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ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
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УЧЕТ НЕВОЗМЕЩАЕМЫХ ЗАТРАТ АРЕНДАТОРА НА УЛУЧШЕНИЕ
АРЕНДОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
The accounting procedure of the non-reimbursable investments in land improvement, used by a lessee according to the
International Accounting Standards, is considered. The expediency of recognition of such capital investments in the structure of
fixed assets on the sub-account 118 "Capital expenditures for land improvement at the expense of the lessor" by the types of
improvements and by land plots (fields) is proved. It is reasonable to recognize this type of fixed assets by the lessee at prime cost,
taking into account benefit reduction. In order to take into account the requirements of the Tax Code of Ukraine and IAS 16 "Fixed
Assets ", it is possible to depreciate such improvements by two methods: by straight-line method or by declining balance method.
Nevertheless, the accrual of depreciation by declining balance method is economically more expedient.
Keywords: leased land, improvements at the expense of the lessee, accounting, expenses for improvement.
Table: 2: References: 13.
Розглянуто порядок обліку орендарем невідшкодовуваних інвестицій у поліпшення земель за Міжнародними
стандартами обліку. Доведено доцільність оприбуткування таких капітальних інвестицій у складі основних засобів на
субрахунку 118 «Капітальні витрати на поліпшення земель за рахунок орендодавця» за видами поліпшень та за земельними
ділянками (полями). Такий вид основних засобів у орендаря доцільно обліковувати за собівартістю, з урахуванням
зменшення корисності. З метою врахування вимог Податкового кодексу України та МСБО 16 «Основні засоби»,
амортизацію на такі поліпшення можливо нараховувати за двома методами: прямолінійним або зменшення залишку.
Проте нарахування амортизації за методом зменшення залишку є більш економічно доцільним.
Ключові слова: орендовані земельні ділянки; поліпшення за рахунок орендаря; бухгалтерський облік; витрати на
поліпшення.
Табл.: 2: Бібл.: 13.
Рассмотрен порядок учета арендатором невозмещаемых инвестиций в улучшение земель по Международным
стандартам учета. Доказана целесообразность оприходования таких капитальных инвестиций в составе основных
средств на субсчете 118 «Капитальные затраты на улучшение земель за счет арендодателя» по видам улучшений и по
земельным участкам (полям). Такой вид основных средств у арендатора целесообразно учитывать по себестоимости, с
учетом уменьшения полезности. С целью учета требований Налогового кодекса Украины и МСБУ16 «Основные
средства», амортизацию на такие улучшения можно начислять двумя методами: прямолинейным методом или методом
уменьшения остатка. Тем не менее, начисление амортизации методом уменьшения остатка экономически более
целесообразно.
Ключевые слова: арендованные земельные участки; улучшения за счет арендатора; бухгалтерский учет; затраты
на улучшение.
Табл.: 2: Библ.: 13.
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Target setting. In connection with the deepening of the process of Ukraine's integration into
the international economic space, the use of international accounting standards by enterprises in
the conduct of accounting and financial reporting is expanding. Only from 2012 to 2015 the
number of such enterprises increased by 1.8 times [1]. Such growth is due not only to the
establishment of international economic relations between enterprises, but also to the
requirements of Ukrainian legislation. Thus, the Law of Ukraine "On Accounting and Financial
Reporting in Ukraine" [2] from 2018 increases the list of categories of enterprises that are
required to maintain accounting and financial statements in accordance with international
standards, in particular large enterprises, including agricultural commodity producers.
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The basis for ensuring the sustainable development of agricultural enterprises is maintaining
and improving the quality of used land. One of the measures that improve the quality of
agricultural land is its capital improvement. The main source of information on capital investment
in land improvement is accounting. Agricultural enterprises are currently using leased land, the
vast majority of which belongs to small landowners, which are not able to invest in land
improvements and compensate for such improvements to land users. In connection with this, there
is a need to reflect in the accounting and financial reporting of unrecoverable capital investments
in land improvements by land users, including in accordance with the requirements of
international financial reporting standards.
Actual scientific research and issues analysis. Problems of accounting for land relations and
the costs of maintaining and improving soil fertility were considered in the works of F. F.
Butynets, N. O. Golub, M. Ya. Demyanenko, V. M. Zhuk, G. G. Kireytsev, V. G. Linnyk, N. M.
Malyuga, V. B. Mossakovsky, R. O. Savchenko, L. K. Suk, M. G. Chumachenko, O. F.
Yarlmolyul and other domestic and foreign scientists.
Uninvestigated parts of general issue defining. Despite the significant developments of
scientists, the issue of reflection in the accounting and financial reporting of non-recoverable costs
of the lessee for the capital improvement of leased land plots according to international accounting
standards, taking into account the requirements of national legislation, remains insufficiently
covered both in scientific and practical aspects.
Purpose of the article. The purpose of the article is to justify the way in which the tenant
accounts for unrecoverable capital expenditures for improving land under international accounting
standards.
Statement of the main material. From the point of view of the subjects of the ownership of
land resources, improvement of agricultural lands can be carried out both by the lessee and by the
lessor, but the conditions for such improvements should be clearly stipulated by the lease
