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віДображення програм лояльності з використанням бонусів  
у бухгалтерському обліку
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УДК 651.471

Сахаров П. о. Відображення програм лояльності з використанням бонусів у бухгалтерському обліку
У статті досліджено програми лояльності, які використовуються на сучасних торговельних підприємствах, і виявлено основні перепони розробки методичних 
підходів обліку бонусів наданих клієнтам програм лояльності. Проаналізовано теоретичні та методичні аспекти обліку бонусів у міжнародній практиці та існуючу 
в Україні методику відображення в бухгалтерському обліку програм лояльності з використанням бонусів. У результаті порівняння електронних грошей та розра-
хункових елементів програм лояльності доведено, що накопичувальні бонусні системи за своїми функціями та сутністю повністю відповідають ознакам електро-
нних грошей, тому для їх обліку запропоновано використовувати субрахунок 323 «Електронні гроші, виражені в бонусах». Доведено, що для забезпечення виплат 
бонусів клієнтам необхідно резервувати частину коштів і відображати резерв бонусів в обліку. Для накопичення інформації про рух коштів, які резервуються під-
приємством для забезпечення майбутніх витрат на виплату бонусів і посилення деталізації обліку програм лояльності, рекомендується в робочому плані рахунків 
торговельних підприємств відкривати окремий субрахунок 479 «Резерв покриття бонусів», що дозволить більш повно задовольнити потреби управлінського 
персоналу в інформації про ефективність програм лояльності.
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УДК 651.471
Сахаров П. А. Отражение программ лояльности с использованием бонусов  

в бухгалтерском учете
В статье исследованы программы лояльности, которые используются на 
современных торговых предприятиях и обнаружены основные преграды раз-
работки методических подходов учета бонусов предоставленных клиентам 
программ лояльности. Проанализированы теоретические и методические 
аспекты учета бонусов в международной практике и существующая в Украине 
методика отображения в бухгалтерском учете программ лояльности с ис-
пользованием бонусов. В результате сравнения электронных денег и расчет-
ных элементов программ лояльности доказано, что накопительные бонусные 
системы по своим функциям и сущности полностью отвечают признакам 
электронных денег, потому для их учета предложено использовать субсчет 
323 «Электронные деньги, выраженные в бонусах». Доказано, что для обеспе-
чения выплат бонусов клиентам необходимо резервировать часть средств и 
отображать резерв бонусов в учете. Для накопления информации о движении 
средств, которые резервируются предприятием для обеспечения будущих 
расходов на выплату бонусов и усиления детализации учета программ лояль-
ности, рекомендуется в рабочем плане счетов торговых предприятий откры-
вать отдельный субсчет 479 «Резерв покрытия бонусов», что позволит более 
полно удовлетворить потребности управленческого персонала в информации 
об эффективности программ лояльности.
Ключевые слова: программы лояльности, бухгалтерский учет бонусов, элек-
тронные деньги, резерв покрытия бонусов.
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Accounting
The article studies loyalty programmes that are used at modern trading enter-
prises and discovers main barriers on the way of development of methodical ap-
proaches of bonus accounting provided to the clients of loyalty programmes. It 
analyses theoretical and methodical aspects of bonus accounting in international 
practice and methods of reflection of loyalty programmes in accounting with the 
use of bonuses existing in Ukraine. Comparing electronic money and settlement 
elements of the loyalty programmes, the article proves that the accumulating bo-
nus systems are completely equal to electronic money by their functions and es-
sence, that is why the sub-account 323 “Electronic money expressed in bonuses” is 
offered to be used for their accounting. The article proves that the clients need to 
reserve a part of funds and reflect bonus reserves in accounting in order to ensure 
payment of bonuses. In order to accumulate information on movement of funds 
that are reserved by an enterprise for ensuring future expenditures on payment 
of bonuses and strengthening detailing of accounting of loyalty programmes, 
the article recommends to open an individual sub-account 479 “Bonus reserve” 
in the working plan of accounts of trading enterprises, which would allow a bet-
ter satisfaction of managerial personnel in information on effectiveness of loyalty 
programmes.
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Дослідження програм лояльності, які викорис-
товуються на сучасних торговельних підприєм-
ствах, дозволило виділити їх дві основні форми: 

