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Забезпечення згідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання" це - зобов'язання з невизначеними 

сумою або часом погашення на дату балансу.  

Ключові ознаки забезпечення зображені на рис. 

 

 
 

Рисунок – Ознаки забезпечення 

 

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних 

витрат на: 

− Виплату відпусток працівникам. Найвідоміший вид забезпечень, створюється з метою 

рівномірного включення майбутніх витрат на виплату відпусток до витрат звітного періоду. 

Нараховується всіма підприємствами, без виключень. Інші види забезпечень не є 

обов’язковими для створення.  

− Виконання гарантійних зобов'язань по товарах, на які встановлено гарантійний термін. Для 

рівномірного віднесення на собівартість продукції витрат на гарантійний ремонт 

(обслуговування) підприємство може сформувати резерв на виконання гарантійних 

зобов’язань. Величина резерву встановлюється, виходячи з рівня гарантійних замін, 

установленого підприємством на основі прогнозних оцінок.  

− Реструктуризацію - створюється при наявності затвердженого керівництвом підприємства 

плану реструктуризації з конкретними заходами, строками їх виконання та сумою 

очікуваних витрат під час і після початку реалізації цього плану. 

− Додаткове пенсійне забезпечення. 

− Виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів. 

Забезпечення, передбачені П(С)БО 11, можуть нараховуватися щомісячно протягом 

року, або разово – у кінці звітного року. 

Забезпечення відображаються у II розділі Пасиву Балансу «Довгострокові зобов’язання, 

цільове фінансування та забезпечення». 

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:  

 Цільове призначення, причини невизначеності та очікуваний строк погашення. 

 Залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду. 

 Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або 

додаткових відрахувань. 

 Сума забезпечення, що використана протягом звітного періоду. 

 Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді.  

-Теперішня заборгованість 

-Результат минулих подій 

-Погашення призведе до 

вибуття ресурсів, а отже 

зменшення економічних 

вигід 
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