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ОБЛІК БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗГІДНО З МСФЗ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА 

Сільськогосподарська діяльність є одним з різновидів підприємництва, і в той же час 
специфічною діяльністю, особливо якщо це стосується біологічних активів. Дану сферу 
діяльності регулює МСБО 41 «Сільське господарство». 

Що обліковуємо? 

МСБО 41 застосовується до агрокультур на корню, живих свійських тварин та 
сільськогосподарської продукції, зібраної як урожай біологічних активів підприємства, 
причому лише в момент збирання врожаю. Після цього застосовується МСБО 2 «Запаси» 
або інший належний МСБО. Відповідно, даний стандарт не поширюється на переробку 
сільськогосподарської продукції після збирання врожаю. Тобто МСБО 41 необхідно 
застосовувати для обліку: 

 біологічних активів; 

 сільськогосподарської продукції на час збирання врожаю; 

 державних грантів за вирощування біоактивів. 

Але, даний стандарт не застосовується до: 

 землі, яка має відношення до сільськогосподарської діяльності. В даному випадку 
застосовується МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість»; 

 нематеріальних активів, пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю. В даному 
випадку застосовується МСБО 38 «Нематеріальні активи». 

Сільськогосподарська діяльність охоплює різноманітні види діяльності: 
тваринництво, лісництво, вирощення однорічних та багаторічних рослин, фруктових садів 
та насаджень, квітництво та водне господарство. Для цього розмаїття видів діяльності 
характерні такі спільні риси: 

 здатність змінюватися. Живі тварини та рослини здатні до біологічної трансформації; 

 управління змінами. Управління спрощує біологічне перетворення шляхом 
поліпшення або стабілізації умов, необхідних для того, щоб цей процес відбувався; 

 оцінка змін. Вимірювання та контроль за зміною якості (генетична властивість, 
стиглість, міцність волокна тощо) або кількості (потомство, вага, довжина або діаметр 
волокна тощо), викликаних біологічним перетворенням чи врожаєм, є повсякденною 
функцією управління. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_026/paran2#n2
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_026/paran2#n2


Тобто усі біоактиви підлягають біологічній трансформації – процес росту, 
дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні та кількісні зміни 
біологічних активів. У таблиці 1 нижче наведена наглядна трансформація біологічних 
активів. 

Таблиця 1 

Біологічні активи 
Сільськогосподарська 

продукція 

Продукти, які є результатом 
переробки після збирання 

врожаю 

Вівці Вовна Пряжа, килим 

Дерева у лісопосадці Зрубаний ліс Лісоматеріали 

Рослини 
Бавовна Нитки, одяг 

Зібрана цукрова тростина Цукор 

Молочна худоба Молоко Сир 

Свині Туші Ковбаса, розфасована шинка 

Кущі Листя Чай, розфасований тютюн 

Виноградники Виноград Вино 

Фруктові дерева Зібрані фрукти Фрукти після переробки 

Беремо на баланс  

Підприємство визнає свій біологічний актив лише тоді, коли: 

 контролює актив у результаті минулих подій; 

 існує можливість отримання майбутніх економічних вигід, пов’язаних з цим активом;  

 справедливу вартість або собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Біологічний актив слід оцінювати при первісному визнанні та в кінці кожного звітного 
періоду за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж, за винятком випадку. 
коли справедливу вартість не можна виміряти достовірно. 

Сільськогосподарську продукцію, зібрану як урожай з біологічних активів 
підприємства, слід оцінювати за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж на час 
збирання врожаю. Отримана в результаті такого вимірювання оцінка вважається 
собівартістю на дату, коли починає застосовуватися МСБО 2 «Запаси» або інший 
належний стандарт. 

Визначення справедливої вартості біологічного активу або сільськогосподарської 
продукції може бути спрощене завдяки об’єднанню біологічних активів в групи відповідно 
до їхніх суттєвих ознак. В цьому випадку підприємство відбирає ознаки, які відповідають 
ознакам, що використовуються на ринку як основа для ціноутворення. 