agreement. In accordance with the Law of Ukraine "On land lease" [3], land improvement is
carried out only with the consent of the lessor. If under the lease agreement improvements are
made by the tenant, then the costs for such measures are reimbursed to him, and in the case of
improvement of land without the consent of the lessor - they are not reimbursed.
Improvement of land is a part of capital expenditures. Capital expenditures for improvement
of land plots represent a combination of material, human and other resources expenditures aimed
at improving the quality characteristics of land plots, which leads to increased economic benefits
from their future use [4].
Capital expenditures for land improvement as an entity or group of accounts in International
Accounting Standard 16 "Property, Plant and Equipment" (IAS 16) are not considered
individually. However, such costs correspond to the definition of fixed assets as material objects
which:a) are kept for use in the production or supply of goods or services for leasing or for
administrative purposes; b) will be used, in anticipation, for more than one period. They recognize
such objects as assets (major assets) if and only if: a) there is a probability that future economic
benefits associated with the object will be received by the entity; b) the cost of the object can be
reliably estimated [5]. Capital expenditures for land improvement lead to higher crop yields, and
therefore bring future economic benefits, and the amount of costs can almost always be reliably
estimated.
Capital investment in land improvement is usually carried out over a period of time and is
recognized as capital expenditure on land improvements after the recognition criteria are met. For
example, agro-forestry improvement (in particular the creation of forest bands) is a rather longterm process. From tree planting to the time when the forest strip will be beneficial, it can take 5,
10 or more years, and therefore their posting can only be after maturation of trees.
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That is, a number of costs for capital improvements for a long time should be part of capital
investment because they do not, for some time, meet the requirements of paragraph 7 (a) of IAS
16, namely: they do not ensure the receipt of future economic benefits.
Unrecoverable capital expenditures on land improvements are recognized at cost.
Subsequently, an entity can account for such an asset on a cost basis or on a revaluation model.
However, the revaluation model for capital expenditures for improving land at the expense of the
lessee, in our opinion, is not acceptable because of the impossibility of implementing such
improvements on the market.
Each type of capital investment is recognized as a separate object of fixed assets, the cost of
which is formed according to the list of expenses incurred for the implementation of
improvement. For example, it is the cost of wages and social insurance of employees, material
costs (petroleum products, mineral and organic fertilizers, electricity costs, services and work of
outside organizations, etc.), depreciation of fixed assets, and others.
The procedure for accounting for unrecoverable improvements in leased property by the lessee
is not specifically defined as well as by IAS 17 "Lease" [6]. In Ukraine, this issue is regulated by
P (C) BO 14 "Lease" [8], according to which the improvement of fixed assets at the expense of the
lessee creates another non-negotiable tangible asset. In accordance with paragraph 37 of IAS 16,
fixed assets in accounting may be grouped by class. Class of property, plant and equipment is a
group of assets of the same nature and manner of use in the activities of the entity. IAS 16 does
not specify such a class of fixed assets as other non-negotiable tangible assets, but this class can
be allocated by the enterprise independently. Consequently, to account for non-recoverable from
the lessee capital costs for improving land can be allocated a separate class of accounts "Capital
expenditures for land improvement" can be allocated
IAS 16 does not determine the unit of measurement for recognition, that is, what the object of
fixed assets is composed of. Consequently, judgments are required when applying the recognition
criteria to the particular circumstances of the entity. In our opinion, the unit of assessment for
recognition may be a plot of land (field).
Considering that capital expenditures for improvement of land include primarily land
reclamation (hydro technical, cultural engineering, chemical, agro technical, agro-forestry) [7],
capital investments must be accounted separately for types of land reclamation and other capital
improvements. In order to account for capital investments in land improvement in accordance
with the Plan of accounting of assets, capital, liabilities and business transactions of enterprises
and organizations [9], a sub-account 152 "Acquisition (production) of fixed assets" is provided.
However, if capital investment in land improvement involves the creation of long-term biological
assets, such as forest belts, bush fencing, the sub-155 "Acquisition (cultivation) of long-term
biological assets" should be used. The enterprise in the work plan of accounts can allocate for the
accounting of capital investments in land improvement and a separate subaccount, for example
157 "Capital investment in land improvement". After the recognition of non-recoverable capital
investments by the main means of the lessee, according to the Account Plan, they are invested in
the sub-account 117 "Other non-current tangible assets". However, in our view, it is more
appropriate to allocate a separate sub-account for these purposes, for example, 118 "Capital
expenditures on improvement of land from the lessee" with the details given in Table 1.
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Table 1
The proposed structure of accounts to the subaccount 118 "Capital expenditures on
improvement of land from the lessee " 1
Subaccount
code

