
АБС Б2.
ПІДСИСТЕМА «ОРЕНДА»
Підсистема «Оренда» призначена для ведення обліку операцій,
пов'язаних з орендою основних засобів, як власних, так і взятих 
у тимчасове володіння і користування.

Підсистема забезпечує ведення та бухоблік всіх видів договорів оренди:

оренда банку-орендаря з урахуванням вимог МСФЗ 16
оренда банку-орендодавця, в тому числі операційна / фінансова оренда
суборенда операційна і фінансова
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПІДСИСТЕМИ

Підсистема реалізує облік інструментів оренди із застосуванням ефективної відсоткової

ставки (ЕВС) з амортизацією контрактних платежів на весь термін дії інструменту.

Підсистема враховує «плаваючі» компоненти контракту, вбудовані в орендні інструменти: 

курси валют (для договорів, номінованих в інвалютах), індекс інфляціїі та аналогічні йому 

індексні показники.

У підсистемі реалізовані гнучкі можливості перегляду параметрів інструментів оренди 

(перебудова графіка платежів і графіка амортизації, в т.ч. неодноразова, при зміні контрактних 

умов чи інших параметрів) з автоматичною оцінкоюі відображенням в обліку зміни справед-

ливої вартості інструмента і зі зберіганням історичності переглядів.

Підсистема забезпечує автоматичне відображення обліку операцій як в первинних

регістрах обліку (обороти по аналітичних рахунках), так і на рівні механізму угод АБС Б2 

(формування документів угод).
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ОБЛІК ДОГОВОРІВ ОРЕНДИ
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ДОГОВІР ОРЕНДИ

Банк-користувач підсистеми може
виступати як орендодавцем,
так і орендарем, ведучи як дохідну,
так і видаткову оренду.

Залежно від налаштованого типу оренди відкриваються

відповідні дочірні угоди для бухгалтерського обліку.

Банк — орендодавець:
Операційна оренда

ведеться облік в угоді «Абонплати і Комісії» (тип 315)

Фінансова оренда

ведеться облік в угоді «Комерційний кредит» (тип 352)

Банк — орендар: 
Оренда з зобов'язаннями — ведеться облік в угоді

«Облік зобов'язань з оренди» (тип 336)

Оренда без зобов'язань — ведеться облік в угоді

«Абонплати і Комісії» (тип 315)

Операційна Суборенда — ведеться облік в угоді

«Абонплати і Комісії» (тип 315)- 

Фінансова Суборенда — ведеться облік в угоді

«Комерційний кредит» (тип 352)

На даній формі ведеться реєстр всіх
видів договорів оренди

Договір пов'язаний з об'єктом оренди для сінхроні-
зації даних з карткою Основного кошти
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ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

Класифікація об'єктів обліку оренди:

Власний

об'єкт бере участь в обліку дохідних договорів

оренди, основні фонди віддані в оперативний, 

фінансовий лізинг

Право користування

об'єкт бере участь в обліку витратних договорів

оренди, облік активу по праву користування

Орендований

об'єкт бере участь в обліку витратних договорів

оренди, без урахування активу по праву користу-

вання

На даній формі ведеться реєстр всіх

об'єктів пов'язаних з договорами оренди
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ОРЕНДА З ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ. БАНК — ОРЕНДАР

Підсистема функціонує відповідно

до положень стандарту МСФЗ 16 «Оренда»

IFRS 16 «Leases» 

до вимог національного регулятора

ПОСТАНОВА НБУ 20.12.2005  № 480 

«Про затвердження Інструкції з бухгалтерського 

обліку основних засобів і нематеріальних активів 

банків України») до застосовуваних підходів

до визнання відповідних фінінструментів,

бухгалтерського обліку та звітності
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ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОРЕНДИ

Підсистема враховує «плаваючі»

компоненти договору:

курси валют (для договорів, номінованих

в інвалютах)

індекс інфляції
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ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОРЕНДИ

Підсистема інтегрована з модулем

«Основні фонди» в частині виконання

первинного визнання (введення в експлуатацію)

переоцінки ОФ на 4м класі балансу при перегл-

яді параметрів пов'язаного інструменту оренди
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ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОРЕНДИ

У підсистемі реалізовані гнучкі можливості

перегляду параметрів інструментів оренди:

перебудова графіка платежів і графіка амортизації,

в т.ч. неодноразова, при зміні контрактних умов чи інших 

параметрів з автоматичною оцінкою і відобраням в обліку 

зміни справедливої вартості інструменту і зі зберіганням 

історичності переглядів.
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ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ОРЕНДИ

У підсистемі реалізована історія

зміни графіка платежів
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ОПЕРАЦІЙНА ОРЕНДА / СУБОРЕНДА. БАНК — ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Стандартний функціонал підсистеми

«Абонплати і Комісії»

Група 357 

Iнші нараховані доходи.

Група 361 

Кредиторська заборгованість за господар-

ською діяльністю банку.
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ФІНАНСОВА ОРЕНДА / СУБОРЕНДА. БАНК — ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Стандартний функціонал підсистеми

«Комерційний кредит»

Група 207 

Фінансовий лізинг (оренда), що наданий 

суб'єктам господарювання,  який обліко-

вується за амортизованою собівартістю.

Група 221 

Фiнансовий лiзинг (оренда), що наданий 

фiзичним особам, який обліковується за 

амортизованою собівартістю.
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