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ПЕРЕДМОВА
Входження України в світову економічну систему включає, поряд з іншим, необхідність побудови бухгалтерського обліку із урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку.
Виходячи із об'єктивної потреби трансформації обліку, за останні
роки в Україні були зроблені суттєві кроки у даному плані: прийнято
Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджено Міністерством фінансів України відповідні Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку і новий План рахунків бухгалтерського обліку активів капіталу, зобов'язань і господарських операцій
підприємств та організацій і інструкцію про його застосування. Вказані
зміни зробили суттєвий поступ у переосмисленні місця і ролі бухгалтерського обліку в системі управління як підприємством, так і економікою країни в цілому.
Підручник написано у відповідності з програмою вивчення курсу “Бухгалтерський облік” і з урахуванням змін у законодавчих і нормативних актах, які врегульовують питання ведення обліку на
підприємствах всіх форм власності та видів діяльності. В ньому у
розрізі тем висвітлено облік необоротних активів, запасів, оплати
праці, витрат виробництва, грошових коштів, фінансових інвестицій,
власного капіталу, розрахунків, а також доходів і результатів діяльності підприємства.
Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш
доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із теоретичними викладками у підручнику в значній кількості наводяться
приклади, які сприяють засвоєнню матеріалу, а також широко представлені первинні облікові документи і облікові регістри, знання типових форм і вимог, щодо оформлення яких, є теж дуже важливим
для майбутнього спеціаліста з обліку. З метою полегшення користування підручником основні поняття, терміни і ключові моменти в
тексті виділено напівжирним шрифтом.
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ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розділ 1.

Загальна характеристика і суть
бухгалтерського обліку
В розділі розглядаються наступні питання:
1.1. Види господарського обліку, їх диференціація та інтеграція
1.2. Функції бухгалтерського обліку та вимоги
до нього
1.3. Вимірники, які застосовуються в обліку

1.1. Види господарського обліку,
їх диференціація та інтеграція
Для забезпечення отримання різнобічної інформації, необхідної для здійснення управління як окремим підприємством, окремою галуззю або економікою країни в цілому використовують три
взаємопов’язані види обліку:
– оперативно-технічний;
– бухгалтерський;
– статистичний.
Оперативно-технічний облік являє собою збір поточної
інформації про хід господарської діяльності підприємства, а також
контроль за здійсненням окремих операцій безпосередньо в період їх
виконання. Дані про хід виконання тих чи інших робіт в оперативнотехнічному обліку фіксуються як можна простіше з тим, щоб була
можливість швидко передати зібрану інформацію керівництву. Передача такого роду даних може здійснюватися за допомогою телефону,
телеграфу, у письмовій або усній формі. Треба зазначити, що абсолютну точність даний вид обліку не забезпечує.
4

Бухгалтерський облік являється основним видом обліку.
Особливістю такого обліку є узагальнене відображення всіх наявних
на підприємстві господарських засобів і джерел їх утворення, а також
здійснюваних господарських операцій. Відмінною рисою бухгалтерського обліку є строго документальне відображення (за допомогою бухгалтерських документів) господарських засобів і господарських процесів, що в свою чергу надає обліковим даним юридичної сили. Треба зауважити, що для аналізу витрат підприємства, а також
планування його розвитку у майбутньому необхідно безпосередньо
використовувати інформацію бухгалтерського обліку.
Статистичний облік здійснюється з метою вивчення масових
суспільних явищ і процесів. За допомогою статистичного обліку вивчається динаміка заробітної плати, продуктивності праці, рентабельності виробництва і т.ін. як в окремих галузях економіки, так і країни
в цілому. Дані статистичного обліку широко використовуються державними органами як законодавчої, так і виконавчої влади з метою
здійснення перспективного планування і прогнозування соціальноекономічного розвитку країни. Виходячи із цього, треба зауважити,
що оперативний і бухгалтерський облік підпорядковані завданням
державної статистики.
Таким чином, оперативний, бухгалтерський і статистичний
види обліку тісно взаємопов’язані між собою та доповнюють один
одного, а в комплексі складають єдину систему народногосподарського обліку.

1.2. Функції бухгалтерського обліку
та вимоги до нього
Діяльність кожного суб’єкта господарювання базується на
постійному підвищенні рівня використання матеріальних і грошових
ресурсів, а також трудового потенціалу підприємства.
Виходячи із вимог керівництва щодо реалізації поставлених завдань, виділяються наступні функції бухгалтерського обліку:
1) контрольна;
2) інформаційна.
Kонтрольна функція бухгалтерського обліку пов’язана із
забезпеченням виконання планових завдань і досягнення заплано5

вих показників діяльності підприємства шляхом здійснення їх
порівняння.
Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає у забезпеченні керівництва як структурних підрозділів, так і підприємства вцілому інформацією, яка необхідна для здійснення контролю, планування і прийняття оперативних управлінських рішень.
Для успішної реалізації функцій бухгалтерського обліку до
нього висуваються наступні вимоги:
– порівняльність показників обліку з показниками плану;
– своєчасність обліку;
– точність і об’єктивність;
– повнота і аналітичність облікових даних;
– ясність і доступність;
– економічність обліку.
Вимога до бухгалтерського обліку щодо порівняльності показників обліку з показниками плану полягає у тому, що зібрана і
узагальнена інформація повинна забезпечувати можливість контролю виконання планових завдань як у цілому по підприємству, так і у
розрізі його структурних підрозділів. Поряд з тим система показників обліку будується відповідно до показників, передбачених у
плані.
Забезпечення прийняття оперативних управлінських рішень
неможливе без чітко організованої системи збору і обробки облікових даних, що в свою чергу висуває таку вимогу до бухгалтерського
обліку, як своєчасність обліку.
Вимога до бухгалтерського обліку про точність і об’єктивність визначається необхідністю представлення правдивої і неупередженої інформації як для внутрішніх (менеджери, акціонери та ін.),
так і для зовнішніх її споживачів (податкові органи, органи державної статистики і т.ін.). Треба зазначити, що за приховування доходів,
а також подання недостовірної звітності, законодавством України передбачено застосування до порушників відповідних стягнень.
Інформація, яка надходить із первинних підрозділів до бухгалтерії підприємства, а також від бухгалтера до менеджера, повинна
відповідати принципу повноти і аналітичності, тобто бути деталізованою в такій мірі, щоб на її основі можна було провести належний аналіз і прийняти необхідні рішення. Надмірна деталізація
облікової інформації може призводити до ускладнення проведення
аналізу і, як наслідок, до втрати оперативності при прийнятті тих чи
інших рішень.
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Вимога до бухгалтерського обліку про ясність і доступність облікової інформації для широких мас забезпечується публікацією у пресі таких звітних даних і показників діяльності
господарюючого суб’єкта, які в свою чергу дають змогу проаналізувати результати його діяльності навіть особам, які не мають спеціальної економічної освіти.
Організація збору і обробки облікової інформації на підприємстві має відповідати принципу економічності. Дана вимога забезпечується шляхом раціональної організації обліку, використанням
прогресивних форм ведення обліку, застосуванням електронно-обчислювальної техніки.

1.3. Вимірники, які застосовуються в обліку
Для відображення кількісних і якісних змін, які відбуваються
із господарськими засобами підприємства та джерелами їх утворення у бухгалтерському обліку використовують наступні види
вимірників:
– натуральні;
– трудові;
– грошові.
Натуральні вимірники — це вимірники, за допомогою яких
обліковується кількість наявних на підприємстві матеріальних цінностей і виконаних робіт в їх натуральному вираженні.
В обліку використовуються наступні натуральні вимірники:
ваги (грами, кілограми, центнери, тонни), міри довжини (сантиметри, метри, кілометри), об’єму (літри, кубічні метри), площі (квадратні метри, гектари), кількості (штук). Застосування тих чи інших
вимірників залежить від фізичних властивостей засобів і предметів
праці, а також виробленої продукції на підприємстві.
Використання натуральних вимірників дає змогу відобразити
не лише кількість обліковуваних об’єктів, але і їх якісних характеристик (марка, сорт і т.ін.).
Натуральні вимірники мають широке застосування в
аналітичному обліку матеріальних цінностей, проте вони не можуть
виконувати функцію узагальнення, оскільки неможливо підрахувати
загальну кількість виробничих запасів або готової продукції, окремі
7

види яких поряд із наочною відмінністю мають також різні одиниці
виміру.
Враховуючи посилення ролі міждержавних зв’язків і
зовнішньої торгівлі, в даний час багато країн спрямовують свої зусилля на переведення (запровадження) у себе облікових вимірників
тих країн, які є економічними лідерами. Результатом цього, на нашу
думку, найближчим часом стане уніфікація облікових вимірників в
усіх країнах світу.
Трудові вимірники використовуються для визначення
кількості затрат робочого часу на виконання тих чи інших робіт або
виробництва продукції (хвилини, години, дні). Дані вимірники використовуються при нарахуванні оплати праці працівникам
підприємства, для визначення продуктивності праці та трудомісткості продукції, для розрахунку середньоявочної чисельності
працівників.
Треба зауважити, що так як і натуральні, трудові вимірники
також не можуть виконувати функцію узагальнення.
Для узагальненого відображення наявності та руху господарських засобів і джерел їх утворення, та змін, які відбуваються при
здійсненні господарських процесів, використовується грошовий
вимірник, який представлений національною валютою України. Даний вимірник є узагальнюючим по відношенню як до натурального
вимірника, так і до трудового вимірника.
Грошовий вимірник використовується при визначенні
собівартості продукції, продуктивності праці, фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства. Даний вимірник поряд із обліком широко використовується у плануванні і аналізі діяльності підприємства.
Таким чином, використання в обліку всіх трьох вимірників
забезпечує повне і всебічне відображення предмету бухгалтерського
обліку.
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Розділ 2.

Предмет і метод
бухгалтерського обліку

В розділі розглядаються наступні питання:
2.1. Предмет бухгалтерського обліку
2.2. Метод бухгалтерського обліку

2.1. Предмет бухгалтерського обліку
Kожне підприємство, організація, установа як виробничої,
так і невиробничої сфери створені з метою реалізації завдань, які
визначені у їх установчих документах.
Для реалізації поставлених завдань суб’єкт господарювання
має у своєму розпорядженні наявні як засоби праці (будівлі, споруди,
устаткування і т.п.), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо і т.п.). Засоби праці і предмети праці з метою контролю за їх наявністю і рухом знаходять своє відображення в бухгалтерському
обліку. Отже, господарські засоби, якими володіє підприємство, і
є об’єктом бухгалтерського обліку та складають зміст його предмету.
За допомогою обліку одержують кількісні показники про наявність і рух матеріальних цінностей, грошей, трудових ресурсів та
ін., а також одержують і якісні показники результативності здійснення господарських процесів.
В свою чергу всі господарські засоби підприємства мають
різні джерела їх утворення. Одні господарські засоби були внесені
свого часу засновниками при створенні підприємства, інші — придбані за рахунок власних коштів або позик банків та інших фінансовокредитних установ. Облік внесків засновників, боргових зобов’язань
перед кредиторами та ін. теж знаходять своє відображення в бухгалтерському обліку. Виходячи із цього, джерела утворення господарських засобів теж є одним із елементів предмету бухгалтерського обліку.
Діяльність підприємства пов’язана із виконанням низки господарських операцій. Перші спрямовані на забезпечення підприємства сировиною, матеріалами і т.п. Другі пов’язані із вироб9

ництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг. Треті забезпечують реалізацію на ринку готової продукції, робіт і послуг
підприємства.
Зазначені господарські операції відображають процес кругообігу господарських засобів підприємства. Отже, спираючись на зазначене, можна ствердити, що кругообіг господарських засобів є
теж одним із елементів предмету бухгалтерського обліку.
Підсумовуючи вказане, відмітимо, що зміст предмету бухгалтерського обліку розкривають його численні об’єкти. Всі об’єкти бухгалтерського обліку можна об’єднати у три великі групи:
І. Господарські засоби, які забезпечують корисну співпрацю
людей в процесі господарської діяльності підприємства.
ІІ. Джерела утворення господарських засобів, які дають відповідь на питання, за рахунок чого сформовано господарські засоби.
ІІІ. Господарські процеси та їх результати, що виражають в
сукупності доцільність і напрямок діяльності підприємства.
До першої групи об’єктів бухгалтерського обліку відносяться господарські засоби. В залежності від видів та розміщення вони
поділяються на:
1) засоби сфери виробництва;
2) засоби сфери обігу;
3) засоби невиробничої сфери;
4) вилучені засоби;
5) нематеріальні засоби.
Засоби сфери виробництва характеризуються тим, що вони
приймають безпосередню участь у виробництві продукції, виконанні
робіт або наданні послуг.
Засоби сфери виробництва в залежності від їх призначення
і виконуваних ними функцій в процесі виробництва поділяють на засоби праці та предмети праці.
Засоби праці — це речі, за допомогою яких робоча сила
впливає на предмети праці з метою одержання продукту праці. До засобів праці належать земельні ділянки, будівлі і споруди, машини і
обладнання, транспортні засоби та ін., які створюють необхідні умови для здійснення всіх господарських процесів.
Характерною особливістю засобів праці є те, що вони приймають участь у процесі виробництва тривалий термін і тому не відразу, а поступово (у вигляді амортизаційних відрахувань) переносять
свою вартість на собівартість створюваної на підприємстві продукції.
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Засоби праці, за винятком малоцінних та швидкозношуваних
предметів, називаються основними засобами.
Предмети праці представлені сировиною, напівфабрикатами,
матеріалами, паливом, будівельними матеріалами, незавершеним виробництвом та ін. Характерним для них є одноразове і повне споживання у виробничому циклі, яке супроводжується перенесенням всієї
їх вартості на собівартість створюваної продукції.
Окрему увагу треба приділити незавершеному виробництву,
яке входить до складу предметів праці. Незавершене виробництво
являє собою певну суму витрат на виробництво продукції, зокрема
засобів праці (амортизація), предметів праці (сировини і т.п.), праці
(заробітної плати), виготовлення якої на кінець звітного періоду є ще
не завершене.
Наявність і обсяги незавершеного виробництва залежать від
тривалості виробничого циклу та організації виробництва. Треба
відмітити, що на підприємствах видобувної промисловості незавершене виробництво взагалі відсутнє, а на підприємствах з безперервним циклом виробництва (машинобудівні, деревообробні, сільськогосподарські) питома вага незавершеного виробництва в загальній сумі
витрат по підприємству є досить значною.
Треба зауважити, що поряд з іншим особливе місце у структурі засобів сфери виробництва посідають землі сільськогосподарського призначення, які виступають і засобом, і предметом праці одночасно.
Засоби сфери обігу залежно від їх функціональної ролі в
процесі відтворення поділяються на: предмети обігу, грошові засоби, засоби в розрахунках, засоби, які обслуговують сферу обігу.
Предмети обігу — це готова продукція або товари на складі,
які призначені для реалізації.
Грошові засоби виступають як еквівалент при купівлі у постачальників виробничих запасів і т.п., так і при реалізації готової
продукції покупцям. Вони представлені грошима, які знаходяться в
касі підприємства, на розрахунковому рахунку, а також інших рахунках у банку.
Засоби в розрахунках — це заборгованість як юридичних, так
і фізичних осіб перед суб’єктом господарювання (наприклад, заборгованість покупців за відвантажені їм товари або продукцію
підприємства, заборгованість постачальників за фактом здійсненої
на їх адресу передоплати, заборгованість підзвітних осіб тощо).
Юридичні і фізичні особи, які заборгували конкретному
підприємству, називають його дебіторами, а саму заборгованість —
дебіторською.
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До засобів, які обслуговують сферу обігу, належать будівлі,
обладнання та інвентар фірмових магазинів, торгово-складських
приміщень, кіосків та ін., які знаходяться на балансі суб’єкта господарювання.
Засоби невиробничої сфери — це господарські засоби, які
не приймають участь у виробництві продукції, а використовуються з
метою забезпечення соціально-культурних потреб як працівників
підприємства, так і населення, яке проживає на даній місцевості. До
засобів невиробничої сфери відносяться: будівлі, обладнання та
інвентар закладів освіти (училища, технікуми при заводах і фабриках
і т.ін.), охорони здоров’я (поліклініки, медичні частини, санаторії і
т.ін.), культури (будинки культури, спортивні комплекси, бібліотеки і
т.ін.), житлово-комунального господарства (житлові будинки, гуртожитки тощо), які знаходяться на балансі суб’єкта господарювання.
Вилучені засоби — це засоби, які належать підприємству,
але не приймають участі в господарському обороті. До них відносять
дольову участь суб’єкта господарювання у різного роду фінансових
проектах, зокрема придбані акції, облігації, ощадні сертифікати, векселі, казначейські зобов’язання, тощо.
Нематеріальні засоби — це господарські засоби, які належать підприємству, але мають нематеріальну форму. До них відносяться: патенти, ноу-хау (нові технології виробництва продукції і
т.ін.), авторські права, торгівельні марки, ліцензії, місце на товарній
або фондовій біржі, програмне забезпечення для обчислювальної
техніки та ін.
Kласифікацію господарських засобів за їх видами і розміщенням наведено на рис. 2.1.
До другої групи об’єктів бухгалтерського обліку відносяться джерела утворення господарських засобів.
Виходячи з того, що всі господарські засоби мають відповідні
джерела формування (утворення), джерела утворення господарських
засобів поділяються на:
1) власні джерела утворення господарських засобів;
2) залучені джерела утворення господарських засобів.
До власних джерел утворення господарських засобів належать: капітал, резерви, прибуток, бюджетне фінансування.
Kапітал — це власне джерело утворення господарських засобів, втілюється в активах, які були внесені його засновниками як
стартовий капітал в період створення підприємства і являє собою
вартість майна суб’єкта господарювання. Майно підприємства скла12
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Готова продукція, товари.

Грошові засоби
Гроші у касі, на розрахунковому
рахунку, інші рахунки в банках.
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Будівлі, обладнання та інвентар магазинів, торгово-складських приміщень,
кіосків, які знаходяться на балансі
суб’єкта господарювання.

Засоби
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Будівлі та обладнання закладів освіти,
охорони здоров’я, культури, житловокомунального господарства, які знаходяться на балансі суб’єкта господарювання.
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торгівельні марки, ліцензії, місце на
товарній або фондовій біржі,. гудвіл.

Рис. 2.1. Класифікація господарських засобів за їх видами і розміщенням
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дається із різного роду як матеріальних, нематеріальних, а також
фінансових ресурсів.
До складу капіталу входять: статутний капітал, пайовий
капітал, додатковий капітал.
Статутний капітал — це частина капіталу, яка утворюється
за рахунок сукупності вкладів у вигляді матеріальних, нематеріальних або фінансових ресурсів засновників у майно підприємства для
забезпечення діяльності господарюючого суб’єкта згідно меж, які
визначені установчими документами. Розмір статутного капіталу
підлягає обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі суб’єктів господарювання.
Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його
господарсько-фінансової діяльності. Пайовий капітал узагальнює
інформацію про суми пайових внесків членів споживчого товариства, сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.
Додатковий капітал узагальнює інформацію про суми, на які
вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну
вартість, а також про суми дооцінки активів на вартість необоротних
активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб та
інші види додаткового капіталу.
Резерви є джерелом коштів, які використовуються підприємством для покриття у майбутньому можливих видатків: резервний
капітал (створюється відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку), забезпечення майбутніх витрат і платежів (резерв на оплату відпусток працівників, додаткове пенсійне забезпечення, проведення гарантійних ремонтів реалізованої продукції та ін.), страхові резерви (створюють підприємства,
які відповідно до чинного законодавства є страховими і у встановленому
порядку формують страхові резерви).
В результаті ефективної роботи підприємство отримує прибуток, який визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг і затратами підприємства, а також нарахуванням податку на прибуток. Прибуток є джерелом господарських засобів, який зокрема представлено готівкою у касі і на розрахунковому рахунку підприємства. Прибуток в свою чергу поділяється на:
прибуток від реалізації продукції, робіт і послуг, та прибуток від позареалізаційної діяльності.
До власних джерел утворення господарських засобів відно14

ситься також бюджетне фінансування, яке виражається у перерахуванні на розрахунковий рахунок підприємства коштів із бюджету,
призначених для утримання дитячих установ, підготовки і перепідготовки кадрів, а також капітальних вкладень за напрямками, які визначено державою як пріоритетні. Kапітальні вкладення можуть також здійснюватися із сторони держави шляхом передачі підприємству будівель, споруд, машин, обладнання або транспортних засобів і т.п.
До залучених джерел утворення господарських засобів належать: кредити банків, кредиторська заборгованість, зобов’язання по розподілу суспільного продукту.
Kредити банків є джерелом грошей на розрахунковому рахунку підприємства або розрахунків із постачальниками за поставлені ними засоби та предмети праці. В залежності від строків, на які
береться кредит, кредити поділяються на: довгострокові (беруться
підприємством на строк більше одного року), та короткострокові
(беруться підприємством на строк до одного року). Після закінчення
строку, на який береться кредит, — кредит підлягає поверненню його власникові.
Суб’єкти підприємницької діяльності, перед якими певне
підприємство має зобов’язання по розрахунках (перед постачальниками
і підрядниками — за поставлені від них засоби і предмети праці або виконані роботи, перед покупцями — за отриману від них передоплату за
продукцію), називаються кредиторами, а саме заборгованість — кредиторською. Така заборгованість має широке розповсюдження, оскільки
завжди існує розбіжність у датах поставок і датах проведення оплати між
суб’єктами господарювання.
Зобов’язання по розподілу суспільного продукту поділяються
на заборгованість: по оплаті праці працівникам підприємства, перед
фондами соціального спрямування (Пенсійним фондом, Фондом
соціального страхування та ін.), перед бюджетом по податках та інших
платежах. Такі зобов’язання виступають джерелом утворення господарських засобів протягом часу, коли належні до оплати суми платежів
вже нараховані, але ще залишаються не сплачені підприємством. Прикладом такого є заборгованість перед працівниками по оплаті праці,
яка виникає кожного дня, а саму заробітну плату працівники (із урахуванням авансу) одержують лише два рази на місяць. В цьому випадку
має місце кредиторська заборгованість підприємства перед своїми
працівниками.
Kласифікацію джерел утворення господарських засобів
підприємства узагальнено на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Класифікація джерел утворення господарських засобів
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Третю групу об’єктів бухгалтерського обліку складають господарські процеси.
Господарський процес являє собою частину кругообігу господарських засобів, який складається із певних господарських операцій.
В свою чергу господарська операція — це дія, яка призводить
до змін в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. Господарські операції можуть бути позитивними (оприбутковано готову
продукцію із цеху на склад) і негативними (зіпсовано об’єкт основних засобів або сировину, з якої повинна була вироблятися продукція).
Господарські процеси на підприємстві поділяються на:
1) постачальницько-заготівельний;
2) виробничий;
3) реалізації.
Всі три процеси є взаємопов’язаними, постійно змінюють
один одного. Завдяки цьому на підприємстві відбувається безперервний кругообіг господарських засобів.
У різних галузях економіки облік господарських процесів має
свої відміні особливості. Все визначається тим, який вид діяльності
здійснює те чи інше підприємство: торгівля, виробництво, постачання-збут, надання послуг і т.ін.
Постачальницько-заготівельний процес передбачає витрату підприємством певної частини грошей на закупівлю основних засобів (машин, обладнання та ін.), виробничих запасів (сировини, палива тощо). Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі постачання
виступають витрати на придбання засобів і предметів праці (обсяг
придбаних предметів праці в натуральному і вартісному виразі), затрати на цей процес (що дозволяє визначити фактичну собівартість
придбаних засобів і предметів праці), а також розрахункові операції
з постачальниками і підрядниками, які виникають в процесі постачання.
Виробничий процес складає основну фазу кругообігу господарських засобів, в якій створюються матеріальні блага. У процесі виробництва відбувається взаємодія засобів виробництва(засобів праці,
предметів праці і робочої сили). Об’єктами бухгалтерського обліку в
процесі виробництва є витрати підприємства на виробництво продукції (амортизація засобів праці, вартість спожитої сировини і матеріалів, оплата праці працівників), що дозволяє визначити
собівартість продукції і проаналізувати її структуру.
Процес реалізації є завершальною фазою кругообігу господарських засобів, який забезпечує відновлення і розширення вироб17

ництва. Він виражається у передачі виробленої готової продукції шляхом купівлі-продажу. Результатом реалізації є отримання підприємством
прибутку, який набуває грошової форми і розраховується як різниця між
виручкою і собівартістю реалізованої продукції.
Об’єктами бухгалтерського обліку в процесі реалізації виступають: обсяг реалізованої продукції (в натуральних і грошових
вимірниках), витрати, пов’язані з відвантаженням і збутом продукції,
розрахунки з покупцями, визначення фінансового результату від реалізації (прибутку або збитку).
Виходячи із цього, можна зазначити, що у бухгалтерському
обліку відображаються не лише господарські процеси, але і їх результати.

2.2. Метод бухгалтерського обліку
Для вивчення стану і використання наявних на підприємстві
господарських засобів, джерел їх формування та господарських процесів у бухгалтерському обліку застосовуються різні способи.
Сукупність способів і прийомів, за допомогою яких забезпечується суцільне, взаємопов’язане і об’єктивне відображення
об’єктів обліку в системі бухгалтерського обліку, являє собою метод
бухгалтерського обліку, який складається з чотирьох пар елементів,
зокрема таких як:
1) документація та інвентаризація;
2) оцінка і калькуляція;
3) рахунки і подвійний запис;
4) баланс і звітність.
Документація являє собою спосіб суцільного і безперервного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (господарських засобів, джерел утворення господарських засобів, а також господарських процесів) шляхом використання бухгалтерських документів.
Треба зазначити, що бухгалтерський документ є письмовим свідченням факту здійснення господарської операції, що в свою чергу надає
юридичної сили отриманим обліковим даним. Носії бухгалтерської
інформації можуть бути як паперові, так і магнітні (магнітні стрічки,
дискети і т.ін.).
Інвентаризація (від латинського inventarium — тобто опис
майна) являє собою опис фактичної наявності господарських засобів шляхом обміру, зважування і кількісного підрахунку. Резуль18

тати проведених інвентаризацій обов’язково оформляють документально, що надає юридичної сили отриманим даним, та в подальшому співставляють із даними бухгалтерського обліку. Метою
проведення інвентаризацій є встановлення відхилень облікових даних від фактичної наявності господарських засобів, що може бути
спричинено помилками в обліку, природними втратами або псуванням матеріальних цінностей, зловживанням матеріально
відповідальних осіб тощо.
В результаті діяльності підприємства відбуваються зрушення в структурі господарських засобів, що спричиняються різними
господарськими процесами. Робота суб’єкта господарювання знаходить відображення як в натуральних, так і трудових вимірниках.
Одним із головних способів методу бухгалтерського обліку є
оцінка, яка використовується для узагальненого відображення наявних господарських засобів і здійснюваних господарських процесів в єдиному грошовому вимірнику, який є універсальним для
здійснення різного роду порівнянь і проведення аналізу.
Треба зазначити, що фінансова звітність підприємств і організацій показується лише у грошовому вимірнику, навіть наявна
іноземна валюта теж знаходить оцінку в балансі у національній
грошовій одиниці, яка визначається за курсом Національного банку України.
Kалькуляція являє собою спосіб накопичення витрат з метою визначення собівартості продукції, робіт та послуг як в цілому по підприємству, так і по його підрозділах зокрема. Kалькуляція
є базою для визначення цін на продукцію, роботи або послуги
суб’єкта господарювання.
Для відображення наявності і змін, які відбуваються в
структурі господарських засобів та джерел їх утворення, відображення господарських процесів і результатів їх здійснення в бухгалтерському обліку використовують бухгалтерські рахунки.
Отже, рахунки бухгалтерського обліку є способом поточного групування і узагальнення в процесі роботи підприємства економічно однорідних об’єктів обліку, які оформлені відповідними
документами.
Документи є підставою для записів по рахунках, які відкриваються на кожен об’єкт бухгалтерського обліку зокрема. Як підсумок, інформація, яка збирається на рахунках, детально характеризує зміни, які відбулися із окремими об’єктами бухгалтерського
обліку.
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Діяльність кожного підприємства супроводжується змінами,
які відбуваються в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. Особливістю є те, що такі зміни знаходять відображення: на
двох видах господарських засобів; на двох видах джерел господарських засобів; на одному виді засобів і одному виді джерел одночасно.
Таке відображення має назву подвійний запис. Подвійний запис —
це принцип відображення господарських операцій на двох бухгалтерських рахунках в одній і тій же сумі, що зумовлює рівність змін,
які на них відбуваються.
Прикладом подвійного запису може стати купівля основних
засобів за рахунок грошових коштів. Як наслідок на рахунку основних засобів відбудеться збільшення, а на рахунку грошових коштів
зменшення одночасно на одну і ту ж суму. Також прикладом
подвійного запису може стати збільшення статутного капіталу
підприємства за рахунок отриманого прибутку. В цій ситуації так само відбудеться збільшення по рахунку статутного капіталу і зменшення по рахунку прибутків одночасно на одну і ту ж суму.
Баланс являє собою спосіб узагальненого групування і відображення господарських засобів і джерел їх утворення у грошовій оцінці
на певну визначену дату. Особливістю бухгалтерського балансу є
рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерелами їх
утворення. Треба відмітити, що така рівність фактично зберігається
після здійснення будь-якої господарської операції.
Для контролю виконання затвердження планів і завдань, досягнення певних економічних параметрів діяльності підприємства,
після закінчення певного облікового періоду (місяць, квартал,
півріччя, дев’ять місяців або рік) окрім балансів використовують також й інші форми звітності: “Звіт про фінансові результати” (форма
№2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма №3), “Звіт про власний
капітал” (форма №4).
Звітність — це певна система затверджених Міністерством
фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики
України звітних форм, в яких знаходять відображення сукупність
взаємопов’язаних показників, які відображають результати роботи
суб’єктів господарської діяльності за визначений період і являють собою завершальний етап бухгалтерського обліку.
Треба зауважити, що складові методу бухгалтерського обліку
тісно пов’язані між собою і взаємодоповнюють один одного і лише у
комплексній взаємодії дозволяють у повному обсязі відобразити всі
елементи предмету бухгалтерського обліку.
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Розділ 3.