Subaccount name
I and order

Code*

118

"Capital
expenditures on
improvement of
land by the tenant"

118.1
118.2
118.3
118.4
118.5
118.6
1187.7

Subaccount name II and order **

The name of the
analytic account

Soil irrigation
Desiccation of soils
Limping
Gypsum
Terrain of the soil surface
Creation of forest bands
Other types of capital improvement of land

By purposeful use,
types of capital
improvements and
land plots

* The landlord's capital expenditures on improvement of land plots should be accounted for on the subaccount 102. By the lessee - on
the subaccount 117 or 118 (according to the work plan of the accounts of the tenant).
** The names of sub-accounts are borrowed in [10] with the addition.

Most of the profitable objects of capital expenditures for improvement of land require further
expenses related to their maintenance. These issues are regulated in paragraphs 12-14 of IAS 16.
Thus, expenses for daily services are recognized as expenses of the period. Other expenses,
including the replacement of spare parts, are recognized by the entity at the carrying amount of the
item of property, plant and equipment in the sum of the cost of the replacement part of such an
object, if the criteria for recognition are met. At the same time, the balance cost of those parts
which are replaced, are stopped to be considered. Let's consider an example: the contract of
operating land lease does not provide coverage by the lessor for the improvement of hydraulic
structures. In the course of their maintenance, the hydrofluids were replaced, which improves the
water regime of the field, and therefore contributes to increasing the yield of agricultural crops.
Accounting entries from the tenant for such a case are shown in Table 2.
Table 2
An example of entries for conducting daily maintenance of hydraulic structures and replacing
parts that meet the criteria for recognition
Economic operation
Daily maintenance costs:
Accrued wages

Debit

Charges on wages of a single social contribution
The costs of the transport shop
Replacement of spare parts in the event of recognition as part of an
item of property, plant and equipment
Spending of spare parts (replacement of steam gauges)
Capitalization of old steam gauges (at amortized cost)

Credit

231

811

811

661

231
821
231

821
651
235*

157
207

207
157

Amount

4100,0
0
4100,0
0
902,00
902,00
800,00

10 000,00
2000,0
0
Capital expenditures on land improvement have been profited
117
157
8000,0
0
* In the table sub-account 235 according to the working plan of accounts is intended for accumulation of
expenses of a transport shop.

In addition to daily maintenance, it is often necessary to conduct regular basic technical
inspections to identify faults, irrespective of whether parts of the object are replaced, in order to
prolong the exploitation of the object of fixed assets (eg, hydraulic structures). If the costs of
carrying out such inspections are consistent with the criteria for recognizing fixed assets, they
increase their carrying amount and at the same time, any carrying amount of costs for the previous
review that remain to be recognized cease to exist.
1

Improvement of fixed assets at the expense of the lessee creates another non-negotiable tangible asset in accordance with