на базі накопичення електронних грошей (балів, бонусів 
тощо) і звичайні дисконтні системи на базі дисконтних 
карток. Для отримання інформації про нарахування та 
використання бонусів виникає необхідність розробки 
методики відображення програм лояльності в бухгал-
терському обліку, яка дозволить відстежувати еконо-
мічний ефект від програми. Проте до теперішнього часу 
існує дуже мало рекомендацій для обліку даних програм. 
На думку Ф. Ф. Райхельда, бухгалтерський облік є най-
більшою перепоною формування програм лояльності: 
«…сучасна методика бухгалтерського обліку зовсім не 
відображає того факту, що база споживачів, кваліфікова-
ні кадри та зацікавлені інвестори є найбільш цінним ак-
тивом будь-якого підприємства. У фінансовій звітності 
ці активи не відображаються, що і обумовлює прийняття 
неправильних управлінських рішень» [1, с. 29]. На тор-
говельних підприємствах, які запроваджують програми 
лояльності з використанням бонусів, необхідно вноси-
ти зміни в систему бухгалтерського обліку та облікову 
політику, а витрати на нарахування бонусів оцінювати 
не як поточні витрати, а як довгострокові інвестиції в 
клієнтів, які принесуть прибуток у майбутньому.

Основною перепоною розробки методичних під-
ходів обліку бонусів наданих клієнтам програм лояль-
ності є відсутність законодавчого забезпечення. Низка 
авторів розглядають проблеми облікового відображен-
ня бонусів, які надаються роботодавцями працівникам 
за успішне виконання своїх трудових обов’язків [2; 3; 4], 
також у літературі висвітлюються питання щодо мето-
дичних засад відображення в обліку бонусів за догово-
рами страхування [5; 6; 7]. Стосовно бонусів, які нада-
ються підприємствами торгівлі клієнтам, то автори в 
основному прирівнюють їх до знижок [8; 9]. Принципова 
відмінність дисконтного та бонусного механізмів про-
грам лояльності полягає в тому, що у першому випадку 
покупець отримує товар за зниженою ціною, при цьому 
ціна знижується відразу при покупці товарів чи послуг, 
а в другому – ціна товару не змінюється, бонусами, за-
звичай, можна скористатися при наступній покупці, при 
цьому бонуси викликають зобов’язання торговельного 
підприємства перед клієнтом. 

Таким чином, питання обліку бонусів програм 
лояльності у науковій та фаховій літературі майже не 
розкриті, що ускладнює оцінку нарахованих бонусів на 
підприємстві, викликає труднощі при формуванні бо-
нусного фонду та прийнятті управлінських рішень сто-
совно програм лояльності, що, у свою чергу, призводить 
до стримування розвитку бізнесу. Окремі автори про-
понують вирішення проблеми шляхом безкоштовного 
роздавання товару в рахунок бонусів, інші – шляхом 
резервування частини коштів, що поступають від по-
купців, у вигляді авансів. Проте, як зазначає Шерер І. Л., 
безкоштовне роздавання товару негативно впливає на 
оподаткування як продавця, так і покупця. Торговельне 
підприємство втрачає право на списання в податково-
му обліку вартості бонусних товарів на витрати і виму-
шено відображати зобов'язання з ПДВ, що виникає від 

звичайної ціни безкоштовно переданого товару. Для по-
купців (фізичних осіб) вартість безкоштовно отриманих 
товарів є додатковим прибутком, який оподатковується 
з доходів фізичних осіб [9]. 