Бухгалтерський баланс

В розділі розглядаються наступні питання:
3.1. Призначення та побудова бухгалтерського
балансу
3.2. Зміни в балансі, спричинені господарськими
операціями

3.1. Призначення та побудова
бухгалтерського балансу
Основою безперервної діяльності кожного підприємства є наявні виробничий потенціал і позитивні результати його роботи, які
виражаються в ефективності використання всіх його засобів, а конкретніше у розмірі отриманого прибутку після закінчення звітного
періоду. Універсальною формою звітності, яка показує здобутки
підприємства за певний проміжок часу, є бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський баланс являє собою спосіб економічного
групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику
наявних господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату.
Особливістю бухгалтерського балансу є рівність між загальною
вартістю господарських засобів і джерел їх утворення.
Інформація, яка знаходить своє відображення у бухгалтерському балансі підприємства, є дуже важливою як для внутрішніх її
споживачів (засновників, партнерів по бізнесу) для прийняття певних управлінських рішень, так і для зовнішніх споживачів (податкових органів, банків, акціонерів, інвесторів, інших кредиторів та ін.)
для оцінки платоспроможності підприємства, ризику здійснення
фінансових інвестицій або купівлі на фондовому ринку тих чи інших
цінних паперів.
Форму бухгалтерського балансу, а також інструкцію щодо його складення розробляє і затверджує Міністерство фінансів України
за погодженням із Державним комітетом статистики України. Бухгалтерські баланси, як правило, бувають місячні, квартальні,
піврічні, дев’ятимісячні та річні.
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Для окремого відображення у балансі господарських засобів
і джерел їх утворення баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. Ліва частина балансу, в якій відображаються господарські засоби, — називається актив, а права частина, в якій відображаються
джерела утворення господарських засобів, — називається пасив. За
умов, коли ліва частина балансу є активом, а права пасивом — форма балансу називається горизонтальною. Є країни, зокрема Японія
та ін., де актив і пасив розміщуються в колонці один за одним. Така
форма балансу називається вертикальною.
Як господарські засоби, так і джерела їх утворення у балансі
показуються у розрізі статей. Отже, стаття балансу — це складова
частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у
грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських
засобів або джерел їх утворення. Так, в активі балансу є такі статті,
як “Основні засоби”, “Виробничі запаси”, “Готова продукція”, “Грошові кошти в національній валюті” та ін., а в пасиві — статті “Статутний капітал”, “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”,
“Kороткострокові кредити банків” та ін.
У спрощеному вигляді бухгалтерський баланс можна показати за допомогою таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
БАЛАНС
підприємства “Росток” на 01.01.2009 року
Актив
Основні засоби
Виробничі запаси
Готова продукція
Kаса
Розрахунковий
рахунок
Баланс
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Сума, грн.
280000
14000
10500
1000

Пасив

Сума, грн.

Статутний капітал
Прибуток
Kредити банків
Заборгованість перед
постачальниками

200000
75000
23000
19200

Баланс

317200

11700
317200

Як видно із представленого балансу, підсумки по активу і пасиву рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби, які
показано у активі, відповідають у сумі джерелам їх утворення, які показано у пасиві. На цьому і грунтується назва самого балансу, що означає безпосередньо рівновагу.
Розділ балансу — це сукупність статей активу або пасиву
бухгалтерського балансу, які об’єднано в економічно однорідні групи
господарських засобів та джерел їх утворення. За основу для групування статей балансу у розділі взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.
Особливістю бухгалтерського балансу, поряд з іншим, є вміст
інформації про господарські засоби і джерела їх утворення як на початок звітного періоду (на початок року), так і на кінець звітного
періоду (кварталу, півріччя, дев’яти місяців, року). Співставляючи за
кожною статтею дані на початок року і на кінець звітного періоду,
визначають зміни, які сталися на протязі нього.
Нормативним документом, який визначає зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей, є Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, який був затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999 року № 87.
Стандартом визначено, що норми цього Положення (стандарту)
застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
Актив Балансу вміщує чотири розділи:
I. Необоротні активи.
II. Оборотні активи.
III.Витрати майбутніх періодів.
IV. Необоротні активи та групи вибуття.
Пасив Балансу складається з п’яти розділів:
I. Власний капітал.
II. Забезпечення наступних витрат і платежів.
III.Довгострокові зобов’язання.
IV. Поточні зобов’язання.
V. Доходи майбутніх періодів.
Отже, розглянемо статті Активу і Пасиву Балансу.
23

Актив Балансу
І розділ Активу Балансу “Необоротні активи”.
У статті “Нематеріальні активи” відображається вартість
об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з
відповідними Положеннями (стандартами). У цій статті наводиться
окремо первинна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова
вартість визначається як різниця між первинною вартістю і сумою
зносу, яка наводиться у дужках.
У статті “Незавершене будівництво” показується вартість
незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також
авансові платежі для фінансування такого будівництва.
У статті “Основні засоби” наводиться вартість власних та
отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих
цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними Положеннями «державні (казенні) та
комунальні підприємства – вартість майна, отриманого на праві
господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті
також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
У цій статті наводиться окремо первинна (переоцінена)
вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До
підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається
як різниця між первинною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату Балансу.
У статті “Довгострокові біологічні активи” відображається
вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи". У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена)
вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість
довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається
справедлива або залишкова вартість, яка дорівнює різниці між
первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації”.
У вписуваних рядках 055-057 відображається вартість об'єктів,
що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”:
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у рядку 055 “справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості” наводяться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість
інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, що
дорівнює різниці між первісною вартістю (рядок 056) і сумою зносу
(рядок 057). Показник рядка 055 включається до підсумку балансу;
у рядку 056 “первісна вартість інвестиційної нерухомості”
наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка
обліковується за первісною вартістю;
у рядку 057 “знос інвестиційної нерухомості” наводиться у
дужках знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за
первісною вартістю.
У статті “Довгострокові фінансові інвестиції” відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі
інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.
У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з
відповідним Положенням (стандартами) обліковуються методом
участі в капіталі.
У статті “Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних та юридичних осів, яка не виникає в ході матеріального операційного циклу та буде погашена після
дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті “Відстрочені податкові активи” відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних
періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою
базою оцінки.
У статті “Інші необоротні активи” наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей
розділу “Необоротні активи”, крім гудвілу який наводиться у рядку 065.
ІІ розділ Активу Балансу “Оборотні активи”.
У статті “Виробничі запаси” показується вартість запасів
сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари,
будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
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У статті «Поточні біологічні активи» відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на
відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю,
а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в
оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
У статті “Незавершене виробництво” показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).
У статті “Готова продукція” показуються запаси виробів на
складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і
відповідають технічним вимогам і стандартам. Продукція, яка не
відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.
У статті “Товари” показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.
У статті “Векселі одержані” показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.
У статті “Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги” відображається заборгованість покупців або замовників
за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок Балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.
У статті “Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом” показується дебіторська заборгованість фінансових і
податкових органів, а також переплата за податками, зборами та
іншими платежами до бюджету.
У статті “Дебіторська заборгованість за виданими авансами” показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у
рахунок наступних платежів.
У статті “Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів” показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті
тощо, що підлягають надходженню.
У статті “Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків” показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська
заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
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У статті “Інша поточна дебіторська заборгованість” показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до
інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у
складі оборотних активів.
У статті “Поточні фінансові інвестиції” відображають
фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть
бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є
еквівалентами грошових коштів).
У статті “Грошові кошти та їх еквіваленти” відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть
бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та
іноземній валютах. Kошти, які не можна використати для операцій
протягом одного року, починаючи з дати Балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, треба виключити зі складу
оборотних активів та відображати як необоротні активи. У
вписуваному рядку 231 «у т. ч. в касі» наводять суму наявної в касах
підприємства готівки (як у тому числі з рядка 230).
У статті “Інші оборотні активи” відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Обороні активи”. У цій статті наводиться, зокрема,
сальдо субрахунків 331 “Грошові документи в національній валюті”,
332 “Грошові документи в іноземній валюті”.
ІІІ розділ Активу Балансу “Витрати майбутніх періодів”
(статті відсутні).
У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати,
що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів,
але належать до наступних звітних періодів.
У вписуваному рядку 275 "IV. Необоротні активи та групи
вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп
вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.
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Пасив Балансу
І розділ Пасиву Балансу “Власний капітал”.
У статті “Статутний капітал” наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
У статті “Пайовий капітал” наводиться сума пайових
внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
У статті “Додатковий вкладений капітал” акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій
перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад
статутний капітал.
У статті “Інший додатковий капітал” відображається сума
дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних та фізичних
осіб, та інші види додаткового капіталу.
У статті “Резервний капітал” наводиться сума резервів,
створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”
відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство,
або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в
дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
У статті “Неоплачений капітал” відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.
Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
У статті “Вилучений капітал” господарські товариства
відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток,
викуплених товариством у його учасників державні (казенні) та
комунальні підприємства – передачу майна відповідно до Положення
про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій
підприємств державного, комунального секторів економіки і
господарських організацій, які володіють та/або користуються
об’єктами державної і комунальної власності. Сума вилученого
капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні
підсумку власного капіталу.
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ІІ розділ Пасиву Балансу “Забезпечення наступних витрат і платежів”.
У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо),
величина яких на дату складання Балансу може бути визначена
тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки
коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані
з бюджету та інших джерел.
Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у
вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до
підсумку розділу балансу.
Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 417
наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає
виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її
випуску та проведення, у вписуваному рядку 418 наводять залишок
сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого
сплатою участі у лотереї.
ІІІ розділ Пасиву Балансу “Довгострокові зобов’язання”.
У статті “Довгострокові кредити банків” показується сума
заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.
У статті “Інші довгострокові фінансові зобов’язання” наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на
які нараховуються відсотки.
У статті “Відстрочені податкові зобов’язання” показується
сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх
періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою
базами оцінки.
У статті “Інші довгострокові зобов’язання” показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до
інших статей розділу “Довгострокові зобов’язання”.
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IV розділ Пасиву Балансу “Поточні зобов’язання”.
У статті “Kороткострокові кредити банків” відображається
сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
У статті “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями” показується сума довгострокових зобов’язань, яка
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.
У статті “Векселі видані” показується сума заборгованості,
на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт,
послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.
У статті “Kредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги” показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги
(крім заборгованості, забезпеченої векселями).
У статті “Поточні зобов’язання за одержаними авансами”
відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
У статті “Поточні зобов’язання із розрахунків з бюджетом”
показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів
до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
У статті “Поточні зобов’язання з позабюджетних платежів” показується заборгованість за внесками до позабюджетних
фондів, передбачених чинним законодавством.
У статті “Поточні зобов’язання зі страхування” відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та
індивідуальне страхування його працівників.
У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати
праці” відображається заборгованість підприємства з оплати праці,
включаючи депоновану заробітну плату.
У статті “Поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками”відображається заборгованість підприємства його учасниками
(засновниками), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і
формування статутного капіталу.
У статті “Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків”
відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та
кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
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Таблиця 3.2.
Дата (рік, місяць, число)

KОДИ

Підприємство
ВО “Росток” за ЄДРПОУ
Територія
за KОАТУУ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
за ЗKГНГ
Вид економічної діяльності
за KВЕД
Одиниця виміру: тис.грн
Kонтрольна сума

00547038

01

БАЛАНС

за

12 місяців

Форма №1
Актив
1
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Незавершене будівництво
Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова вартість)
первинна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Інвестиційна нерухомість:
справедлива (залишкова) вартість
інвестиційної нерухомості
первісна вартість
інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи

20 08 р.

Код за ДКУД 1801001
Kод
рядка
2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

010
011
012
020
030
031
032

260,0
300,0
40,0

378,0
420,0
42,0

035
036
037
040
045
050
055
056
057
060
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Продовження табл. 3.2.
1
Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Всього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у т. ч. в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс

2
070
075
080
100
110
120
130
140
150

3
260,0

378,0

40,0

80,0

70,0

28,6
60,2

14,0

14,0

–

160
161
162
170
180
190
200
210
220
230
231
240
250
260
270
275
280

4

–

20,0
6,0

4,6

386,4

465,6

516,4

673,0

776,4

1051,0

Продовження табл. 3.2.
Пасив
1
І. Власний капітал
Статутний капітал
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Kод На початок На кінець
рядка звітного
звітного
періоду
періоду
2
3
4
300

290,0

290,0

Продовження табл. 3.2.
1
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і
платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у
страхових резервах
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов’язання
Kороткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Kредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування

2
310
320
330
340
350
360
370
380

3

(
(

4

302,0

322,0

) (
) (
592,0

)
)
612,0

140,0

200,0

24,0

180,0

400
410
415
416
420
430
440
450
460
470
480
500
510
520
530
540
550
560
570

–

16,6

–

13,8
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Продовження табл. 3.2.
1
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

Керівник
Головний бухгалтер

2
580
590
600
610
620
630
640

3

4
20,4

28,6

184,4

439,0

776,4

1051,0

= Іваненко
= Петренко

У статті “Інші поточні зобов’язання” відображаються суми
зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених
у розділі “Поточні зобов’язання”.
V розділ Пасиву Балансу “Доходи майбутніх періодів”
(статті відсутні).
До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отриманні протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.
Форму Балансу, затвердженого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 наведено у таблиці 3.2.
Підсумок активу Балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу. До валюти Балансу включається лише залишкова вартість основних засобів (різниця між первинною
вартістю і зносом основних засобів) та залишкова вартість нематеріальних активів (різниця між первинною вартістю і зносом нематеріальних активів). Оцінка та подальше розкриття окремих статей
Балансу в примітках до фінансової звітності здійснюється згідно з
відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
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3.2. Зміни в балансі, спричинені
господарськими операціями
В процесі діяльності кожного підприємства як господарські
засоби, так і джерела їх утворення постійно змінюються. Такі зміни
відбуваються, зокрема, під впливом здійснюваних господарських
операцій.
Господарська операція являє собою дію, яка призводить до
змін в структурі господарських засобів і джерел їх утворення. В свою
чергу господарські операції можуть бути як позитивними (відпущено виробничі запаси із складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічними вимогам і була остаточно забракована).
Є чотири типи господарських операцій, які призводять до
змін або лише в структурі господарських засобів, або лише у структурі
джерел утворення господарських засобів, або у структурі господарських засобів і джерел їх утворення одночасно. Якщо взяти до уваги, що
господарські засоби і джерела їх утворення знаходять своє відображення відповідно в активі і пасиві балансу, то можна зробити висновок, що вказані типи господарських операцій призводять до змін або в
активі, або в пасиві, або в активі і пасиві балансу одночасно.
Отже, дамо характеристику таких операцій і тих змін, до яких
вони призводять у бухгалтерському балансі.
Перший тип господарських операцій передбачає, що зміни
відбуваються лише в структурі господарських засобів, тобто активі балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.
Другий тип господарських операцій передбачає, що зміни
відбуваються лише в структурі джерел господарських засобів, тобто
пасиві балансу (одна стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається
незмінним.
Третій тип господарських операцій передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення
окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів
(збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву балансу зростає, але в
рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.
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Четвертий тип господарських операцій передбачає, що
відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел утворення господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж
суму. В цілому підсумок і по активу, і по пасиву зменшується, але в
рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.
Для більшої наглядності змін, які відбуваються в структурі
активу і пасиву, складемо початковий баланс на прикладі умовного
підприємства (табл. 3.3.) з невеликою кількістю статей і розглянемо
декілька господарських операцій.
Таблиця 3.3.
Баланс
підприємства “Росток” (початковий)
АKТИВ
Назва статті
Основні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Грошові кошти в
національній валюті
Баланс

Сума,
грн.
25000
6000
2500
5000

ПАСИВ
Назва статті

Статутний капітал
Прибуток
Kредити банків
Заборгованість по
оплаті праці
38500 Баланс

Сума,
грн.
20000
11500
4000
3000
38500

Операція першого типу. Відпущено зі складу виробничі запаси у виробництво для виготовлення продукції на суму 4000 грн.
Результатом здійснення цієї операції стало зменшення в
структурі активу балансу вартості виробничих запасів (6000-4000) =
2000 грн. та збільшення вартості незавершеного виробництва
(2500+4000) = 6500 грн. Поруч з тим підсумок по активу балансу в
цілому залишився незмінним, а рівність між активом і пасивом не
порушилася.
Результатом здійснення операції першого типу стали
відповідні зміни у балансі (табл. 3.4).
До господарських операцій першого типу відносяться також:
оприбуткування готової продукції із виробництва на склад, отримання грошей із розрахункового рахунку у касу, видача грошових коштів
із каси під звіт працівникам підприємства та ін.
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Таблиця 3.4.
Баланс
підприємства “Росток” (після операції першого типу)
АKТИВ
Назва статті
Основні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Грошові кошти в
національній валюті
Баланс

Сума,
грн.
25000
2000
6500
5000
38500

ПАСИВ
Назва статті
Статутний капітал
Прибуток
Kредити банків
Заборгованість по
оплаті праці
Баланс

Сума,
грн.
20000
11500
4000
3000
38500

Операція другого типу. Частину прибутку спрямовано на
збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн.
Результатом цієї операції стало зменшення в структурі пасиву балансу прибутку підприємства (11500 – 8000) = 3500 грн. та
збільшення розміру статутного капіталу (20000 + 8000) = 28000 грн.
Поряд з тим підсумок по пасиву балансу в цілому залишився
незмінним, а рівність між активом і пасивом балансу не порушилася.
Результатом здійснення операції другого типу стали
відповідні зміни у балансі (табл. 3.5.).
Таблиця 3.5.
Баланс
підприємства “Росток” (після операції другого типу)
АKТИВ
Назва статті
Основні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Грошові кошти в
національній валюті
Баланс

Сума,
грн.
25000
2000
6500
5000

ПАСИВ
Назва статті

Статутний капітал
Прибуток
Kредити банків
Заборгованість по
оплаті праці
38500 Баланс

Сума,
грн.
28000
3500
4000
3000
38500
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До господарських операцій другого типу відносяться також:
утримання із заробітної плати працівників суми прибуткового податку, утримання із заробітної плати працівників до фондів соціального
спрямування, погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або короткострокового кредиту банку та ін.
Операція третього типу. Отримано на розрахунковий рахунок підприємства кредит банку у розмірі 5000 грн.
Результатом здійснення цієї операції стало одночасне збільшення як по активу балансу, зокрема грошових коштів в
національній валюті (5000+5000) = 10000 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості перед банком за кредитами (4000+5000) =
9000 грн. Треба зазначити, що підсумок як по активу, так і по пасиву
зріс на одну і ту ж суму, що забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.
Результатом здійснення операції третього типу стали відповідні зміни у балансі (табл. 3.6).
Таблиця 3.6.
Баланс
підприємства “Росток” (після операції третього типу)
АKТИВ
Назва статті
Основні засоби

ПАСИВ
Сума,
Назва статті
грн.
25000 Статутний капітал

Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Грошові кошти в
національній валюті
Баланс

2000 Прибуток
6500 Kредити банків
10000 Заборгованість по
оплаті праці
43500 Баланс

Сума,
грн.
28000
3500
9000
3000
43500

До господарських операцій третього типу відносяться також:
нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва,
надійшли від постачальника виробничі запаси, оплата за які не була
проведена, проведено нарахування на заробітну плату працівників до
фондів соціального спрямування і включено у витрати виробництва
та ін.
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Операція четвертого типу. Виплачено із каси підприємства заборгованість перед працівниками по оплаті праці у розмірі
2200 грн.
Результатом здійснення цієї операції стало одночасне зменшення як по активу балансу, зокрема грошових коштів в
національній валюті (10000-2200) = 7800 грн., так і по пасиву балансу, зокрема заборгованості по оплаті праці перед працівниками
підприємства (3000-2200) = 800 грн. Треба зазначити, що підсумок як
по активу балансу, так і по пасиву зменшився на одну і ту ж суму, що
забезпечило рівність між активом і пасивом балансу.
Результатом здійснення операції четвертого типу стали
відповідні зміни у балансі (табл. 3.7).
Таблиця 3.7.
Баланс
підприємства “Росток” (після операції четвертого типу)
АKТИВ
Назва статті
Основні засоби
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Грошові кошти в
національній валюті
Баланс

ПАСИВ
Сума,
Назва статті
грн.
25000 Статутний капітал
2000 Прибуток
6500 Kредити банків
7800 Заборгованість по
оплаті праці
41300 Баланс

Сума,
грн.
28000
3500
9000
800
41300

До господарських операцій четвертого типу відносяться також: оплата постачальникам за раніше поставлені виробничі запаси,
повернення банку раніше отриманого кредиту, перерахування до бюджету податків та ін.
Розглянуті типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі. Вони мають велике значення для розуміння сутності господарських операцій та правильного їх відображення в системі бухгалтерських рахунків.
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Розділ 4.

Система рахунків бухгалтерського
обліку і подвійний запис
В розділі розглядаються наступні питання:
4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та побудова
4.2. План рахунків бухгалтерського обліку
4.3. Класифікація рахунків бухгалтерського
обліку
4.4. Подвійне відображення операцій на рахунках та його обгрунтованість
4.5. Взаємозв’язок між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками
4.6. Оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках

4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх
призначення та побудова
Предметом бухгалтерського обліку, як зазначалося раніше,
виступають господарські засоби, джерела утворення господарських
засобів та господарські процеси. Предмет обліку знаходить своє
відображення в бухгалтерських документах у хронологічній послідовності.
Для управління господарською діяльністю підприємства
інформація, яка міститься безпосередньо у великій кількості в первинних облікових документах, не може бути використана без
відповідної систематизації і комплексного підрахунку. Тому для за40

безпечення системного обліку і контролю за господарськими засобами і джерелами їх утворення, а також за здійснюваними на
підприємствах господарськими операціями використовують бухгалтерські рахунки. При цьому інформація із первинних облікових
документів попередньо систематизується, узагальнюється, а потім
переноситься на відповідний рахунок.
Отже, бухгалтерський рахунок виступає засобом групування (узагальнення) господарських засобів, джерел їх утворення, а також господарських процесів, які підтверджені документально і згруповані за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за змінами в процесі діяльності підприємства.
Бухгалтерський рахунок являє собою форму двосторонньої
таблиці: ліва сторона називається Дебет (від латинської — він винен), а права — Kредит (від латинської — він вірить).
Спрощену схему бухгалтерського рахунку показано на
рис. 4.1.
РАХУНОK
Дебет (Д)

Кредит (К)

Дата № Зміст запису Сума Дата № Зміст запису Сума
п/п (господарської
п/п (господарської
операції)
операції)
Рис. 4.1. Спрощена схема бухгалтерського рахунку.

Сукупність всіх рахунків, на яких знайшли відображення господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси
складає систему бухгалтерських рахунків, яка практично знайшла
своє відображення у Плані рахунків бухгалтерського обліку.
Треба зазначити, що для кожної групи господарських засобів, джерел утворення господарських засобів та процесів у Плані
рахунків передбачені окремі бухгалтерські рахунки.
В свою чергу класифікація рахунків бухгалтерського обліку
за економічним змістом дає можливість згрупувати рахунки в залежності від того, що безпосередньо на них обліковується.
41

В залежності від поділу бухгалтерського балансу на актив
і пасив, рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і
пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських
засобів, а пасивні рахунки — для обліку джерел утворення господарських засобів. За зовнішнім виглядом активні і пасивні рахунки не відрізняються один від одного.
Бухгалтерські рахунки відкриваються на певний період
(місяць). Для відкриття рахунків в них записують (вносять) початковий залишок (сальдо), використовуючи дані балансу на початок звітного періоду. Після того, як рахунки відкриті, в них записують відповідні суми по дебету і по кредиту згідно здійснюваних господарських операцій.
На активних рахунках початковий залишок (сальдо) показують по дебету. В свою чергу збільшення (+) господарських засобів показують по дебету, а зменшення (–) господарських засобів — по кредиту.
Загальна сума записів по рахунках на протязі місяця по
дебету або по кредиту називається оборотом. Треба зауважити,
що до обороту не включається початковий залишок (сальдо) по
рахунку.
Для визначення кінцевого залишку (сальдо) на кінець
місяця по активному рахунку необхідно до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий оборот (збільшення) і від
одержаної суми відняти кредитовий оборот (зменшення). Kінцеве сальдо по активному рахунку знайде своє відображення по дебету.
Схему активного рахунку і порядок здійснення за ним записів показано на рис. 4.2.
Активний рахунок
(Назва рахунку)

Д
Початковий залишок (сальдо)
Збільшення (+)

Зменшення (–)

Оборот (+)

Оборот (–)

Кінцевий залишок (сальдо)
Рис. 4.2. Схема активного рахунку
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Порядок здійснення записів по активному рахунку розглянемо на прикладі рахунку “Kаса” (рис. 4.3). Початковий залишок (сальдо) по рахунку “Kаса” склав 3000 грн. На протязі періоду відбулися
наступні операції: 1) отримано гроші у касу із розрахункового рахунку — 4000 грн., 2) виплачено із каси заробітну плату працівникам —
2500 грн., 3) повернуто у касу заборгованість підзвітних осіб — 300
грн. Як наслідок, оборот по дебету склав (4000+300) = 4300 грн.,
оборот по кредиту — 2500 грн., а сальдо кінцеве (3000+4300-2500) =
4800 грн.
Д
Сальдо початкове = 3000
1) збільшення (+) 4000
3) збільшення (+)
300
Оборот (+)

= 4300

Сальдо кінцеве

= 4800

Каса

2) зменшення (–)
Оборот (–)

К

2500
= 2500

Рис. 4.3. Схема господарських операцій по рахунку “Kаса”

На пасивних рахунках початковий залишок (сальдо) зазначається по кредиту. В свою чергу збільшення (+) джерел господарських засобів показують по кредиту, а зменшення (–) джерел господарських засобів — по дебету.
Для визначення кінцевого залишку (сальдо) на кінець місяця по
пасивному рахунку необхідно до початкового кредитового залишку
(сальдо) додати кредитовий оборот (збільшення) і від одержаної суми
відняти дебетовий оборот (зменшення). Kінцеве сальдо по пасивному
рахунку знайде своє відображення по кредиту.
Схема пасивного рахунку і поряд здійснення по ньому записів показано на рис. 4.4.
Пасивний рахунок
Д

(Назва рахунку)
К
Початковий залишок (сальдо)

Зменшення (–)

Збільшення (+)

Оборот (–)

Оборот (+)
Кінцевий залишок (сальдо)
Рис. 4.4. Схема пасивного рахунку
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Порядок здійснення записів по пасивному рахунку розглянемо на прикладі рахунку “Kороткострокові позики” (рис. 4.5). Початковий залишок (сальдо) по рахунку “Kороткострокові позики” склав
10000 грн. На протязі періоду відбулися наступні операції: 1) отримано короткострокову позику у банку на суму 5000 грн., 2) погашено
банку заборгованість за позикою на суму 12000 грн., 3) погашено заборгованість перед постачальником за рахунок позики банку на суму
4000 грн. Як наслідок, оборот по дебету склав — 12000 грн., оборот
по кредиту (5000 + 4000) = 9000 грн., а сальдо кінцеве (10000 + 9000
– 12000) = 7000 грн.
Короткострокові позики
Д

К
Сальдо початкове = 10000

2) зменшення (–) 12000
Оборот (–)

= 12000

1) збільшення (+)

5000

3) збільшення (+)

4000

Оборот (+)

= 9000

Сальдо кінцеве

= 7000

Рис. 4.5. Схема господарських операцій по рахунку “Kороткострокові позики”

Окрім активних і пасивних рахунків в бухгалтерському
обліку є рахунки, яким притаманні властивості і активних, і пасивних рахунків одночасно. Такі рахунки називаються активно-пасивними, які в свою чергу поділяються: 1) рахунки з одностороннім
сальдо, 2) рахунки з двостороннім сальдо (по дебету і кредиту одночасно). До таких рахунків, як правило, відносяться рахунки, через які
здійснюються розрахунки підприємства із різними дебіторами і кредиторами, зокрема такі як: “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками”, “Розрахунки за податками й платежами”, “Розрахунки з різними дебіторами” та ін.
Треба зауважити, що на активно-пасивних рахунках сальдо початкове може бути на одній стороні рахунку, а сальдо кінцеве може бути виведене на іншій стороні. Як наслідок, на початку місяця рахунок
може бути активним, а наприкінці — стати пасивним.
Що стосується кредиторської заборгованості, то на активнопасивному рахунку вона заростає по кредиту, а зменшується по дебе44

ту; дебіторська заборгованість навпаки — по дебету зростає, а по
кредиту зменшується.
Для того, щоб вивести кінцевий залишок (сальдо) по активно-пасивному рахунку з одностороннім сальдо необхідно до початкового залишку додати суму обороту з тієї сторони рахунку, де було зазначено початкове сальдо і відняти оборот з іншої сторони рахунку.
Якщо отримана сума більше нуля (із знаком плюс), — то кінцевий залишок (сальдо) буде знаходитись на тій стороні, де було початкове
сальдо, а якщо отримана сума менше нуля (із знаком мінус), то кінцевий залишок (сальдо) буде знаходитися на іншій стороні у порівнянні
із початковим сальдо.
Схему активно-пасивного рахунку і порядок здійснення за
ним записів показано на рис. 4.6.
Активно-пасивний рахунок
(Назва рахунку)
Початковий залишок (сальдо)
або дебетовий - наявність
або кредитовий - наявність
дебіторської заборгованості
кредиторської заборгованості
Збільшення дебіторської
Збільшення кредиторської
заборгованості (+)
заборгованості (+)
Зменшення кредиторської
Зменшення дебіторської
заборгованості (–)
заборгованості (–)
Оборот
Оборот
Д

К

Кінцевий залишок (сальдо)
або дебетовий
або кредитовий
Рис. 4.6. Схема активно-пасивного рахунку

Порядок здійснення записів по активно-пасивному рахунку
розглянемо на прикладі рахунку “Рахунки з постачальниками та
підрядниками” (рис. 4.7). Початковий кредитовий залишок (сальдо) по
рахунку “Рахунки з постачальниками та підрядниками” (заборгованість
постачальнику за поставлені виробничі запаси) склав 8000 грн. На протязі періоду відбулися наступні операції: 1) надійшли від постачальника виробничі запаси (оплата не проведена) на суму 2000 грн. (збільшення кредиторської заборгованості), 2) оплачено постачальнику за раніше
поставлені виробничі запаси у розмірі 10000 грн. (зменшення кредиторської заборгованості), 3)проведена передоплата постачальнику у
розмірі 4000 грн. за поставку виробничих запасів у майбутньому
(збільшення дебіторської заборгованості).
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Як наслідок, оборот по дебету склав — 14000 грн., по кредиту
— 2000 грн., а сальдо кінцеве (8000 + 2000 – 14000) = –4000 грн. (4000
грн. — сальдо кінцеве дебетове).
Д

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

К

Сальдо початкове = 8000
1) збільшення (+)
2) зменшення (–) 10000
3) збільшення (+) 4000
Оборот
= 14000

Оборот

2000
= 2000

Сальдо кінцеве = 4000
Рис. 4.7. Схема господарських операцій по рахунку
“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Розв’язок даного прикладу показав типові зміни, які можуть
відбуватися на активно-пасивному рахунку і який це може мати
вплив на підсумки по рахунку в результаті.
Треба зауважити, що по активних рахунках і сальдо початкове
і сальдо кінцеве знайдуть своє відображення лише в активі балансу.
Аналогічна ситуація буде і із пасивними рахунками, де і сальдо початкове і сальдо кінцеве буде знаходитись в пасиві балансу. Що ж стосується активно-пасивних рахунків то треба відмітити, що сторона балансу, в якій будуть знаходитись кінцеві сальдо по таких рахунках, не
може бути передбачена в силу специфіки відображення на них тих чи
інших господарських операцій.