P(S)BO 14 "Lease" (paragraph 8).
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Agricultural land generates cash. At the expense of land improvements, there is an additional
generation of cash. Consequently, the cost of improving land should be recognized as an asset
generating cash. At the end of each reporting period, an entity should assess whether there is any
indication that the asset may be impaired. The indications that the asset may be impaired is
disclosed in paragraph 12 of IAS 36, "Impairment of Assets" [11]. This listing is not exhaustive
and the entity can identify other indications that the asset may be impaired. Regarding the nonrecoverable from the tenant of capital expenditures for improving land, in our opinion, this may
include, in particular, the following features:
- aging or physical damage to the object (for example, the storm destroyed forest bands, or
due to an earthquake, hydraulic engineering failed);
- it is planned to stop using the asset;
- planning or waiting for a reduction (termination) of the term of the lease of a land plot;
- during the period there was an increase in maintenance costs for the improvements made
compared to the previously expected;
- during the reporting period, prices for cultivated crops and, consequently, cash flows from
the use of the asset decreased;
- other significant changes that will negatively affect the entity or are expected to occur in the
near future and will change the intensity or manner of the current or planned use of the asset.
The book value of capital expenditures for land improvement should be reduced to the amount
of expected return on capital gains, if and only if the amount of the expected return on the asset is
less than its carrying amount. Such a reduction is an impairment loss. An impairment loss is
recognized in profit or loss if the asset is not carried at revalued amount in accordance with IAS
16. We have already noticed that it is inappropriate to spend an additional capital investment on
improving the leased land at the expense of the lessee.
IAS 36 (paragraph 17) also specifies that the presence of evidence that an asset may be
impaired may indicate the need to revise and correct the remaining useful life of the asset, the
depreciation method or the disposal value of the asset (if the lessor compensates its lessee at the
end of the operating lease term) in accordance with IAS 16, even if the impairment loss is not
recognized.
In accordance with the Instruction on the application of the Accountancy Account for assets,
capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations [9], the decrease in the
usefulness of capital investments in improvement of land plots is reflected by the debit of a
subaccount 972 "Impairment losses on assets" and a sub-account loan 132 "Depreciation of other
non-current tangible assets".
Unlike the cost of land that does not have a final useful life, capital expenditures for land
improvement are subject to depreciation. IAS 16 provides for the following methods for
depreciation: the straight-line method, the method for reducing the balance (reduction of residual
value), and the method of the sum of units of production (production method). That is, the
application of the cumulative method and the method of accelerated reduction of residual value
permitted by P (C) BO 7 "Property, Plant and Equipment" [12], IAS 16 is not provided. Given that
the number of units of production or similar items that an entity expects to receive from an asset
for improved leased land is virtually impossible to determine, since different crops are usually
grown on improved land, two methods are left to be selected: a straightline and reducing the
balance The straight-line method is more simple, and the reduction of the balance is more
economically expedient in terms of taxation, since the amount of taxes is delayed for a later period
and in the reduction to the present time will be less.
The amount accrued for the period of depreciation depends on the useful life of the facility. In
accordance with paragraph 57 of IAS 16, the useful life of an asset is determined based on the
expected usefulness of an asset for an entity. At the same time, it is indicated that
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the policy of managing the assets of an entity may include their retirement after a certain time or
after consuming a certain proportion of the economic benefits embodied in the asset.
Consequently, the useful life of the asset may be less than the period of its economic exploitation.
An estimate of the useful life of an asset should be based on a judgment based on experience
gained by the entity in acquiring such assets. With respect to non-recoverable from the lessee of
capital costs for improvement of land, this period may be limited by the term of the lease, if its
extension is not expected.
In determining the period of economic exploitation of non-recovered from the lessee capital
costs for improving land, the type of capital improvements, as different types of improvements
(hydraulic engineering, cultural engineering, chemical, agro-forestry) give a beneficial effect for a
different period, should be taken into account.
One of the important moments in accounting for and reporting on the cost of capital
improvement is the choice of a tax policy on depreciation. Under the Tax Code of Ukraine [13],
the cost of capital improvement of land is credited into 2 groups of fixed assets with a minimum
permissible useful life of 15 years. It is allowed to charge depreciation by any method provided
