
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом ДП «ХМТП» від 

«23» січня 2013 року 
№43 

Облікова політика 
Державного підприємства «Херсонський морський 

торговельний порт» 
Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» 

і) - ДП « Х М Т П » ) створено на державній формі власності, є державним 
фним транспортним підприємством і діє як державне комерційне 
ЇИЄМСТВО. 

1. Загальні положення 

1.1. Облікова політика розроблена на підставі Закону України «Про 
Лтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про 

їдок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств 
швного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які 
ііють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності», 

фдженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213, 
РС'грованого в Міністерстві юстиції України від 26.12.2006 за № 
1/13237, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших 
ІйТивно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності з 

дотримання підприємством єдиної методики відображення 
ЇОдарських операцій, що забезпечить об'єктивне відображення фінансового 

і результатів господарської діяльності порту. 
1.2. Метою Облікової політики є розкриття найважливіших положень, які 

іристовуються при веденні бухгалтерського обліку, складанні та поданні 
ісових звітів, інформація яких необхідна користувачам для прийняття 
)»ідних рішень. 
1.3. Облікова політика змінюється, тільки якш;о змінюються статутні 
М'и порту, вимоги органу, який здійснює функції з державного регулювання 
іології бухгалтерського обліку і фінансової звітності або, якш:о зміни 

Иііичать достовірне відображення подій (господарських операцій) у 
лтерському обліку і фінансовій звітності порту. 
1.4. Розпорядчі документи ш;одо затвердження Облікової політики та 
внесення змін та доповнень до неї підлягають обов'язковому погодженню 

Іутерством інфраструктури України, крім випадків у зв'язку зі змінами 
Ійічації бухгалтерського та податкового обліку у порту, які затверджуються 
їм и ми наказами або розпорядженнями начальника порту. 
1.5. В зв'язку з виробничою необхідністю та змінами в організації 
лтерського та податкового обліку у порту можуть бути змінені додатки до 



ІІКової політики окремими наказами або розпорядженнями начальника 

2. Організація бухгалтерського обліку 

2,1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та 
течения фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у 
інних документах, збереження оброблених документів, регістрів і 

ІОСті протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, 
Щається на начальника порту відповідно до законодавства та установчих 

іентів. Перелік посадових осіб, які мають право підписувати первинні 
іенти на здійснення господарських операцій, пов'язаних з відпуском 
ічанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, 
їй их засобів, нематеріальних активів та іншого майна визначається 

іми наказами порту. 
' 2 ,2 . Ведення бухгалтерського обліку в порту здійснюються бухгалтерією 

на чолі з головним бухгалтером. Кількісний та посадовий склад 
герії визначається штатним розкладом. У разі відсутності головного 

ітера, його права та обов'язки перекладаються на заступника головного 
ітера, а при відсутності заступника - до іншої посадової особи, яка 
їджується наказом по порту. Обов'язки головного бухгалтера 

ічаються відповідно до вимог п.7 ст.8 Закону України «Про 
їтерський облік та фінансову звітність в Україні». Конкретні обов'язки, 
та відповідальність кожного працівника бухгалтерії встановлюються 

новими інструкціями, які затверджуються начальником порту. 
2.3. Ведення бухгалтерського обліку забезпечити із застосуванням 

ІИ'іотерної програми «1С: Підприємство 8.2» у відповідності з вимогами 
Иіу України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
ІОііальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших 
fUTHBHHX документів з питань ведення обліку та підготовки звітності, 
to відальні посадові особи порту несуть персональну відповідальність за 
іПІрність внесених даних в бухгалтерському обліку в системі «1С: 

Ірйємство 8.2» з фіксуванням на проведених первинних документах 
іішнього номера електронного документа. 
2.4. Обов'язково забезпечувати виготовлення первинних та зведених 

ІІКОвих документів (копій) на паперових носіях підписаних відповідальними 
довими особами бухгалтерії. 

