирахуванням усієї накопиченої амортизації та всіх накопичених збитків 
від зменшення корисності, то  підприємство повинно розкривати будь-який прибуток або 
збиток, визнаний після вибуття таких біологічних активів, а узгодження повинне окремо 
розкривати суми, пов’язані з такими біологічними активами. Крім того, узгодження має 
містити такі суми, включені до прибутку або збитку, пов’язані із зазначеними біологічними 
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активами: 

 збитки від зменшення корисності; 

 сторнування збитків від зменшення корисності; 

 амортизацію. 

Якщо справедливу вартість таких  біологічних активів стало можливим оцінити 
достовірно протягом поточного періоду, то для таких біологічних активів підприємство 
повинно розкривати наступну інформацію: 

 опис біологічних активів; 

 пояснення, чому стало можливим достовірно оцінити справедливу вартість;  

 вплив змін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