У міжнародній практиці теоретичні та методичні 
аспекти обліку бонусів більш опрацьовані. Це пов’язано 
з тим, що програми лояльності з використанням бонусів 
беруть свій початок ще в 1970 р., коли в США компанія з 
авіаперевезень «American Airlines» почала нараховува-
ти постійним клієнтам так звані «милі», які потім мож-
на було обміняти на безоплатний квиток або інші цінні 
подарунки. Вимоги до обліку суб’єкта господарювання, 
який надає своїм клієнтам винагороду у вигляді бонусів, 
визначено було в 2007 р. Комітетом з інтерпретації Між-
народних стандартів фінансової звітності в Тлумаченні 
IFRIC 13 «Програми лояльності клієнта», у зв’язку з чим 
підприємствам, що повинні вести облік і складати звіт-
ність за вимогами МСФЗ, потрібно внести істотні зміни 
до своєї облікової політики.

Відповідно до IFRIC 13 бонусні одиниці, що нада-
ються за програмами лояльності клієнтів, повин-
ні враховуватися як окремий компонент операції 

з продажу, у результаті якої вони надаються, і повинні 
окремо ідентифікуватися. Тобто, нараховані та випла-
чені бонуси мають відображатися на рахунках бухгал-
терського обліку торговельних підприємств. Основ-
ний міжнародний стандарт, який розглядає визнання 
виручки, МСФЗ (IAS) 18 «Виручка», теж вимагає, щоб 
компоненти торгівельних операцій, що окремо іденти-
фікуються, враховувалися окремо, якщо виникає необ-
хідність відобразити сутність операцій. Винагорода 
відноситься на бонусні одиниці виходячи з їх справед-
ливої вартості, яка або визначається на основі ринкової 
інформації, або, якщо недоступна ринкова інформація, 
є оціночною величиною. Винагорода, зарахована до бо-
нусних одиниць, переноситься на майбутні періоди до 
тих пір, поки залишається вірогідність того, що клієнт 
пред’явить вимоги з їх погашення. 

МСБО 10 «Події після звітного періоду», який 
застосовується для обліку подій, які виникають після 
звітного періоду, а також для розкриття інформації про 
них, у розділі «Події, які вимагають коригування після 
звітного періоду» визначає, що суб’єктові господарю-
вання слід коригувати суми, визнані в його фінансовій 
звітності, зокрема, визначати після звітного періоду 
суми прибутку за програмою участі в прибутках компа-
нії або визначати виплати бонусів, якщо суб'єкт госпо-
дарювання мав теперішнє юридичне або конструктивне 
зобов'язання на кінець звітного періоду здійснити такі 
виплати внаслідок подій до цієї дати.

Для забезпечення виплат бонусів клієнтам необ-
хідно резервувати частину коштів і відображати резерв 
бонусів в обліку. На думку Пархомчук О. О., «резерв» – 
це джерело покриття можливих або очікуваних витрат 
і збитків суб’єкта господарювання, що представляє со-
бою запас високоліквідних засобів, які створюються на 
підприємстві відповідно до чинного законодавства та 
внутрішніх документів і характеризується особливим 
порядком формування та цільовим характером вико-
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ристання [10]. Проте, планом рахунків не передбачено 
окремого рахунку для обліку резерву бонусів. Основ-
ною проблемою формування та обліку резерву бонусів 
на торговельних підприємствах є неможливість визна-
чення суми бонусів, яка буде використана клієнтами та 
незатребувана частка бонусів. Відповідно до П(С)БО 11 
«Зобов’язання» зобов’язання з невизначеною сумою 
або часом погашення на дату балансу – це забезпечення. 
Забезпечення створюється при виникненні внаслідок 
минулих подій зобов’язання, погашення якого ймовір-
но призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі 
економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахун-
ково визначена. Забезпечення відображається у складі 
зобов’язань, що приводять до правдивого відображання 
їх у фінансовій звітності і відповідає принципу обачно-
сті – запобігає заниженню оцінки зобов’язань. 