Підприємства іноді укладають контракти на продаж своїх біологічних активів або 
сільськогосподарської продукції на майбутню дату. При визначенні справедливої вартості 
контрактні ціни не обов’язково доречні, оскільки справедлива вартість є відображенням 



поточного стану того ринку, на якому зацікавлені покупець і продавець бажають здійснити 
операцію. Отже, справедлива вартість біологічного активу або сільськогосподарської 
продукції не коригується через існування контракту. В деяких випадках контракт на 
продаж біологічного активу або сільськогосподарської продукції може бути обтяжливим 
контрактом. До обтяжливих контрактів застосовується МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи». 

Оцінка  

Якщо для біологічного активу або сільськогосподарської продукції у її теперішньому 
стані та місцезнаходженні існує активний ринок, то ціни котирування на такому ринку є 
прийнятною основою для визначення справедливої вартості такого активу. Якщо 
підприємство має доступ до різних активних ринків, то воно використовує ціну найбільш 
доречного ринку. Якщо активного ринку не існує, то, визначаючи справедливу вартість, 
підприємство користується наступними джерелами інформації: 

 найостанніша ринкова ціна операції, за умови, що в період між датою здійснення цієї 
операції та датою завершення звітного періоду не відбулося значних змін 
економічних умов; 

 ринкові ціни на подібні активи, скориговані з метою відображення різниць в активах;  

 відповідні галузеві показники, такі як вартість садових насаджень в розрахунку не 
експортний піддон, бушель чи гектар, та вартість худоби виражена на кілограм м’яса. 

За деяких обставин може не існувати визначеної ринком ціни або вартості 
біологічного активу в його теперішньому стані. За таких умов, визначаючи 
справедливу вартість,  підприємство використовує теперішню вартість очікуваних чистих 
грошових потоків від активу, дисконтованих за поточною ринковою ставкою. Метою 
розрахунку теперішньої вартості очікуваних чистих грошових потоків є визначення 
справедливої вартості біологічного активу в його теперішньому місці перебування та стані. 
При визначенні теперішньої вартості очікуваних чистих грошових потоків підприємство 
включає чисті грошові потоки, які, за очікуваннями учасників ринку, такий актив може 
генерувати на найбільш відповідному для нього ринку. 

Підприємство не повинно включати в розрахунки жодних грошових потоків, 
пов’язаних з фінансуванням активів, оподаткуванням або відновленням біологічних 
активів після збирання врожаю.  

Деякі біологічні активи є невіддільними від землі. Для таких активів може не існувати 
окремого ринку, але може існувати активний ринок для комбінованих активів,  інформацію 
якого підприємство може використовувати для свого біоактиву. 

Прикладом таких активів є дерева в лісогосподарстві. 

У деяких випадках неможливо достовірно оцінити біологічний актив. Тоді 
такий біологічний актив оцінюється за його собівартістю мінус усі накопичені 
амортизаційні відрахування та всі накопичені збитки від зменшення корисності. Щойно 
справедливу вартість такого біологічного активу можна оцінити, підприємству слід 
оцінювати його за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.  

Зазначимо, що даний випадок стосується лише біоактивів, які визнається первісно. У 
будь-якому випадку підприємство оцінює сільськогосподарську продукцію на час збирання 
врожаю за її справедливою вартістю мінус витрати на продаж.  

При визначенні собівартості, накопиченої амортизації та накопичених збитків від 



зменшення корисності підприємство також застосовує  МСБО 2 «Запаси» , МСБО 16 
«Основні засоби», МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Прибуток або збиток, що виникає при первісному визнанні біологічного активу за 
його справедливою вартістю мінус витрати на продаж або внаслідок зміни справедливої 
вартості біологічного активу за вирахуванням витрат на продаж, включається в прибуток 
або збиток за період, у якому він виникає. Прибуток або збиток, що виникає при 
первісному визнанні сільськогосподарської продукції за її справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на продаж, включається в чистий прибуток або збиток за період, у 
якому він виникає. 

На прикладі умовного сільськогосподарського ТОВ «АГРОМОЛ», яке займається 
вирощуванням сільськогосподарських культур та м’ясо-молочним скотарством, і має намір 
скласти фінансову звітність за МСФЗ за рік, що закінчується на 30.06.2017 р., розберемо 
порядок проведення розрахунку справедливої вартості біологічних активів рослинництва 
та тваринництва. 