2.4.1. Щомісяця: 
- оборотно-сальдову відомість по всіх рахунках підприємства; 

оборотно-сальдові відомості по рахункам підприємства, по 
Поііідальним особам - працівникам бухгалтерії, за якими закріплено ведення 
ІІКу в продовж звітного місяця, а також у розрізі аналітичного обліку по 
(Ому рахунку(субрахунку); 

' аналізи рахунків, на підставі яких заповняється фінансова та податкова 
іість. 
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2.4.2. Щокварталу: 
- оборотно-сальдову відомість но всіх рахунках підприємства за квартал, 

наростаючим підсумком з початку кварталу; 
- аналізи рахунків, на підставі яких заповняється фінансова та податкова 

ІІ'гиість. 

2.5. Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюються згідно з 
Ійіюм рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
гподарських операцій порту (далі - План рахунків), наведеного у Додатку 

И, який розроблений відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку 
шів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

ІГипізацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 
•291. 

Для забезпечення необхідної деталізації інформації з потреб управління, 
І'Гролю, аналізу, обліку й звітності дозволяти головному бухгалтеру своїм 
ІПОрядженням вводити додаткові субрахунки. 

Рахунки класів 0-7, 9 є обов'язковим, крім того для узагальнення 
ІОрмації про витрати порту протягом звітного періоду використовується 
Нунки класу 8 «Витрати за елементами». 

2.6. Підставою для ведення бухгалтерського обліку господарських 
їйцій є відповідним чином оформлені первинні документи, які фіксують 

irt' їх виконання. 
2.6.1. Первинні документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

-найменування підприємства, установи, від імені яких складений 
документ, 

- назва документа (форми), 
- дата і місце складання, 
- зміст та обсяг господарської операції, 
-одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або 

вартісному виразі), 
-посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської 

операції і правильність її оформлення, 
-особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу 

Ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської 
операції. 

-залежно від характеру операції та технології обробки даних до 
первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити: 
Ідентифікаційний код підприємства, установи з Державного реєстру, номер 
документа, підстава для здійснення операцій, дані про документ, що 
засвідчує особу-одержувача тощо. 

- документ має бути підписаний особисто, а підпис може бути 
скріплений печаткою. 

-електронний підпис накладається відповідно до законодавства про 
електронні документи та електронний документообіг. 



- використання при оформленні первинних документів факсимільного 
відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, 
інпшми актами цивільного законодавства. 

2.6.2. Нумерацію первинних документів, оформлених в діючій системі 
обліку «1С: Підприємство 8.2» здійснювати наростаючим підсумком 
з початку року, крім податкових накладних. 

2.63. Затвердити графік документообігу з встановленими строками 
. обробки документів, та внесенням інформації в систему «1С: 

Підприємство 8.2» у відповідності з Додатком № 2. 
2.6.4. Працівникам всіх підрозділів порту, відповідальним за оформлення 

первинних документів та внесення даних в систему «1С: 
Підприємство 8.2» виконувати вимоги працівників бухгалтерії по 
дотриманню порядку оформлення первинних документів та строків, 
які передбачені графіком документообігу. 

2.6.5. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів 
та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які 
склали та підписали ці первинні документи. 

2.7. Організація обліку необоротних активів у порту здійснюється на 
ІІДставі рішень постійно діючої комісії - Технічної ради порту. Склад постійно 
ІЮчої комісії та обов'язки, які на неї покладаються, визначені Положенням про 
Ґіхнічну раду порту та затверджуються окремими наказами по порту, 

2.8. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 
рінансової звітності порту обов'язково проводити інвентаризацію відповідно 

статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
^Країні» та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
тивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 

Очрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
1.08.1994 №69. 

2.9. Інвентаризація активів і зобов'язань проводиться пдорічно перед 
укладанням річної звітності, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим 
І'ідно з чинним законодавством України, у наступні строки: 

- станом на 01 листопада - основних засобів, малоцінних та інших 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів, виробничих запасів, 
МБП, готової продукції, товару на складах порту, продуктів, тари у 
структурних підрозділах порту. 