for by P (C) BO 7 except for the method of accelerated reduction of residual value. Taking into
account that the return of improved lands may decrease over time, regressive methods are most
appropriate to calculate depreciation. Among such methods, the Tax Code indicates methods for
reducing the residual value and cumulative. However, the use of a cumulative method for
depreciation of fixed assets in IAS 16 is not provided. In this regard, for tax purposes, it is
expedient to choose a method for reducing the residual value (reduction of the balance).
It should be noted that when using a National accounting (standards) by an accounting entity,
the lessor does not reimburse the lessor for costs of capital improvement of land in accordance
with clause 8 P (C) BO 14 "Lease" to be included in other non-current tangible assets. Therefore,
according to P (C) BO 7, accounting depreciation on them can be accrued only in a straightline or
productive method, which in our opinion looks like a dual approach to such investments with
respect to different subjects of their property.
Conclusions and propositions. Thus, the accounting by the lessee of unrecoverable capital
expenditures for improvement of land is proposed to be conducted for each type of improvement
and for each land plot (field) on the subaccount 118 "Capital expenditures for improvement of
land at the expense of the lessor", which will provide adequate information management of such
costs. Such a type of fixed assets from the lessee should be accounted for at cost, taking into
account the depreciation.
In order to take into account the requirements of the Tax Code of Ukraine and IAS,
depreciation for such improvements can be calculated in two ways: straightline or reduction of the
balance. However, depreciation based on the method of reducing the balance is more
economically feasible.
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Василь Лень, Валентина Гливенко
ОБЛІК НЕ ВІДШКОДОВУВАНИХ ВИТРАТ ОРЕНДАРЯ НА ПОЛІПШЕННЯ
ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Постановка проблеми. У зв’язку з поглибленням процесу інтеграції України в
міжнародний економічний простір, при ведення бухгалтерського обліку та складанні
фінансової звітності розширюється застосування підприємствами міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку. Лише з 2012 по 2015 рік кількість таких підприємств
зросла в 1,8 рази [1]. Таке зростання обумовлено не лише налагодженням міжнародних
економічних зв’язків підприємств, а й вимогами законодавства України. Так, Законом
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [2] з 2018 року
збільшується перелік категорій підприємств, які зобов’язані вести бухгалтерський облік
та складати фінансову звітність за міжнародними стандартами, зокрема великими
підприємствами, серед яких є і сільськогосподарські товаровиробники.
Основою забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств є
підтримання та підвищення якості використовуваних земельних угідь. Одним із заходів,
що підвищують якість сільськогосподарських угідь, є її капітальні поліпшення.
Основним джерелом отримання інформації про капітальні інвестиції в поліпшення
земель є бухгалтерський облік. Зважаючи на те, що сільськогосподарські підприємства
наразі використовують орендовану землю, переважна частина якої належить дрібним
землевласникам, які не в змозі інвестувати в поліпшення землі і відшкодовувати такі
поліпшення землекористувачам, виникає потреба в відображенні в обліку та фінансовій
звітності невідшкодовуваних капітальних інвестицій в поліпшення земель
землекористувачами, в тому числі за вимогами міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми облікового забезпечення
земельних відносин та витрат на підтримання і підвищення родючості ґрунтів
розглядались у працях Ф.Ф. Бутинця, Н.О. Голуба, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жука, Г.Г.
Кірейцева, В.Г. Лінника, Н.М. Малюги, В.Б. Моссаковського, Р.О. Савченко, Л.К. Сука,
М.Г. Чумаченка, Ярмолюк О.Ф. та інших вітчизняних та зарубіжних вчених.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючі на
значні напрацювання вчених, залишаються недостатньо висвітленими у науковому і
практичному планах питання відображення у бухгалтерському обліку і фінансовій
звітності невідшкодовуваних витрат орендаря на капітальне поліпшення орендованих
земельних ділянок за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, з
урахуванням вимог національного законодавства.
Мета статті. Метою статті є обґрунтування порядку відображення у бухгалтерському
обліку орендаря невідшкодовуваних капітальних витрат на поліпшення земель за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Виклад основного матеріалу. З точки зору суб’єктів власності земельних ресурсів,
поліпшення земель сільськогосподарського призначення може проводити як орендар,
так і орендодавець, проте умови проведення таких поліпшень мають бути чітко
обумовлені договором оренди. Згідно з Законом України “Про оренду землі” [3]
поліпшення землі здійснюється лише за згодою орендодавця. Якщо за договором
оренди поліпшення здійснює орендар, то йому відшкодовуються витрати на такі заходи,
а вразі поліпшення земель без згоди орендодавця – не відшкодовуються.
Поліпшення земельних ділянок належить до капітальних витрат. Капітальні витрати
на поліпшення земельних ділянок являють собою сукупність витрат матеріальних,
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людських та інших ресурсів, спрямованих на покращення якісних характеристик
земельних ділянок, що призводить до збільшення економічних вигод від їх
використання у майбутньому [4].