Приклад 1 

Проведемо оцінку біологічних активів рослинництва СТОВ «АГРОМОЛ» у складі 
наступних культур: 

1) Озима пшениця 1400 га 

2) Ярий ячмінь 780 га 

3) Соняшник 1260 га 

4) Соя 620 га 

5) Кукурудза 1900 га 

Оскільки сільгоспкультури на корню не мають активного ринку, для оцінки їх вартості 
маємо використати певну історичну, планову та оціночну інформацію. Для цього:  

1) Погоджуємо з експертами (економістами, технологами, маркетологами) прогнози по 
урожайності культур, по цінам на дату збирання урожаю та витратам, які 
підприємству ще належить понести, а також беремо фактичні дані про площі посівів 
та понесені витрати на звітну дату. 

2) Визначаємо ставку дисконтування виходячи з вартості фінансових ресурсів для 
агрофірми. 

3) Уточнюємо дату, до якої має бути зібраний урожай для визначення періоду 
дисконтування планових витрат, та дату готовості продукції для реалізації з метою 
дисконтування очікуваних доходів. 

Основна базова інформація по культурам наведена нижче (у тис. грн., якщо не 
зазначено інше) (таблиця 2): 

 

 

 

 



Таблиця 2 

№ 
з/п 

Назва 
культури 

Площа, 
га 

Очікувана 
урожайність  
у заліковій 
вазі, ц/га 

Витрати на 
вирощу-
вання в 

розрахунку 
на 1 га 

з них 

Очікувані 
ціни за 1 тн 
(без ПДВ) 

фактично 
понесені 
на звітну 

дату  

планова 
до 

збирання 
урожаю  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Озима 
пшениця 

1400 50 13,5 9,6 3,9 4,2 

2 Ярий ячмінь 780 36 9,7 6,6 3,1 3,5 

3 Соняшник 1260 22 11,5 5,7 5,8 9,0 

4 Соя 620 18 10,7 4,8 5,9 8,0 

5 Кукурудза 1900 60 17,0 9,4 7,6 4,1 

Оскільки в нашому прикладі до збирання врожаю залишаються лічені тижні, вплив 
дисконтування для оцінки біоактивів ми можемо знехтувати. Витрати на передпродажну 
підготовку для кожного виду продукції приймемо за 100 грн./тн. 

Проведемо розрахунок вартості кожного з видів посівів агрокультур (таблиця 3). 

Таблиця 3 

№ 
п/п 

Витрати на вирощування Очікувана 
виручка 

від 
реалізації 

Очікувана 
націнка 

Відсоток 
визнання 

Визнана 
у балансі 
дооцінка 

Балансова 
вартість 

біоактивів 
фактично 
понесені 

планові  
разом 
витрат 

1 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 13 440 5 460 18 900 28 700 9 800 71,1% 6 969 20 409 

2 5 148 2 418 7 566 9 547 1 981 68,0% 1 348 6 496 

3 7 182 7 308 14 490 24 671 10 181 49,6% 5 046 12 228 

4 2 976 3 658 6 634 8 816 2 182 44,9% 979 3 955 

5 17 860 14 440 32 300 45 600 13 300 55,3% 7 354 25 214 

 46 606 33 284 79 890 117 334 37 444 х 21 696 68 302 

Формули розрахунків 

 
п.3 * п.6 п.3 * п.7 п.9 + п.10 

п.3 * п.4 * 

* (п.8 – 0.1) 
п.12 - п.11 п.9 / п.11 

п.13 * 
п.14 

п.9 + п.15 

Відсоток визнання доходу від переоцінки у нашому прикладі розраховується як 
частка фактично понесених витрат на звітну дату до загальної суми очікуваних витрат. 

Дохід від дооцінки біоактивів за звітний період розраховується наростаючим 
підсумком з початку звітного періоду. Оскільки у нашому прикладі господарський рік 
закінчується 30.06.2017 р., визнані у 2-му півріччі 2016 р. доходи від дооцінки озимої 
пшениці повністю потрапляють до фінансових результатів звітного періоду.  

 



ВАЖЛИВО! 