- станом на 31 грудня - бланків суворої звітності, матеріальних 
цінностей в дорозі, товарів на відповідальному зберіганні, розрахунки з 
контрагентами, робітниками та службовцями, підзвітними особами, 
депонентами, розрахунки в банком, незавершених капітальних інвестиції 
та інші активи та зобов'язання балансу. 
2.10.Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться один раз у п'ять 

«К1В. 
2.11.Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії та положення про її 

шноваження затверджуються окремими наказами начальника порту. 
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2.12.Інвентаризацію незавершеного виробництва та полуфабрикатів 
лисного виробництва проводити ш,омісяця станом на 1-ше число місяця, 

ІНйступного за звітним. 
2.13Лнвентаризація каси проводиться щоквартально відповідно до 

Іоложення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 
ІЧ'Вердженого постановою Правління Національного банку України від 

11.12.2004 № 637, станом на 1-ше число місяця наступного за звітним 
(бирталом. Для проведення раптової перевірки каси наказом по порту 
Гйорюється комісія. 

3. Особливості складання та подання фінансової звітності 

3.1.Фінансова звітність порту складається та подається у такому обсязі: 
3.1.1. річна: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових 

коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до річної фінансової 
звітності, 

3.1.2. проміжна (квартальна): Баланс, Звіт про фінансові результати. 
3.2.Крім зазначеного складу фінансової звітності, портом складаються та 

іються форми оперативної звітності про кошти отримані від портових 
Ірів, та про їх цільове використання відповідно Порядку обліку та 
користання коштів від портових зборів, затвердженого наказом Міністерства 
іспорту України від 25.08.2004 № 783, із змінами та Порядку обліку та 

ІОристання коштів від портових зборів ДП «ХМТП» , затвердженого наказом 
Ильника порту від 10.12.2012 № 884/А. 

3.3.Виправлення помилок у бухгалтерському обліку та внесення змін до 
інсової звітності здійснюється відповідно до Положення (стандарту) 

ігалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». 
3.3.1. Виправлення помилок минулих років відображаються в Балансі 

їма № 1) за звітний рік шляхом коригування на початок звітного року 
>Зподіленого прибутку (непокритого збитку), якщо такі помилки впливають 

Ісличину нерозподіленого прибутку (непокритого збитк-у), а також статей 
Сіів, зобов'язань, власного капіталу, які змінилися внаслідок виправлення 
їлок. 
3.3.2. Також здійснюється коригування статей фінансової звітності 
івів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат тощо того року (тих 

Іі), на який (які) виправлені помилки вплинули. 
3.3.3. Виправлення помилок минулих років оформляється в місяці 
їення помилки Бухгалтерською довідкою. 
3.3.4. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, 
ігає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у 
інсовій звітності. Це здійснюється шляхом складання нових звітів, на які 
>авлені помилки вплинули, з поміткою «Виправлений»: 

3.3.4.1.Балансу (форма № 1), Звіту про рух грошових коштів (форма № 
3), Звіту про власний капітал (форма № 4) за відповідний рік (роки), до 
яких мають відношення ці помилки; 
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3.3.4.2.3віту про фінансові результати (форма № 2) за відповідні періоди 
попереднього року (років), до яких мають відношення ці помилки. 
3.3.5. При виправленні помилок минулих років необхідно оформити у 

ггляді пояснювальної записки примітки до річної фінансової звітності, в якій 
5хідно указати зміст і суму помилки, статті фінансової звітності минулих 

)іодів, які були відкориговані з метою повторного подання порівняльної 
)ормації. 

4. Бухгалтерський облік основних засобів, інших необоротних 
Мтеріальних активів, довгострокових біологічних активів 

4.1. Основними засобами визнаються матеріальні активи, очікуваний 
ж корисного використання (експлуатації) яких у господарській діяльності 

!ьше одного року і вартістю понад 2500 грн. 
4.2. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є об'єкт основних 

іобів. 
4.3. Основні засоби придбані (створені) зараховуються на баланс 

іриємства за первісною вартістю. 
4.4. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, 

Іі'язаних з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, 
їладнання, реконструкція тошо), що призводить до збільшення майбутніх 

їномічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта, у порядку, 
шовленому нормативними документами з бухгалтерського обліку. 
4.5. Безоплатно отримані основні засоби зараховуються на баланс порту за 

справедливою вартістю на дату отримання, яка визначається постійно 
ІЧОЮ комісією - Технічною радою порту. 