Крім того, на думку В. А. Гавриленко та В. Ю. Зве-
нячкіної, забезпечення можна ототожнювати з резерва-
ми та резервами невизначених зобов’язань [11, с. 192]. 
Цієї думки дотримується і Терещенко В. С. та визначає 
забезпечення майбутніх витрат і платежів, як резерви 
спеціального призначення переважно у вигляді висо-
коліквідних активів, що формуються суб’єктом господа-
рювання за рахунок власних джерел фінансування для 
покриття майбутніх операційних витрат від виконання 
зобов’язань із невизначеними часом або сумою пога-
шення [12]. 

Також забезпечення наступних витрат і платежів 
можна розглядати як один із інструментів при-
хованого самофінансування, а за своїми характе-

ристиками забезпечення можна трактувати як позичко-
вий капітал підприємства з невизначеними строками та 
сумами погашення [13]. Резерв бонусів теж відповідає 
цим характеристикам, оскільки на торговельних під-
приємствах неможливо визначити термін погашення 
бонусів і частку бонусів, які будуть використані клієнта-
ми. Крім того, слід зазначити, що за МСБО 37 суттєвим 
є те, що «резерви утворюються виключно тоді, коли в 
результаті минулих подій залишаються на підприєм-
стві поточні, правові або звичайні зобов’язання з ви-
дачі грошових коштів і є можливим визначення цього 
зобов’язання». Підтверджуючим обліковим докумен-
том, в якому визначено зобов’язання торговельного під-
приємства перед клієнтами за нарахованими бонусами, 
є «Відомість нарахування бонусів», яка виступає пер-
винним документом для відображення бонусів в обліку 
торговельного підприємства. 

У МСБО 37 наводиться й перелік тих витрат, 
для фінансування яких не дозволяється формувати за-
безпечення (резерв). Це витрати на перепідготовку чи 
переміщення персоналу, який буде працювати й далі, 
на маркетингові дослідження, інвестиції в нові систе-
ми і дистриб’юторські мережі. До переліку витрат, для 
фінансування яких не дозволяється формувати забез-
печення (резерв), у стандарті не виділені витрати для 
підтримки лояльності клієнтів, тому вважаємо, що на 
торговельних підприємствах, які використовують про-
грами лояльності з використанням бонусів, доцільно 
формувати резерв бонусів.

Для узагальнення інформації про рух коштів у ді-
ючому Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств та організацій для обліку забезпечень передбаче-
ний окремий пасивний рахунок 47 «Забезпечення май-
бутніх витрат і платежів», який має вісім субрахунків: 
471 «Забезпечення виплат відпусток», 472 «Додаткове 
пенсійне страхування», 473 «Забезпечення гарантійних 
зобов’язань», 474 «Забезпечення інших витрат і плате-
жів», 475 «Забезпечення призового фонду (резерв ви-
плат)», 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпече-
ного сплатою участі у лотереї», 477 «Забезпечення мате-
ріального заохочення» і 478 «Забезпечення відновлення 
земельних ділянок».

На торговельних підприємствах для формуван-
ня резерву бонусів можна використовувати 
субрахунок 474 «Забезпечення інших витрат і 

платежів». Проте на цьому субрахунку В. С. Терещенко 
пропонує вести облік забезпечень майбутніх витрат на 
ремонт основних засобів [14], а в іншій праці цей самий 
автор пропонує на цьому субрахунку вести облік забез-
печень майбутніх витрат на соціальний захист інвалідів 
[15]. Пархомчук О. О. пропонує перейменувати рахунок 
474 «Забезпечення інших витрат і платежів» на «Резерв 
наступних витрат на реструктуризацію» [10]. Пропози-
ції авторів пов’язані з тим, що згідно з Інструкцією про 
застосування плану рахунків на субрахунку 474 «За-
безпечення інших витрат і платежів» обліковують за-
безпечення наступних витрат, що не знайшли відобра-
ження на інших субрахунках рахунку 47 «Забезпечення 
майбутніх витрат і платежів». Різні думки щодо об’єктів 
обліку на рахунку 474 можуть викликати плутанину в 
системі бухгалтерського обліку торговельного підпри-
ємства. Для накопичення інформації про рух коштів, які 
резервуються підприємством для забезпечення майбут-
ніх витрат на виплату бонусів, і посилення деталізації 
обліку програм лояльності рекомендується в робочому 
плані рахунків торговельних підприємств відкривати 
окремий субрахунок 479 «Резерв покриття бонусів». 
На нашу думку, використання додаткового субрахунку 
дозволить більш повно задовольнити існуючі потреби 
управлінського персоналу в інформації про ефектив-
ність програм лояльності.