Капітальні витрати на поліпшення земель як об’єкт або група обліку окремо в
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” (МСБО 16) не
розглядаються. Проте такі витрати відповідають визначенню основних засобів як
матеріальних об’єктів які: а) утримують для використання у виробництві або постачанні
товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей; б)
використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. Визнають такі
об’єкти активом (основними засобами), якщо і тільки якщо: а) є ймовірність, що
майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом, надійдуть до суб’єкта
господарювання; б) собівартість об’єкта можна достовірно оцінити [5]. Капітальні
витрати на поліпшення земель призводять до підвищення врожайності
сільськогосподарських культур, а тому приносять майбутні економічні вигоди, а сума
витрат може бути практично завжди достовірно оцінена.
Капітальні інвестиції в поліпшення земель здійснюються звичайно протягом
певного часу і оприбутковуються як капітальні витрати на поліпшення земель після
того, як будуть відповідати ознакам визнання. Наприклад, агролісотехнічні поліпшення
(зокрема створення лісосмуг) є досить довготривалим. Від посадки дерев і до часу, коли
лісова смуга буде приносити користь, може пройти й 5, 10 чи й більше років, а тому їх
оприбуткування може бути тільки після дозрівання дерев. Тобто, ряд витрат на
капітальні поліпшення земель тривалий час мають бути у складі капітальних інвестицій,
тому що певний час вони не відповідають вимогам параграфа 7 пункту а) МСБО 16, а
саме: не забезпечують надходження майбутніх економічних вигод.
Оприбутковують невідшкодовувані капітальні витрати на поліпшення земель за
собівартістю. У подальшому суб’єкт господарювання може обліковувати такий об’єкт за
моделлю собівартості або за моделлю переоцінки. Проте, модель переоцінки для
капітальних витрат на поліпшення земель за рахунок орендаря, на наш погляд, не є
прийнятною, внаслідок неможливості реалізувати такі поліпшення на ринку.
Кожен вид капітального вкладення визнається окремим об’єктом основних засобів,
вартість якого формується за встановленим переліком витрат, понесених на здійснення
поліпшення. Наприклад, це витрати на оплату праці та соціальне страхування найманих
працівників, матеріальні витрати (нафтопродукти, мінеральні та органічні добрива,
витрати електропостачання, послуги та роботи сторонніх організацій тощо), амортизація
основних засобів, інші.
Порядок обліку невідшкодовуваних поліпшень орендованого майна орендарем
конкретно не визначає і МСБО 17 “Оренда” [6]. В Україні це питання врегульовано
П(с)БО 14 “Оренда” [7], згідно з яким поліпшення основних засобів за рахунок орендаря
створює інший необоротний матеріальний актив. Згідно з параграфом 37 МСБО 16
основні засоби в обліку можуть групуватись за класами. Клас основних засобів – це
група активів, однакових за характером і способом використання в діяльності суб’єкта
господарювання. У МСБО 16 не зазначено такого класу основних засобів як інші
необоротні матеріальні активи, проте такий клас підприємство може виділяти
самостійно. Отже для обліку невідшкодовуваних у орендаря капітальних витрат на
поліпшення земель можна виділити окремий клас рахунків “Капітальні витрати на
поліпшення земель”.
МСБО 16 не визначає одиницю оцінки для визнання, тобто з чого складається
об’єкт основних засобів. Отже, потрібне судження при застосуванні критеріїв визнання
до конкретних обставин суб’єкта господарювання. На наш погляд одиницею оцінки для
визнання може бути земельна ділянка (поле).
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Зважаючи на те, що капітальні витрати на поліпшення земель, включають в себе
насамперед
меліорацію
земель
(гідротехнічна,
культуртехнічна,
хімічна,
агролісотехнічна) [8], капітальні інвестиції необхідно обліковувати окремо за видами
меліорації та іншими капітальними поліпшеннями. Для обліку капітальних інвестицій в
поліпшення землі згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [9] передбачено
субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”. Проте, якщо капітальні
інвестиції в поліпшення землі стосуються створення довгострокових біологічних
активів, наприклад лісосмуг, кущових огорож), слід застосовувати субрахунок 155
“Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”. Підприємство у
робочому плані рахунків може виділяти для обліку капітальних інвестицій у поліпшення
землі і окремий субрахунок, наприклад 157 “Капітальні інвестиції у поліпшення землі”.
Після визнання невідшкодовуваних капітальних інвестицій основним засобом у
орендаря, згідно з Планом рахунків, їх оприбутковують на субрахунку 117 “Інші
необоротні матеріальні активи”. Проте, на наш погляд, більш доцільно виділити для цих
цілей окремий субрахунок, наприклад 118 “Капітальні витрати на поліпшення земель у
орендаря” з деталізацією, що наведена в таблиці. 1.
Таблиця 1
Запропонована структура рахунків до субрахунку 118 “Капітальні витрати на
поліпшення земель у орендаря” 1
Назва
Назва
Код
субрахунку І Код*
Назва субрахунку ІІ порядку**
аналітичного
субрахунку
порядку
рахунку
118
“Капітальні 118.1
Зрошення ґрунтів
За цільовим
витрати на
використанням,
118.2
Осушення ґрунтів
поліпшення 118.3
видами
Вапнування
земель у
капітальних
118.4
Гіпсування
орендаря”
поліпшень
та
118.5
Терасування поверхні ґрунту
земельними
118.6
Створення лісосмуг
ділянками
1187.7 Інші види капітального поліпшення
земель
*У орендодавця капітальні витрати на поліпшення земельних ділянок слід обліковувати на
субрахунку 102. У орендаря – на субрахунку 117 або 118 (згідно з робочим планом рахунків орендаря).
** Назви субрахунків запозичені у [10] з доповненням.