4.6. При визнанні основних засобів активами (зарахуванні на баланс) 
гі'Ійно діючою комісією - Технічною радою порту обов'язково 
Гйііовлюється ліквідаційна вартість та строк корисного використання 
Піого об'єкта основних засобів, ш;о оформлюється наказом начальника порту 
'іазначається в Акті приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 

(овних засобів (типової форми № ОЗ-1). 
4.6.1. Постійно діюча комісія визначає строк корисного використання 

(експлуатації) як очікуваний період часу, протягом якого необоротні 
активи будуть використовуватись підприємством або з їх використанням 
буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції 
(робіт, послуг). 

4.6.2. Ліквідаційна вартість, визначена постійно діючою комісією, 
повинна відповідати сумі коштів або вартості інших активів, яку 
підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних 
активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), 
за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією). 

4.6 J . У виняткових випадках, коли підприємство від ліквідації 
необоротних активів, після закінчення строку їх корисного використання, 
ие очікує отримати придатні для подальшого використання активи, або 
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коли доходи будуть менше витрат, пов'язаних з ліквідацією активів, за 
відповідним техніко-економічним обґрунтуванням постійно діючої комісії 
по обліку необоротних активів, ліквідаційна вартість може прирівнюватися 
до нуля. 
4.7. Об'єкт основних засобів переоцінюється, якщо залишкова вартість 

)Г0 об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату 
іансу та за умови врахування результатів переоцінки у фінансових планах 

дііриємств. 
4.7.1. У разі переоцінки об'єкта основних засобів, на ту саму дату 

здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи (підгрупи) основних засобів, 
до якої належить об'єкт. При цьому групою (підгрупою) основних засобів 
вважається сукупність однотипних за технічними характеристиками, 
призначенням та умовами використання об'єктів основних засобів. 

4.7.2. Переоцінка основних засобів тієї групи (підгрупи), об'єкти якої 
вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, 
щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від 
справедливої вартості. 

4.7.3. Результати переоцінки (дооцінка, уцінка та амортизація на 
дооцінену вартість) відображаються в бухгалтерському обліку у порядку, 
який визначений Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

4.7.4. Результати індексації об'єкта основних засобів, проведеної у 
порядку встановленому податковим законодавством, не відображаються у 
бухгалтерському обліку і відповідно не впливають на збільшення первісної 
(переоціненої) вартості цього об'єкта. 
4.8. При виявленні під час інвентаризації придатних для використання 

Ріістів основних засобів, залишкова вартість яких у бухгалтерському обліку 
ІІінює нулю, постійно діючою інвентаризаційною комісією оформлюється 
ІВОзиція щодо визначення їх справедливої та ліквідаційної вартості. Після 

Ірдження начальником порту протоколу результатів інвентаризації такі 
Івозиції набувають розпорядчого характеру для обов'язкового проведення 
|інки об'єкту основних засобів з нульовою залишковою вартістю, що 

ІОвідає критеріям активу. 
4.9. Не підлягають переоцінці малоцінні необоротні матеріальні активи і 
Іотечні фонди. 
4.10.При нарахуванні амортизації дооцінених об'єктів основних засобів 
)Є0вується альтернативний метод зменшення додаткового капіталу. 
Ііищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою 
5ЄДНІХ уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів 
ірталу у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включається до 

нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового 
ІТалу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього 

га включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 
5ЄДНІХ уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового 
лу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою 



ліередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, 
ов'язково заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів. 

4.11.На інші необоротні матеріальні активи, у тому числі малоцінних 
Н^боротних матеріальних активів, очікувані строки корисного використання 
ІКсплуатації) встановлюються постійно діючою комісією - Технічною радою 
}рту або окремими наказами. 

4.12.Матеріальні цінності, отримані при ліквідації об'єкта основних 
іобів, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на 
(унки обліку матеріальних запасів за економічно обґрунтованою ціною 
іначеною комісією порта. 