Звертаємо Вашу увагу, що у біологічних активах визнають лише ті поля, де на звітну 
дату вже відбувалась біотрансформація (тобто насіння було внесене в ґрунт). 
Відповідно, підприємства, у яких фінансовий рік співпадає з календарним, частина 
дооцінки озимих культур урожаю 2016-2017 років має визнаватись у доходах 2016 
календарного року та не враховуватись в доходах 2017 року. 

Також МСБО 41 не містить чітко визначеної норми щодо порядку визнання доходу з 
дооцінки біоактивів. Тому підприємству не забороняється передбачити обліковою 
політикою й інші підходи, крім як у відсотках до понесених витрат, зокрема: 

1) Визнання всього очікуваного доходу від дооцінки в момент визнання біологічного 
активу з урахуванням коефіцієнту дисконтування, який у подальшому коригується по 
мірі уточнення цін, урожайності тощо.  

2) Визнання доходу від дооцінки пропорційно частці біологічного циклу вирощування 
(періоду часу від посіву до збирання урожаю).  

Приклад 2 

Проведемо тепер оцінку біологічних активів тваринництва, а саме – великої рогатої 
худоби СТОВ «АГРОМОЛ».  

Для ВРХ активний ринок є, але підприємство збирається використовувати основне та 
ремонтне стадо для молочного товаровиробництва.  

На балансі підприємства обліковується худоба наступних статевовікових груп 
(таблиця 4):  

Таблиця 4 

Назва 

Облікові дані 

Поголів’я Вага, тн 
Балансова 

вартість 

1 2 3 4 

Телиці до 1 року 1000 70    2 310    

Телиці старші 1 року 900 180    5 760    

Нетелі 800 240    7 440    

Разом ремонтний молодняк 2 700 490    15 510    

Корови до 1 року 700 280    8 400    

Корови 1-2 роки 600 246    7 134    

Корови 2-3 роки 500 210    5 880    

Корови 3-4 роки 400 172    4 644    

Корови 4-5 років 300 126    3 276    

Корови 5-6 років 200 82    2 050    

Корови понад 6 років 300 120    2 880    

 



Назва 

Облікові дані 

Поголів’я Вага, тн 
Балансова 

вартість 

1 2 3 4 

Разом основне стадо 3 000 1 236    34 264    

Молодняк ВРХ (бички) 3000 630           13 230    

ВРХ на відгодівлі 100 47             1 128    

Разом ВРХ на вирощуванні та відгодівлі 3 100    677           14 358    

Разом 8 800    2 403          64 132    

Худоба, навіть та, що включається до необоротних активів, є високоліквідним 
товаром, тому її в будь-який момент можна продати щонайменше за закупівельною ціною 
живої ваги ВРХ. Але оскільки корів та телиць підприємство утримує ще й для виробництва 
молока, там потрібні ще деякі дані фінансового та зоотехнічного характеру: закупівельна 
вартість молока, звичайний період лактації корів, рівень вибраковки стада та 
макроекономічні показники розвитку економіки. Припустімо, що у нас фінансова 
стабільність, всі показники прогнозовані, і відповідають наведеним нижче: 

Молочна продуктивність, кг/рік 5000   Прогнозований рівень 
інфляції за рік 

8% 
Собівартість молока, грн/кг 6   

Ціна молока без ПДВ, грн/кг 7   Ставка дисконтування 16% 

Ціна ВРХ у живій вазі, грн/кг 25   Вибраковка за рік   20% 

Вважаємо, що корови утримуються підприємством максимум до 10 років (з яких 7 – 
будуть давати молоко), і всі відносні показники (вибраковка, інфляція, дисконтування) 
змінюються рівномірно упродовж року. Тому для оцінки молочної складової справедливої 
вартості основного та ремонтного стада підготуємо допоміжну таблицю 5: 

Таблиця 5 

Роки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розрахункові коефіцієнти 

Показник руху поголів’я 0,9000 0,7200 0,5760 0,4608 0,3686 0,2949 0,2359 0,1887 0,1510 0,1208 

Показник впливу інфляції та 
дисконтування 

0,9568 0,8680 0,7875 0,7144 0,6481 0,5879 0,5334 0,4839 0,4390 0,3982 

Розрахунок приведених грошових потоків від реалізації молока, тис. грн. 