4.2. План рахунків бухгалтерського обліку
Виходячи із реалій реформування в країні економічних відносин, зміни форм власності, а також враховуючи те, що одним із
найбільш важливих елементів системи бухгалтерського обліку виступають бухгалтерські рахунки, — Наказом Міністерства фінансів
України від 30.11.1999 р. №291 було затверджено новий “План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i організацій” та “Інструкцію про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу,
зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i організацій”.
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Треба зауважити, що План рахунків розроблений із урахуванням загальновизнаних прийомів і міжнародних стандартів обліку
щодо забезпечення керівників необхідною інформацією для
здійснення управлінських функцій, надання інформації акціонерам
та іншим бізнесовим партнерам, а також складання податкової і статистичної звітності підприємства.
Інструкція про застосування плану рахунків встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух
активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і
бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс
філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб
(далі – підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється
за простою системою (без застосування методу подвійного запису).
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і
схем реєстрації, на яких знаходять відображення господарські засоби,
джерела господарських засобів, а також господарські операції, які
здійснюються на підприємстві. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою – номер синтетичного рахунку, третьою – номер субрахунку. Kонтирування документів первинного
обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.
Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.
Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підпри-ємством,
виходячи з положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції
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наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і
субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).
Рахунки класів 0-7 є обов’язковими для всіх підприємств.
Рахунки класу 9 “Витрати діяльності” ведуться всіма підприємствами, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної
діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 “Витрати за елементами”.
Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 “Витрати за
елементами” або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.
Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному
розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт,
розмір тощо) інформацію про наявність і рух об’єктів бухгалтерського
обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 “Необоротні активи”, 2 “Запаси” та 0 “Позабалансові рахунки”. Підпри-ємства
роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.
KЛАС 1. НЕОБОРОТНІ АKТИВИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій,
капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та
інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.
Державні (казенні) та комунальні підприємства на рахунках
цього класу узагальнюють інформацію про наявність і рух
необоротних активів, отриманих на праві господарського відання чи
праві оперативного управління. Господарські організації (крім
державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих
субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із
зазначенням належності до державної та/або комунальної власності
відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні
та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права
державної або комунальної власності і які не увійшли до статутних
капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації).
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KЛАС 2. ЗАПАСИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух належних підприємству готової продукції, товарів, предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів
праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію,
обліковуються на рахунках класу 0 “Позабалансові рахунки”.
KЛАС 3. KОШТИ, РОЗРАХУНKИ ТА ІНШІ АKТИВИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації
про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву
сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.
KЛАС 4. ВЛАСНИЙ KАПІТАЛ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації
про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу — статутного,
пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також
нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень,
забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.
KЛАС 5. ДОВГОСТРОKОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про: заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням (заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу
підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу); заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових
коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки; суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах
внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами
оцінки; заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.
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Довгострокові зобов’язання відображаються на рахунках
бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.
KЛАС 6. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю
із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців,
короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками
та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за
страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками,
а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів.
На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68
сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума
відповідного сальдо на субрахунках.
KЛАС 7. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності” призначені
для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної
і фінансової діяльності підприємства, а також від надзвичайних подій.
Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
KЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації
про витрати підприємства протягом звітного періоду.
Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку,
якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення
власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
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На рахунках цього класу, крім рахунку 85 “Інші затрати”, ведеться облік витрат операційної діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на
соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати.
Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації,
діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності,
для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із
списанням до дебету рахунку 23 “Виробництво” щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих
витрат) та до дебету рахунку 79 “Фінансові результати” в кінці року
або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних витрат.
Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з
щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком
23 “Виробництво” і рахунками класу 9 “Витрати діяльності”.
KЛАС 9. ВИТРАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Рахунки класу “Витрати діяльності” застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і
ліквідацію їх наслідків. Основні вимоги до визнання, складу та
оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку 16 “Витрати”.
За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання суми витрат у кінці звітного року або
щомісяця на рахунок 79 “Фінансові результати”.
KЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНKИ

Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:
– цінностей, що не належать підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на зберіганні
(об’єкти оперативної (операційної) оренди основних засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, переробці, комісії,
монтажі);
– умовних прав і зобов’язань підприємства (застави, гарантії,
зобов’язання тощо);
– бланків суворого обліку;
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– списаних активів (нестачі цінностей, дебіторська заборгованість) для спостереження за можливістю їх відшкодування винними особами (боржниками);
– амортизаційних відрахувань.
Бухгалтерський облік указаних цінностей, умовних прав і зобов’язань ведеться за простою системою, проводиться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісновартісних показників операції.
Товарно-матеріальні цінності відображаються за договірною
вартістю або за вартістю, що вказана у приймально-передавальних актах. Орендовані основні засоби відображаються за вартістю, що вказана в договорах оперативної (операційної) оренди. Бланки суворого
обліку відображаються за умовною вартістю в установленому порядку.
Умовні права й зобов’язання відображаються за вартістю, вказаною в
документах про гарантії й зобов’язання.
Товарно-матеріальні цінності та основні засоби, вартість
яких відображена на позабалансових рахунках, підлягають інвентаризації в порядку, що діє для цінностей, відображених на балансових
рахунках відповідного класу.

ПЛАН

Таблиця 4.1.

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань
i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй
Синтетичні рахунки
Субрахунки
Сфера
(рахунки першого порядку)
(рахунки другого порядку)
застосування
Код
Назва
Код
Назва
1
2
3
4
5
КЛАС 1. НЕОБОРОТНI АКТИВИ
10 Основні засоби
100 Інвестиційна нерухомість Усі види
діяльності
101 Земельні ділянки
102 Капітальні витрати на
поліпшення земель
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та
інвентар
107 Тварини
108 Багаторічні насадження
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Продовження табл. 4.1.
1
11

2
Інші необоротні
матеріальні активи

3
109
111
112
113
114
115
116
117

12

Нематеріальні
активи

121
122
123
124
125

13

Знос (амортизація)
необоротних
активів

127
131
132
133
134
135

14

Довгострокові
фінансові інвестиції

141
142
143

4
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальні активи
Права користування
природними ресурсами
Права користування майном
Права на комерційні
позначення
Права на об’єкти
промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Знос основних засобів
Знос iнших необоротних
матерiальних активiв
Накопичена амортизація
нематерiальних активiв
Накопиченна амортизація довгострокових
біологічних активів
Знос інвестиційної
нерухомості
Інвестиції пов’язаним
сторонам за методом
обліку участі в капіталі
Інші інвестиції
пов’язаним сторонам
Інвестиції непов’язаним
сторонам

5
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
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Продовження табл. 4.1.
1
15

2
Капітальні
інвестиції

3
151
152
153
154
155

16

Довгострокові
біологічні активи

161

162

163

164

165

166

17
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Відстрочені
податкові активи

4
Капітальне будівництво
Придбання
(виготовлення) основних
засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів
Придбання (створення)
нематеріальних активів
Придбання (вирощування)
довгострокових
біологічних активів
Довгострокові біологічні
активи рослинництва, які
оцінені за справедливою
вартістю
Довгострокові біологічні
активи рослинництва, які
оцінені за первісною
вартістю
Довгострокові біологічні
активи тваринництва, які
оцінені за справедливою
вартістю
Довгострокові біологічні
активи тваринництва, які
оцінені за первісною
вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які
оцінюються
за справедливою
вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які
оцінюються
за первісною вартістю
За видами відстрочених
податкових активів

5
Усі види
діяльності

Сільськогосподарські
підприємства,
підприємства
інших
галузей, що
здійснюють
сільськогосподарську діяльність

Усі види
діяльності

Продовження табл. 4.1.
1
18

2
Довгострокова
дебіторська
заборгованість та
інші необоротні
активи

3
181
182
183

19

Гудвіл

184
191
192
193

4
5
Заборгованість за майно, Усі види
що передано у фінансову діяльності
оренду
Довгострокові векселі
одержані
Інша дебіторська
заборгованість
Інші необоротні активи
Усі види
Гудвіл при придбанні
діяльності
Негативний гудвіл
Гудвіл при приватизації
(карпоратизації)

КЛАС 2. ЗАПАСИ
20

Виробничі запаси

201
202
203
204
205
206
207
208

21

Поточні біологічні
активи

209
211

212

213

Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати
та комплектуючі вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в
переробку
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Інші матеріали
Поточні біологічні
активи рослинництва, які
оцінені за справедливою
вартістю
Поточні біологічні
активи тваринництва,
які оцінені за
справедливою вартістю
Поточні біологічні
активи тваринництва, які
оцінені за первісною
вартістю

Усі види
діяльності

Сільськогосподарські
підприємства,
підприємства
інших
галузей, що
здійснюють
сільськогосподарську діяльність
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1
22
23

2
Малоцінні та
швидкозношувані
предмети
Виробництво

3

4
За видами предметів

24

Брак у виробництві

За видами продукції

25

Напівфабрикати

26

Готова продукція

За видами
напівфабрикатів
За видами готової
продукції

27

Продукція
сільськогосподарського
виробництва

28

Товари

За видами виробництва

За видами продукції

281
282
283
284
285
286
289

Товари на складі
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка
Необоротні активи та групи
вибуття, утримувані для
продажу
Транспортно-заготівельні
витрати

5
Усі види
діяльності
Усі види
діяльності
Галузі матеріального
виробництва
Промисловість
Промисловість, сільське господарство та ін.
Сільське
господарство, підприємства
інших галузей, підсобним сільськогосподарським виробництвом
Усі види
діяльності

29
30

56

КЛАС 3. КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА IНШI АКТИВИ
Каса
301 Каса в національній
Усі види
валюті
діяльності
302 Каса в іноземній валюті

1
31

2
Рахунки в банках

3
311
312
313
314

32
33

Інші кошти

331
332
333
334

34

Короткострокові
векселі одержані

341
342

35

36

Поточні фінансові
інвестиції
Розрахунки з
покупцями та
замовниками

351
352
361
362
363

37

Розрахунки з
різними дебіторами

371
372
373
374
375

Продовження табл. 4.1.

4
Поточні рахунки в
національній валюті
Поточні рахунки в
іноземній валюті
Інші рахунки в банку в
національній валюті
Інші рахунки в банку в
іноземній валюті

5
Усі види
діяльності

Грошові документи в
національній валюті
Грошові документи в
іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі в
національній валюті
Грошові кошти в дорозі в
іноземній валюті
Короткострокові векселі
одержані в національній
валюті
Короткострокові векселі
одержані в іноземній
валюті
Еквіваленти грошових
коштів
Інші поточні фінансові
інвестиції
Розрахунки з
вітчизняними покупцями
Розрахунки з іноземними
покупцями
Розрахунки з учасниками
ПФГ
Розрахунки за виданими
авансами
Розрахунки з підзвітними
особами
Розрахунки за
нарахованими доходами
Розрахунки за претензіями
Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
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Продовження табл. 4.1.
1

2

3
376
377

38
39

Резерв сумнівних
боргів
Витрати майбутніх
періодів

4
Розрахунки за позиками
членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими
дебіторами
За дебіторами
За видами витрат

5

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

КЛАС 4. ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
40

Статутний капітал

41

Пайовий капітал

42

Додатковий капітал

За видами капіталу

421
422
423
424
425
426

43

Резервний капітал

44

Нерозподілені
прибутки
(непокриті збитки)

45

Вилучений капітал

46

Неоплачений
капітал
Забезпечення
майбутніх
витрат і платежів

47

58

441
442
443
451
452
453
471
472

Усі види
діяльності
За видами капіталу
Кооперативні організації,
кредитні
спілки
Емісійний дохід
Усі види
Інший вкладений капітал діяльності
Дооцінка активів
Безоплатно одержані
необоротні активи
Інший додатковий
капітал
Фонди спеціального
призначення
За видами капіталу
Усі види
діяльності
Прибуток
Усі види
нерозподілений
діяльності
Непокриті збитки
Прибуток, використаний
у звітному періоді
Вилучені акції
Усі види
Вилучені вклади й паї
діяльності
Інший вилучений капітал
За видами капіталу
Усі види
діяльності
Забезпечення виплат
Усі види
відпусток
діяльності
Додаткове пенсійне
забезпечення

1

2

3
473
474
475
476
477
478

48
49

Цільове
фінансування і
цільові надходження
Страхові резерви

491
492
493
494
495
496

Продовження табл. 4.1.

4
Забезпечення
гарантійних зобов’язань
Забезпечення інших
витрат і платежів
Забезпечення призового
фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату джекпоту, не забезпеченого
сплатою участі у лотереї
Забезпечення
матеріального заохочення
Забезпечення відновлення земельних ділянок
За об’єктами
фінансування

5

Усі види
діяльності

Страхова
Технічні резерви
діяльність
Резерви із страхування
життя
Частка перестраховиків у
технічних резервах
Частка перестраховиків у
резервах із страхування
життя
Результат зміни
технічних резервів
Результат зміни резервів
із страхування життя

КЛАС 5. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
50

Довгострокові
позики

501
502
503
504
505
506

Довгострокові кредити бан- Усі види
ків у національній валюті
діяльності
Довгострокові кредити
банків в іноземній валюті
Відстрочені довгострокові кредити банків у
національній валюті
Відстрочені
довгострокові кредити
банків в іноземній валюті
Інші довгострокові позики в національній валюті
Інші довгострокові позики в іноземній валюті
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Продовження табл. 4.1.
1
51

2
Довгострокові
векселі видані

3
511
512

52

Довгострокові
зобов’язання за
облігаціями

521
522
523

53

54
55

Довгострокові
зобов’язання з
оренди

531
532

Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання

4
5
Довгострокові векселі,
Усі види
видані в національній
діяльності
валюті
Довгострокові векселі,
видані в іноземній валюті
Зобов’язання за
Усі види
облігаціями
діяльності
Премія за випущеними
облігаціями
Дисконт за випущеними
облігаціями
Зобов’язання з
Усі види
фінансової оренди
діяльності
Зобов’язання з оренди
цілісних майнових
комплексів
За видами зобов’язань
Усі види
діяльності
За видами зобов’язань
Усі види
діяльності

56
57
58
59
КЛАС 6. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
60

Короткострокові
позики

601
602
603
604
605
606

60

Короткострокові кредити Усі види
банків у національній
діяльності
валюті
Короткострокові кредити
банків в іноземній валюті
Відстрочені короткострокові кредити банків у
національній валюті
Відстрочені
короткострокові кредити
банків в іноземній валюті
Прострочені позики в
національній валюті
Прострочені позики в
іноземній валюті

Продовження табл. 4.1.
1
61

62

2
Поточна
заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями

Короткострокові
векселі видані

3
611

612

621
622

63

Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками

631
632
633

64

65

Розрахунки за
податками
й платежами
Розрахунки за
страхуванням

641
642
643
644
651
652
653
654

66

67

Розрахунки за
виплатами
працівникам
Розрахунки з
учасниками

655
661
662
663
671
672

4
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями в
національній валюті
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов’язаннями в
іноземній валюті
Короткострокові векселі
видані в національній
валюті
Короткострокові векселі
видані в іноземній валюті
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
Розрахунки з іноземними
постачальниками
Розрахунки з учасниками
ПФГ
Розрахунки за податками
Розрахунки за обов’язковими платежами
Податкові зобов’язання
Податковий кредит
За пенсійним
забезпеченням
За соціальним
страхуванням
За страхуванням на
випадок безробіття
За індивідуальним
страхуванням
За страхуванням майна
Розрахунки за
заробітною платою
Розрахунки з депонентами
Розрахунки за іншими
виплатами
Розрахунки за нарахованими дивідендами
Розрахунки за іншими
виплатами

5
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

61

1
68

2
Розрахунки за
іншими операціями

3
680

681
682
683
684
685
69
70

71

62

Продовження табл. 4.1.

4
Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу
Розрахунки за авансами
одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські
розрахунки
Розрахунки за нарахованими відсотками
Розрахунки з іншими
кредиторами
За видами доходів

5
Усі види
діяльності

Доходи майбутніх
періодів
КЛАС 7. ДОХОДИ I РЕЗУЛЬТАТИ ДIЯЛЬНОСТI
Доходи від
701 Доходи від реалізації
Усі види
реалізації
готової продукції
діяльності
702 Доходи від реалізації
товарів
703 Доходи від реалізації
робіт і послуг
704 Вирахування з доходу
705 Перестрахування
Інший операційний
710 Дохід від первісного
Усі види
дохід
визнання та від зміни
діяльності
вартості активів, які
обліковуються за
справедливою вартістю
711 Дохід від реалізації
іноземної валюти
712 Дохід від реалізації
інших оборотних активів
713 Дохід від операційної
оренди активів
714 Дохід від операційної
курсової різниці
715 Одержані штрафи, пені,
неустойки
716 Відшкодування раніше
списаних активів
717 Дохід від списання
кредиторської
заборгованості
718 Дохід від безоплатно
одержаних оборотних
активів

Продовження табл. 4.1.
1
72

2
Дохід від участі в
капіталі

3
719
721
722
723

73

Інші фінансові
доходи

731
732
733

74

Інші доходи

741
742
743
744
745
746

75

Надзвичайні доходи

76
77
78
79

Страхові платежі

751
752

Фінансові
результати

791
792
793
794

4
Інші доходи від
операційної діяльності
Дохід від інвестицій в
асоційовані підприємства
Дохід від спільної
діяльності
Дохід від інвестицій в
дочірні підприємства
Дивіденди одержані
Відсотки одержані
Інші доходи від
фінансових операцій
Дохід від реалізації
фінансових інвестицій
Дохід від відновлення
корисності активів
Дохід від реалізації
майнових комплексів
Дохід від неопераційної
курсової різниці
Дохід від безоплатно
одержаних активів
Інші доходи від
звичайної діяльності
Відшкодування збитків
від надзвичайних подій
Інші надзвичайні доходи
За видами страхування

5
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Страхова

Результат від операційної Усі види
діяльності
діяльності
Результат від фінансових
операцій
Результат від іншої
звичайної діяльності
Результат від
надзвичайних подій
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Продовження табл. 4.1.
1

2

3

4

5

КЛАС 8. ВИТРАТИ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ
80

Матеріальні витрати

801
802
803
804
805
806
807

81

Витрати на оплату
праці

808
809
811
812
813
814
815
816

82

Відрахування на
соціальні заходи

821
822
823
824

83

Амортизація

831
832
833
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Витрати сировини й
матеріалів
Витрати купівельних
напівфабрикатів та
комплектуючих виробів
Витрати палива й енергії
Витрати тари й тарних
матеріалів
Витрати будівельних
матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні витрати
Виплати за окладами й
тарифами
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого
невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату
праці
Відрахування на
пенсійне забезпечення
Відрахування на
соціальне страхування
Страхування на випадок
безробіття
Відрахування на індивідуальне страхування
Амортизація основних
засобів
Амортизація інших
необоротних
матеріальних активів
Амортизація
нематеріальних активів

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

1
84
85

2
Інші операційні
витрати
Інші затрати

3

Продовження табл. 4.1.

4
За видами витрат
За видати затрат

5
Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

86
87
88
89
КЛАС 9. ВИТРАТИ ДIЯЛЬНОСТI

90

Собівартість
реалізації

901
902
903
904

91
92
93
94

Загальновиробничі
витрати
Адміністративні
витрати
Витрати на збут
Інші витрати
операційної
діяльності

940

941
942
943
944
945
946
947

Собівартість реалізованої Усі види
готової продукції
діяльності
Собівартість
реалізованих товарів
Собівартість реалізованих робіт і послуг
Страхові виплати
За видати витрат
Усі види
діяльності
За видами витрат
Усі види
діяльності
За видами витрат
Усі види
діяльності
Витрати від первісного
Усі види
визнання та від зміни
діяльності
вартості активів, які
обліковуються за
справедливою вартістю
Витрати на дослідження і
розробки
Собівартість реалізованої
іноземної валюти
Собівартість реалізованих виробничих запасів
Сумнівні та безнадійні
борги
Втрати від операційної
курсової різниці
Втрати від знецінення
запасів
Нестачі і втрати від
псування цінностей
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Продовження табл. 4.1.
1

2

3
948
949

95

Фінансові витрати

96

Втрати від участі в
капіталі

951
952
961
962
963

97

Інші витрати

971

972
973
974
975
976
977
98

Податок на
прибуток

981
982

99

Надзвичайні
витрати

991
992
993
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4
Визнані штрафи, пені,
неустойки
Інші витрати операційної
діяльності
Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати
Втрати від інвестицій в
асоційовані підприємства
Втрати від спільної
діяльності
Втрати від інвестицій в
дочірні підприємства
Собівартість
реалізованих фінансових
інвестицій
Втрати від зменшення
корисності активів
Собівартість реалізованих майнових комплексів
Втрати від неопераційних курсових різниць
Уцінка необоротних активів
і фінансових інвестицій
Списання необоротних
активів
Інші витрати звичайної
діяльності
Податок на прибуток від
звичайної діяльності
Податок на прибуток від
надзвичайної діяльності
Втрати від стихійного
лиха
Втрати від техногенних
катастроф і аварій
Інші надзвичайні витрати

5

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Продовження табл. 4.1.
1

2

3

4

5

КЛАС 0. ПОЗАБАЛАНСОВI РАХУНКИ
01
02

Орендовані
необоротні активи
Активи на відповідальному зберіганні

За видами активів
021
022
023
024
025

03
04
05
06
07

Контрактні
зобов’язання
Непередбачені активи й зобов’язання

041
042

Гарантії та
забезпечення надані
Гарантії та забезпечення отримані
Списані активи

071
072

08
09

Бланки суворого
обліку
Амортизаційні
відрахування

Устаткування, прийняте
для монтажу
Матеріали, прийняті для
переробки
Матеріальні цінності на
відповідальному
зберіганні
Товари, прийняті на
комісію
Майно в довірчому
управлінні
За видами зобов’язань

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Непередбачені активи
Непередбачені
зобов’язання
За видами гарантіями та
Усі види
забезпечень наданих
діяльності
За видами гарантій та
Усі види
забезпечень отриманих
діяльності
Списана дебіторська
Усі види
заборгованість
діяльності
Невідшкодовані нестачі і
втрати від псування
цінностей
За видами бланків
Усі види
діяльності
Усі види
діяльності
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4.3. Класифікація рахунків
бухгалтерського обліку
З метою глибокого розуміння здійснюваних господарських
операцій та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку бухгалтерські рахунки необхідно певним чином класифікувати.
Kласифікація рахунків передбачає їх групування за
відповідними однорідними ознаками.
Бухгалтерські рахунки класифікуються за двома ознаками:
1) за економічним змістом;
2) за призначенням і структурою.
Kласифікація рахунків за економічним змістом дає можливість згрупувати рахунки в залежності від того, що на них обліковується.
Kласифікація рахунків за призначенням і структурою дає
можливість з’ясувати для яких цілей і отримання яких показників передбачено рахунок, що відображується по його дебету та кредиту,
а також що характеризує залишок відповідного рахунка.
Зауважимо, що обидві класифікації рахунків є взаємопов’язаними і доповнюють одна одну.

Класифікація рахунків за економічним змістом
Kласифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом дає можливість згрупувати рахунки в залежності
від того, що безпосередньо на них обліковується.
Враховуючи класифікацію об’єктів предмету бухгалтерського обліку бухгалтерські рахунки поділяються на три групи:
1) рахунки для обліку господарських засобів;
2) рахунки для обліку джерел утворення господарських
засобів;
3) рахунки для обліку господарських процесів.
Kласифікацію рахунків за економічним змістом представлено
на рис. 4.8.
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено наступні рахунки для обліку господарських засобів:
– клас 1. “Необоротні активи (рах. 10 “Основні засоби”,
рах.12 “Нематеріальні активи” та ін.);
– клас 2. “Запаси” (рах. 20 “Виробничі запаси”, рах 25
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Рахунки
для обліку
господарських
засобів

Kлас 1. Необоротні активи
Kлас 2. Запаси
Kлас 3. Kошти, розрахунки, та
інші активи
Рахунки для обліку власних
джерел

Рахунки
для обліку
джерел
утворення
господарських
засобів

Kлас4. Власний капітал та
забезпечення зобов’язань
Рахунки для обліку залучених
джерел
Kлас 5. Довгострокові
зобов’язання
Kлас 6. Поточні
зобов’язання
Рахунки для обліку процесу
постачання
Рах. 63. Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками
Рахунки для обліку витрат
виробництва і діяльності
підприємства

Рахунки
для обліку
господарських
процесів

Рах. 23. Виробництво
Kлас 8. Витрати за
елементами
Kлас 9. Витрати діяльності
Рахунки для обліку реалізації;
доходів і результатів діяльності
Рах. 36. Розрахунки з
покупцями та замовниками
Kлас 7. Доходи і результати
діяльності

Рис. 4.8.
4.8. Kласифікація
Kласифікація рахунків
рахунків за
за економічним
економічним змістом
Рис.
змістом
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“Напівфабрикати” та ін.);
клас 3. “Kошти, розрахунки та інші активи” (рах. 30
“Kаса”, рах. 31 “Рахунки в банках”, рах. 37 “Розрахунки з
різними дебіторами” та ін.).
Поряд з тим, рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів поділяються на:
– рахунки для обліку власних джерел;
– рахунки для обліку залучених джерел.
Рахунки для обліку власних джерел знайшли своє відображення у класі 4 “Власний капітал та забезпечення зобов’язань” Плану рахунків бухгалтерського обліку, зокрема на рахунках: рах. 40 “Статутний
капітал”, рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, рах. 48
“Цільове фінансування і цільові надходження” та ін.
Рахунки для обліку залучених джерел знайшли своє відображення у класі 5 “Довгострокові зобов’язання” та класі 6 “Поточні зобов’язання” Плану рахунків бухгалтерського обліку, зокрема на рахунках: рах. 50 “Довгострокові позики”, рах. 51 “Довгострокові векселі
видані”, рах. 60 “Kороткострокові позики”, рах. 62 “Kороткострокові
векселі видані”, рах. 64 “Розрахунки за податками й платежами”, рах.
66 “Розрахунки за виплатами працівникам” та ін.
Рахунки для обліку господарських процесів поділяються
в свою чергу на:
– рахунки для обліку процесу постачання;
– рахунки для обліку витрат виробництва і діяльності
підприємства;
– рахунки для обліку реалізації, доходів і результатів
діяльності.
До рахунків по обліку процесу постачання відноситься рах.
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” класу 6 “Поточні зобов’язання”, а також рахунок, на якому проводиться відображення транспортно-заготівельних витрат підприємства.
Рахунки для обліку витрат виробництва і діяльності
підприємства включають:
– рахунок 23 “Виробництво” класу 2 “Запаси” по якому
здійснюється облік витрат, пов’язаних із виробництвом;
– рахунки класу 8 “Витрати за елементами” по яких
здійснюється облік витрат за елементами витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування
на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати) на окремих рахунках із щомісячним списанням
–
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сальдо рахунків на рахунок 23 “Виробництво” і рахунки
класу 9 “Витрати діяльності”;
– рахунки класу 9 “Витрати діяльності”, на окремих рахунках
якого відображують зокрема: рах. 91 “Загальновиробничі витрати”, рах. 92 “Адміністративні витрати” та ін.
До рахунків по обліку реалізації, доходів і результатів
діяльності відносяться:
– рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
класу 3 “Kошти, розрахунки та інші активи”;
– рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”, по яких
у розрізі окремих рахунків здійснюється облік доходів від
реалізації продукції, робіт і послуг, інвестиційної та
фінансової діяльності, а також фінансових результатів
підприємства.