4.13.Література, що придбавається для забезпечення діяльності порту, 
^ображається у складі бібліотечних фондів за умови відповідності її критерію 
іоборотного активу, наявності матеріальної бази (приміщення, співробітників 
їіцо), наказу про створення бібліотечного фонду та переліку літератури, що 

соситься до бібліотечного фонду. Бібліотечний фонд - це сукупність 
кументально-інформаційних ресурсів (художня і навчальна література, 

Ііціальні та інші видання). В інших випадках витрати на літературу 
Шосяться на витрати періоду. 

4.14.У складі малоцінних необоротних матеріальних активів 
їлжовуються: 

4.14.1. предмети, термін корисного використання яких більший за рік і 
вартістю до 2500 грн. включно; 

4.14.2. спецодяг і спецвзуття, терміни корисного використання яких 
більші за рік, незалежно від їх вартості; 

4.15.Передача в експлуатацію малоцінних необоротних матеріальних 
<Тивів здійснюється відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 
Іліку. 

4.16.0б'єктом амортизації основних засобів є первісна або переоцінена 
фтість, зменшена на їх ліквідаційну вартість. 

4.17.Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріал:ьних 
ГГивів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних 
)ндів) нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна 
та амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк 

Юрисного використання об'єкта основних засобів. 
4.18.Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, 

ійступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на 
гконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. 

4.19.Річна (місячна) сума амортизації після зміни залишкової вартості 
їб'скта основних засобів в результаті їх переоцінки, часткової ліквідації, 
(одернізації, модифікації, добудови дообладнання, реконструкції тощо, зміни 
ітроку корисного використання (експлуатації) визначається виходячи 



іідповідно із нової залишкової вартості та нового строку корисного 
||И користання (експлуатації) з місяця, наступного за місяцем таких змін. 

4.20.Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і 
ІІбліотечних фондів нараховується у першому місяці використання об'єкта у 
гшірі 100 відсотків його вартості. 

4.21.Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) 
разі його вибуття внаслідок ліквідації, безоплатної передачі, нестачі або 

Ииих причин невідповідності критеріям визнання активом. 
4.22.При досягненні залишкової вартості об'єкта основних засобів 

ІКвідаційної вартості цей об'єкт вважається повністю амортизованим і у разі 
ЇГО не придатності для подальшого використання підлягає списанню. 

4.23.Бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості здійснюється 
їповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 
рухомість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

1,07.2007 № 779. 
4.24.0сновними критеріями для розмежування інвестиційної нерухомості 

операційної нерухомості у випадку, якщо той салшй об'єкт основних засобів 
(Ористовується і як інвестиційна нерухомість, і як операційна нерухомість 

Іінавати: 
- можливість територіального відокремлення частин об'єкта. У цьому 

випадку кожна частина об'єкта повинна враховуватися в бухгалтерському 
обліку як окремий інвентарний об'єкт і відображатися окремо як 
інвестиційна нерухомість або як операційна нерухомість залежно від 
характеру її використання; 

- при неможливості розподілу об'єкта на частини, переважний 
характер використання об'єкта визначається за основними якісними 
показниками, що характеризують цей об'єкт. Об'єкт нерухомості 
визнається інвестиційною нерухомістю, якщо в оперативну оренду 
передано більше ніж 50% від основних якісних показників, що 
характеризують цей об'єкт. 
4.25. На дату балансу інвестиційна нерухомість відображається за 

іріісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з 
ІіІКуванням втрат від зменшення корисності й вигод від її відновлення, які 
<чііачаються відповідно до П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». 

4.26. Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується із 
Н^госуванням прямолінійного методу». 

5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів 

5.1.Нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною 
іртістю. 