Створення резерву бонусів дозволить торговель-
ному підприємству не відволікати з господарського обо-
роту кошти в момент розрахунку клієнтів бонусами та 
забезпечить рівномірність віднесення витрат на фінансо-
вий результат діяльності протягом усього звітного року.

На думку Д. О. Грицишена, формування облікового 
резерву не означає наявності матеріальних або грошових 
цінностей, які можливо направляти на визначені під-
приємством види діяльності [16, с. 139]. Постає гостра 
проблема покриття облікового резерву реальними акти-
вами, бажано високоліквідними. Автор пропонує разом 
зі створенням фонду на пасивному рахунку створити в 
такій же сумі грошове забезпечення на рахунку в банку.

Цілком погоджуючись з автором, вважаємо за по-
трібне відкривати в обліку торговельних підприємств 
окремий рахунок для обліку бонусів. Програми лояль-
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ності з використанням персоніфікованих маркетинго-
вих комунікації спрямовані на збільшення середнього 
чека, підвищення частоти покупок, зростання маржи-
нальності продажів тощо. Такі накопичувальні системи 
за своїми функціями та сутністю повністю відповідають 
ознакам електронних грошей (табл. 1), тому для їх об-
ліку доцільно використовувати 3 клас рахунків «Кошти, 
розрахунки та інші активи». 

Погоджуючись з думкою окремих авторів (Ко-
рягін М. В., Скоробогатова В. В., Несходовський І. С., 
Лукашова І. О.), пропонуємо для синтетичного обліку 
електронних грошей використовувати рахунок 32 з наз-
вою «Електронні кошти», а аналітичний облік здійсню-
вати за їх видами. Наявність специфічних властивостей 
електронних грошей, які безпосередньо впливають на 
порядок їх відображення в бухгалтерському обліку, ро-
бить недоцільним організовувати їх облік на рахунках 
31 «Рахунки в банках» чи 33 «Інші грошові кошти».

У розрізі рахунка 32 «Електронні кошти» відпо-
відно до класифікації електронних грошей доцільно від-
кривати субрахунки 321 «Електронні гроші на картковій 
основі», 322 «Електронні гроші на програмній основі». 
Для обліку бонусів на торговельних підприємствах до-
цільно відкривати субрахунок 323 «Електронні гроші 
виражені в бонусах». На торговельних підприємствах, 
які здійснюють розрахунки з використанням різних ви-
дів електронних грошей доцільно відкривати аналітичні 
рахунки для кожного виду електронних грошей. 

Наведені рекомендації з обліку бонусів доцільно 
розглянути з використанням облікових даних. Напри-
клад, за умовами бонусної програми торговельного під-
приємства ТОВ «Кофе-Тайм» клієнту видається карта у 
момент активації рахунку її власником на суму від 50 до 
1000 грн. Додаткова плата за пластикову карту не стягу-
ється. Кожна карта має 2 рахунки: основний і бонусний, 
на якому зберігаються електронні гроші. Картка має два 
статуса – золотий та срібний. Срібний статус карти – 
нарахування бонусів у розмірі 5 % від суми, сплаченої 
за замовлення. Золотий статус карти – нарахування бо-
нусів у розмірі 10 % від суми, сплаченої за замовлення. 
Один бонус = 1 грн. Покупець – власник срібної картки, 
придбав товар вартістю 1200 грн, у т. ч. ПДВ – 200 грн, 
сплативши цю суму готівкою в касу підприємства. Собі-
вартість товару 600 грн. Бонуси нараховано в сумі 60 грн 
(1200 × 5 %). Відображення в обліку наведених операцій 
представлено в табл. 2.