Kласифікація рахунків за призначенням і структурою
Kласифікація рахунків за призначенням і структурою має
в більшій мірі практичне значення, оскільки вона показує для яких
цілей і для отримання яких показників передбачено рахунок, що
відображується по дебету, кредиту, а також що характеризує залишок
відповідного рахунка.
За призначенням і структурою бухгалтерські рахунки можна
об’єднати у наступні групи (рис. 4.9):
1) основні;
2) регулюючі;
3) операційні;
4) фінансово-результативні;
5) позабалансові.
Рахунки, на яких здійснюється облік господарських засобів
підприємства, а також джерел їх утворення, що в сукупності характеризують майновий стан підприємства – називаються основними, які
в свою чергу поділяються на:
– інвентарні;
– по обліку власного капіталу;
– розрахункові.
Інвентарними називаються рахунки, на яких відображаються цінності, що враховуються при проведенні інвентаризації на
підприємстві. Інвентарні рахунки поділяються на:
а) матеріальні – на яких здійснюється облік наявності і руху
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Матеріальні
Основні

Нематеріальні
Грошові
По обліку власного капіталу
Розрахункові
Доповнюючі

Регулюючі

Зменшуючі
Kонтрактивні
Kонтрпасивні
Kалькуляційні

Операційні

Збірно-розподільчі
Збірно-нерозподільчі
Транзитні
По обліку доходів
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матеріальних цінностей (рах. 10 “Основні засоби”, рах.
20 “Виробничі запаси”, рах. 28 “Товари” та ін.);
б) нематеріальні – на яких здійснюється облік наявності і руху нематеріальних цінностей (рах. 12 “Нематеріальні активи”);
в) грошові – на яких здійснюється облік наявності і руху грошових коштів підприємства (рах. 30 “Kаса”, рах. 31 “Рахунки в банках” та ін.).
Слід зауважити, що всі без виключення інвентарні рахунки є
активними.
На рахунках по обліку власного капіталу знаходять відображення власні джерела утворення господарських засобів (рах.40 “Статутний капітал”, рах. 42 “Додатковий капітал”, рах. 48 “Цільове
фінансування і цільові надходження” та ін.). Всі рахунки по обліку
власного капіталу є пасивними.
Для здійснення обліку розрахунків із різними як юридичними, так і фізичними особами (суб’єктами господарювання або
працівниками підприємства) використовуються розрахункові рахунки, які можна розділити на три групи:
• активні розрахункові рахунки;
• пасивні розрахункові рахунки;
• активно-пасивні розрахункові рахунки.
Для обліку дебіторської заборгованості підприємству і розрахунків за нею із різними юридичними і фізичними особами використовуються активні розрахункові рахунки, які завжди залишаються активними
(рах. 37 “Розрахунки з різними дебіторами” та ін. ).
Для обліку кредиторської заборгованості підприємства і розрахунків за нею із різними юридичними і фізичними особами використовуються пасивні розрахункові рахунки, які завжди залишаються пасивними
(рах. 50 “Довгострокові позики”, рах. 62 “Kороткострокові векселі видані”, рах. 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” та ін.).
Для обліку розрахунків із юридичними і фізичними особами, характер заборгованості із яким постійно змінюється (із дебіторської переходить у кредиторську і навпаки, або наявними є і дебіторська і кредиторська заборгованості одночасно), — використовуються активно-пасивні розрахункові рахунки, які, в залежності від обставин, можуть бути
активними, пасивними або і активними і пасивними одночасно (рах. 63
“Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, рах. 64 “Розрахунки
за податками й платежами” та ін.).
Для обліку сум, які призначені для регулювання (збільшення
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або зменшення) залишків по основних рахунках, на яких обліковуються господарські засоби і джерела їх утворення, — використовуються регулюючі рахунки.
Слід зауважити, що самостійного значення регулюючі рахунки не мають, оскільки вони розглядаються лише у взаємозв’язку із
тими основними рахунками, які вони регулюють.
В залежності від того, яку функцію виконують регулюючі рахунки по відношенню до основних, вони поділяються на:
− доповнюючі;
− зменшуючі.
Доповнюючі регулюючі рахунки використовуються для
збільшення суми залишку по основному рахунку, який регулюється.
В залежності від того, яким є основний рахунок (активний чи пасивний), доповнюючі регулюючі рахунки теж можуть бути активними
чи пасивними.
Приклад 1. Підприємство придбало будівельні матеріали загальною вартістю 3200 грн., які було віднесено на субрахунок 205
“Будівельні матеріали” рахунку 20 “Виробничі запаси”. Поряд із тим
витрати, пов’язані із доставкою будівельних матеріалів на
підприємство, обліковувалися на окремому субрахунку “Транспортно-заготівельні витрати” рахунку 20 “Виробничі запаси” і склали
470 грн. Виходячи із цього, фактична собівартість придбаних
будівельних матеріалів склала 3200 + 470 = 3670 грн.
Наведений приклад показав, як субрахунок “Транспортно-заготівельні витрати” є активним доповнюючим регулюючим по відношенню до активного основного рахунку 20 “Виробничі запаси”.
Зменшуючі регулюючі рахунки використовуються для зменшення суми залишку по основному рахунку, який регулюється. В залежності від того, яким є основний рахунок (активним чи пасивним),
зменшуючі рахунки поділяються на:
• контрактивні;
• контрпасивні.
Kонтрактивні зменшуючі регулюючі рахунки призначені для
регулювання (зменшення) залишку по активних основних рахунках.
Kонтрактивні рахунки є пасивними, хоча знаходяться поряд із основним активним рахунком в Активі Балансу.
Приклад 2. Свого часу підприємство придбало обладнання,
первинною вартістю 17000 грн., яке обліковується на рахунку 10 “Основні засоби”. За період перебування на підприємстві в процесі роботи частина вартості обладнання (у вигляді амортизації) була пере74

несена на вартість створеної готової продукції. Сукупність всіх амортизаційних відрахувань за період експлуатації обладнання склала
6000 грн. і обліковується на пасивному (контрактивному) рахунку 13
“Знос необоротних активів”.
Із наведеного прикладу виникає запитання, яку вартість основних засобів слід ураховувати при підрахунку Активу Балансу,
адже при додаванні вартості готової продукції (яка включає частину вартості основних засобів) та первинної вартості основних засобів виникає подвійний рахунок. Як наслідок, у Активі Балансу
поряд із первинною вартістю по рахунку 10 “Основні засоби” —
17000 грн., зазначається інформація із пасивного (контрактивного)
рах.13 “Знос необоротних активів” – 6000 грн. Різниця між зазначеними сумами є залишковою вартістю основних засобів — 11000
грн. (17000 грн. — 6000 грн.), яка і враховується при підрахунку
Активу Балансу.
Kонтрпасивні зменшуючі регулюючі рахунки призначені для
регулювання (зменшення) залишку по пасивних основних рахунках.
Kонтрпасивні рахунки є активними, хоча знаходяться поряд із основними пасивними рахунками в Пасиві Балансу.
Приклад 3. Підприємство “А” здійснило випуск цінних паперів
(акцій), на які було здійснено підписку, а також проведена оплата зі сторони акціонерів. Після реалізації зазначеного статутний капітал
підприємства зріс і становив 240000 грн. і обліковувався відповідно на
рах. 40 “Статутний капітал”. Вказані зміни були також зареєстровані
у відповідних органах. Через певний час частина акціонерів за згодою
підприємства перепродала йому належні їм акції на суму 60000 грн.
Вартість акцій власної емісії, придбаних підприємством у своїх
акціонерів, знайде своє відображення на активному контрпасивному
рах. 45 “Вилучений капітал”. Враховуючи те, що при викупі у акціонерів
акцій власної емісії шляхом сплати грошей призвело до зменшення Активу Балансу на 60000 грн., дана сума має бути виключена і із підсумку
по Пасиву Балансу. Як наслідок, у Пасиві Балансу поряд із сумою статутного капіталу по рах. 40 “Статутний капітал” — 240000 грн. зазначається інформація із активного контрпасивного рах. 45 “Вилучений
капітал” — 60000 грн. Різниця між зазначеними рахунками — 180000
грн. (240000 грн. — 60000 грн.) і буде врахована при підрахунку Пасиву
балансу.
Для обліку витрат підприємства, які виникають в процесі господарської діяльності, призначені операційні рахунки, які можна
розділити на такі групи:
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− калькуляційні;
− збірно-розподільчі;
− збірно-нерозподільчі;
− транзитні.
Для обліку затрат, які пов’язані з виробництвом продукції,
виконанням робіт і наданням послуг підприємством, а як наслідок, і
визначення їх фактичної собівартості, використовуються калькуляційні рахунки.
До калькуляційних рахунків належать зокрема рах. 23 “Виробництво”, рах.15 “Kапітальні інвестиції” та ін.
Kалькуляційні рахунки є активними, тобто, по дебету відображується накопичення витрат, а по кредиту – їх списання на вироблену продукцію, або на створені власними силами підприємства основні засоби і нематеріальні активи.
По калькуляційних рахунках може бути дебетовий залишок,
що вказує на наявність на кінець періоду незавершеного виробництва (рах. 23 “Виробництво”), або незавершеного капітального
будівництва, незавершеного виготовлення основних засобів і нематеріальних активів (рах. 15 “Kапітальні інвестиції”).
Збірно-розподільчі рахунки використовуються для попереднього накопичення витрат і послідуючого їх розподілу по об’єктах
обліку. На даних рахунках обліковують витрати, які:
• не можна прямо віднести на собівартість конкретного виду продукції;
• не можна віднести до загальних витрат підприємства, або
конкретного виду продукції в одному звітному періоді.
Збірно-розподільчим рахунком, на якому здійснюється облік витрат, які не можна прямо віднести на собівартість конкретного виду продукції, є рахунок 91 “Загальновиробничі витрати”, в дебеті якого обліковуються витрати по управлінню і обслуговуванню виробництва. В кінці
місяця із кредиту рах. 91 здійснюється списання загальновиробничих витрат на окремі об’єкти калькулювання в дебет рах. 23 “Виробництво”
згідно визначеного на підприємстві порядку.
Після списання витрат із рах. 91 він закривається (сальдо
дорівнює нулю) і, як наслідок, в балансі не знаходить відображення.
Збірно-розподільчим рахунком, на якому здійснюється облік
витрат, які не можна віднести до загальних витрат підприємства або
конкретного виду продукції в одному звітному періоді, є рахунок 39
“Витрати майбутніх періодів”, в дебеті якого відображуються такі
витрати: орендна плата, сплачена підприємством орендарю за
76

декілька місяців заздалегідь; передплата за професійні видання, якими користуються спеціалісти підприємства у своїй роботі; страхування майна та ін.
В кінці місяця із кредиту рахунку 39 здійснюється списання
витрат майбутніх періодів на окремі об’єкти калькулювання в дебет
рах. 23 “Виробництво”, або рахунки класу 9 “Витрати діяльності”
пропорційно, в залежності від терміну, на який були розраховані
певні витрати.
Зважаючи на те, що списання витрат із рах. 39 проводиться
поступово, дебетове сальдо по рахунку в кінці звітного періоду знаходить своє відображення в Активі Балансу.
Збірно-нерозподільчі рахунки використовуються для узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції, робіт
та послуг підприємства, а також для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, які не включаються у собівартість продукції.
Дані рахунки представлені рахунками класу 9 “Витрати діяльності” (за виключенням рах. 91 “Загальновиробничі витрати”). За дебетом
рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом — списання без розподілу суми витрат у кінці звітного року або щомісяця безпосередньо на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Транзитні рахунки використовуються для обліку витрат операційної діяльності за такими елементами витрат, як: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати. Транзитні рахунки представлені рахунками класу 8 “Витрати за елементами”.
Прикладом використання транзитного рахунку може бути нарахування амортизації по основних засобах виробничого призначення. На рахунках зазначена операція буде відображена такими записами: 1) дебет рах. 83 “Амортизація” — кредит рах. 13 “Знос
(амортизація) необоротних активів”; 2) дебет рах. 23 “Виробництво” — кредит рах. 83 “Амортизація”.
На кінець звітного періоду рахунки класу 8 закриваються і
кінцевого залишку не мають і, як наслідок, у балансі не відображаються.
Фінансово-результативні рахунки використовуюся для
відображення доходів і результатів діяльності підприємства. Вони
поділяються на рахунки:
− по обліку доходів;
− порівняльні;
− по обліку прибутків або збитків.
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Рахунки по обліку доходів представлені рахунком 69 “Доходи майбутніх періодів”, а також рахунками класу 7 “Доходи і результати діяльності” (за винятком рах. 79 “Фінансові результати”),
по яких узагальнюється інформація про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, а також, від надзвичайних подій.
Рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” призначений для
узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді,
але які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних
періодах (авансові орендні платежі, абонентна плата за користування
засобами зв’язку та ін.). За кредитом рах. 69 відображається сума
одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом – їх списання на
відповідні рахунки обліку доходів класу 7 та включення до складу
доходів звітного періоду.
Рахунки, на яких здійснюється співставлення по дебету —
витрат і по кредиту — доходів підприємства, на яких визначається
фінансовий результат його діяльності, — є порівняльні. Прикладом
порівняльного рахунку є рах. 79 “Фінансові результати”. Якщо кредит рахунку переважає дебет, – то доходи переважають витрати, якщо навпаки — то витрати переважають доходи. В кінці місяця рах. 79
закривається (сальдо переноситься на рахунки по обліку прибутків
або збитків).
Рахунки по обліку прибутків або збитків є тими рахунками,
де безпосередньо обліковується різниця між доходами і витратами
підприємства, і які представлені рахунком 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. При отриманні прибутку здійснюється запис:
дебет рах. 79 “Фінансові результати” — кредит рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. При отриманні збитку: дебет
рах. 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” — кредит рах.
79 “Фінансові результати”.
Позабалансові рахунки призначені для узагальнення інформації про наявність і рух цінностей, що не належать підприємству, але
тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або на
зберіганні (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на
відповідальному зберіганні, переробці та ін.).
Позабалансові рахунки не кореспондують із балансовими рахунками, а також не кореспондують між собою. Дані із позабалансових рахунків не знаходять свого відображення у Балансі і не враховуються при його підрахунку.
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4.4. Подвійне відображення операцій на
рахунках та його обгрунтованість
Розглядаючи тему “Бухгалтерський баланс” і зокрема питання “Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями”, ми
з’ясували, що існує чотири типи господарських операцій, які призводять до подвійних і рівновеликих змін або лише в структурі господарських засобів (тобто активу), або лише в структурі джерел господарських засобів (тобто пасиву), або в структурі і засобів, і джерел
одночасно (тобто активу і пасиву).
Виходячи з того, що різні види господарських засобів та джерел їх утворення знаходять своє відображення на окремих бухгалтерських рахунках, — відображення операцій, які відбуваються на
рахунках бухгалтерського обліку, здійснюється способом подвійного
запису. Суть подвійного запису заключається у тому, що кожна господарська операція у хронологічній послідовності знаходить своє
відображення як мінімум на двох взаємопов’язаних бухгалтерських
рахунках в одній і тій самій сумі: на одному — по дебету, на іншому
— по кредиту.
Відображення кожної господарської операції на рахунках
способом подвійного запису забезпечує: 1) повноту відображення і
рівність змін по дебету одного і кредиту іншого рахунку; 2) здійснення контролю за рухом господарських засобів і джерел їх утворення.
Взаємозв’язок, який виникає при здійсненні господарських
операцій між рахунками бухгалтерського обліку, називається кореспонденцією рахунків. Встановити кореспонденцію рахунків означає
визначити дебет одного і кредит іншого рахунку.
Відображення господарської операції на рахунках із зазначенням відповідної суми називається бухгалтерською проводкою.
В свою чергу бухгалтерські проводки поділяються на два види:
1) прості;
2) складні.
Прості бухгалтерські проводки — це проводки, в яких
приймають участь два бухгалтерських рахунки, один з яких дебетується, а інший кредитується.
Складні бухгалтерські проводки — це проводки, в яких
приймають участь більше двох бухгалтерських рахунків. Складні
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бухгалтерські проводки бувають двох типів: 1) коли один рахунок дебетується, а два і більше рахунки кредитуються; 2) коли один рахунок кредитується, а два і більше дебетуються.
Для того, щоб правильно визначити кореспонденцію рахунків
(тобто встановити бухгалтерську проводку), треба зробити слідуюче:
1) необхідно вірно визначити економічний зміст господарської операції, тобто відповісти на запитання, які зміни сталися між
господарськими засобами і джерелами їх утворення, а також господарськими процесами в результаті здійснення операції;
2) чітко визначити зміст і призначення бухгалтерських рахунків, на яких знайде відображення дана господарська операція (активні, пасивні, активно-пасивні);
3) знаючи, які зміни відбулися і на яких саме рахунках, визначаємо кореспонденцію рахунків.
Відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках шляхом використання способу подвійного запису розглянемо
на конкретних прикладах.
На протязі звітного періоду на підприємстві мали місце наступні господарські операції:
Господарська операція №1.
Одержано виробничі запаси на підприємство з оплатою із
розрахункового рахунку на суму 3000 грн.
Господарська операція №2.
Одержано у банку короткострокову позику і зараховано на
розрахунковий рахунок підприємства на суму 6400 грн.
Господарська операція №3.
Погашено із розрахункового рахунку підприємства частину
короткострокової позики банку на суму 4000 грн.
Господарська операція №4.
Частину нерозподіленого прибутку спрямовано на збільшення статутного капіталу підприємства на суму 8000 грн.

Для зручності встановлення типу господарських операцій та
визначення кореспонденції між рахунками скористаємось журналом
реєстрації господарських операцій умовного підприємства “Росток”
(табл. 4.2).
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Таблиця 4.2.
Журнал реєстрації господарських операцій підприємства “Росток”.
№
операції

Зміст
операції

Сума, Тип
грн. операції

1.

Одержано виробничі
запаси з оплатою із
розрахункового рахунку

3000

1

2.

Одержано у банку
короткострокову позику і
зараховано на
6400
розрахунковий рахунок
підприємства

3

3.

Погашено із розрахунко4000
вого рахунку частину
короткострокової позики
банку

4.

Частину нерозподіленого
прибутку спрямовано на
збільшення статутного
8000
капіталу

4

2

Кореспондуючі рахунки
дебет
кредит
Рах. 20
“Виробничі
запаси”
(+)
Рах. 31
“Рахунки в
банках”
(+)

Рах. 31
“Рахунки в
банках”
(–)
Рах. 60
“Короткострокові
позики”
(+)

Рах. 31
Рах. 60
“Короткост- “Рахунки в
рокові
банках”
позики”
(–)
(–)
Рах. 44
Рах. 40
“Нерозподі- “Статутний
лені прибутки
капітал”
(непокриті
збитки)”
(+)
(–)

Перед тим, як рознести господарські операції із журналу
реєстрації на рахунки бухгалтерського обліку, відкриємо відповідні
рахунки, тобто внесемо початкове сальдо (Сп) по рахунках на початок періоду (рис. 4.10):
Рах. 31 “Рахунки в банках”
– 8000 грн.,
Рах. 20 “Виробничі запаси”
– 4000 грн.,
Рах. 10 “Основні засоби”
– 194000 грн.,
Рах. 60 “Kороткострокові позики”
– 2000 грн.,
Рах. 40 “Статутний капітал”
– 194000 грн.,
Рах. 44 “Нерозподілені прибутки
– 10000 грн.
(непокриті збитки)”
Після відкриття рахунків по кожному з них знаходять своє
відображення відповідні господарські операції; в кінці періоду по де81

бету і кредиту підраховуються обороти (Об) і виводиться кінцеве
сальдо (Ск) по кожному рахунку.
Відображення здійснених господарських операцій способом
подвійного запису по рахунках представлено на рис. 4.10.
31
“Рахунки в банках” К
= 8000
1) 3000
2) 6400
3) 4000
Об
= 6400 Об
= 7000
Ск
= 7400

Д
Сп

Д
Сп

10
“Основні засоби”
= 194000

Об
Ск

=0
Об
= 194000

Д

40
“Статутний капітал”

Об

=0

К

=0

К

Сп = 194000
4) 8000
Об = 8000
Ск = 202000

20
Д “Виробничі запаси”
Сп
= 4000
1) 3000
Об
Ск

= 3000
= 7000

Об

К

=0

60
Д “Короткострокові позики” К
Сп
= 2000
2) 6400
3) 4000
Об
= 4000 Об
= 6400
Ск
= 4400
44
Д “Нерозподілені прибутки К
(непокриті збитки)”
Сп
= 10000
4) 8000
Об
= 8000 Об
=0
Ск
= 2000

Рис. 4.10. Відображення господарських операцій способом
подвійного запису на бухгалтерських рахунках.

Вплив здійснених господарських операцій на зміни у балансі
представлено у (табл. 4.3.).
Як видно із представленого балансу (табл. 4.3.) по деяких його статтях відбулося збільшення, по деяких — зменшення, а в цілому
відмічається зростання балансу на кінець періоду у порівнянні із початковими даними.
82

БАЛАНС
підприємства “Росток”

Таблиця 4.3.

Актив
Пасив
На
На
На
На
Назва
Назва
початок, кінець,
початок, кінець,
статті
статті
тис. грн. тис. грн.
тис. грн. тис. грн.
Основні засоби
194,0
194,0 Статутний
194,0
202,0
капітал
Виробничі
4,0
7,0
Нерозподілені
10,0
2,0
запаси
прибутки (непокриті збитки)
Рахунки в банках
8,0
7,4
Короткострокові
2,0
4,4
позики
Баланс
206,0
208,4 Баланс
206,0
208,4

Підсумовуючи вищевикладене, треба зазначити, що за даними розноски залишків і здійснених записів способом подвійного запису на бухгалтерських рахунках можна вивести три закономірності:
1) враховуючи рівність між господарськими засобами і джерелами їх утворення на початок періоду, треба відмітити, що сума початкових залишків (сальдо) по всіх активних рахунках дорівнює сумі
початкових залишків по всіх пасивних рахунках. У нашому випадку
за даними рис. 4.10 це:
Сп (деб) 8000+4000+194000 = Сп (кред)2000+194000 +10000
2) враховуючи вимоги щодо подвійного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, треба зазначити, що сума оборотів по дебету всіх рахунків дорівнює сумі оборотів по кредиту всіх рахунків. В нашому випадку за даними рис.
4.10 це:
Об (деб) 6400+3000+0+4000+0+8000 =
= Об (кред) 7000+0+0+6400+8000+0;
3) враховуючи рівність між господарськими засобами і джерелами їх утворення на кінець періоду, треба відмітити, що сума
кінцевих залишків (сальдо) по всіх активних рахунках дорівнює сумі
кінцевих залишків (сальдо) по всіх пасивних рахунках. В нашому випадку за даними рис. 4.10 це:
Ск (деб) 7400+7000+194000 = Ск (кред)4400+202000+2000.
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4.5. Взаємозв’язок між синтетичними
рахунками, субрахунками
й аналітичними рахунками
Система рахунків бухгалтерського обліку включає в себе три
види рахунків: 1) синтетичні рахунки (рахунки першого порядку); 2)
субрахунки (рахунки другого порядку); 3) аналітичні рахунки (рахунки третього порядку).
Синтетичними рахунками (рахунками першого порядку)
називаються рахунки, які містять в собі узагальнені дані про економічно однорідні групи господарських засобів підприємства, джерел їх утворення, господарські процеси, а також результати господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Основним є те, що інформація на синтетичних рахунках відображається лише в грошовому вимірнику. Так, зокрема по рахунках
10 “Основні засоби”, 20 “Виробничі запаси”, 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам” знаходить відображення лише узагальнена
інформація без конкретизації кількості та вартості основних засобів і
виробничих запасів, а також нарахованої заробітної плати по кожному працівнику підприємства зокрема.
Узагальнена інформація, яка міститься на синтетичних рахунках є важливою для ведення Головної книги, складання Балансу, а також подачі різного роду звітності до фінансових органів.
Системою рахунків бухгалтерського обліку передбачено
поділ синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) на субрахунки (рахунки другого порядку), які теж узагальнюють в собі
інформацію про господарські засоби, джерела їх утворення, а також
господарські процеси, але на дещо нижчому щаблі у порівнянні із
синтетичними рахунками.
Для прикладу візьмемо синтетичний рахунок 20 “Виробничі запаси”. Для більшої деталізації інформації по цьому рахунку
передбачено ведення наступних субрахунків: 201 “Сировина і матеріали”, 203 “Паливо”, 205 “Будівельні матеріали” та ін. З однієї
сторони субрахунки виконують функції узагальнення даних по
аналітичних рахунках, які входять до їх складу, з іншої — функції
деталізації синтетичних рахунків, до складу яких вони входять.
Треба зауважити, що узагальнена інформація по субрахунках теж,
як і по синтетичних рахунках, знаходить своє відображення лише
у грошовому вимірнику.
Поряд з тим узагальненої інформації явно недостатньо для
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прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечать
найбільш ефективну взаємодію всіх його ресурсів.
Наприклад, будівельній організації для зведення житлового
будинку потрібно мати будівельних матеріалів на певну суму, які за
даними субрахунку 205 “Будівельні матеріали” є в наявності. Поряд
з тим при більш детальному аналізі наявних будівельних матеріалів
з’ясувалося, що цегли є в два рази більше від потреби, цементу — в
три рази менше, а шифер взагалі відсутній. Виходячи з цієї інформації, оцінка можливостей підприємства швидко і вчасно збудувати
об’єкт стала зовсім невтішною.
Так, виходячи із прикладу, для прийняття рішення про
будівництво об’єкту треба мати, поряд із узагальненими даними,
інформацію про кожне найменування будівельних матеріалів зокрема. Наявність такого роду інформації одержують за допомогою
аналітичних рахунків, які призначені для обліку наявності і змін
безпосередньо з кожного виду господарських засобів, джерел утворення господарських засобів і господарських процесів. Інформація,
яка міститься на аналітичному рахунку, знаходить своє відображення
поряд із грошовим у натуральних і трудових вимірниках. Прикладами аналітичних рахунків в структурі субрахунку 205 “Будівельні матеріали” можуть бути, наприклад: 20501 “Цегла біла”, 20502 “Цегла
червона”, 20503 “Цемент М-400”, 20504 “Цемент М-500”, 20505
“Алебастр” та ін.
Kількість аналітичних рахунків в структурі субрахунків визначається на кожному підприємстві самостійно, залежно від
кількості об’єктів для обліку.
Треба зазначити, що облік, який здійснюється із використанням аналітичних рахунків, називається аналітичним обліком.
Для наглядності і кращого розуміння всіх взаємозв’язків між
синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками
розглянемо наступний приклад.
Приклад. Початкове сальдо по субрахунку 205 “Будівельні
матеріали” станом на 01.01.20__ р. склало 15000 грн., яке в свою чергу складається із початкових сальдо за наступними аналітичними рахунками: 20501 “Цегла біла” — 10000 грн. (20 тис. штук), та 20504
“Цемент М-500” — 5000 грн. (100 мішків по 50 кг.). На протязі місяця із будівельними матеріалами відбулися наступні господарські операції:
1. 05.01.20__ р. надійшли на склад від постачальників будівельні матеріали на суму 8000 грн., зокрема: цегла — 5000 грн. (10
тис. штук) та цемент — 3000 грн. (60 мішків);
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Таблиця 4.4.
Д
Дата

Субрахунок 205 “БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ”
Зміст запису
Сума, Дата
Зміст запису
грн.
Сальдо початкове 15000
05.01. Надійшло від
10.01. Видано на будівництво
постачальника
8000
20.01. Надійшло від
15.01. Видано на будівництво
постачальника
9000
25.01. Видано на будівництво
Оборот
17000
Оборот
Сальдо кінцеве
7000

К
Сума,
грн.
12000
7000
6000
25000

Таблиця 4.5.
Д
Дата

Аналітичний рахунок 20501 “ЦЕГЛА БІЛА”
Зміст запису
Кільк., Сума, Дата
Зміст
Кільк.,
запису
тис. шт. грн.
тис. шт.
Сальдо
20 10000
початкове
05.01. Надійшло від
10.01. Видано на
постачальника
10
5000
будівництво
8
15.01. Видано на
будівництво
14
Оборот
10
5000
Оборот
22
Сальдо кінцеве
8
4000

К
Сума,
грн.

4000
7000
11000

Таблиця 4.6.
Д
Дата

Аналітичний рахунок 20504 “ЦЕМЕНТ М-500”
Зміст запису Кільк. Сума, Дата
Зміст
Кільк.
мішків, грн.
запису
мішків,
шт.
шт.
Сальдо
100 5000
початкове
05.01. Надійшло від
10.01. Видано на
постачальника
60
3000
будівництво 160
20.01. Надійшло від
25.01. Видано на
постачальника
180 9000
будівництво 120
Оборот
240 12000
Оборот
280
Сальдо
60
3000
кінцеве
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К
Сума,
грн.

8000
6000
14000

2. 10.01.20__ р. видано із складу на будівництво спорткомплексу будівельні матеріали на суму 12000 грн., зокрема: цеглу — 4000
грн. (8 тис. штук) та цемент — 8000 грн. (160 мішків);
3. 15.01.20__ р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на суму 7000 грн., зокрема цеглу — 7000
грн. (14 тис. штук);
4. 20.01.20__ р. надійшли на склад від постачальника будівельні матеріали на суму 9000 грн., зокрема цемент — 9000 грн. (180
мішків);
5. 25.01.20__ р. видано із складу на будівництво житлового будинку будівельні матеріали на суму 6000 грн., зокрема цемент —
6000 грн. (120 мішків).
Використовуючи дані наведеного прикладу, відкриємо відповідний субрахунок і аналітичні рахунки до нього, та відобразимо в
них наведені господарські операції (табл. 4.4., табл. 4.5., табл. 4.6.).
За результатами розглянутого прикладу можна вивести чотири закономірності, які розкривають принципи взаємозв’язків між
синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками,
а саме:
1) сальдо початкове по синтетичному рахунку дорівнює сумі
початкових сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі початкових сальдо по їх аналітичних рахунках;
2) дебетовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі
дебетових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі дебетових оборотів по їх аналітичних рахунках;
3) кредитовий оборот по синтетичному рахунку дорівнює сумі
кредитових оборотів по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють сумі кредитових оборотів по їх аналітичних рахунках;
4) сальдо кінцеве по синтетичному рахунку дорівнює сумі
кінцевих сальдо по його субрахунках, які в свою чергу дорівнюють
сумі кінцевих сальдо по їх аналітичних рахунках.

4.6. Оборотні відомості по синтетичних
і аналітичних рахунках
Для відображення змін, які відбулися протягом певного
періоду в структурі господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів потрібно провести узагальнення по бухгалтерських рахунках. З цією метою у бухгалтерському обліку складаються
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оборотні відомості як по синтетичних, так і по аналітичних рахунках.
Взагалі, оборотна відомість являється способом узагальнення
оборотів і залишків по бухгалтерських рахунках. Вона являє собою
багатографну таблицю, в якій зазначається сальдо початкове, дебетовий і кредитовий обороти, а також сальдо кінцеве по кожному рахунку за звітний період (місяць). В кінці оборотної відомості по всіх колонках підраховують підсумки, за допомогою яких можна з’ясувати,
чи не було допущено помилок в обліку при відображенні господарських операцій.
Для початку розглянемо структуру та порядок складання оборотної відомості по синтетичних рахунках. З цією метою для залучення вихідної інформації із синтетичних рахунків скористаємося
прикладом, який був розглянутий у пункті 4.4. даної теми (рис. 4.10.).
Використовуючи дані по рахунках, які представлені у вказаній схемі,
складемо оборотну відомість по синтетичних рахунках (табл. 4.7).
Особливістю оборотних відомості по синтетичних рахунках є те, що
вона складається лише з використанням грошового вимірника.
Таблиця 4.7.
Оборотна відомість по синтетичних рахунках, грн.
Назва
рахунку

Сальдо
Оборот
Сальдо
початкове
кінцеве
Д
К
Д
К
Д
К
Основні засоби
194000
194000
Виробничі запаси
4000
3000
7000
Рахунки в банках
8000
6400 7000 7400
Статутний капітал
194000
8000
202000
Нерозподілені прибут10000 8000
2000
ки (непокриті збитки)
Короткострокові
2000 4000 6400
4400
позики
Всього:
206000 206000 21400 21400 208400 208400

Використовуючи дані наведенні у табл. 4.7., можна вивести
ряд тверджень.
По-перше, рівність підсумків по дебету і кредиту першої пари колонок пояснюється рівністю між господарськими засобами і
джерелом їх утворення, які стали підставою для внесення сальдо початкового по відповідних рахунках.
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По-друге, рівність оборотів по дебету і кредиту другої пари
колонок пояснюється правилом подвійного запису, згідно з яким кожна господарська операція знаходить своє відображення одночасно по
дебету одного і по кредиту іншого рахунку.
По-третє, рівність підсумків по дебету і кредиту третьої пари колонок пояснюється рівністю між господарськими засобами і
джерелами їх утворення, по рахунках яких були виведені в результаті
кінцеві сальдо.
Якщо рівність між парами колонок немає, то це означає, що були допущені помилки або в записах по бухгалтерських рахунках, або
при складанні безпосередньо самої оборотної відомості.
Треба зауважити, що в даній оборотній відомості знаходять відображення залишки (початкові і кінцеві) та обороти, але не зазначається кореспонденція рахунків, що не дає можливості виявити помилки, які виникають при реалізації правила подвійного запису.
З цієї метою в практиці обліку знайшла широке використання
шахова оборотна відомість, яка у порівнянні із звичайною оборотною
відомістю дає також можливість більш детально проаналізувати дебетові і кредитові обороти по синтетичних рахунках.
Використовуючи дані прикладу, який було розглянуто у
пункті 4.4. даної теми (рис. 4.10.), складаємо шахову оборотну
відомість по синтетичних рахунках (табл. 4.8.).
Таблиця 4.8.
Шахова оборотна відомість по синтетичних рахунках, грн.
Рахунки, які кредитуються
Рахунки, які
дебетуються
Основні засоби
Виробничі запаси
Рахунки в банках
Статутний капітал
Нерозподілені
прибутки
Короткострокові
позики
Оборот по кредиту

Ос- Вироб- Ра- Статут- Нероз- Корот- Обоновні ничі хунки ний поділені корот
засо- запаси в бан- капітал при- строкові по
ках
би
бутки позики дебету

3000
6400
8000
4000
7000

3000
6400
8000
4000

8000

6400 21400
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Шахова оборотно-сальдова відомість по синтетичних рахунках, грн.