5.2.При придбанні (створенні) нематеріального активу постійно діючою 
імісією по організації обліку необоротних активів, зазначеної у пункті 2.8, 
гановлюється строк його корисного використання з врахуванням вимог, 
іиіговлених П.26 Положення (стандарту) 8 «Нематеріальні активи». 
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5.3. Амортизація нематеріальних активів (крім права постійного 
•Мористування земельною ділянкою) здійснюється прямолінійним методом, за 
ким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, 

|йв очікуваний період часу використання нематеріального активу. 
5.4.Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання 

ортизації не підлягають 
5.5.Ліквідаційна вартість нематеріальних активів для цілей амортизації 

ирівнюється до нуля. 
5.6.3а справедливою вартістю на, дату балансу переоцінюються ті 

матеріальні активи, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки 
мого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи 

пи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не 
:ує активного ринку). 

5.7.Якщо портом проведена переоцінка об'єктів групи нематеріальних 
вів, то надалі вони підлягають щорічній переоцінці. 
5.8.3астосовується альтернативний метод зменшення додаткового капіталу 
нарахуванні амортизації дооцінених об'єктів нематеріальних активів 

огічно до порядку, зазначеного у пункті 4.9 цієї Облікової політики. 

6. Бухгалтерський облік запасів 

6.1.Одиницею обліку запасів визначити кожне їх найменування. Облік 
Іісів ведеться у натуральному та грошовому вимірниках. 

6.2.0блік запасів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) 
ітерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства 

іансів від 20.10.1999 № 246, та Інструкції про застосування Плану рахунків 
галтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
іриємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 
і. 1999 № 291, у розрізи номенклатури матеріальних цінностей. 
б.З.Оцінку вибуття запасів за середньозваженою собівартістю проводити 

кожну дату операції шляхом ділення сумарної вартості таких запасів на 
шрну кількість таких запасів станом на цю дату. 

6.4.Для списання підприємством запасів у роздрібній торгівлі та у 
шдському харчуванні застосовується метод ціни продажу. 
6.5.0блік транспортно-заготівельних витрат за кожним видом запасів 

ГИ без відкриття окремого субрахунку з включенням їх до вартості запасів, 
іансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, 
Юмендується визнавати на дату виконання контракту. 

б.б.При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних 
іметів, їх вартість виключається зі складу активів (списується з балансу) з 

Іїльшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за 
ІЦями експлуатації і матеріально-відповідальними особами протягом строку 

фактичного використання. З ' оперативного обліку малоцінні та 
ІИДкознош>-вані прехмети, які вийшли з ладу, списуються відповідно до 
Ні, складених комісією та затверджених начальником порту. 
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бЛ.Запаси, які зіпсовані, застарілі або іншим чином втратили первісно 
Іочікувану економічну вигоду, відображаються за чистою реалізаційною 

іртістю, яку визначає постійно діюча інвентаризаційна комісія. Суми нестач і 
)ат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретно винних осіб 

ІІІдображаються на відповідному позабалансовому субрахунку. Списання 
Іроводиться відповідно до розпорядчого документу по підприємству. 

6.8.Предмети, очікувані строки використання яких встановлені комісією 
іорту протягом до одного року або нормального операційного циклу, якщо він 
ІІЛьше одного року відносяться до малоцінних швидкозношувальних 

Ідметів. 

7. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості 

7.1.Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться за 
ірвісною вартістю окремо за кожним дебітором. 

7.2.Дебіторська за^ргованість включається до підсумку балансу за 
істою реалїзаційнонГвартісї^^ тобто після вирахування з первісної вартості 
лторської заборгованості резерву сумнівних боргів. 

7.3.Резерв сумнівних боргів створюється підприємством на поточну 
їіторську заборгованість за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) 
іншу поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість її 

)і'ашення дебітором. За сумами такої дебіторської заборгованості необхідно 
^ов'язково вживати заходів досудового чи судового врегулювання спорів 
иювідно до умов договорів щодо їх стягнення. 

7.4.Величина резерву сумнівних боргів визначається на основі 
Иітоспроможності окремих дебіторів. 

7.5.3абороняється включати до розрахунку резерву сумнівних боргів суми 
точної дебіторської заборгованості із строком виникнення до півтора року, а 

ікож у разі незатвердження (непогодження) фінансового плану здійснювати 
'фахування до резерву сумнівних боргів. 