Така кореспонденція рахунків адекватно відпо-
відає потребам управління програмами лояльності під-
приємств, які використовують метод ідентифікованої 
собівартості списання запасів, що вибули. Такий ме-
тод є найбільш точним, але вимагає наявності певних 
програмно-технічних комплексів. Для підприємств, які 
наполягають на списанні собівартості реалізованих за-
пасів за методом ціни продажу, додатково до наведеної 
кореспонденції рахунків необхідно скласти таке прове-
дення зі списання торгової націнки: Дт 282, Кт 285.

таблиця 1

Порівняння електронних грошей та розрахункових елементів програм лояльності

ознаки Електронні 
гроші

Бали, 
бонуси

Фіксуються і зберігаються на електронному носії (картці чи сервері) + +

Випускаються емітентом при отриманні від інших осіб грошових коштів, в обсязі не меншому 
ніж емітована грошова вартість + –+*

Є засобом платежу іншими (крім емітента) організаціями + +**–

Недоступні безпосередньо фізичному сприйняттю + +

Можуть бути фіатними та нефіатними + +

Можуть бути анонімними та персоніфікованими + –***

Існування обмежено моментом платежу + +

Форма випуску залежить від емітента + +

В емітента виникає кредиторська заборгованість перед користувачем системи + +

Отримання даних про рух грошових потоків в електронному вигляді + +****

Можливість здійснювати платежі на невеликі суми + +

Мають певну монетарну вартість + +

Мають установлений фіксований курс обміну + +

* – у програмах лояльності бонуси, бали тощо можуть нараховуватися пропорційно сумі покупки в чеку або в певному відсотку 
від суми покупки;
** – у програмах лояльності учасниками можуть бути група підприємств, а не лише емітент;
*** – у програмах лояльності, зазвичай, правилами визначено, що бонусами можуть скористатися лише персоніфіковані 
користувачі
**** – у програмах лояльності інформацію про кількість бонусів, балів тощо, можна отримати на сайті підприємства, ввівши номер 
рахунку чи іншу персональну інформацію користувача чи безпосередньо при розрахунку на касі в чеці вказується сума балів чи 
бонусів.
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ВиСНоВки
Таким чином, нарахування резерву залежить від 

характеру й особливостей витрат, для погашення яких 
нараховується забезпечення. Програми лояльності торго-
вельних підприємств націлені на збільшення збуту товарів, 
тому вважаємо за потрібне в обліку нарахування резерву 
бонусів відображати записом: Дт 93 «Витрати на збут»; 
Кт 479 «Резерв покриття бонусів». Відображення в обліку 
операцій використання коштів резерву на виплату бонусів 
доцільно відображати записом: Дт 479 «Резерв покриття 
бонусів»; Кт 323 «Електронні гроші виражені в бонусах». 
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таблиця 2

кореспонденція рахунків з обліку бонусів (за методом ідентифікованої собівартості)

№ 
з/п Зміст господарської операції

кореспонденція рахунків
Сума, грн

Дебет кредит

1 Відображено виручку від реалізації товарів 301 702 1200

2 Нараховані бонуси покупцю 323 681 60

3 Списана собівартість проданого товару 902 28 600

4 Сформовано резерв покриття бонусів 93 479 60

5
Сформовано фінансові результати:  
– доходи 
– витрати

 
702 
791

 
791 

902, 93

 
1000 
660

6 Погашено бонуси 681 323 60

7 Списано собівартість товарів переданих у погашення заборгованості 
за бонусами 681 282 60
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