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Про надання роз’яснень щодо відображення
в бухгалтерському обліку операції своп
процентної ставки
Департамент бухгалтерського обліку надає роз’яснення щодо
відображення в бухгалтерського обліку операцій своп процентної ставки, які
здійснюються між Національним банком України та банками на
міжбанківському ринку відповідно до Положення про проведення
Національним банком України на міжбанківському ринку операцій своп
процентної ставки1.
Правила бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими
інструментами (деривативами) в банках України визначає Інструкція з
бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в
банках України2 (далі – Інструкція № 153).
Зокрема, облік операцій із своп контрактами здійснюється відповідно до
розділу IV Інструкції № 153.
На дату операції банк відображає умовну суму операції своп процентної
ставки одночасно як вимоги та зобов’язання за позабалансовими рахунками
9328 “Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які
обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за
якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)” та 9338
“Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які
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затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 травня 2020 року № 67;
затверджена постановою Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 153;
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2
обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за
якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)” Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України3.
Національна та іноземна валюти, що формують гарантійний фонд з
метою забезпечення ризиків невиконання та/або несвоєчасного виконання
зобов’язань за операціями своп процентної ставки,
відображаються за
балансовим рахунком 1832 “Кошти банків у розрахунках” Плану рахунків.
Облігації внутрішніх державних позик України, що використовуються
для формування гарантійного фонду, відображаються за позабалансовим
рахунком 9510 “Надана застава” Плану рахунків за заставною вартістю,
визначеною в договорі.
Переоцінка до справедливої вартості операції своп процентної ставки
відображається як актив або зобов’язання за балансовим рахунком 3044
“Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою
вартістю через прибутки/збитки” або 3354 “Зобов’язання за процентними свопконтрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через
прибутки/збитки” в кореспонденції з рахунком 6209 “Результат від переоцінки
процентних своп-контрактів” Плану рахунків.
На дати розрахунку, передбачені умовами операції своп процентної
ставки, та дату припинення визнання банк визначає результат від операції за
рахунком 6219 “Результат від операцій з купівлі-продажу процентних свопконтрактів” Плану рахунків.
На дату припинення визнання операції своп процентної ставки
здійснюються зворотні бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками
9328 та 9338 Плану рахунків.
Банк визначає справедливу вартість похідних фінансових інструментів
відповідно до п. 20 розділу II Інструкції № 153, використовуючи вимоги
Міжнародного стандарту фінансової звітності 13 "Оцінка справедливої
вартості".
Для визначення справедливої вартості операції своп процентної ставки
банки можуть використовувати Порядок оцінки справедливої вартості похідних
фінансових інструментів, операції з якими здійснює Національний банк
України4, розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва
Національного банку України5.
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Звертаємо увагу, що справедливу вартість операції свопу процентної
ставки визначають працівники фронт-офісу банку.
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