7.6.ЯКЩО дебіторська заборгованість відповідає будь-якій з ознак, 
івдених у підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 

ркраїни, ця дебіторська заборгованість визнається безнадійною і підлягає 
исанню за рахунок резерву сумнівних боргів. 

7.7.Списання безнадійної дебіторської заборгованості проводиться при 
ШНості розпорядчого документу по підприємству. 

7.8.Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв 
іііівних боргів, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з 
іображенням у складі інших операційних витрат. 

7.9.Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на 
і'іабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» 
.)'і'ЯГом не менше трьох років з дати списання для спостереження за 

іжливістю її стягнення у випадках зміни майнового становища боржника. 

8. Облік доходів та витрат, фінансових результатів 
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8.1.Дохід порту складається із доходів з вантажно-розвантажувальних 
>іт, доходів від портових зборів, доходів від реалізації готової продукції 

ІІску) та інших доходів структурних підрозділів порту згідно Додатку № З 
8.2.0цінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання 

)іт) здійснювати шляхом вивченням виконаної роботи, при цьому доходи 
ІІДображати у звітному періоді з підписанням акта наданих послуг (виконаних 

ИТ). 

8.3.Дохід від реалізації товарів (продукції) визнавати доходом, якщо право 
іасності на товар (продукцію) переходить до покупця та підприємство надалі 

здійснює контроль за реалізованими товарами (продукцією) згідно з 
іовами договору. Визнання доходу оформлюється накладною на відпуск 

ірів (продукції) покупцю. 
8.4.Для структурних підрозділів, що виконують роботи за будівельними 

інтрактами, встановити, що доходи та витрати слід визначати з врахуванням 
('пеня завершеності робіт на дату балансу за методом вимірювання та оцінки 

іконаної роботи на підставі актів форм № КБ-2в та № КБ-3. Метод 
іірювання полягає у визначенні кількості робіт в натуральних показниках 
5ЄМОГО виду робіт (м\ м', шт} к і інше). Вартість виконаних робіт визначають 

Ідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000, 
твердженими наказом Держбуду України від 27.08.2000 № 174. 

8.5.Відображення витрат порту на рахунках з обліку витрат здійснюється 
статтями та економічними елементами витрат відповідно до Положення 

Гіндарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». 
8.6.Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 

5Дукції (робіт, послуг) визначено Переліком робіт і послуг, що надаються 
їтами клієнтурі, оплата яких здійснюється за місцевими тарифами, а також 
Годичні рекомендації щодо розрахунку їх ставок, які розроблені Пауково-
їлідним проектно-конструкторським Інститутом морського флоту України 
^РНДІМФ» наведено в Додатку № 4 
8.7.3агальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Перелік і 

іад постійних і змінних загальновиробничих витрат порту наведено в 
іатку № 5. 

8.8.До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються 
ііині та постійні загальновиробничі витрати. 

8.9.0сновною базою розподілу загальновиробничих витрат на витрати на 
іробництво продукції робіт (послуг) приймається оплата праці, додатково в 
іежності від виду структурного підрозділу порту можуть бути базою 
ііііоділу - обсяг діяльності, сума прямих витрат, тощо. 

8.10. Відповідно до Положення (стандарту) 31 «Фінансові витрати», 
ітисрдженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 № 415, 
Іііталізують фінансові витрати, пов'язані зі створенням кваліфікаційного 
І'иву (активу, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення), 

)(1то фінансові витрати понесені у зв'язку зі створенням кваліфікаційного 
1'иву, включають до його собівартості у періоді створення такого 
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їаліфікаційного активу. Витрати на створення кваліфікаційного активу для 
Ілей капіталізації включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються 

)Шові кошти, передаються інші активи або приймаються зобов'язання з 
ірахуванням відсотків. 

8.11. Фінансовий результат від діяльності порту визначається щомісячно 
рахунку 79 «Фінансові результати», розрахунок прибутків та збитків на 

ІХунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» визначається за 
іультатами року. 

8.12.. Кошти цільового фінансування, що надійшли, відображати за видами 
фінансування. 