Більшість оприбуткованих об’єктів капітальних витрат на поліпшення земель
потребують подальших витрат, пов’язаних з їх утриманням. Ці питання
регламентуються параграфами 12-14 МСБО 16. Так, витрати на щоденне
обслуговування визнаються витратами періоду. Інші витрати, зокрема заміни запасних
частин, суб’єкт господарювання визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів
собівартість замінюваної частини такого об’єкта, якщо задовольняються критерії
визнання. Одночасно балансову вартість тих частин, що їх замінюють, припиняють
визнавати. Наприклад, договором операційної оренди землі не передбачено покриття
орендодавцем витрат на поліпшення гідротехнічних споруд. У процесі їх
обслуговування було замінено гідроствори, що покращує водний режим поля, а тому й
сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур. Бухгалтерські
проводки у орендаря для такого випадку наведено в таблиці 2.
1

Поліпшення основних засобів за рахунок орендаря створює інший необоротний матеріальний актив
згідно з П(с)БО 12 “Оренда” (пункт 8).
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Таблиця 2
Приклад проводок щоденного обслуговування гідротехнічних споруд та заміни
запчастин, що відповідають критеріям визнання
Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

231

811

4100,00

811

661

4100,00

231

821

902,00

821

651

902,00

231

235*

800,00

157

207

10 000,00

207

157

2000,00

117

157

8000,00

Витрати на щоденне обслуговування:
Нарахована заробітна плата

Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску

Витрати транспортного цеху
Заміна запасних частин у випадку визнання частиною об’єкта
основних засобів
Витрати запасних частин (заміна гідростворів)
Оприбуткування
2
собівартістю )

старих

гідростворів

(за

амортизованою

Оприбутковано капітальні витрати на поліпшення земель

*У таблиці субрахунок 235 за робочим планом рахунків призначено для накопичення витрат
транспортного цеху.

Крім щоденного обслуговування, для подовження експлуатації об’єкта основних
засобів (наприклад, гідротехнічних споруд) часто необхідно проводити регулярні
основні технічні огляди для виявлення несправностей, незалежно від того, чи
замінюються частини об’єкта. Якщо витрати на проведення таких оглядів відповідають
критеріям визнання основних засобів, то вони збільшують їх балансову вартість і
одночасно будь-яку балансову вартість витрат на попередній огляд, яка залишається,
визнавати припиняють.
Сільськогосподарські землі генерують грошові кошти. За рахунок поліпшення
земельних ділянок відбувається додаткове генерування грошових коштів. Отже, витрати
на поліпшення земельних ділянок слід визнавати активом, що генерує грошові кошти. В
кінці кожного звітного періоду суб’єктові господарювання слід оцінювати, чи є якась
ознака того, що корисність активу може зменшитися. Перелік ознак того, що корисність
активу може зменшитись наведено в параграфі 12 МСБО 36 “Зменшення корисності
активів” [10]. Цей перелік не є вичерпним і суб’єкт господарювання може
ідентифікувати інші ознаки того, що корисність активу може зменшитися. Щодо
невідшкодовуваних у орендаря капітальних витрат на поліпшення земель, на наш
погляд, це можуть бути зокрема такі ознаки:
– старіння або фізичне пошкодження об’єкта (наприклад буревієм знищені
лісосмуги, або внаслідок землетрусу вийшли з ладу гідротехнічні споруди);
– планується припинити використання активу;
2