Таблиця 4.9.

Поряд з тим у представленій у табл. 4.8. шаховій оборотній
відомості можуть бути також, поряд із наведеним, зазначено залишки по рахунках на початок і кінець звітного періоду, що робить її виключно зручною в роботі бухгалтера (див. табл. 4.9).
В практиці бухгалтерського обліку трапляються помилки, які
не можна виявити в оборотній відомості по синтетичних рахунках,
зокрема: 1) коли господарські операції не були записані на синтетичних рахунках (пропуск записів); 2) коли операції були записані на
синтетичних рахунках в рівних, але неправильних сумах; 3) коли
операції були записані в правильних сумах, але неправильній кореспонденції рахунків.
В цьому випадку, для виявлення такого роду помилок, поряд
із оборотними відомостями по синтетичних рахунках складаються
оборотні відомості по аналітичних рахунках.
В свою чергу оборотні відомості по аналітичних рахунках
поділяються на три види: 1) оборотні відомості, які складаються
лише з використанням грошового вимірника; 2) оборотні відомості, які складаються з використанням грошового і натурального
вимірників; 3) оборотні відомості по аналітичних рахунках з двостороннім сальдо.
Розглянемо спочатку на конкретному прикладі оборотні відомості по аналітичних рахунках, які складаються лише з використанням грошового вимірника.
Приклад. Початкове дебетове сальдо по субрахунку 372
“Розрахунки з підзвітними особами” на початок періоду складало
3700 грн., зокрема по його аналітичних рахунках: 3721 “Завгосп Петренко” — 3500 грн. та 3722 “Експедитор Степаненко” — 200 грн. На
протязі періоду відбулися наступні господарські операції: 1) списано
з Петренка за придбані малоцінні та швидкозношувані предмети
2800 грн.; 2) списано із Степаненка суму витрат, пов’язаних із відрядженням 200 грн.; 3) невикористані підзвітні суми Петренком було
внесено до каси 600 грн.; 4) видано Степаненку готівку під звіт для
поїздки у відрядження 400 грн.
Відображення зазначених господарських операцій по субрахунку 372 і по його аналітичних рахунках показано на рис. 4.11.
На підставі прикладу, який наведено на рис. 4.11, складемо
оборотну відомість по аналітичних рахунках, яку представимо у вигляді табл. 4.10.
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372
Д
“Розрахунки з підзвітними особами”
Сальдо початкове = 3700 грн.

К

4) видано Степаненку готівку під 1) Списано з Петренна за придбані
звіт для поїздки у відрядження – малоцінні
та
швидкозношувані
400 грн.
предмети – 2800 грн.
2) Списано із Степаненка суму витрат,
пов’язаних з відрядженням – 200 грн.
3) Невикористанні підзвітні суми
Петренком внесено до каси – 600 грн.

Оборот = 400 грн.

Оборот = 3600 грн.

Сальдо кінцеве = 500 грн.
3721
Д “Завгосп Петренко” К
Сп = 3500 грн.
1) 2800 грн.
3) 600 грн.

3722
Д “Експедитор Степаненко” К
Сп = 200 грн.
4) 400 грн.
2) 200 грн.

Об = 0
Ск = 100 грн.

Об = 400 грн.
Ск = 400 грн.

Об = 3400 грн.

Об =200 грн.

Рис. 4.11. Відображення господарських операцій на субрахунку
372 “Розрахунки з підзвітними особами” та його аналітичних рахунках.

Таблиця 4.10.
Оборотна відомість по аналітичних рахунках субрахунку
372 “Розрахунки з підзвітними особами”, грн.
Назва
аналітичного
рахунку
3721 – Завгосп
Петренко
3722 – Експедитор
Степаненко

Сальдо
початкове
Д
К
–
3500
200

Разом:

3700

Оборот
Д
–

К
3400

Сальдо
кінцеве
Д
К
–
100

–

400

200

400

–

–

400

3600

500

–

Як видно із табл. 4.10., вся інформація в ній відображена у
грошовому вимірнику.
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Поряд із тим, як уже зазначалося, є також оборотні відомості
по аналітичних рахунках, які складаються з використанням грошового і натуральних вимірників. Такі відомості складаються безпосередньо по рахунках, на яких обліковуються різного роду матеріальні
цінності.
Для побудови оборотної відомості по аналітичних рахунках,
яка складається із залученням грошового і натуральних вимірників,
скористаємося прикладом, який був розглянутий у пункті 4.5. даної
теми (табл. 4.4., табл. 4.5., табл. 4.6.).
Використовуючи інформацію, яку зазначено у вказаних таблицях по аналітичних рахунках субрахунку 205 “Будівельні матеріали”, складемо відповідну оборотну відомість і представимо її за
допомогою табл. 4.11.
Таблиця 4.11.
Оборотна відомість по аналітичних рахунках субрахунку
205 “Будівельні матеріали”
Назва
ОдиСп
Обороти
Ск
аналітичного ниця кіль- сума, надійшло
вибуло
кіль- сума,
рахунку
вимі- кість грн. кіль- сума, кіль- сума, кість грн.
ру
кість грн. кість грн.
20501
тис.
20 10000 10 5000 22 11000 8
4000
Цегла біла
шт.
20504
Цемент М-500 шт. 100 5000 240 12000 280 14000 60 3000
(мішок 50 кг)
Разом

х

х

15000

х

17000

х

25000

х

7000

Третій вид оборотних відомостей по аналітичних рахунках —
це відомості по аналітичних рахунках з двостороннім сальдо. Для детального відображення всіх змін, які можуть відбуватися на таких рахунках, розглянемо наступний приклад.
Приклад. На початок місяця сальдо початкове по дебету рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” складало
15000 грн., зокрема по його аналітичних рахунках: 6311 “Торговий
центр” — 7000 грн., 6312 “Молокозавод” — 8000 грн. Початкове кредитове сальдо по рахунку 63 склало 12000 грн., зокрема по його
аналітичних рахунках: 6315 “Нафтобаза” — 3000 грн., 6317
“Промпостач” — 9000 грн.
93

На протязі місяця відбулися наступні господарські операції:
1) надійшли від торгового центра основні засоби, за які було зроблено раніше передоплату — 4000 грн.; 2) проведено оплату на рахунок
нафтобази за раніше поставлені паливно-мастильні матеріали
(ПММ) — 3000 грн.; 3) надійшла від молокозаводу продукція —
11000 грн.; 4) проведено оплату на рахунок промпостача за поставлені ними матеріали — 5500 грн.
Відображення зазначених господарських операцій по
аналітичних рахунках і в цілому по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” показано на рис. 4.12.
Д

63
Розрахунки з постачальниками та підрядниками

К

Сальдо початкове = 15000 грн. Сальдо початкове = 12000 грн.
2)проведено оплату нафтобазі за
поставлені ПММ – 3000 грн.
4) проведено оплату промпостачу
за поставлені матеріали – 5500 грн.

1)надійшли від торгового центра
основні засоби – 4000 грн.
3)надійшла
від
молокозаводу
продукція – 11000 грн.

Оборот = 8500 грн.

Оборот = 15000 грн.

Сальдо кінцеве = 3000 грн.

Сальдо кінцеве = 6500 грн.

Д

6311
Торговий центр

К

Сп = 7000 грн.

Д

6312
Молокозавод

Сп = 8000 грн.
1) 4000 грн.

Об = 0
Ск = 3000 грн.

Д

3) 11000 грн.

Об = 4000 грн.

6315
Нафтобаза

К

Об = 0

Д

Об = 11000 грн.
Ск = 3000 грн.

6317
Промпостач

Сп = 3000 грн.
2) 3000 грн.
Об = 3000 грн.
–––

К

К

Сп = 9000 грн.
4) 5500 грн.

Об = 0
–––

Об = 5500 грн.

Об = 0
Ск = 3500 грн.

Рис. 4.12. Відображення господарських операцій на рахунку 63 “Розрахунки
з постачальниками та підрядниками” та його аналітичних рахунках
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На підставі прикладу, який наведено на рис. 4.12. складемо
оборотну відомість по аналітичних рахунках з двостороннім сальдо,
яку представимо у вигляді табл. 4.12.
Таблиця 4.12.
Оборотна відомість по аналітичних рахунках рахунку
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, грн.
Назва аналітичного
рахунку

Сальдо
початкове
Д

К

Обороти
Д

К

Д
3000

6311 Торговий центр

7000

4000

6312 Молокозавод

8000

11000

6315 Нафтобаза

3000

3000

6317 Промпостач

9000

5500

12000

8500

Разом:

15000

Сальдо
кінцеве
К

3000

3500
15000

3000

6500

Треба зауважити, що підсумки оборотної відомості по
аналітичних рахунках мають відповідати даним по синтетичному рахунку, до складу якого вони входять.
Для перевірки правильності записів і підсумкових даних в
оборотній відомості по аналітичних рахунках з двостороннім сальдо
необхідно до кредитового кінцевого залишку додати оборот по дебету і додати початкове дебетове сальдо. Від одержаного результату
відняти суму початкового кредитового залишку, а також відняти суму кредитового обороту. Отримана сума повинна дорівнювати дебетовому залишку на кінець звітного періоду:
6500 + 8500 + 15000 – 12000 – 15000 = 3000.
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Розділ 5.

Облік кругообігу господарських засобів
В розділі розглядаються наступні питання:
5.1. Методологічні основи обліку кругообігу
господарських засобів
5.2. Облік процесу постачання
5.3. Облік процесу виробництва
5.4. Облік процесу реалізації і визначення
фінансових результатів
5.5. Облік оплати праці

5.1. Методологічні основи обліку кругообігу
господарських засобів
Kожне підприємство в процесі своєї діяльності вступає в
різного роду економічні взаємовідносини, зокрема, наприклад: із
постачальниками та підрядниками при закупівлі сировини та комплектуючих; із покупцями та замовниками при реалізації готової
продукції, робіт та послуг підприємства; із працівниками — щодо
розрахунків по оплаті праці; із кредитно-фінансовими установами
в питаннях кредитування; із бюджетом — по сплаті податків та
проведення платежів до позабюджетних фондів соціального спрямування.
Але які б господарські операції та зрушення не відбувались на
підприємстві, весь кругообіг господарських засобів можна розділити на
три стадії: 1) постачання; 2) виробництва; 3) реалізації.
Загальну схему кругообігу господарських засобів представлено на (рис. 5.1.).
Перша стадія (постачання) передбачає витрату підприємством певної частини грошей на закупівлю засобів праці та предметів
праці. При цьому, з однієї сторони беруть участь гроші, як засіб платежу і міра вартості, з іншої — цінності, які купує підприємство.
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Засоби
праці
Гроші

Предмети
праці

І стадія

Виробництво

Продукція

Продукція

(за собівартістю)

(за ціною
реалізації)

ІІ стадія

1

Гроші

1

ІІІ стадія

Рис. 5.1. Загальна схема кругообігу господарських засобів

Друга стадія (виробництва) передбачає взаємодію засобів
праці і предметів праці при активній ролі в цьому процесі робочої
сили. Результатом другої стадії є отримання з виробництва і оприбуткування готової продукції на склад підприємства.
Третя стадія (реалізація) є завершальною фазою кругообігу господарських засобів. Вона виражається у передачі виробленої продукції за цінами реалізації покупцям шляхом купівлі-продажу. Якщо отримана виручка переважає собівартість реалізованої
продукції — це означає, що підприємство отримало прибуток, якщо ні — збиток.
Схему кругообігу господарських засобів можна відобразити на рахунках бухгалтерського обліку. Для цього необхідно: наявні грошові кошти підприємства покажемо на умовному рахунку
“Гроші” (сальдо початкове = А); засоби праці та предмети праці
відобразимо на умовному рахунку “Засоби виробництва”; заробітну плату як елемент витрат виробництва — на рахунку “Заробітна плата”; формування собівартості продукції відобразимо на
рахунку “Виробництво”; вироблену продукцію на рахунку “Готова
продукція”; процес реалізації покажемо на умовному рахунку “Реалізація продукції”; отриманий фінансовий результат — на рахунку “Прибутки або збитки” (див. рис. 5.2.).
На протязі певного періоду відбулися такі господарські
операції:

1) частину грошових коштів підприємства на суму а спрямовано на закупівлю засобів виробництва (Kредит “Гроші”
— Дебет “Засоби виробництва”);
2) в процесі виробництва були спожиті всі засоби виробництва на суму а (Дебет “Виробництво” — Kредит “Засоби виробництва”);
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3) нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на виробництві продукції у сумі в (Дебет “Виробництво” —
Kредит “Заробітна плата”);
4) виплачено нараховану заробітну плату працівникам у сумі
в (Дебет “Заробітна плата” — Kредит “Гроші”);
5) готова продукція із виробництва за собівартістю оприбуткована на склад у сумі а + в (Дебет “Готова продукція” —
Kредит “Виробництво”);
6) всю готову продукцію за собівартістю відпущено в реалізацію на суму а +в (Дебет “Реалізація продукції” —
Kредит “Готова продукція”);
7) надійшли гроші від покупця за відвантажену йому продукцію за цінами реалізації на суму а + в + п (Дебет
“Гроші” — Kредит “Реалізація продукції”);
8) від реалізації продукції отримано результат — прибуток у
сумі п (Дебет “Реалізація продукції” — Kредит “Прибутки, або збитки”).
Треба зауважити, що від реалізації продукції може бути і
негативний результат — збиток (за умови, коли по дебету рахунку “Реалізація продукції” буде а + в + п, а по кредиту а + в ). Це
означає, що виручка від реалізації продукції не покриває витрат,
пов’язаних з її виробництвом, тобто отримано збиток. В цьому
випадку для досягнення балансу між дебетом і кредитом рахунку “Реалізації продукції” буде здійснено запис на суму п (кредит
рахунку “Реалізація родукції” і дебет рахунку “Прибутки або
збитки”).
Схему кругообігу господарських засобів із відображенням
на бухгалтерських рахунках вказаних операцій представимо за
допомогою рис. 5.2.
Таким чином, розглянутий приклад кругообігу господарських засобів розкрив дане питання лише з методологічної точки зору. Всі операції знайшли відображення на здебільшого умовних рахунках в загальному плані. Натомість процес кругообігу господарських засобів є багатогранним, тому в наступних пунктах даної
теми, будуть більш детально розглянуті всі необхідні питання.
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Рис. 5.2. Загальна схема кругообігу господарських засобів підприємства,
виражена у бухгалтерських рахунках

5.2. Облік процесу постачання
Для забезпечення ритмічної і безперебійної діяльності кожне
підприємство повинне мати у своєму розпорядженні певні виробничі запаси. Виходячи із цього, процес постачання є першочерговою умовою
забезпечення виконання плану виробництва на підприємстві і пов’язаний із необхідністю забезпечення його предметами праці у
відповідності із заключеними щодо цього договорами.
Суть процесу постачання полягає у тому, що частину наявних
грошових коштів підприємство спрямовує на закупівлю сировини,
матеріалів, комплектуючих і т.ін. Таким чином забезпечується перша
стадія кругообігу господарських засобів, під час якої господарські засоби переходять із засобів сфери обігу до засобів сфери виробництва.
Бухгалтерський облік процесу постачання повинен забезпечити керівництво інформацією щодо наявності на підприємстві необхідної номенклатури виробничих запасів (зокрема, за кількісними
і якісними ознаками), про стан розрахунків із постачальниками та
підрядниками (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) та гранично допустимі строки їх проведення, а також про залучення кредитних ресурсів для забезпечення підприємства необхідними матеріалами.
Треба зауважити, що окрім сплати вартості сировини або матеріалів та ін., підприємство здійснює також витрати по доставці придбаних запасів до свого складу, а також оплату проведених навантажувально-розвантажувальних робіт, які за своєю економічною природою
складають транспортно-заготівельні витрати. Виходячи із цього,
фактична собівартість придбаних підприємством виробничих запасів
складається із їх купівельної вартості та здійснених у зв’язку із їх доставкою транспортно-заготівельних витрат.
Розглянемо облік процесу заготівлі виробничих запасів, а також кореспонденції між рахунками, які при цьому виникають, на конкретному прикладі.
Приклад.
Операція 1. Надійшли на склад підприємства виробничі запаси від постачальника на суму 3000 грн., оплата не проведена
(складна проводка: Kредит 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” 3000 грн. — Дебет 20 “Виробничі запаси” 2500 грн. і
Дебет 64 “Розрахунки за податками й платежами” 500 грн. на суму
податку на додатку вартість).
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Пояснення.
Проводка K 63 – Д 20 і Д 64 здійснюється у випадку, коли і постачальник і покупець є платниками податку на додану вартість.
За умови, коли хоча б одна із сторін не є платником такого податку,
то проведення буде K 63 – Д 20.
Операція 2. Видано гроші із каси під звіт працівнику
підприємства для купівлі малоцінних та швидкозношуваних предметів у сумі 400 грн.(Дебет 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
— Kредит 30 “Kаса”).
Операція 3. Проведена із розрахункового рахунку
підприємства оплата постачальнику за поставлені раніше виробничі
запаси у сумі 2000 грн. (Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” — Kредит 31 “Рахунки в банках”).
Операція 4. Враховуючи відсутність обігових коштів на
підприємстві і як наслідок відсутності можливості сплатити всю суму (3000 грн.) за поставлені раніше виробничі запаси, було видано
постачальнику короткостроковий вексель на суму 1000 грн. (Дебет
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — Kредит 62
“Kороткострокові векселі видані”).
Операція 5. Надійшли на склад малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 200 грн., які були придбані працівником
підприємства за рахунок виданої йому на руки готівки (Дебет 22
“Малоцінні та швидкозношувані предмети” — Kредит 372 “Розрахунки з під звітними особами”).
Операція 6. Надійшли на склад підприємства товари від постачальника у сумі 7000 грн. (Дебет 28 “Товари” — Kредит 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”).
Операція 7. Враховуючи відсутність на підприємстві обігових коштів, оплату за поставлені товари від постачальника було проведено за рахунок короткострокового кредиту банку у сумі 7000 грн.
(Дебет 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — Kредит 60 “Kороткострокові позики”).
Операція 8. Перераховано із розрахункового рахунку постачальнику в рахунок погашення раніше виданого короткострокового
векселя — 1000 грн. (Дебет 62 “Kороткострокові векселі видані” —
Kредит 31 “Рахунки в банках”).
Спираючись на наведені господарські операції, покажемо в
системі бухгалтерських рахунків процес постачання підприємства виробничими запасами і відобразимо за допомогою рис. 5.3.
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Рис. 5.3. Схема обліку процесу постачання

В методичних цілях у даному пункті було розглянуто процес
постачання підприємства матеріальними цінностями із використанням лише грошового вимірника. Натомість, на практиці, надходження виробничих запасів на склад зазначається із використанням як
грошового, так і натуральних вимірників.
В структурі собівартості матеріали займають значну питому
вагу, тому правильна організація обліку, контролю і аналізу витрат,
пов’язаних із забезпеченням підприємства предметами праці, дозво102

ляє прийняти правильні управлінські рішення і винайти резерви
підвищення ефективності діяльності підприємства.

5.3. Облік процесу виробництва
Процес виробництва займає центральне місце в схемі кругообігу господарських засобів. Під цим процесом розуміють виготовлення продукції на підприємстві, виконання робіт та надання послуг.
Здійснення процесу виробництва можливе лише за умов поєднання
засобів праці з предметами праці та при активній ролі у цьому процесі робочої сили.
Завданням обліку процесу виробництва безпосередньо є:
− облік матеріальних і трудових витрат, пов’язаних із процесом виробництва;
− розмежування здійснених витрат між кількістю готової продукції та
виробами, що перебувають у незавершеному виробництві;
− визначення собівартості одиниці готової продукції, а також аналіз
динаміки зміни структури собівартості продукції у розрізі елементів витрат.
Облік затрат на виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється на спеціально відведеному у плані рахунків рахунку 23 “Виробництво”, на якому по дебету показуються
затрати, пов’язані із виробництвом, а по кредиту — оприбуткування
готової продукції на склад підприємства.
Рахунок 23 “Виробництво” по дебету кореспондує із кредитами рахунків: 20 “Виробничі запаси” (на суму спожитих у виробництві сировини, матеріалів і т.ін.), 66 “Розрахунки за виплатами
працівникам” (на суму нарахованої оплати праці працівникам, зайнятим безпосередньо на виробництві), 13 “Знос (амортизаця) необоротних активів” (на суму нарахованої амортизації по основних засобах і
нематеріальних активах, які задіяні безпосередньо в процесі виробництва), 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” (на суму пов’язаних із виробництвом виконаних для підприємства робіт
сторонніми організаціями) та ін. Всі ці витрати, а також інші, в сукупності складають виробничу собівартість виготовленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.
По кредиту рахунок 23 “Виробництво” кореспондує із дебетами рахунків: 26 “Готова продукція” (на суму оприбуткованої із виробництва на склад готової продукції), 25 “Напівфабрикати” (на суму
отриманих відходів, які придатні для подальшого використання у ви103

робничих цілях), 90 “Собівартість реалізації” (на суму виконаних
робіт і наданих послуг стороннім споживачам) та ін.
Поряд з цим треба зауважити, що не всі витрати, які пов’язані
із виробництвом продукції можна відразу віднести на собівартість
конкретного виду продукції.
Виходячи із цього, за цільовим призначенням виробничі витрати поділяються на основні і накладні. Основні витрати — це витрати, які безпосередньо пов’язані із виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг певного виду (сировина, заробітна плата
виробничих працівників та ін.). Накладні витрати — це витрати, які
не можуть бути безпосередньо прямо віднесені на собівартість конкретного виду продукції. Прикладом таких витрат є витрати, пов’язані
із обслуговуванням виробництва, які обліковуються по рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Розподіл накладних витрат та включення їх
до собівартості конкретних виробів по дебету аналітичних рахунків рахунку 23 “Виробництво” та кредиту рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” здійснюється пропорційно заробітної плати або заробітної плати і вартості матеріалів, витрачених на виробництво певного виду продукції.
Розглянемо бухгалтерський облік витрат виробництва за
спрощеною схемою. З цією метою на рахунках бухгалтерського
обліку (як синтетичних, так і аналітичних) відобразимо наступні господарські операції (див. рис. 5.4).
Приклад.
Операція 1. Витрачені виробничі запаси у сумі 1000 грн., зокрема: на виробництво продукції А у сумі 400 грн.; на виробництво
продукції В — 600 грн. (Kредит рах. 20 “Виробничі запаси” — Дебет
рах. 2301 “Виробництво продукції А”, Дебет рах. 2302 “Виробництво
продукції В”).
Операція 2. Нараховано заробітну плату працівникам підприємства — 1200 грн., зокрема: зайнятим на виробництві продукції А
— 300 грн.; виробництво продукції В — 700 грн.; працівникам загальновиробничого призначення — 200 грн. (Kредит рахунку 66
“Розрахунки за виплатами працівникам” — Дебет рахунку 2301 “Виробництво продукції А”, Дебет рахунку 2302 “Виробництво продукції
В”, Дебет рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”).
Операція 3. Проведено нарахування на заробітну плату до
фондів соціального спрямування у розмірі 480 грн. і віднесено зокрема:
на виробництво продукції А — 120 грн.; на виробництво продукції В —
280 грн.; на загальновиробничі витрати — 80 грн. (Kредит рахунку 65
“Розрахунки за страхуванням” — Дебет рахунку 2301 “Виробництво
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продукції А”, Дебет рахунку 2302 “Виробництво продукції В”, Дебет
рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”).
Операція 4. Списано малоцінні та швидкозношувані предмети на загальновиробничі витрати у сумі 20 грн.(Дебет рахунку 91
“Загальновиробничі витрати” — Kредит рахунку 22 “Малоцінні та
швидкозношувані предмети”).
Операція 5. Проведено розподіл і включення загальновиробничих витрат до вартості виробництва, пропорційно обсягів нарахованої заробітної плати на виробництві продукції А і В у сумі 300 грн.,
зокрема: на виробництво продукції А — 90 грн. та на виробництво
продукції В — 210 грн. (Kредит рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” — Дебет рахунку 2301 “Виробництво продукції А”, Дебет рахунку 2302 “Виробництво продукції В”).
Операція 6. Нараховано амортизацію по основних засобах у
сумі 260 грн. і віднесено: на виробництво продукції А — 100 грн.; на
виробництво продукції В — 160 грн. (Kредит рахунку 13 “Знос
(амортизація) необоротних активів” — Дебет рахунку 2301 “Виробництво продукції А”, Дебет рахунку 2302 “Виробництво продукції В”).
Операція 7. Виконано підрядною організацією роботи на виробництві продукції А на суму 140 грн. (Kредит рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” — Дебет рахунку 2301
“Виробництво продукції А”.
Операція 8. Оприбутковано із виробництва готову продукцію по собівартості на склад у сумі 3100 грн., зокрема: продукцію
А у сумі 1150 грн.; продукцію В — 1950 грн. (Дебет рахунку 26 “Готова продукція” — Kредит рахунку 2301 “Виробництво продукції
А”, Kредит рахунку 2302 “Виробництво продукції В”.
Використовуючи дані наведеного прикладу по обліку витрат
виробництва, відобразимо зазначені операції як на синтетичних, так
і на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку. Результати покажемо за допомогою рис. 5.4.
Відмітимо, що з метою визначення фактичної собівартості
виробленої продукції необхідно до вартості незавершеного виробництва на початок місяця (дебетове початкове сальдо по рахунку
“Виробництво”) додати витрати, які відбулися протягом місяця на даному виробництві (оборот по дебету рахунку “Виробництво”) і
відняти залишок незавершеного виробництва на кінець місяця (дебетове кінцеве сальдо по рахунку “Виробництво”).
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5.4. Облік процесу реалізації і визначення
фінансових результатів
Процес реалізації являє собою завершальну стадію кругообігу господарських засобів, яка безпосередньо пов’язана із реалізацією готової продукції, виконаних робіт та наданих послуг
підприємством і, як наслідок, із визначенням фінансового результату
його діяльності.
В ринковій економіці процесу реалізації відводять виключно
важливе значення, оскільки вся увага сконцентрована безпосередньо на
потребах споживачів. Питання постачання і організації виробництва
сьогодні знаходяться на другому місті, головними ж виступають питання, що виробляти і кому реалізувати, а також, яким чином побудувати
підприємству свою цінову політику на ринку з метою досягнення максимальної економічної ефективності.
Наукою, яка вивчає ринок, є маркетинг. Його роль на
підприємстві пов’язана із визначенням тих видів продукції, на які
існує попит, а також впливу зміни форми, якості і ціни товару на
збільшення обсягів його реалізації.
Оскільки в бухгалтерському обліку знаходять відображення всі
сторони господарської діяльності підприємства, то отримання зворотної інформації керівництвом підприємства про ефективність прийнятих
рішень, знову ж таки здійснюється в рамках системи бухгалтерського
обліку і зокрема обліку процесу реалізації.
Виходячи із цього, завданнями обліку процесу реалізації є:
− визначення кількості та вартості відвантаженої продукції (за
обліковими цінами);
− визначення заборгованості покупців перед підприємством за
відвантажену їм продукцію, виконані роботи та надані послуги згідно договорів (за цінами реалізації);
− дотримання строків поставок готової продукції, виконання
робіт та надання послуг, а також термінів оплати зі сторони
споживачів;
− облік витрат пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем)
продукції, товарів, робіт і послуг, а також просування їх на
споживчому ринку (витрати на маркетинг та рекламу);
− визначення фінансового результату (отримання прибутку або
збитку) від реалізації продукції, виконаних робіт та наданих
послуг підприємством як в цілому, так і у розрізі конкретних
номенклатурних груп товарів та ін.
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Треба відмітити, що визначення отриманого прибутку або
збитку здійснюється поетапно. Враховуючи рівень підготовки читача, на даному етапі обмежимося дещо загальною схемою визначення
фінансового результату діяльності підприємства.
По-перше, шляхом віднімання від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суми податку на додану
вартість, визначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
По-друге, шляхом віднімання від чистого доходу (виручки)
собівартості реалізованої продукції, а також витрат на збут — визначаємо оподатковуваний прибуток.
По-третє, визначається розмір податку на прибуток, який
підлягає перерахуванню до бюджету. Податок на прибуток дорівнює
добутку оподаткованого прибутку на ставку податку на прибуток.
По-четверте, шляхом віднімання від оподатковуваного прибутку податку, який підлягає перерахуванню до бюджету, — визначаємо чистий прибуток.
Для обліку процесу реалізації планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено використання наступних рахунків: 26 “Готова продукція”, 28 “Товари”, 30 “Kаса”, 31 “Рахунки в банках”, 34
“Kороткострокові векселі одержані”, 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”, 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 64
“Розрахунки за податками й платежами”, 70 “Доходи від реалізації”,
79 “Фінансові результати”, 90 “Собівартість реалізації”, 93 “Витрати
на збут”.
Відобразимо облік процесу реалізації та визначення фінансового результату діяльності підприємства на конкретному прикладі шляхом використання відповідних бухгалтерських рахунків
(рис. 5.5.).
Приклад.
Операція 1. Відвантажено готову продукцію покупцю за
собівартістю 2000 грн. Дана операція буде відображена у двох проводках: 1) Списано на реалізацію готову продукцію за собівартістю (Kредит рахунку 26 “Готова продукція” — Дебет рахунку 90 “Собівартість
реалізації”); 1а) Списано на фінансові результати собівартість реалізованої продукції (Kредит рахунку 90 “Собівартість реалізації” — Дебет
рахунку 79 “Фінансові результати”).
Операція 2. Нараховано покупцю заборгованість за відвантажену йому продукцію за цінами реалізації у сумі 6000 грн. (Дебет рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” — Kредит рахунку 70 “Доходи від реалізації”).
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Операція 3. Вираховано суму податку на додану вартість із
суми доходу від реалізації готової продукції 1000 грн. (Дебет рахунку 70 “Доходи від реалізації” — Kредит рахунку 64 “Розрахунки за
податками й платежами”).
Операція 4. Списано на фінансові результати чистий дохід
(виручку) без урахування податку на додану вартість — 5000 грн.
(Дебет рахунку 70 “Доходи від реалізації” — Kредит рахунку 79
“Фінансові результати”).
Операція 5. Надійшла на розрахунковий рахунок підприємства оплата від покупця (виручка) за поставлену йому продукцію
у сумі 3500 грн. (Дебет рахунку 31 “Рахунки в банках” — Kредит рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”).
Операція 6. Отримано від покупця короткостроковий вексель як гарантійне зобов’язання щодо оплати за придбаний товар у
майбутньому на суму 2500 грн. (Дебет рахунку 34 “Kороткострокові
векселі одержані” — Kредит рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”).
Операція 7. Списано на фінансові результати витрати
підприємства, пов’язані із збутом продукції у сумі 900 грн. (Дебет рахунку 79 “Фінансові результати” — Kредит рахунку 93 “Витрати на збут”).
Операція 8. Нараховано до бюджету податок на прибуток у
розмірі 30 % від оподатковуваного прибутку — 630 грн. (Дебет рахунку 79 “Фінансові результати” — Kредит рахунку 64 “Розрахунки
за податками й платежами”).
Пояснення.
Оподатковуваний прибуток 2100 грн. = Чистий дохід (виручка) 5000 грн. (Kредит рах. 79) — собівартість реалізованої продукції
2000 грн. (Дебет рах. 79) — витрати на збут 900 грн. (Дебет рах. 79).
Податок на прибуток 630 грн. = Оподатковуваний прибуток 2100 грн. х 30 % (ставка податку на прибуток).
Операція 9. Визначено нерозподілений прибуток підприємства у розмірі 1470 грн. (Дебет рахунку 79 “Фінансові результати”
— Kредит рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”).
Пояснення.
Враховуючи те, що по рахунках 7 класу кінцеве сальдо завжди дорівнює нулю, урівноважимо дебетовий і кредитовий оборот по
рах. 79. Сума, яка врівноважує обороти, є або прибутком — якщо вона записана по дебету рах. 79 і кредиту рах. 44, або збитком — якщо записана по кредиту рах. 79 і дебету рах. 44.
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Чистий прибуток 1470 грн. = Оподаткований прибуток
2100 грн. — Податок на прибуток 630 грн.