Телиці до 1 року - - - 1 646 1 195 867 629 457 331 241 

Телиці старші 1 року - - 2 041 1 481 1 075 780 566 411 298 - 

Нетелі - 2 500 1 814 1 317 956 694 503 365 - - 

Корови до 1 року 3 014 2 187 1 588 1 152 836 607 440 - - - 

Корови 1-2 роки 2 583 1 875 1 361 988 717 520 - - - - 

Корови 2-3 роки 2 153 1 562 1 134 823 597 - - - - - 

Корови 3-4 роки 1 722 1 250 907 658 - - - - - - 

Корови 4-5 років 1 292 937 680 - - - - - - - 

Корови 5-6 років 861 625 - - - - - - - - 

Корови понад 6 років 1 292 - - - - - - - - - 
 



ВАЖЛИВО! 

1.  Приведені грошові потоки від майбутньої реалізації молока розраховуються за 
наступною формулою: 

ПГПмол = Пог * МП * (Цмол – СВмол) * К1 * К2, 

де Пог – поголів’я відповідної групи ВРХ на звітну дату; 

 МП – молочна продуктивність 1 корови за рік; 

 Цмол – закупівельна ціна на молоко (без ПДВ); 

 СВмол – собівартість виробленого молока; 

 К1 – показник руху поголів’я, що враховує вибраковку; 

 К2 – агрегований показник, що враховує вплив інфляції та дисконтування майбутніх 
грошових потоків. 

2.  Майбутні грошові потоки від реалізації худоби в живій вазі можна не дисконтувати, 
адже це постійний процес по мірі вибраковки. Доросла худоба тримає відносно 
стабільну вагу, не втрачаючи цінність, а молодняк – так той ще й росте, хоча й 
потребує на свій розвиток певних витрат.  

Отже, приведені грошові потоки від майбутньої реалізації худоби розраховуються 
таким чином: 

ПГПжв = В * Цжв, 

 де В – вага відповідної групи ВРХ на звітну дату; 

 Цжв – закупівельна ціна ВРХ у живій вазі (без ПДВ). 

Після відповідних розрахунків маємо наступну інформацію про справедливу вартість 
біологічних активів тваринництва (таблиця 6): 

Таблиця 6 

Назва 

Справедлива вартість Визнана у 
балансі 

дооцінка За молоком За м’ясом РАЗОМ 

1 5 6 7 8 

Телиці до 1 року            5 365               1 750                7 115                  4 805    

Телиці старші 1 року            6 653               4 500              11 153                  5 393    

Нетелі            8 149               6 000              14 149                  6 709    

Разом ремонтний 
молодняк 

         20 167             12 250              32 417                16 907    

Корови до 1 року            9 824               7 000              16 824                  8 424    

Корови 1-2 роки            8 043               6 150              14 193                  7 059    



Назва 

Справедлива вартість Визнана у 
балансі 

дооцінка За молоком За м’ясом РАЗОМ 

1 5 6 7 8 

Корови 2-3 роки            6 269               5 250              11 519                  5 639    

Корови 3-4 роки            4 538               4 300                8 838                  4 194    

Корови 4-5 років            2 909               3 150                6 059                  2 783    

Корови 5-6 років            1 486               2 050                3 536                  1 486    

Корови понад 6 років            1 292               3 000                4 292                  1 412    

Разом основне стадо          34 361             30 900              65 261                30 997    

Молодняк ВРХ (бички)  -          15 750              15 750                  2 520    

ВРХ на відгодівлі  -            1 175                1 175                       47    

Разом ВРХ на вирощуванні 
та відгодівлі 

                 -               16 925              16 925                  2 567    

Разом        54 528           60 075          114 603              50 471    

Сума дооцінки як різниця між справедливою і балансовою вартістю у звіті про 
прибутки і збитки також визнається на різницю з попередньо визнаною в балансі 
дооцінкою. Різниця може бути як позитивна (дохід), коли визнана у балансі дооцінка по 
групі біологічних активів зростає, так і негативна (втрати), коли зменшується. 