Після оприбуткування за амортизованою собівартістю здійснюється переоцінка до справедливої
вартості чи вартості можливого використання.
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– план або очікування зменшення (припинення) строку оренди земельної ділянки;
– протягом періоду відбулося збільшення витрат на обслуговування здійснених
поліпшень порівняно з раніше очікуваними;
– протягом звітного періоду зменшились ціни на вирощувані культури й відповідно
грошові потоки від використання активу;
– інші суттєві зміни, які негативно вплинуть на суб’єкт господарювання, або
очікується, що вони відбудуться у близькому майбутньому та змінять інтенсивність або
спосіб нинішнього чи запланованого використання активу.
Балансову вартість капітальних витрат на поліпшення земель потрібно зменшувати
до суми очікуваного відшкодування оприбуткованих капітальних інвестицій, якщо і
тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової
вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності. Збиток від зменшення
корисності визнають в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за
переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. А нами раніше вже зауважувалось, що
дооцінку капітальних інвестицій в поліпшення орендованих земельних ділянок за
рахунок орендаря проводити недоцільно.
МСБО 36 (параграф 17) також визначено, що наявність ознак, що корисність активу
може зменшитися може свідчити про необхідність перегляду і коригування строку
корисної експлуатації, що залишається, методу амортизації або ліквідаційної вартості
активу (якщо орендодавець компенсує її орендарю в кінці строку операційної оренди)
згідно з МСБО 16, навіть якщо збиток від зменшення корисності не визнається.
Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [9]
зменшення корисності капітальних інвестицій у поліпшення земельних ділянок
відображають за дебетом субрахунка 972 “Втрати від зменшення корисності активів” і
кредитом субрахунка 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”.
На відміну від вартості землі, яка не має кінцевого терміну корисного використання,
капітальні витрати на поліпшення земель підлягають амортизації. МСБО 16 передбачені
такі методи нарахування амортизації: прямолінійний метод, метод зменшення залишку
(зменшення залишкової вартості) та метод суми одиниць продукції (виробничий метод).
Тобто, застосування кумулятивного методу та методу прискореного зменшення
залишкової вартості, дозволених П(с)БО 7 “Основні засоби” [11] МСБО 16 не
передбачено. Враховуючи, що кількість одиниць виробленої продукції чи подібних
одиниць, що їх суб’єкт господарювання очікує отримати від активу щодо полішених
орендованих земельних ділянок практично визначити неможливо, оскільки на
поліпшених землях звичайно вирощуються різні сільськогосподарські культури, то
залишається для вибору два методи: прямолінійний та зменшення залишку.
Прямолінійний метод більш простий, а зменшення залишку більш економічно
доцільний з точки зору оподаткування, тому що сума податків відстрочується на більш
пізній період і в приведенні до теперішнього часу буде меншою.
Сума нарахованої за період амортизації залежить від строку корисної експлуатації
об’єкта. Згідно з параграфом 57 МСБО 16 строк корисної експлуатації активу
визначають, виходячи з очікуваної корисності активу для суб’єкта господарювання.
Одночасно вказується, що політика управління активами суб’єкта господарювання може
включати в себе їхнє вибуття після деякого визначеного часу або після споживання
певної частки економічних вигід, утілених в активі. Отже, строк корисної експлуатації
активу може бути меншим, ніж строк його економічної експлуатації. Оцінка строку
корисної експлуатації активу має спиратися на судження, яке ґрунтується на досвіді
використання суб’єктом господарювання подібних активів. Щодо невідшкодованих у
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орендаря капітальних витрат на поліпшення земель, цей строк може бути обмежений
строком оренди, якщо її продовження не очікується.
При визначенні строку економічної експлуатації невідшкодованих у орендаря
капітальних витрат на поліпшення земель слід враховувати вид капітальних поліпшень,
тому що різні види поліпшень (гідротехнічна, культуртехнічна, хімічна,
агролісотехнічна) дають корисний ефект протягом різного строку.
Одним з важливих моментів відображення в обліку та звітності витрат на капітальне
поліпшення землі є обрання податкової політики щодо нарахування амортизації.
Податковим кодексом України [12] витрати на капітальне поліпшення земель зараховані
до 2 групи основних засобів з мінімально допустимим строком корисного використання
– 15 років. Дозволяється нараховувати амортизацію за будь-яким методом,
передбаченим П(С)БО 7 за винятком методу прискореного зменшення залишкової
вартості. Враховуючи, що віддача поліпшених земель з часом може знижуватись, для
нарахування амортизації найбільш доцільно використовувати регресивні методи. Серед
таких методів у Податковому кодексі зазначено методи зменшення залишкової вартості
та кумулятивний. Проте використання кумулятивного методу нарахування амортизації
основних засобів МСБО 16 не передбачено. У зв’язку з цим для податкових цілей
доцільно обрати метод зменшення залишкової вартості (зменшення залишку).
Слід зазначити, що при використанні суб’єктом господарювання Національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в орендаря невідшкодовані орендодавцем
затрати на капітальні поліпшення земель, згідно з п. 8 П(с)БО 14 “Оренда” враховують у
складі інших необоротних матеріальних активів, а тому згідно з П(с)БО 7 бухгалтерська
амортизація на них може нараховуватись лише за прямолінійним або виробничим
методом, що на наш погляд виглядає як подвійний підхід до таких інвестицій щодо
різних суб’єктів їх власності.
Висновки та пропозиції. Таким чином облік у орендаря невідшкодовуваних
капітальних витрат на поліпшення землі пропонується вести за кожним видом
поліпшень та за кожною земельною ділянкою (полем) на субрахунку 118 “Капітальні
витрати на поліпшення земель за рахунок орендодавця”, що забезпечить належне
інформаційне забезпечення управління такими витратами. Обліковувати такий вид
основних засобів у орендаря доцільно за собівартістю, з урахуванням зменшення
корисності.
З метою врахування вимог Податкового кодексу України та МСБО нараховувати
амортизацію на такі поліпшення можливо за двома методами: прямолінійним або
зменшення залишку. Проте нарахування амортизації за методом зменшення залишку є
більш економічно доцільним.
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