Наприкінці зазначимо, що мінімальна ціна за продукцію, роботи і послуги повинна покривати витрати, які пов’язані із їх створенням.
Чим більша різниця між реалізаційною ціною і собівартістю продукції,
робіт і послуг — тим більшим є позитивний результат діяльності
підприємства (прибуток), і як наслідок, більше можливостей у суб’єкта
господарювання розширити свою діяльність.

5.5. Облік оплати праці
Зв’язуючим елементом між засобами праці і предметами
праці в процесі виробництва виступає робоча сила. В свою чергу
оплата праці виступає як винагорода працівникам у відповідності
із кількістю і якістю вкладеної ними праці.
Оплата праці з однієї сторони виступає як дохід працівника, а з іншої як витрати, пов’язані із виробництвом тієї чи іншої
продукції.
В свою чергу, виходячи із суми нарахованої оплати праці,
здійснюється як утримання із заробітної плати, які зменшують суму до видачі на руки працівнику, так і нарахування на заробітну
плату до позабюджетних соціальних фондів, які натомість
збільшують витрати підприємства.
Завданням обліку оплати праці є:
− правильне нарахування оплати праці і відображення її на
відповідних бухгалтерських рахунках;
− здійснення нарахувань і утримань із заробітної плати у
відповідності і з законодавством;
− вчасний і повний розрахунок із працівниками по оплаті
праці;
− контроль динаміки зростання або зменшення фонду оплати
праці на підприємстві.
Для обліку оплати праці у плані рахунків бухгалтерського
обліку передбачене використання наступних рахунків: 15 “Kапітальні інвестиції”, 23 “Виробництво”, 30 “Kаса”, 31 “Рахунки в банках”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 39 “Витрати майбутніх
періодів”, 64 “Розрахунки за податками й платежами”, 65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”, 81
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“Витрати на оплату праці”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92
“Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут” та ін.
Використовуючи вказані рахунки, розглянемо облік оплати
праці на конкретному прикладі. Схематично облік оплати праці показано на рис. 5.6.
Приклад.
Операція 1. За даними первинних документів нараховано
заробітну плату працівникам підприємства у розмірі 12000 грн.,
зокрема: працівникам основного виробництва 7000 грн.;
адміністративному персоналу 5000 грн. (Kредит рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” — Дебет рахунку 23 “Виробництво”, Дебет рахунку 92 “Адміністративні витрати”).
Операція 2. Проведено нарахування на заробітну плату до
фондів соціального спрямування у розмірі 4800 грн. і віднесено на:
витрати основного виробництва 2800 грн.; адміністративні витрати — 2000 грн. (Kредит рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням
— Дебет рахунку 23 “Основне виробництво”, Дебет рахунку 92
“Адміністративні витрати”).
Операція 3. Проведено утримання із заробітної плати прибуткового податку — 2500 грн. (Дебет рахунку 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам” — Kредит рахунку 64 “Розрахунки з податками й платежами”).
Операція 4. Проведено утримання із заробітної плати до
фондів соціального спрямування у сумі 700 грн. (Дебет рахунку 66
“Розрахунки за виплатами працівникам” — Kредит рахунку 65
“Розрахунки за страхуванням”).
Операція 5. Перераховано у бюджет суму утриманого прибуткового податку — 2500 грн. (Дебет рахунку 64 “Розрахунки за
податками й платежами” — Kредит рахунку 31 “Рахунки в банках”).
Операція 6. Проведено утримання із заробітної плати в рахунок відшкодування виданої позики підприємством працівнику
на індивідуальне житлове будівництво у сумі 400 грн. (Дебет рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” — Kредит рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”).
Операція 7. Перераховано до фондів соціального спрямування суму нарахувань і утримань із заробітної плати — 5500 грн.
(Дебет рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням” — Kредит рахунку 31 “Рахунки в банках”).
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Рис. 5.6. Схема обліку розрахунків з оплати праці.

Операція 8. Видано із каси заробітну плату працівникам після
здійснення всіх відрахувань і утримань — 8400 грн. (Дебет рахунку 66
“Розрахунки за виплатами працівникам” — Kредит рахунку 30 “Kаса”).
Розглянутий приклад дає чітке розмежування щодо нарахувань на заробітну плату і утримань із заробітної плати. Нарахування
на заробітну плату являють третій тип господарських операцій
(збільшуються господарські засоби і джерела їх утворення на одну і
ту ж суму). Утримання із заробітної плати представляють другий тип
господарських операцій (одні джерела господарських засобів зростають, інші — зменшуються на одну і ту ж суму). Виходячи з того, що
вони представляють собою дві різні економічні категорії, кореспонденція рахунків при здійсненні нарахувань або утримань буде
відповідно різною.
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Розділ 6.

Документація та інвентаризація
В розділі розглядаються наступні питання:
6.1. Бухгалтерські документи і вимоги щодо їх
оформлення
6.2. Kласифікація документів
6.3. Облікові регістри і форми бухгалтерського
обліку
6.4. Помилки в обліку та способи їх виправлення
6.5. Організація документообігу і зберігання документів
6.6. Інвентаризація, її значення і види

6.1. Бухгалтерські документи і вимоги щодо
їх оформлення
Предметом бухгалтерського обліку є сукупність об’єктів, які
можна об’єднати у три групи: 1) господарські засоби; 2) джерела утворення господарських засобів; 3) господарські процеси.
Відправним моментом при відображенні об’єктів в обліку є їх
документування. Це означає, що всі об’єкти мають бути зафіксовані,
тобто має бути свідчення про їх наявність та рух. Роль такого свідчення виконує документ (від латинської “documentum” — свідчення, доведення). Отже, документ — це письмове свідоцтво, що фіксує та
підтверджує здійснення господарських операцій, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Виходячи із цього документація являє собою спосіб суцільного і безперервного відображення об’єктів бухгалтерського обліку
(господарських засобів, джерел утворення господарських засобів та
господарських процесів) шляхом використання бухгалтерських документів.
На протязі всього періоду існування обліку був і залишається
традиційним носієм бухгалтерської інформації аркуш паперу вста114

новленого зразка. Натомість за останні десятиріччя поняття носія
облікової інформації значно трансформувалося у зв’язку із розвитком обчислювальної техніки. Так, на сьогодні різного роду облікові
дані можуть зберігатися як на магнітних, так і на лазерних дисках.
Але як би не змінювалися носії облікової інформації, сам документ, як свідчення факту здійснення господарської операції, залишається незмінним. Виходячи із цього, можна ствердити, що залишається і документація як елемент методу бухгалтерського обліку.
Порядок документального відображення господарських операцій, а також вимоги щодо оформлення документів регламентується
“Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р.
У вказаному нормативному документі зазначено, що первинні документи повинні бути складенi у момент проведення кожної
господарської операцiї або, якщо це неможливо, безпосередньо пiсля
її завершення.
Документи, створенi засобами обчислювальної технiки на машинозчитуваних носiях, застосовуються у бухгалтерському облiку за
умови надання їм юридичної сили i доказовостi.
Документ, виготовлений машинним способом, повинен бути
записаний на матерiальному носiї (магнiтному, паперовому), виготовлений i розмiчений за вимогами вiдповiдного стандарту i закодований
згiдно з затвердженою системою кодифiкацiї.
На вимогу контролюючих або судових органiв та своїх контрагентiв пiдприємство, установа зобов’язанi за свiй рахунок зробити копiї таких документiв на паперовому носiї.
Первиннi документи (на паперових i машинозчитуваних
носiях iнформацiї) для надання їм юридичної сили i доказовостi повиннi мати такi обов’язковi реквiзити:
− назва пiдприємства, установи, вiд iменi яких складений документ;
− назва документа (форми);
− код форми;
− дата i мiсце складання;
− змiст господарської операцiї та її вимiрники (у натуральному i
вартiсному виразi);
− посади, прiзвища i пiдписи осiб, вiдповiдальних за дозвiл та
здiйснення господарської операцiї i складання первинного документа.
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При застосуваннi засобiв обчислювальної та iншої оргтехнiки реквiзити можуть бути зафiксованi у виглядi коду.
Документ може бути пiдписаний особисто, iз застосуванням
факсимiле, штампу, символу або iншим механiчним чи електронним
способом посвiдчення. Пiдписи осiб, вiдповiдальних за складання
первинних документiв на обчислювальних машинах та iнших засобах органiзацiйної технiки, виконуються у виглядi паролю або iншим
способом авторизацiї, що дає змогу однозначно iдентифiкувати особу, яка здiйснила господарську операцiю.
Документ на машинозчитуваному носiї повинен мати код
особи, вiдповiдальної за правильнiсть складання документа. Належнiсть коду конкретнiй особi реєструється органiзацiєю-створювачем документа на машинозчитуваному носiї, а також створюються
технiчнi, програмнi засоби та органiзацiйнi умови, що виключають
можливiсть користування чужими кодами.
Фiзичнi та юридичнi особи, якi беруть участь у здiйсненнi операцiй, пов’язаних з прийомом i видачею грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно-матерiальних цiнностей та iнших об’єктiв майна, забезпечуються пiдприємством, установою, що виконує цi операцiї, копiями
первинних документiв про таку операцiю.
Первиннi документи складаються на бланках типових форм,
затверджених Мiнiстерством статистики України, а також на бланках
спецiалiзованих форм, затверджених мiнiстерствами i вiдомствами
України. Документування господарських операцiй може здiйснюватись з використанням виготовлених самостiйно бланкiв, якi
повиннi обов’язково мiстити реквiзити типових або спецiалiзованих форм.
У випадках, установлених законодавством, а також мiнiстерствами i вiдомствами України, бланки первинних документiв можуть бути вiднесенi до бланкiв суворої звiтностi. Бланки суворої звiтностi друкуються за зразками типових форм, затверджених вiдповiдно Державним комітетом статистики за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв
України або мiнiстерствами i вiдомствами за погодженням з Державним комітетом статистики i Мiнiстерством фiнансiв України, iз
обов’язковим друкуванням на бланках квітанцiй, бiлетiв, талонiв, абонементiв тощо їх номiнальної вартостi. Всi бланки суворої звiтностi
пiдлягають нумерацiї, порядок нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють мiнiстерства i вiдомства.
Порядок використання та облiку бланкiв первинних документiв суворої звiтностi, а також коло господарських операцiй,
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оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими нормативними актами.
Записи у первинних документах, облiкових регiстрах повиннi
здiйснюватися тiльки у темному кольорi чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерiв, засобiв
механiзацiї та iншими засобами, якi б забезпечили збереження цих
записiв протягом установленого термiну зберiгання документiв та запобiгли внесенню несанкцiонованих i непомiтних виправлень.
Вiльнi рядки в первинних документах пiдлягають обов’язковому прокреслюванню.
Kерiвник пiдприємства, установи забезпечує фiксування
фактiв здiйснення всiх господарських операцiй, що були проведенi, у
первинних документах та виконання всiма пiдроздiлами, службами i
працiвниками правомiрних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для облiку вiдомостей i документiв.
Kерiвником пiдприємства, установи затверджується перелiк
осiб, якi мають право давати дозвiл (пiдписувати первиннi документи) на здiйснення господарської операцiї, пов’язаної з вiдпуском (витрачанням) грошових коштiв i документiв, товарно-матерiальних
цiнностей, нематерiальних активiв та iншого майна. Kiлькiсть осiб,
якi мають право пiдписувати документи на здiйснення операцiй з видачi особливо дефiцитних товарiв i цiнностей, бланкiв суворої
звiтностi, повинно бути обмежено.
Вiдповiдальнiсть за своєчасне i якiсне складання документiв, передачу їх у встановленi графiком документообороту термiни
для вiдображення у бухгалтерському облiку, за достовiрнiсть даних,
наведених у документах, несуть особи, якi склали i пiдписали цi документи.
Первиннi документи пiдлягають обов’язковiй перевiрцi працiвниками, якi ведуть бухгалтерський облiк, за формою i змiстом,
тобто перевiряється наявнiсть у документi обов’язкових реквiзитiв та
вiдповiднiсть господарської операцiї дiючому законодавству, логiчна
ув’язка окремих показникiв.
Забороняється приймати до виконання первиннi документи
на операцiї, що суперечать законодавчим i нормативним актам, встановленому порядку приймання, зберiгання i витрачання грошових
коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та iншого майна, порушують договiрну i фiнансову дисциплiну, завдають шкоди державi,
власникам, iншим юридичним i фiзичним особам. Такi документи
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повиннi бути переданi головному бухгалтеру пiдприємства, установи
для прийняття рiшення.
Первиннi документи, що пройшли обробку, повиннi мати
вiдмiтку, яка виключає можливiсть їх повторного використання: при
ручнiй обробцi — дату запису в облiковий регiстр, а при обробцi на
обчислювальнiй установцi — вiдтиск штампу оператора,
вiдповiдального за їх обробку.
Усi документи, що додаються до прибуткових та видаткових касових ордерiв, а також документи, що стали пiдставою для нарахування
заробiтної плати та iнших подiбних виплат, пiдлягають обов’язковому
погашенню штампом або ручним надписом “Одержано” або “Сплачено” iз зазначенням дати (числа, мiсяця, року).

6.2. Kласифікація документів
Для оформлення різного роду господарських операцій, які
здійснюються на підприємстві, використовують різні за своєю формою і змістом бухгалтерські документи. Поділ документів на групи
за певними ознаками забезпечує правильне складання і опрацювання
документа, а також розуміння його ролі в системі документообігу на
підприємстві.
Бухгалтерські документи незалежно від їх носія класифікуються за наступними ознаками: за призначенням, за характером
задокументованих операцій, за порядком складання, за
кількістю охоплених операцій, за місцем складання, за способом
складання і опрацювання.
За призначенням документи поділяються на: розпорядчі,
виконавчі (виправдні), бухгалтерського оформлення, комбіновані.
Розпорядчими називаються документи, в яких міститься розпорядження (наказ, завдання) щодо здійснення певної господарської
операції. Вони представлені такими бухгалтерськими документами,
як: платіжне доручення для перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства іншому підприємству, довіреність
на отримання матеріальних цінностей, чек грошової чекової книжки
для отримання грошей із банку у касу та ін. Поряд з цим треба зауважити, що розпорядчі документи не засвідчують факту здійснення самої господарської операції, а отже, виступають лише підставою для
їх здійснення.
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Виконавчими (виправдними) називають ті документи, які
засвідчують факт здійснення господарської операції, а отже, є
підставою для відображення їх у обліку. Вони представлені такими
бухгалтерськими документами, як: виписка із розрахункового рахунку підприємства, авансовий звіт щодо використання коштів
підзвітною особою та ін. Для виконавців такі документи є виправдними щодо здійснення певних операцій, або витрачання грошових коштів.
Документи бухгалтерського оформлення складаються в
бухгалтерії на підставі розпорядчих або виконавчих документів, а
також даних поточного обліку в процесі підготовки для здійснення
відповідних облікових записів. До таких документів належать
різного роду бухгалтерські довідки, групувальні відомості, розрахунки (розподілу амортизації за підрозділами підприємства, розподілу загальновиробничих витрат, калькуляційні картки) та ін.
Треба зауважити, що документи бухгалтерського оформлення не
відображають безпосередньо факт здійснення господарської операції, а є лише підставою для здійснення облікових записів.
В практиці бухгалтерського обліку широке застосування
знайшли документи, які поєднують в собі ознаки розпорядчих документів, виконавчих, а також документів бухгалтерського оформлення. Документи, які поєднують функції перелічених вище документів, називаються комбінованими. Прикладом таких документів
можуть бути: видатковий касовий ордер, в якому міститься як розпорядження керівника щодо видачі грошей із каси, так і підтвердження виконання операції (підписи касира і одержувача); видаткова накладна, яка містить як розпорядження щодо видачі із складу
певних виробничих запасів, так і підтвердження виконання операції (підписи комірника і одержувача) та ін.
За характером задокументованих операцій бухгалтерські
документи поділяються на: грошові, матеріальні, розрахункові.
За допомогою грошових документів оформляються операції, які пов’язані із рухом грошових коштів на підприємстві. Такими документами є, зокрема: прибутковий та видатковий касові
ордери, чек грошової чекової книжки для отримання коштів із банку у касу, об’ява на внесення готівки для здачі грошей із
підприємства у банк.
Матеріальними документами оформляються операції, які
пов’язані із рухом товарно-матеріальних цінностей на підприємст119

ві. Вони представлені такими документами, як: прибуткова накладна, видаткова накладна, лімітно-забірна картка та ін.
Документи, за допомогою яких здійснюються розрахунки
між підприємствами, організаціями та установами — називаються
розрахунковими. Такі документи представлені зокрема платіжним
дорученням, платіжною вимогою-дорученням, за допомогою яких
здійснюються операції на розрахунковому рахунку.
За порядком складання бухгалтерські документи поділяються на: первинні та зведені.
Первинні документи складаються безпосередньо під час
здійснення господарської операції. Вони представлені такими документами як: прибуткові та видаткові касові ордери, прибуткові
та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, наряди на
відрядну роботу працівників та ін.
В свою чергу зведені бухгалтерські документи складаються на підставі даних кожного первинного документа шляхом групування і підрахунку (зведення) їх показників. Такі документи представлені, зокрема, такими як: касовий звіт, авансовий звіт, книга
складського обліку, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей,
які складаються на підставі даних первинних облікових документів.
За кількістю охоплених операцій бухгалтерські документи поділяються на: разові та накопичувальні.
Для оформлення однієї або декількох операцій, виконання
яких передбачено відразу, використовують разові документи.
Після складання разові документи є підставою для здійснення на їх
основі відповідних бухгалтерських проводок. Разові документи
представлені зокрема такими як: первинні документи (прибутковий і видатковий касові ордери, накладні на оприбуткування і
відпуск виробничих запасів зі складу (як одного так і декількох
найменувань виробничих запасів одночасно), платіжне доручення,
довіреність на отримання товарно-матеріальних цінностей та ін.),
а також зведені документи (звіт про рух товарно-матеріальних
цінностей, касовий звіт, виписка банку із розрахункового рахунку
підприємства, авансовий звіт та ін.).
Накопичувальні документи використовуються з метою
оформлення декількох однорідних господарських операцій, виконання яких передбачене на протязі певного періоду (тижня, декади, місяця). Треба зауважити, що дані документи є підставою для
здійснення на їх основі подальших облікових записів лише за умо120

ви відображення у них останньої операції і закриття документа,
тобто виведення підсумку по всіх записах. Прикладом накопичувальних документів можуть бути: лімітно-забірна картка, наряди
на відрядну роботу (як індивідуальний, так і для бригади) та ін.
За місцем складання бухгалтерські документи поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішніми називаються такі документи, які були складені на тому підприємстві, де здійснилася та чи інша господарська
операція.
Зовнішніми називаються документи, які надійшли на адресу підприємства від інших підприємств, організацій, установ.
За технікою складання і опрацювання бухгалтерські документи поділяються на такі, які оформляються вручну, а також за
допомогою ЕОМ.
Треба зауважити, що фактично всі бухгалтерські документи
в межах всієї системи обліку можуть бути одночасно і такими, які
оформляються вручну і такими, які складаються за допомогою
ЕОМ. Поділ і розмежування документів можливий лише на окремо
взятому підприємстві, яке характеризується конкретним ступенем
механізації ділянок облікової роботи. Так, на одному підприємстві,
в силу механізації певних ділянок облікової роботи, одні документи можуть бути такими, які оформляються вручну, інші — за допомогою ЕОМ, а в цей же час на іншому підприємстві все може бути
навпаки.
Розглянуту класифікацію бухгалтерських документів можна узагальнити за допомогою рис. 6.1.
Kласифікація бухгалтерських документів за певними ознаками показала, що фактично кожен документ належить одночасно
до різних класифікаційних груп. Так, наприклад, платіжне доручення для перерахунку грошей постачальнику через установу банку за призначенням є розпорядчим документом, за характером задокументованих операцій — грошовим, за порядком складання —
первинним, за кількістю охоплених операцій — разовим, за місцем
складання — внутрішнім, та за способом складання — як такий,
що складається вручну, або за допомогою ЕОМ, залежно від рівня
механізації облікової роботи на конкретному підприємстві.
Таким чином, правильне розуміння класифікації бухгалтерських документів дає змогу відповідно оцінити призначення
кожного документа при відображенні господарських операцій, які
здійснюються в процесі господарської діяльності.
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Рис. 6.1. Класифікація бухгалтерських документів

122

6.3. Облікові регістри і форми
бухгалтерського обліку
З метою хронологiчного, систематичного або комбiнованого
накопичення, групування та узагальнення iнформацiї про господарськi операцiї, що мiстяться у прийнятих до облiку первинних документах, використовуються облiковi регiстри (книги, вiдомостi,
журнали тощо).
Виходячи з цього, можна зазначити, що обліковий регістр
являє собою спосіб групування інформації із первинних документів,
що відображає зміни в структурі об’єктів бухгалтерського обліку за
певний проміжок часу.
Облiковi регiстри складаються щомiсяця, пiдписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського облiку пiдприємства.
Ведення облiкових регiстрiв та контирування документiв первинного облiку здiйснюються iз застосуванням, щонайменше, коду
класу рахункiв й коду синтетичного рахунку.
Розрiз (деталiзацiя) аналiтичної iнформацiї у регiстрах бухгалтерського облiку пiдприємством може розширюватися, змiнюватися, в залежності від конкретних потреб.
Аналiтичнi данi в облiкових регiстрах мають узгоджуватися з
даними синтетичного облiку на останнє число мiсяця.
Господарськi операцiї вiдображаються в облiкових регiстрах
пiд час надходження первинних документiв або пiдсумками за
мiсяць, в залежностi вiд характеру i змiсту операцiй. Інформація до
облiкових регiстрiв переноситься пiсля перевiрки первинних документiв за формою та змiстом.
Пiдсумковi записи в регістрах звiряються з даними первинних документiв, якi були пiдставою для записiв у них.
На документах, данi яких включенi до облiкових регiстрiв, зазначають номери вiдповiдних облiкових регiстрiв i порядковi номери
записiв в них (номер рядка). За документами, данi яких вiдображенi
в облiкових регiстрах загальним пiдсумком, номер регiстру i номер
запису вказують на окремому аркушi, який додається до зброшурованих документiв.
В облiкових регiстрах, показники яких переносять в Головну
книгу або в iншi облiковi регiстри, роблять вiдповiдну позначку про
це у вiдповiдному рядку регiстру.
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Пiдприємства для перевiрки правильностi складання облiкових регiстрiв можуть застосовувати оборотну вiдомiсть за рахунками
бухгалтерського облiку, яка складається з даних оборотiв на рахунках
бухгалтерського облiку Головної книги пiсля занесення до неї оборотiв iз всiх журналiв. Обороти за дебетом рахункiв i кредитом рахункiв також мають бути рiвними.
Iнформацiя про господарськi операцiї пiдприємства за
звiтний перiод (мiсяць, квартал, рiк) з облiкових регiстрiв використовується для складання фiнансової звiтностi.
Регiстри бухгалтерського облiку побудованi за кореспонденцiєю рахункiв бухгалтерського облiку, що встановлена
Iнструкцiєю про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй, затвердженою наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року № 291.
В свою чергу форма бухгалтерського облiку виступає як
певна система регiстрiв бухгалтерського облiку, порядку i способу
реєстрацiї та узагальнення iнформацiї в них. Вона обирається
пiдприємствами самостiйно з додержанням єдиних засад бухгалтерського облiку та з урахуванням особливостей своєї дiяльностi i
технологiї обробки облiкових даних.
Виходячи із практики, найбільш поширеними формами бухгалтерського обліку на даний час є журнально-ордерна форма, спрощена та автоматизована (комп’ютерна) форми бухгалтерського
обліку.
Отже, розглянемо більш детально зазначені форми бухгалтерського обліку.

Журнально-ордерна форма обліку
Наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000
року було затверджено “Методичні рекомендації по застосуванню
регістрів бухгалтерського обліку”.
Методичнi рекомендацiї по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку спрямованi на узагальнення у регiстрах бухгалтерського облiку (крiм регiстру позабалансового облiку) методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов’язань
та факти фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств i органiзацiй та iнших юридичних осiб (крiм банкiв i бюджетних установ),
їх фiлiй, вiддiлень, представництв незалежно вiд форм власностi, ор124

ганiзацiйно-правових форм i видiв дiяльностi, на накопичення
аналiтичних даних про склад i рух активiв, капiталу i зобов’язань, доходiв, витрат, фiнансових результатiв.
Методичними рекомендаціями передбачено застосування
журналів і відомостей, які показані в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1.
Облікові регістри журнально-ордерної форми обліку
Номери
ВідоЖурналів
мостей
1
2

Найменування та призначення регістрів
3

Облік грошових коштів та грошових документів
1
–
–
–

–
1.1
1.2
1.3

Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33
Відомість за дебетом рахунку 30
Відомість за дебетом рахунку 31
Відомість за дебетом рахунку 33

Облік довгострокових та короткострокових позик
2

–

Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари,
роботи, послуги, інших розрахунків і резерву
сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36,
37, 38, 51, 62, 63, 68)
Розділ ІІ Журналу 3. Облік розрахунків з
бюджетом, облік довгострокових та поточних
зобов’язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55,
61, 64, 67, 69)
Відомість аналітичного обліку розрахунків з
покупцями та замовниками
Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними
дебіторами
Відомість аналітичного обліку розрахунків з
постачальниками та підрядчиками
Відомість аналітичного обліку виданих та
отриманих векселів
Відомість аналітичного обліку розрахунків за
іншими операціями
Відомість аналітичного обліку розрахунків з
бюджетом
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Продовження табл. 6.1
1

2

3

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій
4

–
4.1
4.2
4.3

Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів інших
необоротних матеріальних активів, нематеріальних
активів та зносу необоротних активів (за кредитом
рахунків 10, 11, 12, 13, 19)
Розділ ІІ Журналу 4. Облік капітальних і
фінансових інвестицій та інших необоротних активів
(за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)
Відомість аналітичного обліку капітальних
інвестицій
Відомість аналітичного обліку фінансових
інвестицій
Відомість аналітичного обліку нематеріальних
активів

Облік витрат
5, 5А*

–

–
–
–

Розділ І Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом
рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ ІІ
Журналу 5 і Журналу 5А за кредитом рахунків з
журналів 1, 2, 3, 4, 6
Розділ ІІІ Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91
Розділ ІІІ А Журналу 5А за кредитом рахунків 20,
22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84, 91
Розділ ІІІ Б Журналу 5А за кредитом рахунків 20,
22, 39, 65, 66
Розділ ІV Журналу 5 і Журналу 5А.
Аналітичні дані до рахунка 28 “Товари”

5.1

Відомість аналітичного обліку запасів
Облік доходів і результатів діяльності

6

–
–

Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75
76, 79
Розділ ІІ “Аналітичні дані про доходи”

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
7

–
7.1
7.2
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Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49
Відомість аналітичних даних рахунку 42
“Додатковий капітал”
Відомість аналітичних даних рахунку 44
“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

Продовження табл. 6.1.
1

2
7.3

–

8

3
Відомість аналітичних даних рахунку 47
“Забезпечення майбутніх витрат і платежів”
Відомість позабалансового обліку

Схему журнально-ордерної форми обліку можна представити
за допомогою рис. 6.2.
Первинні
облікові
документи

Зведені
облікові
документи

Журнали-ордери

Відомості при
журналах-ордерах

Головна книга

Баланс

Інші форми
фінансової звітності

Рис. 6.2. Схема журнально-ордерної форми обліку

Наказом Міністерства фінансів України №422 від
25.06.2003 р. затверджено “Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами”.
Методичні рекомендації призначені для ведення регістрів
бухгалтерського обліку юридичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми
та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств.
Рекомендаціями визначено, що узагальнення інформації
про господарські операції малі підприємства можуть здійснюватися за простою і спрощеною формою бухгалтерського обліку.
127

Проста форма бухгалтерського обліку
Проста форма бухгалтерського обліку застосовується малими підприємствами з незначним документооборотом (кількістю господарських операцій), що здійснюють діяльність з виконання нематеріаломістких робіт і послуг. Дана форма обліку передбачає використання Журналу обліку господарських операцій
(див. рис. 6.3.).
Реєстрація операцій
Дата і
№ номер
з/п відповідного
документа
1
2

Зміст
операції

3

Kореспонденція рахунків
бухгалтерського обліку
10
13
15
Сума “Основні “Знос
“Kапізасоби” неорот- тальні
і.т.д.
них
інвесактивів” тиції”
Д K Д K Д K Д K
4
5
6
7
8
9 10 ... ...

Рис. 6.3. Схема Журналу обліку господарських операцій.