8.13. Затвердити такі принципи ціноутворення у 
іутрішньогосподарських розрахунках між структурними підрозділами 
иіриємства: 

8.13.1. для основних засобів - за залишковою вартістю; 
8.13.2. виробничих запасів, малоцінних та швидкозношувальних 

предметів (МТТТТТ) - за первісною вартістю придбання або 
виготовлення; 

8.13.3. товарів - за купівельною вартістю; 
8.13.4. готової продукції (послуг, робіт) - за фактичною виробничою 

собівартістю. 
8.14.У звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові 

Іїибов'язання наводити в сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені 
І і 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної 
ІІІТності. Перерахунок відстрочених податкових активів і відстрочених 

ідаткових зобов'язань за звітний рік здійснювати на дату річного балансу. 

9. Створення забезпечень 

9.1.Порт створює забезпечення на виплату відпусток працівникам з 
жуванням суми обов'язкових відрахувань (внесків) на соціальні заходи. 
9.2.Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично 

Ііхованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як 
Ійошення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового 

іу оплати праці. 
9.3.Сума забезпечення відрахувань на соціальні заходи визначається як 

їуток суми забезпечення оплати відпусток і загальної суми відсотків розміру 
ііхових внесків і зборів. 

10. Суттєвість 

Ю.І.Суттєвою інформацією визнавати інформацію, відсутність якої в 
тисовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його 
шстувачів. 

10.2.Для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що відносяться до 
івів, зобов'язань і власного капіталу підприємства, за поріг суттєвості 
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їИйняти величину у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх 
ібов'язань і власного капіталу станом на кінець минулого року. 

10.3.Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом 
гєвості прийняти величину, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку 

їитку) підприємства за минулий рік. 
10.4.Порогом суттєвості для прийняття рішення щодо проведення 

юцінки або відображення зменшення корисності об'єктів основних засобів 
і йняти величину, що більше 10-відсотковому відхиленню залишкової 
зтості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості. 

10.5.Для визначення подібних активів різниця між справедливою вартістю 
І'іктів обміну не повинна перевищувати 10 відсотків. 

Ю.б.Суттєвим часом для створення кваліфікаційного активу вважати час, 
становить більше року. 

10.7.Для інших господарських операцій та об'єктів обліку поріг суттєвості 
Іначати у межах 1-10 відсотків з урахуванням обсягів діяльності 
їриємства, характеру впливу об'єкту обліку на рішення користувачів та 
Шх якісних чинників, які можуть впливати на визначення порогу суттєвості. 

11. Податковий облік 

11.1.Податковий облік здійснюється згідно з чинним законодавством 
>аїни на підставі даних бухгалтерського обліку в системі «1С: Підприємство 

і». 
11.2.Кожен працівник підприємства несе персональну відповідальність за 

йтовірність внесених даних в бухгалтерському та податковому обліку в 
гемі «1С: Підприємство 8.2». 

11.3.Покласти обов'язки з виписки податкових накладних та реєстрації їх 
ІЙіюму реєстрі податкових накладних на працівників бухгалтерії згідно 
шиїтку № 6 . 

11.4.Нумерацію податкових накладних проводити наростаючим підсумком 
натку кожного місяця, починаючи з порядкового номеру 1. 

12. Спрямування чистого прибутку 

12.1. Порт спрямовують чистий прибуток: 
12.1.1. На відрахування за результатами фінансово-господарської 

їьності частини чистого прибутку (дивіденди) до загального фонду 
ІЖавного бюджету України відповідно до порядку і нормативів, 
Іерджених Кабінетом Міністрів України. 

12.1.2. На розвиток виробництва, шляхом створення на квартальну і річну 
Г'у балансу «Фонду розвитку виробництва» у розмірі, передбаченому 
тисовими планами та який використовується на капітальні інвестиції 
ійдбання, створення, модернізація, модифікація, реконструкція, добудова, 
іб;гаднання тощо необоротних активів). 
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12.1.3. На матеріальне заохочення працівників у розмірі, передбаченому 
їінансовими планами. 

12.1.4. На інші цілі, які передбачені фінансовими планами. 

Начальник порту С.В.Ігнатенко 
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