В Журналі обліку господарських операцій (далі — Журнал)
записи здійснюються на підставі первинних та зведених облікових
документів, відомостей нарахування заробітної плати і амортизації
тощо з відображенням суми операції на рахунках бухгалтерського
обліку.
Журнал ведеться щомісяця. Дані рядку “Сальдо на кінець
місяця” з Журналу за попередній місяць переносяться у рядок “Сальдо на початок місяця” Журналу за звітний місяць за кожним рахунком бухгалтерського обліку.
У графі 3 “Зміст операції” у хронологічній послідовності позиційним способом відображаються господарські операції звітного
місяця із зазначенням суми операції у графі 4 та одночасно у графах
“Дебет” і “Kредит” двох рахунків бухгалтерського обліку відповідних
видів активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат.
Підсумкові дані у Журналі визначають підрахунком суми
оборотів за дебетом і за кредитом усіх рахунків бухгалтерського
обліку і виведенням сальдо на кінець місяця. Суми дебетових і кредитових оборотів за місяць повинні бути однаковими і дорівнювати
сумі з графи 4 “Сума господарської операції” у рядку “Усього оборотів за місяць”.
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Для аналітичного обліку розрахунків з оплати праці, з дебіторами і кредиторами малі підприємства застосовують Відомість 3-М
(див. дод. А 3) підсумкові дані якої (без повторення записів, що
здійснюються у Журналі безпосередньо з первинних документів) заносяться до Журналу обліку господарських операцій з позначенням
у графі 3 “Відомість 3-М”.

Спрощена форма бухгалтерського обліку
Спрощена форма бухгалтерського обліку передбачає узагальнення інформації про господарські операції у таких регістрах бухгалтерського обліку:
• Відомість 1-м.
Розділ I. Облік готівки і грошових документів.
Розділ II. Облік грошових коштів та їх еквівалентів.
• Відомість 2-м. Облік запасів.
• Відомість 3-м.
Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами,
за податками й платежами, довгострокових зобов’язань і доходів майбутніх періодів.
Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці.
• Відомість 4-м.
Розділ I. Облік необоротних активів та амортизації (зносу).
Розділ II. Облік капітальних і фінансових інвестицій та
інших необоротних активів
• Відомість 5-м.
Розділ I. Облік витрат.
Розділ II. Облік витрат на виробництво.
Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів.
Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів
• Оборотно-сальдова відомість.

Типові форми відомостей спрощеної форми бухгалтерського
обліку наведено у додатках А1 – А6.
Сума за будь-якою операцією відображається у відомості
обліку за рахунком, що кредитується, та одночасно (за сумою операції або загальним підсумком оборотів за місяць) у відомості
обліку за рахунком, що дебетується, із зазначенням кореспондуючого рахунку.
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Залишки коштів за відомостями повинні бути співставленні з
відповідними даними первинних та зведених документів, на підставі
яких були зроблені записи (звіт касира, банківські виписки тощо).
У відомостях вказується місяць, за який вони складаються.

Облік готівки, грошових коштів, їх еквівалентів
і грошових документів
Систематизація інформації про наявність і рух готівки,
грошових коштів на рахунках у банках, еквівалентів грошових
коштів грошових коштів у дорозі та грошових документів
здійснюється у Відомості 1-М (див. дод. А 1).
У розділі I “Облік готівки і грошовмх документів”
здійснюються записи за операціями з готівкою і грошовими документами за дебетом і кредитом рахунку 30 “Kаса”.
У розділі II “Облік грошових коштів та їх еквівалентів”
здійснюються записи за операціями на рахунках у банках, в дорозі, еквівалентів грошових коштів за дебетом і кредитом рахунку 31 “Рахунки в банках”.
Записи у Відомості 1-М здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів (звітів касира і доданих до
них прибуткових та видаткових касових ордерів, виписок банку і
доданих до них документів тощо) у розрізі кореспондуючих рахунків у хронологічному порядку.

Облік запасів
Відомість 2-м (див. дод. А 2) використовується для відображення оборотів за дебетом і кредитом рахунків 20 “Виробничі
запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 25 “Напівфвбрикати”, 26
“Готова продукція”, 27 “Продукція сільськогосподарського призначення”, 28 “Товари”. У відомості зазначається код і назва
відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться дані про залишок і господарські операції.
Записи у Відомості 2-М проводяться на підставі первинних документів, звітів про рух товарно-матеріальних цінностей
по складах, або матеріальних звітів, у яких узагальнюється надходження запасів та їх використання, і вибуття за звітний
місяць.
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Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами,
за податками та оплати праці
Систематизація господарських операцій по розрахункам з
постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, з
підзвітними особами, різними дебіторами і кредиторами, з учасниками, за податками й платежами, за відрахуванням на пенсійне
забезпечення, соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, індивідуальне страхування і страхування майна, по розрахункам з оплати праці, доходів майбутніх періодів і резерву
сумнівних боргів здійснюється у Відомості 3-М (див. дод. А 3).
У Відомості 3-М відображаються обороти за дебетом і
кредитом рахунків:
– у розділі I “Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами, облік довгострокових зобов’язань
і доходів майбутніх періодів” — 34 “Kороткострокові векселі
одержані”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 55 “Інші довгострокові зобов’язання”, 62 “Kороткострокові векселі видані”, 63 “Розрахунки
з постачальниками та підрядниками”, 64 “Розрахунки за податками й платежами”, 67 “Розрахунки з учасниками”, 68 “Розрахунки
за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів”;
– у розділі II “Облік розрахунків з оплати праці” —
66 “Розрахунки за виплатами працівникам”.
У розділі I Відомості 3-М записи групуються за зазначеними у ньому рахунками шляхом вписування перед початком записів у графі 3 коду і назви відповідного рахунку бухгалтерського
обліку, щодо якого далі здійснюються записи. Для заповнення
інших граф використовуються дані Відомостей 1-М, 3-М, 4-М і
5-М.
Записи здійснюються протягом місяця на підставі прийнятих до обліку первинних документів за господарськими операціями, щодо яких кореспондуються зазначені у Відомості рахунки бухгалтерського обліку
Для обліку виданих та одержаних векселів, розрахунків з
постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, з
учасниками і підзвітними особами, з іншими дебіторами і кредиторами у графі 3 розділу I зазначається назва (прізвище) дебітора
(кредитора).
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При відображенні розрахунків з дебіторами і кредиторами
у Відомості відводиться необхідна кількість рядків для впорядкованих записів щодо розрахунків з ними.
Для обліку розрахунків з бюджетом, за відрахуваннями на
пенсійне забезпечення, соціальне та інші види страхування
у графі 3 розділу I вказуються види податків, платежів і відрахувань. За кожним видом податків, платежів і відрахувань щомісяця
відображаються нараховані та належні до відшкодування суми податків і платежів, їх погашення, списання тощо. Сальдо на кінець
місяця визначається окремо за кожним видом податків.
Доходи майбутніх періодів відображаються у розділі I
Відомості 3-М за видами доходів.
У розділі II Відомості 3-М відображаються розрахунки за
виплатами працівникам. За кредитом рахунку 66 відображаються
операції, пов’язані з нарахуванням працівникам основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. За дебетом рахунку відображаються усі вирахування із заробітної плати працівників (прибуткового податку,
до Пенсійного фонду, до фондів страхування), а також суми
виплачених авансів і заробітної плати.

Облік необоротних активів, нарахованої амортизації,
капітальних і фінансових інвестицій
та інших необоротних активів
Для систематизації інформації про наявність, рух і знос необоротних активів (основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів), про капітальні і
фінансові інвестиції та інші необоротні активи ведеться
Відомість 4-М (див. дод. А 4).
У Відомості 4-М відображаються обороти за дебетом і
кредитом рахунків:
– у розділі I “Облік необоротних активів та зносу” —
10 “Основні засоби” і 13 “Знос необоротних активів”;
– у розділі II “Облік капітальних та фінансових інвестицій
та інших необоротних активів” — 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”, 15 “Kапітальні інвестиції”, 18 “Інші необоротні активи”, 35 “Поточні фінансові інвестиції”.
У розділі I Відомості 4-М здійснюються записи на
підставі первинних і зведених облікових документі (актів прий132

мання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів,
актів списання, розрахунку амортизації тощо).
У розділі II Відомості 4-М ведеться бухгалтерський облік
капітальних і фінансових інвестицій, інших необоротних активів.
Записи у розділі II групуються за рахунками 14, 15, 18 і 35 шляхом вписування перед початком записів у графі 2 коду і назви
відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого далі
здійснюються записи.

Облік доходів, витрат, фінансових результатів,
власного капіталу, витрат майбутніх періодів,
забезпечень майбутніх витрат і платежів
У Відомості 5-М (див. дод. А 5) здійснюється систематизація
інформації за дебетом і кредитом рахунків:
– у розділі I “Облік витрат” — 84 “Витрати операційної діяльності” і 85 “Інші затрати”;
– у розділі II “Облік витрат на виробничтво” — 23 “Виробництво”;
– у розділі III “Облік доходів і фінансових результатів” — 44
“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”, 70 “Доходи”,
79 “Фінансові результати”;
– у розділі IV “Облік власного капіталу, витрат майбутніх
періодів, забезпечення майбутніх витрат і платежів” — 39 “Витрати
майбутніх періодів”, 40 “Власний капітал”, 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.
У розділі І Відомості 5-М ведеться облік витрат
підприємства у розрізі елементів витрат за умови використання 8-го
класу Плану рахунків.
У розділі II Відомості 5-М відображаються витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) за видами продукції, робіт, послуг (дебет рах. 23 “Виробництво”), за кредитом цього рахунку відображається їх щомісячне списання у дебет рах. 26 “Готова продукція”, або рах. 79 “Фінансові результати”.
Розділ III Відомості 5-М призначено для систематизації інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності,
про фінансові результати від звичайної діяльності та надзвичайних
подій, про нерозподілені прибутки (непокриті збитки).
Розділ IV Відомості 5-М призначений для систематизації
інформації по рах. 39 “Витрати майбутніх періодів”, про власний
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капітал (рах. 40 “Статутний капітал”, 41 “Пайовий капітал”, 42 “Додатковий капітал”, 43 “Резервний капітал”, 45 “Вилучений капітал”,
46 “Неоплачений капітал”), по рах. 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, та рах. 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. У графі 2 до початку записів зазначається код і назва
відповідного рахунку бухгалтерського обліку, щодо якого вносяться
дані про залишок і господарські операції.
Підсумкові записи з відомостей переносяться до Оборотносальдової відомості (див. дод. А 6), яка використовується щомісяця
для узагальнення даних регістрів бухгалтерського обліку за кожним
рахунком бухгалтерського обліку.
Схему спрощеної форми обліку можна представити за допомогою рис. 6.4.
Первинні
облікові
документи

Зведені
облікові
документи

Відомості 1-М—5-М

Оборотно-сальдова
відомість

Головна книга

Баланс

Інші форми
фінансової звітності

Рис. 6.4. Схема спрощеної форми обліку

Автоматизована (комп’ютерна) форма обліку
Автоматизована (комп’ютерна) форма бухгалтерського обліку
базується на використанні різних видів комп’ютерної техніки.
На великих підприємствах, де за допомогою ЕОМ обробляється велика кількість як облікової, так і іншої інформації, створю134

ються обчислювальні центри із потужними ЕОМ.
Поряд з тим розвиток ринку показав, що найбільш мобільним з точки зору швидкості переозброєння і оновлення виробництва є невеликі підприємства. На таких підприємствах автоматизація облікової роботи проводиться за допомогою персональних
ЕОМ (ПЕОМ).
Автоматизована (комп’ютерна) форма обліку включає
такі етапи:
1) документування господарських операцій;
2) автоматизована обробка інформації;
3) автоматизоване узагальнення облікової інформації (баланс та звітність).
В залежності від фінансових можливостей і потреб того чи
іншого підприємства автоматизація бухгалтерського обліку може
бути повною або частковою.
Повна автоматизація облікової роботи передбачає автоматизацію всіх етапів і ділянок облікової роботи. За цих умов первинні
документи (в більшості) оформляються не вручну із використанням
типографських бланків, а друкуються за допомогою ПЕОМ, що
значно скорочує робочий час облікових працівників. При повній автоматизації для обробки інформації відпадає потреба додаткового
вводу даних із первинних документів до бази даних ПЕОМ,
оскільки у пам’яті комп’ютера зберігаються всі необхідні реквізити. І як наслідок, при повній автоматизації складання передбачених
законодавством форм звітності підприємства теж здійснюється за
допомогою ПЕОМ.
Виходячи із практики обліку, на підприємствах України в
даний час найбільш розповсюдженою є часткова автоматизація бухгалтерського обліку, яка передбачає автоматизацію окремих етапів
та ділянок облікової роботи. На багатьох підприємствах за допомогою ПЕОМ як правило здійснюють облік заробітної плати, виробничих запасів та ін., які являються найбільш трудомісткими ділянками обліку. За таких умов автоматизації підлягає лише другий етап
облікового процесу (автоматизована обробка інформації), а перший
(документування господарських операцій) та третій (узагальнення
облікової інформації) забезпечується виконанням вручну. Це звичайно впливає на затрати робочого часу бухгалтерів, а також на
якість і строки отримання облікової інформації.
Зауважимо, що відсутність повної автоматизації облікової
роботи не завжди пов’язана із фінансовими можливостями конкрет135

ного підприємства. Велика увага, поряд з іншим, повинна приділятися питанням підготовки і перепідготовки облікових працівників,
на що у вищих навчальних закладах має бути спрямовано велику
увагу.

6.4. Помилки в обліку та способи
їх виправлення
Бухгалтерський облік на практиці пов’язаний із оформленням значної кількості первинних документів, які засвідчують
здійснення тих чи інших господарських операцій. Інформація із
первинних облікових документів узагальнюється, систематизується
і знаходить своє відображення в облікових регістрах.
В свою чергу при заповненні як первинних документів, так
і облікових регістрів допускаються різного роду помилки.
Найбільш поширеними помилками в обліку є:
- запис неправильного тексту, що в результаті змінює або
зміст операції, або напрямок здійснення певних витрат;
- запис неправильних одиниць виміру матеріальних цінностей, облікової ціни одиниці запасів, що в результаті змінює підсумок по конкретній операції;
- запис неправильних розцінок при виконанні робіт працівниками, що призводить або до заниження, або до завищення фонду
оплати праці по підрозділах та підприємству в цілому;
- встановлення неправильної кореспонденції між рахунками,
яка призводить в результаті до записів в інших облікових регістрах;
- порушення правил подвійного запису і взаємозв’язків між
синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками;
- неправильне виведення оборотів і сальдо по рахунках та ін.
Треба зазначити, що обробка інформації як вручну, так і з
використанням обчислювальної техніки зовсім не гарантує
нездійснення помилок.
Помилки, які виникають в обліку, можуть бути спричинені:
- недостатнім рівнем кваліфікації облікових працівників;
- втомою та неуважністю працівників;
- несправністю обчислювальної техніки;
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використанням при узагальненні даних із звітів і облікових
регістрів, в яких були допущені помилки та ін.
Помилки в обліку можуть бути локальними за умов, коли
неправильні записи (помилки) відмічаються лише в одному обліковому регістрі і при цьому не впливають в подальшому на систематизацію інформації в інших облікових регістрах, а також транзитними,
коли помилка в одному обліковому регістрі призводить до ланцюгових змін (помилок) в інших облікових регістрах, а також звітності
підприємства.
Одним із найбільш поширених способів виявлення помилок,
допущених в обліку, є пунктування записів. Він полягає у тому, що
в процесі перевірки записів в декількох облікових регістрах, де були
виявлені розбіжності, біля аналогічних цифр ставиться позначка
“V”, яка засвідчує тотожність даних. Це дає змогу побачити, яка частина інформації вже перевірена і що необхідно буде ще опрацювати
з метою пошуку помилок.
Дієвим способом виявлення помилок в разі порушення правил
подвійного запису і взаємозв’язків між синтетичними рахунками, субрахунками і аналітичними рахунками є складання оборотних відомостей як по синтетичних, так і аналітичних рахунках. Порядок складання таких відомостей було нами розглянуто в темі 4.
Треба зауважити, що перевірка з метою виявлення помилок
може бути як суцільною, коли вона здійснюється на всіх ділянках
облікової роботи, так і вибірковою, коли здійснюється пошук помилок за певними ділянками облікової роботи або окремими операціями.
В залежності від характеру помилок використовують різні
способи їх виправлення. Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (наказ Міністерства фінансів
України №88 від 24.05.1995 р.) передбачено виправлення помилок
наступними способами:
1) коректурний;
2) червоного сторно (від’ємних чисел).
Треба зауважити, що у текстi та цифрових даних первинних
документiв, облiкових регiстрiв i звiтiв пiдчистки i необумовленi виправлення не допускаються.
Помилки в первинних документах, облiкових регiстрах i
звiтах, що створенi ручним способом, виправляються коректурним
способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються i над
закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслен-
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ня здiйснюється однiєю рискою так, щоб можна було прочитати виправлене.
В свою чергу помилки в облiкових регiстрах за минулий
звiтний перiод виправляються способом “червоного сторно”. Цей
спосiб передбачає складання бухгалтерської довiдки, в яку помилка
(сума, кореспонденцiя рахункiв) заноситься червоним чорнилом або
темною пастою кулькових ручок у рамці, а правильний запис (сума,
кореспонденцiя рахункiв) заноситься темним чорнилом або пастою
кулькових ручок. Внесенням цих даних до облiкового регiстру у
мiсяцi, в якому виявлено помилку, лiквiдується неправильний запис та
вiдображається правильна сума i кореспонденцiя рахункiв бухгалтерського облiку.
Помилки в облікових регістрах за поточний період, що виправляються способом доповнюючих проводок, використовують у
випадках, коли кореспонденція між рахунками вказана правильно, але
операцію зазначено у меншій сумі, аніж було по факту її здійснення.
В цьому випадку складають доповнюючу проводку за тією ж самою
кореспонденцією рахунків, що й початковий запис, на різницю між
правильною і зменшеною сумою по операції.
Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом
“виправлено” та пiдтверджено пiдписами осiб, що пiдписали цей
документ, iз зазначенням дати виправлення.
У документах, якими оформленi касовi i банкiвськi операцiї та
операцiї з цiнними паперами, виправлення не допускається.
Виправлення помилок, які трапляються при визначенні кореспонденції між рахунками, способом “червоного сторно” розглянемо
на прикладі із залученням бухгалтерських рахунків.
Приклад.
Операція 1. Згідно даних первинного документа на склад було
оприбутковано із виробництва за собівартістю готову продукцію на суму 4000 грн. В бухгалтерському обліку, в силу допущеної помилки, дана операція була відображена наступною проводкою:
Дебет рахунку 20 “Виробничі запаси”
4000 грн.
Kредит рахунку 23 “Виробництво”
4000 грн.
Операція 2. Після з’ясування допущеної помилки проведено
сторнування помилково записаної суми:
Дебет рахунку 20 “Виробничі запаси”
4000 грн.
Kредит рахунку 23 “Виробництво”
4000 грн.
Операція 3. Встановлено правильну кореспонденцію між рахунками при оприбуткуванні готової продукції на склад із вироб138

ництва за собівартістю на суму 4000 грн.:
Дебет рахунку 26 “Готова продукція” 4000 грн.
Kредит рахунку 23 “Виробництво” 4000 грн.
Відобразимо вказані господарські операції за допомогою схеми, яку наведено на рис. 6.5.
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Рис. 6.5. Виправлення помилкової кореспонденції між рахунками
при використанні способу “червоне сторно”.

Поряд із наведеним прикладом у бухгалтерському обліку виправлення помилок із використанням способу “червоного сторно” застосовують і в тому випадку, коли запис зроблено в правильній кореспонденції рахунків, але із перебільшенням фактичної суми здійсненої операції. Виходячи з цього, на суму різниці (перевищення) помилкового запису і правильної суми роблять часткове сторнування.
Виправлення помилок в обліку способом “червоного сторно” за умов
відображення по рахунках більших цифр, ніж фактичні, розглянемо
на наступному прикладі.
Приклад.
Операція 1. За даними первинного документа було видано із
каси готівку підзвітній особі для поїздки у відрядження у сумі 800
грн. В бухгалтерському обліку, в силу допущеної помилки, дана операція була відображена в правильній проводці, але із завищеною сумою:
Дебет рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 1800 грн.
Kредит рахунку 30 “Kаса” 1800 грн.
Операція 2. Після з’ясування допущеної помилки проведено
сторнування надлишково записаної суми:
Дебет рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 1000 грн.
Kредит рахунку 30 “Kаса” 1000 грн.
Відобразимо зазначені господарські операції за допомогою
схеми, яку наведено на рис. 6.6.
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Рис. 6.6. Виправлення помилок на рахунках способом “червоного сторно”
при правильній кореспонденції рахунків, але перебільшеній сумі запису.

Виправлення помилок, допущених в обліку способом доповнюючих проводок розглянемо на наступному прикладі:
Приклад.
Операція 1. Проведено оплату постачальнику із розрахункового рахунку підприємства за поставлені раніше виробничі запаси на суму 2500 грн. В бухгалтерському обліку в силу допущеної
помилки при опрацюванні банківської виписки, операція була
відображена в правильній проводці, але заниженій сумі:
Дебет рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” 2200 грн.
Kредит рахунку 31 “Рахунки в банках” 2200 грн.
Операція 2. Після з’ясування допущеної помилки складено
доповнюючу бухгалтерську проводку в тій самій кореспонденції
рахунків на різницю між правильною і зменшеною сумою операції:
Дебет рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” 300 грн.
Kредит рахунку 31 “Рахунки в банках” 300 грн.
Відобразимо зазначені господарські операції за допомогою
схеми, яку наведено на рис. 6.7.
31
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Рис. 6.7. Виправлення помилок в обліку способом доповнюючих проводок
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З наведеного прикладу видно, що перший запис є помилковим, а
доповнююча проводка (другий запис) складена на різницю між правильною і помилковою (зменшеною) сумою операції. В той же час підсумки
обох записів як по кредиту одного, так і по дебету іншого рахунку складають по 2500 грн., що правильно відображає здійснену господарську
операцію, тобто, фактично сплачену суму постачальнику за поставлені
ним на підприємство виробничі запаси.
Позитивним при здійсненні сторнувальних і доповнюючих записів в обліку є те, що за їх допомогою ми маємо можливість не лише
забезпечити правильне відображення кореспонденції та економічної
сутності здійснених операцій, а також внести уточнення при відображенні оборотів по бухгалтерських рахунках.
Найбільш характерним прикладом зазначеного є списання
відхилень між плановою і фактичною собівартістю виготовленої і оприбуткованої на склад із виробництва готової продукції та ін.
Треба зауважити на тому, що у документах, за допомогою
яких оформляються операції по касі, розрахунковому рахунку, а також операції з цінними паперами (які пов’язані безпосередньо із рухом грошових коштів), ніякого роду виправлення (дописки, підчистки та ін.) не допускаються. В цьому випадку документ, в якому було
зроблено помилку, анулюється і виписується новий.
При виявленні помилки, з метою запобігання можливого порушення ідентичності показників обліку і звітності після складання
балансу, а також інших форм звітності, ніяких виправлень в облікових записах за звітний період не допускається. Виправлення помилок
та зміна даних в обліку і звітності, як за даний, так і за попередні
періоди, проводиться у тому звітному періоді, в якому було виявлено
помилки.

6.5. Організація документообороту
і зберігання документів
Організація документообороту
Всі документи з моменту їх створення до передачі в архів
проходять певний шлях.
Процес від складання бухгалтерського документа або отримання документа від іншого підприємства, до його здачі в архів називається документооборотом або документообігом.
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Документообіг можна поділити на чотири етапи:
1) складання документів в первинних підрозділах;
2) передача оформлених документів для перевірки і опрацювання до бухгалтерії підприємства;
3) рух документів при обробці і здійсненні на їх підставі
облікових записів;
4) рух документів від місця обробки до місця зберігання —
архіву.
Треба зауважити, що ефективність прийнятих управлінських
рішень на підприємстві прямо залежить від оперативності (швидкості) організованого документообороту. Для отримання вчасної і
якісної інформації необхідно організувати таку систему збору і обробки документів, яка б забезпечувала прискорення документообороту.
З метою упорядкованостi руху та своєчасного одержання первинних документiв для записiв у бухгалтерському облiку наказом
керiвника пiдприємства, установи встановлюється графiк документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання вiд
iнших пiдприємств та установ документiв, прийняття їх до облiку,
передача в обробку та до архiву.
Графiк документообороту на пiдприємствi, в установi повинен забезпечити оптимальну кiлькiсть пiдроздiлiв i виконавцiв, через
якi проходить кожен первинний документ, визначати мiнiмальний
термiн його знаходження в пiдроздiлi, а також сприяти полiпшенню
облiкової роботи, посиленню контрольних функцiй бухгалтерського
облiку, пiдвищенню рiвня його механiзацiї та автоматизацiї.
Графiк документообороту оформляється у виглядi схеми
або перелiку робiт iз створення, перевiрки та обробки документiв, що
виконуються кожним пiдроздiлом пiдприємства, установи, а також
усiма виконавцями iз зазначенням їх взаємозв’язку i термiнiв виконання робiт.
Працiвники пiдприємства, установи створюють i подають
первиннi документи, якi вiдносяться до сфери їх дiяльностi, за
графiком документообороту. Для цього кожному виконавцю видається витяг iз графiка. У витязi наводиться перелiк документiв,
оформлення яких вiдноситься до функцiональних обов’язкiв виконавця, термiни їх подання та пiдроздiли пiдприємства, установи, до
яких передаються цi документи.
Kонтроль за дотриманням виконавцями графiка документообороту на пiдприємствi, в установi здiйснюється головним
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бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання
до бухгалтерiї або на обчислювальну установку необхiдних документiв та вiдомостей є обов’язковими для усiх пiдроздiлiв i служб
пiдприємства.
Виходячи із вказаного, зазначимо, що відсутність належного
порядку при складанні і опрацюванні документів є головною причиною невчасного подання фінансової звітності, а як наслідок, і у
відставанні при прийнятті необхідних управлінських рішень,
здійсненні повноцінного контролю і аудиту.

Зберігання документів
Вимоги щодо зберігання на підприємствах бухгалтерських
документів викладено у Положенні про документальне забезпечення
записів бухгалтерського обліку (наказ Міністерства фінансів України
№88 від 24.05.1995 р.).
Первиннi документи та облiковi регiстри, що пройшли обробку, бухгалтерськi звiти i баланси пiдлягають обов’язковiй передачi до
архiву.
Первиннi документи та облiковi регiстри, що пройшли обробку, бухгалтерськi звiти i баланси до передачi їх до архiву
пiдприємства, установи повиннi зберiгатися в бухгалтерiї у спецiальних примiщеннях або зачинених шафах пiд вiдповiдальнiстю осiб,
уповноважених головним бухгалтером.
Бланки суворої звiтностi повиннi зберiгатися в сейфах, металевих шафах або спецiальних примiщеннях, що забезпечують їх
схороннiсть.
Порядок зберiгання документiв на машинозчитуваних носiях
визначається вказiвками з органiзацiї бухгалтерського облiку з використанням обчислювальної технiки.
Первиннi документи поточного мiсяця, що пройшли обробку
ручним способом i вiдносяться до вiдповiдного облiкового регiстру,
комплектуються в хронологiчному порядку, нумеруються, переплiтаються i супроводжуються довiдкою для архiву.
Термiн зберiгання первинних документiв, облiкових
регiстрiв, бухгалтерських звiтiв та балансiв у архiвi пiдприємства, установи визначається згiдно з “Перелiком типових документiв, що
утворюються в дiяльностi органiв державної представницької i
виконавчої влади та мiсцевого самоврядування, iнших установ,
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органiзацiй i пiдприємств”, затвердженим Головним архiвним управлiнням при Kабiнетi Мiнiстрiв України №41 від 20.07.1998 р.
Граничні терміни зберігання конкретних бухгалтерських документів в архіві підприємства показано в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2.
Терміни зберігання бухгалтерських документів
в архіві підприємства
Типи документів бухгалтерського обліку

Термін
зберігання,
років

Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні
записки до них:
а) зведені річні
Постійно
б) річні
Постійно
в) квартальні
3
Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт
3
виконання господарських операцій і є підставою для
бухгалтерських та податкових записів (касові, банківські
документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки
банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання,
здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з
обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.)
Особові рахунки робітників та службовців, студентів
75
Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості (в тому числі
5
на машинних носіях)
Інвентарні картки та журнали обліку основних засобів
3
Довіреності на одержання грошових сум і товарно3
матеріальних цінностей (у тому числі анульовані довіреності)
Облікові регістри (головна книга, журнали-ордери,
3
розроблювальні таблиці та ін.)
Допоміжні й контрольні книги, журнали, картотеки, касові
3
книги, оборотні відомості
Книги обліку депонованої заробітної плати, журнали
3
реєстрації виконавчих листів
Журнали, книги реєстрації рахунків, касових ордерів,
3
довіреностей, платіжних доручень та ін.
Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій,
3
інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про
інвентаризацію
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Зберiгання первинних документiв та облiкових регiстрiв, що
пройшли обробку i були пiдставою для складання звiтностi, а також
бухгалтерських звiтiв i балансiв, оформлення i передачу їх до архiву
забезпечує головний бухгалтер пiдприємства, установи.
Видача первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерських звiтiв i балансiв з бухгалтерiї i з архiву пiдприємства, установи працiвникам iнших структурних пiдроздiлiв може провадитися
тiльки за рiшенням головного бухгалтера.
Вилучення первинних документiв, облiкових регiстрiв, бухгалтерських звiтiв i балансiв у пiдприємств, установ може бути здiйснено тiльки за постановою органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i судiв, державної контрольно-ревiзiйної та податкової служб
вiдповiдно до чинного законодавства України. Вилучення оформлюється протоколом (актом), копiя якого вручається пiд розписку
вiдповiднiй посадовiй особi пiдприємства, установи.
З дозволу i в присутностi представникiв органiв, якi здiйснюють вилучення, вiдповiднi посадовi особи пiдприємства, установи
можуть зняти копiї та скласти реєстр документiв, що вилучаються, iз
зазначенням пiдстав i дати їх вилучення.
Якщо вилучаються томи документiв, якi недооформленi
(не переплетенi, не пронумерованi тощо), то з дозволу i в присутностi представникiв органiв, якi проводять вилучення, вiдповiднi посадовi особи пiдприємства, установи можуть дооформити цi томи
(зробити опис, пронумерувати аркушi, прошнурувати, опечатати,
засвiдчити своїм пiдписом та печаткою).
Органи, що вилучили документи, забезпечують пiдприємствам, установам за їх письмовим зверненням можливiсть зробити виписку, витяг, копiю документiв для видачi довiдок за обставинами
вiдповiдно до законодавства.
У разi повернення вказаними органами документiв, що були
ранiше вилученi, такi документи приймаються пiд розписку
вiдповiдною посадовою особою пiдприємства, установи та разом iз
рiшенням про повернення пiдшиваються до тих же томiв, з яких документи були вилученi та в яких знаходяться постанови про вилучення, реєстр i копiї таких документiв.
У разi пропажi або знищення первинних документiв, облiкових регiстрiв i звiтiв керiвник пiдприємства, установи письмово
повiдомляє про це правоохороннi органи та наказом призначає
комiсiю для встановлення перелiку вiдсутнiх документiв та розслiдування причин їх пропажi або знищення.
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Для участi в роботi комiсiї запрошуються представники
слiдчих органiв, охорони i державного пожежного нагляду.
Результати роботи комiсiї оформляються актом, який затверджується керiвником пiдприємства, установи. Kопiя акта надсилається органу, в сферi управлiння якого перебуває пiдприємство, установа, а також державнiй податковiй iнспекцiї — пiдприємствами та
мiсцевому фiнансовому органу — установами в 10-денний термiн.

6.6. Інвентаризація, її значення і види
Зміни, які відбуваються в результаті господарських процесів, іноді призводять до розбіжностей між обліковими даними,
які відображають рух і наявність господарських засобів і джерел,
а також їх фактичною наявністю. Наявність такого роду відхилень можна з’ясувати лише шляхом проведення інвентаризації.
Інвентаризація являє собою спосіб виявлення та обліку
тих господарських засобів та джерел їх утворення, які не знайшли документального відображення у бухгалтерському обліку.
Інвентаризація з однієї сторони виступає як елемент методу бухгалтерського обліку, а з іншої як техніка (технічний прийом) її
проведення.
Нормативно-правовим актом, який врегульовує питання проведення, а також документального оформлення результатів проведення інвентаризації на підприємстві є “Інструкція з інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та
інших статей балансу”, яка затверджена наказом Міністерства
фінансів України №90 від 30.10.1998 року.
Дана Iнструкцiя встановлює єдинi вимоги щодо порядку
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, розрахункiв та
iнших статей балансу мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади, установами i органiзацiями, якi утримуються за рахунок коштiв бюджетiв усiх рiвнiв (надалi — установи).
Iнвентаризацiя проводиться з метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку шляхом їх зiставлення
з фактичною наявнiстю майна.
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Iнвентаризацiї пiдлягає все майно установи, незалежно вiд
його мiсцезнаходження, i всi види фiнансових зобов’язань.
Iнвентаризацiя майна проводиться за його мiсцезнаходженням та за матерiально вiдповiдальними особами. Пiд час iнвентаризацiї в обов’язковому порядку проводиться констатацiя наявностi
об’єктiв.
Основними завданнями iнвентаризацiї є:
виявлення фактичної наявностi основних засобiв, матерiальних цiнностей, бланкiв суворої звiтностi, грошових коштiв у
касах, на реєстрацiйних, бюджетних, валютних та поточних
рахунках;
виявлення невикористовуваних матерiальних цiнностей;
дотримання умов зберiгання матерiальних цiнностей i грошових коштiв, а також правил утримання та експлуатацiї матерiальних цiнностей;
перевiрка реальної вартостi облiковуваних на балансi матерiальних цiнностей, сум дебiторської та кредиторської заборгованостi, в тому числi — щодо якої термiн позовної давностi минув, та iнших статей балансу.
Установи зобов’язанi проводити iнвентаризацiю:
1) будiвель, споруд та iнших нерухомих об’єктiв — не менше
одного разу в три роки;
2) музейних цiнностей — у вiдповiдностi зi строками, встановленими Мiнiстерством культури України;
3) бiблiотечних фондiв — один раз у п’ять рокiв;
4) iнших основних засобiв, малоцiнних i швидкозношуваних
предметiв:
− у мiнiстерствах, iнших центральних органах виконавчої влади, мiсцевих державних адмiнiстрацiях, їхнiх управлiннях
(вiддiлах), виконавчих органах мiсцевих рад — не менше одного разу в два роки;
− в iнших установах — не менше одного разу на рiк.
Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться не ранiше першого жовтня;
5) iнвентаризацiя дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного
камiння i виробiв з них, а також дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, що мiстяться у вiдходах i брухтi, здiйснюється два рази на
рiк: станом на перше сiчня i на перше липня за мiсцями їх зберiгання i безпосередньо на виробництвi;
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6) капiтальних робiт iнвентарного характеру i капiтальних
ремонтiв — не менше одного разу на рiк, але не ранiше першого
грудня;
7) молодняку тварин, тварин на вiдгодiвлi, птицi, кролiв,
хутрових звiрiв i сiмей бджiл — не менше одного разу на квартал;
8) готових виробiв, сировини та матерiалiв, пального, кормiв, фуражу та iнших матерiалiв — не менше одного разу на рiк,
але не ранiше першого жовтня;
9) продуктiв харчування i спирту — не менше одного разу
на квартал;
10) незавершеного виробництва i напiвфабрикатiв власного
виробництва у виробничих (навчальних) майстернях i пiдсобних
сiльських та навчально-дослiдних господарствах, незавершених
науково-дослiдних робiт, якi виконуються за договорами з
пiдприємствами та органiзацiями — не ранiше першого жовтня
звiтного року i, крiм того, перiодично — у термiни, якi встановлюють вiдповiдно мiнiстерства, iншi центральнi органи виконавчої
влади, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи мiсцевих
рад;
11) грошових коштiв, грошових документiв, цiнностей та
бланкiв суворої звiтностi — не менше одного разу на квартал;
12) реєстрацiйних, бюджетних, валютних та поточних рахункiв — у мiру отримання виписок банкiв;
13) розрахункiв платежiв до бюджету — не менше одного
разу на квартал;
14) розрахункiв установи з вищестоящою органiзацiєю —
не менше одного разу на квартал;
15) розрахункiв iз дебiторами та кредиторами — не менше
двох разiв на рiк, розрахункiв у порядку планових платежiв i з депонентами — не менше одного разу на мiсяць.
У термiни, які зазначені вище, пiдлягають iнвентаризацiї
матерiальнi цiнностi, якi не належать установi — як такi, що перебувають на облiку (в орендному користуваннi, на вiдповiдальному
зберiганнi тощо), так i не врахованi з будь-яких причин.
Iнвентаризацiя всiх цiнностей проводиться в установленi
термiни, включаючи цiнностi, на предмет наявностi яких проведено позаплановi перевiрки протягом року.
Kiлькiсть iнвентаризацiй у звiтному роцi, дати їх проведення й перелiк майна та зобов’язань, що пiдлягають iнвентари148

зацiї пiд час кожної з них, визначаються керiвником установи —
крiм випадкiв, коли проведення iнвентаризацiї є обов’язковим.
Проведення iнвентаризацiї є обов’язковим:
перед складанням рiчної бухгалтерської звiтностi;
при змiнi матерiально вiдповiдальних осiб (на день прийняття — передачі справ);
при встановленнi фактiв крадiжок або зловживань, псування
цiнностей (на день установлення таких фактiв);
пiсля пожежi або стихiйного лиха (повенi, землетрусiв та iн.) —
термiново пiсля лiквiдацiї пожежi або стихiйного лиха;
у випадку лiквiдацiї установи;
згiдно з розпорядженням судових та слiдчих органiв;
при передачi майна установи в оренду;
при передачi пiдприємств, установ, органiзацiй або їх структурних пiдроздiлiв iз одного пiдпорядкування в iнше (на встановлену дату передачi).
Iнвентаризацiя може не проводитися у випадках передачi установ чи їх структурних пiдроздiлiв, а також будiвель та споруд усерединi одного мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої
влади (якщо iнвентаризацiя була ранiше проведена в термiни згiдно
з вимогами цiєї Iнструкцiї).
В залежності від повноти охоплення перевіркою господарських засобів та джерел їх утворення, інвентаризацію поділяють на повну
та часткову. Повна інвентаризація передбачає перевірку всіх засобів
та джерел їх утворення на підприємстві. При частковій інвентаризації
перевірці підлягає певна група засобів та джерел.
В залежності від характеру інвентаризацію поділяють на
планову та позапланову. Планова інвентаризація проводиться за
планом і у строки, які затверджені заздалегідь. В свою чергу позапланова інвентаризація здійснюється раптово згідно розпорядження керівництва, за вимогою слідчих або контролюючих органів, при
зміні матеріально-відповідальних осіб тощо.
Вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї, правильне
та своєчасне її проведення несе керiвник установи.
Головний бухгалтер, разом iз керiвниками вiдповiдних
пiдроздiлiв та служб, зобов’язаний контролювати дотримання установлених правил проведення iнвентаризацiї.
Для проведення iнвентаризацiї наказом керiвника установи
створюється комiсiя з числа працiвникiв установи за обов’язкової
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участi головного (старшого) бухгалтера. Iнвентаризацiйну комiсiю
очолює керiвник установи чи його заступник.
Наказом установлюються також термiни початку та закiнчення робiт з проведення iнвентаризацiї та порядок вiдображення її результатiв у облiку.
В установах, у яких унаслiдок великого обсягу i робiт проведення iнвентаризацiї не може бути забезпечене однiєю комiсiєю, утворюються також мiсцевi комiсiї, очолюванi керiвниками
вiдповiдних структурних пiдроздiлiв, на якi покладається проведення iнвентаризацiї в структурних пiдроздiлах цих установ.
Забороняється призначати головою мiсцевої iнвентаризацiйної комiсiї в однiй i тiй самiй установi одного й того самого
працiвника два роки пiдряд. До складу мiсцевої комiсiї включається
працiвник бухгалтерiї. Робота мiсцевих комiсiй органiзовується та
контролюється центральною комiсiєю.
Проведення iнвентаризацiї в установах, якi обслуговуються
централiзованою бухгалтерiєю, оформляється (в частинi затвердження центральної iнвентаризацiйної комiсiї та календарного плану проведення iнвентаризацiї) наказом керiвника установи, при якому утворена централiзована бухгалтерiя, а також затверджується розподiл
працiвникiв централiзованої бухгалтерiї в установах для участi їх у
мiсцевих iнвентаризацiйних комiсiях. На пiдставi цього наказу
керiвники установ, якi обслуговуються централiзованою бухгалтерiєю, призначають мiсцевi iнвентаризацiйнi комiсiї, до складу яких
обов’язково входять працiвники бухгалтерiї та iншi фахiвцi (iнженери, технологи, економiсти та iн.), якi добре знають об’єкт iнвентаризацiї та первинний облiк. Мiсцевi iнвентаризацiйнi комiсiї очолюються представником керiвника установи, який призначив iнвентаризацiю.
Центральна iнвентаризацiйна комiсiя проводить iнвентаризацiю матерiальних цiнностей i грошових коштiв, якi належать централiзованiй бухгалтерiї та установi, при якiй вона створена, а також
коштiв у розрахунках та бланкiв суворої звiтностi, а також керує роботою мiсцевих iнвентаризацiйних комiсiй; у разi потреби (при встановленнi серйозних порушень правил проведення iнвентаризацiї та
iнше) проводить, за рiшенням керiвника установи, повторнi суцiльнi
iнвентаризацiї, розглядає пояснення, отриманi вiд осiб, якi припустилися недостачi чи псування цiнностей, а також iнших порушень, та
дає пропозицiї про порядок врегулювання виявлених недостач i втрат
вiд псування цiнностей.
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Мiсцевi iнвентаризацiйнi комiсiї проводять зняття фактичних
залишкiв матерiальних цiнностей, звiряють наявнiсть вказаних цiнностей з даними бухгалтерського облiку i складають свої висновки про виявленi недостачi та надлишки, вносять пропозицiї з питань впорядкування приймання, зберiгання та вiдпуску матерiальних цiнностей, покращення облiку та контролю за їх збереженням.
Данi бухгалтерського облiку, якi проставляються в описах,
скрiплюються пiдписом працiвника бухгалтерiї. Матерiали iнвентаризацiї розглядаються та затверджуються особами, якi були призначенi комiсiєю для проведення iнвентаризацiї.
Iнвентаризацiйнi комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за:
− своєчаснiсть i дотримання порядку проведення iнвентаризацiї вiдповiдно до наказу керiвника установи;
− повноту i достовiрнiсть внесення до iнвентаризацiйних
описiв даних про фактичнi залишки майна, основних засобiв,
матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв, нематерiальних активiв, цiнних паперiв та заборгованостi в розрахунках;
− правильнiсть i своєчаснiсть оформлення матерiалiв iнвентаризацiї вiдповiдно до встановленого порядку.
Члени iнвентаризацiйних комiсiй за внесення в описи неправильних даних про фактичнi залишки матерiальних цiнностей з метою приховання недостач або лишкiв матерiальних цiнностей несуть
вiдповiдальнiсть у встановленому законом порядку.
Забороняється проводити iнвентаризацiю цiнностей при
неповному складi членiв iнвентаризацiйної комiсiї. Вiдсутнiсть
хоча б одного члена комiсiї при проведеннi iнвентаризацiї є пiдставою для визнання результатiв iнвентаризацiї недiйсними.
Перевiрка залишкiв матерiальних цiнностей у натурi членами комiсiї проводиться за обов’язкової участi матерiально
вiдповiдальних осiб.
До початку iнвентаризацiї в бухгалтерiях необхiдно закiнчити обробку всiх документiв про надходження i видачу матерiальних цiнностей, провести вiдповiднi записи в регістрах аналiтичного
облiку i визначити залишки на день iнвентаризацiї.
На складах та в iнших мiсцях зберiгання матерiальнi цiнностi
повиннi бути розкладенi за найменуваннями, сортами, розмiрами тощо. На матерiальних цiнностях слiд вивiсити ярлики з докладними
вiдомостями, що характеризують цi цiнностi, зi вказiвкою їх якостi,
кiлькостi, ваги та мiри.
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Особи, вiдповiдальнi за збереження матерiальних цiнностей,
до початку iнвентаризацiї дають розписку про те, що всi прибутковi та
видатковi документи на товарно-матерiальнi цiнностi зданi в бухгалтерiю, всi товарно-матерiальнi цiнностi, що надiйшли на зберiгання,
оприбуткованi, а тi, що вибули — списанi.
Iнвентаризацiя, крiм iнвентаризацiї продуктiв харчування i
грошових коштiв, як правило, повинна проводитися на перше число
мiсяця. Якщо iнвентаризацiя цiнностей в якомусь мiсцi їх зберiгання
не може бути закiнчена в один день, вона може бути розпочата
ранiше i закiнчена пiсля першого числа. У цьому випадку данi iнвентаризацiї повинні бути скоригованi станом на перше число мiсяця.
Якщо iнвентаризацiя на складах або в iнших закритих
примiщеннях не закiнчена в той самий день, то примiщення слiд
опечатати в кiнцi робочого дня iнвентаризацiйною комiсiєю. Печатка
на час iнвентаризацiї зберiгається у голови iнвентаризацiйної комiсiї.
Пiд час перерв у роботi iнвентаризацiйних комiсiй (на обiдню перерву, в нiчний час, з iнших причин) описи повиннi зберiгатися у ящиках, шафах, сейфах, у закритому примiщеннi, де проводиться iнвентаризацiя.
Наявнiсть цiнностей при iнвентаризацiї виявляється шляхом
обов’язкового пiдрахунку, зважування, обмiру i таке iнше, виходячи
зi встановлених одиниць вимiру. Визначення ваги (або об’єму) матерiалiв, що зберiгаються насипом, можна проводити на пiдставi
технiчних розрахункiв, про що в описах робиться вiдповiдна
вiдмiтка.
Найменування iнвентаризованих цiнностей i об’єктiв (предметiв) та їх кiлькiсть вiдображаються в описах за субрахунками, номенклатурою та в одиницях вимiру, прийнятих у облiку.
На цiнностi, якi не належать установi, але знаходяться в її
розпорядженнi, складаються окремi описи з розподiлом: на орендованi, прийнятi на вiдповiдальне зберiгання i таке iнше.
Данi iнвентаризацiї з кожного виду цiнностей записуються в
iнвентаризацiйнi описи окремо, за мiсцезнаходженням цiнностей i
особами, вiдповiдальними за їх зберiгання.
Типова форма «Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей» і приклад його оформлення наведено у зразку
2.19.
Цi описи складаються в двох примiрниках.
При змiнi матерiально вiдповiдальних осiб складається три
примiрники опису.
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Описи можуть бути заповненi як ручним способом, так i засобами обчислювальної та iншої оргтехнiки. Описи, що складаються вручну, заповнюються чорнилами або кульковою ручкою
чiтко i ясно. Жоднi виправлення i пiдчистки є неприпустимими. На
кожнiй сторiнцi опису прописом вказуються число порядкових номерiв матерiальних цiнностей i загальний пiдсумок кiлькостi всiх
цiнностей у натуральних показниках, записаних на данiй сторiнцi,
незалежно вiд того, в яких одиницях вимiру (штуках, кiлограмах,
метрах i таке iнше) цi цiнностi показанi. У тих випадках, коли матерiально вiдповiдальнi особи виявлять пiсля iнвентаризацiї помилки в описах, вони повиннi негайно (до вiдкриття складу, комори, секцiї i таке iнше) заявити про це головi iнвентаризацiйної
комiсiї. Iнвентаризацiйна комiсiя виконує перевiрку вказаних
фактiв i, у випадку їх пiдтвердження, проводить виправлення виявлених помилок у встановленому порядку. Виправлення повиннi бути вказанi i пiдписанi всiма членами iнвентаризацiйної комiсiї i матерiально вiдповiдальною особою. В описах не можна залишати
незаповненi рядки. На останнiх сторiнках описiв незаповненi рядки прокреслюються.
У разi змiни матерiально вiдповiдальної особи в описах
особа, яка прийняла цiнностi, розписується про їх отримання, а та,
яка здала, — про їх здачу.
Матерiальнi цiнностi, отриманi пiд час проведення iнвентаризацiї, приймаються матерiально вiдповiдальними особами в присутностi членiв iнвентаризацiйної комiсiї та оприбутковуються
пiсля iнвентаризацiї. Цi матерiальнi цiнностi заносяться до окремого опису пiд найменуванням “Матерiальнi цiнностi, отриманi
пiд час iнвентаризацiї”. В описi вказується коли, вiд кого вони
надiйшли, дата i номер прибуткового документа, найменування,
кiлькiсть, цiна та сума. Одночасно на прибутковому документi за
пiдписом голови iнвентаризацiйної комiсiї робиться вiдмiтка
“Пiсля iнвентаризацiї” з посиланням на дату опису, в який записанi
цi цiнностi.
На великих складах при тривалому проведеннi iнвентаризацiї, у виключних випадках i тiльки з письмового дозволу керiвника i головного бухгалтера установи, в процесi iнвентаризацiї матерiальнi цiнностi можуть вiдпускатися матерiально вiдповiдальними особами за присутностi членiв iнвентаризацiйної комiсiї.
Цi цiнностi заносяться до окремого опису пiд найменуванням: “Матерiальнi цiнностi, вiдпущенi пiд час iнвентаризацiї”.
153

Оформлення опису повинно здiйснюватися у такому порядку, що i
при надходженнi матерiальних цiнностей пiд час iнвентаризацiї. У
видаткових документах робиться вiдмiтка за пiдписом голови
iнвентаризацiйної комiсiї.
У мiжiнвентаризацiйний перiод в установах з великою номенклатурою цiнностей можуть проводитися вибiрковi iнвентаризацiї матерiальних цiнностей у мiсцях їх зберiгання й переробки.
Kонтрольнi перевiрки правильностi проведення iнвентаризацiй i вибiрковi iнвентаризацiї, якi проводять у мiжiнвентаризацiйний перiод, виконуються iнвентаризацiйними комiсiями за
розпорядженням керiвника установи.
Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади
можуть розробляти власнi нормативно-правовi акти, з урахуванням
особливостей галузi, щодо застосування цiєї Iнструкцiї, за погодженням iз Головним управлiнням Державного казначейства України.

Порядок врегулювання інвентаризаційних різниць
Виявленi при iнвентаризацiї розходження мiж фактичними залишками матерiальних цiнностей i грошових коштiв з даними бухгалтерського облiку врегульовуються в такому порядку:
− основнi засоби, матерiальнi цiнностi, цiннi папери, грошовi
кошти та iнше майно, якi виявленi в надлишку, пiдлягають
оприбуткуванню та зарахуванню вiдповiдно на збiльшення
фiнансування в бюджетних установах, а у госпрозрахункових — на збільшення доходу;
− втрата матерiальних цiнностей в межах затверджених
норм природних втрат списується за розпорядженням
керiвника бюджетної установи на зменшення фiнансування, а госпрозрахункового підприємства — на збільшення
витрат. Норми природних втрат можуть застосовуватися
лише у разi виявлення фактичних недостач i пiсля залiку
недостачi цiнностей надлишками при пересортуваннi. За
вiдсутностi норм природних втрат втрата розглядається як
недостача;
− недостача цiнностей понад норми природних втрат , а також втрати вiд псування цiнностей вiдносяться на раху154

нок винних осiб за цiнами, за якими обчислюється розмiр
шкоди вiд крадiжок, недостач, знищення i псування матерiальних цiнностей;
− втрати i недостачi понад норми природних втрат матерiальних цiнностей, включаючи готову продукцiю, у
тих випадках, коли виннi не встановленi або у стягненнi з
винних осiб вiдмовлено судом, зараховуються на зменшення фiнансування в бюджетних організаціях, та за рахунок
прибутку — у госпрозрахункових.
У випадках стягнення втрат з винних осiб, заподiяних
крадiжкою, недостачею або втратою, визначення сум збиткiв здiйснюється вiдповiдно до постанови Kабiнету Мiнiстрiв України вiд
22.01.96 р. № 116 “Про затвердження Порядку визначення розмiру
збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей”.

При встановленнi недостач i втрат, якi виникли внаслiдок
зловживань, вiдповiднi матерiали протягом п’яти днiв пiсля встановлення недостач i втрат пiдлягають переданню до слiдчих органiв, а на суму виявлених недостач i втрат подається цивiльний
позов.
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Розділ 7.

Основи організації бухгалтерського
обліку і звітності
В розділі розглядаються наступні питання:
7.1. Нормативно-правове забезпечення ведення
бухгалтерського обліку
7.2. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї

7.1. Нормативно-правове забезпечення
ведення бухгалтерського обліку
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві регулюється законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV.
Згідно вказаного закону, бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з
дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві
належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів,
регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше
трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно
до законодавства та установчих документів.
Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
− введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
− користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку,
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зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку
діяльність без створення юридичної особи;
− ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
− самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання
звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця
форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на
підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.
Підприємство самостійно:
− визначає облікову політику підприємства;
− обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему
регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом про
бухгалтерський облік і звітність, та з урахуванням особливостей своєї
діяльності і технології обробки облікових даних;
− розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
− затверджує правила документообороту і технологію обробки
облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів
аналітичного обліку;
− може виділяти на окремий баланс філії, представництва,
відділення та інші відокремленні підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
Kерівник підприємства зобов’язаний створити необхідні
умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити
неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку
первинних документів.
Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення
обліку підприємства (далі — бухгалтер):
− забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних
методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені строки фінансової звітності;
− організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
− бере участь в оформлені матеріалів, пов’язаних з нестачою та
відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів
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підприємства;
− забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях,
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах
підприємства.
Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку
майна і зобов’язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка
утворюється відповідно до законодавства.
При організації і ведені бухгалтерського обліку підприємства
в своїй роботі керуються Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які являють собою нормативно-правові акти, затверджені
Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що
не суперечать міжнародним стандартам.
Міністерство фінансів України розробило і затвердило Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, наведені у табл. 7.1.
Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за №
291 було затверджено “План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій”, який на даний час повністю запроваджено у всіх
суб’єктах господарювання, які ведуть облік з використанням бухгалтерських рахунків.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та
фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України,
яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України відповідно до цього закону та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним казначейством України відповідно до законодавства.
Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт, (послуг),
передбачених угодою про розподіл продукції визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.
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Таблиця 7.1.
Національні стандарти бухгалтерського обліку
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Назва
Загальні вимоги до фінансової звітності
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Виправлення помилок та зміни у
фінансових звітах
Основні засоби
Нематеріальні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість
Зобов’язання
Фінансові інвестиції
Фінансові інструменти
Оренда
Дохід
Витрати
Податок на прибуток
Будівельні контракти
Об’єднання підприємств
Kонсолідована фінансова звітність
Вплив змін валютних курсів
Вплив інфляції
Розкриття інформації фідносно
пов`язаних сторін
Прибуток на акцію
Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємництва
Виплати працівникам
Необоротні активи, утримані для
продажу, та припинена діяльність
Зменшення корисності активів
Фінансова звітність за сегментами
Біологічні активи
Фінансові витрати
Інвестиційна нерухомість

№ наказу Мінфіну і дата
затвердження
№87 від 31.03.1999 р.
№87 від 31.03.1999 р.
№87 від 31.03.1999 р.
№87 від 31.03.1999 р.
№87 від 31.03.1999 р.
№137 від 28.05.1999 р.
№92 від 27.04.2000 р.
№242 від 18.10.1999 р.
№246 від 20.10.1999 р.
№237 від 08.10.1999 р.
№20 від 31.01.2000 р.
№91 від 26.04.2000 р.
№559 від 30.11.2001 р.
№181 від 28.07.2000 р.
№290 від 29.11.1999 р.
№318 від 31.12.1999 р.
№353 від 28.12.2000 р.
№205 від 28.04.2001 р.
№163 від 07.07.1999 р.
№176 від 30.07.1999 р.
№193 від 10.08.2000 р.
№147 від 28.02.2002 р.
№303 від 18.06.2001 р.
№344 від 16.07.2001 р.
№39 від 25.02.2000 р.
№601 від 28.10.2003 р.
№617 від 07.11.2003 р.
№817 від 24.12.2004 р.
№412 від 19.05.2005 р.
№790 від 18.11.2005 р.
№415 від 28.04.2006 р.
№779 від 02.07.2007 р.
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7.2. Фінансова звітність, її склад та
вимоги до неї
На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність.
Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року
№ 87 було затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.
Цим Положенням (стандартом) визначається мета, склад і
принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і
розкриття її елементів.
Норми цього Положення (стандарту) треба застосовувати до
фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних
осіб (далі — підприємств) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.

Мета фінансової звітності
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам
для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації
про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.
Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:
− придбання, продажу та володіння цінними паперами;
− участі в капіталі підприємства;
− оцінки якості управління;
− оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;
− забезпеченості зобов’язань підприємства;
− визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
− регулювання діяльності підприємства;
− інших рішень.
Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх
конкретних інформаційних потреб.
Форми фінансової звітності підприємства (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України за
погодженням з Державним комітетом статистики України.
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Склад та елементи фінансової звітності
Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний
капітал і приміток до звітів.
Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати і
фінансові результати діяльності підприємства.
Звіт про власний капітал — звіт, який відображає зміни у
складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.
Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності
підприємства у звітному періоді.
Для суб’єктів малого підприємства і представництв іноземних
суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність
у складі балансу і звіту про фінансові результати.
Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).
Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:
− існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;
− оцінка статті може бути достовірно визначена.
До фінансової звітності включаються показники діяльності
філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів
підприємства.

Звітний період
Звітним періодом до складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього
дня звітного періоду.
Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний
період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Перший звітний період новоствореного підприємства може
бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців.
Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку
року до моменту ліквідації.
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Якісні характеристики фінансової звітності
Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути
дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами
за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті
цієї інформації.
Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу
вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація,
наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить
помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
− фінансові звіти підприємства за різні періоди;
− фінансові звіти різних підприємств.
Передумовою звітності є наведення відповідної інформації
попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику
і її зміни.
Установлення і зміни облікової політики підприємства
здійснюється за рішенням власника (власників) або уповноваженого
органу (посадової особи).

Принципи підготовки фінансової звітності
Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням
таких принципів:
− автономність підприємства, яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому
особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у
фінансовій звітності підприємства;
− безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і
зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його
діяльність триватиме далі;
− періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
− історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріорітет
оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
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− нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для
визначення фінансового результату звітного періоду треба зіставити
доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку
і звітності у момент їх виникнення, належно від часу надходження і
сплати грошей;
− повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються
на її основі;
− послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової
політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій
звітності;
− обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в
бухгалтерському обліку, повинні запобігати зниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
− превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з
юридичної форми;
− єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій
звітності в єдиній грошовій одиниці.

Розкриття інформації у фінансовій звітності
Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити данні про:
− підприємство;
− дату звітності та звітний період;
− валюту звітності та одиницю її виміру;
− відповідну інформацію щодо звітного та попереднього
періоду;
− облікову політику підприємства та її зміни;
− консолідацію фінансових звітів;
− припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
− обмеження щодо володіння активами;
− участь у спільних підприємствах;
− виявлення помилки окремих років та пов’язані з ними коригування;
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− переоцінку статей фінансових звітів;
− іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними
положеннями (стандартами).
Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у
фінансовій звітності, включає:
− назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження
підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу
офісу);
− короткий опис основної діяльності підприємства;
− назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
− середню чисельність персоналу підприємства протягом
звітного періоду.
Kожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку
наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період,
за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду,
передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки
цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій
відображенні елементи звітності, та одиниця її виміру.
Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати
причини цього та методи, що були використанні для проведення
фінансових звітів з однієї валюти в іншу.
Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
− принципів оцінки статей звітності;
− методів обліку щодо окремих статей звітності.
Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.
У примітках до фінансових звітів треба розкривати:
− облікову політику підприємства;
− інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових
звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями
(стандартами);
− інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності,
потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
Фінансову звітність підписують керівник та Головний бухгалтер підприємства.
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Kонсолідована та заведена фінансова звітність
Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та
подавати консолідовану фінансову звітність.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до
сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном
підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних
звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх
підприємств, що належать до сфери їх управління.
Зазначені органи також окремо складають зведену фінансову
звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.
Об’єднання підприємств, крім власної звітності, складають і
подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до складу, якщо передбачено установчими документами
об’єднань підприємств відповідно до законодавства.

Подання та оприлюднення фінансової звітності
Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну
фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовими колективами на їх вимогу, власникам (засновникам)
відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим
Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Термін подання
фінансової звітності встановлюється Kабінетом Міністрів України.
Фінансова звітність підприємств не становить комерційної
таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.
Відкриті акціонерні товариства, підприємства — емітенти
облігації, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні
пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи — зобов’язані не пізніше 1 червня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом
публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді
окремих друкованих видань.
У разі ліквідації підприємства ліквідаційна комісія складає
ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законом, публікує
його протягом 45 днів.
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ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
Розділ 1.

Облік основних засобів
і нематеріальних активів
В розділі розглядаються наступні питання:
1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка
1.2. Нематеріальні активи, їх класифікація і
оцінка
1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних
засобів і нематеріальних активів
1.4. Облік наявності і руху основних засобів і
нематеріальних активів
1.5. Облік операційної і фінансової оренди основних засобів
1.6. Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів
1.7. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів

1.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка
На виконання Програми реформування системи бухгалтерського облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, затвердженої
постановою Kабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 жовтня 1998 року №
1706, та рiшення Урядового комiтету економiчного розвитку вiд 3 березня 2000 року № 2/3 було затверджено наказом Міністерства
фінансів України №92 від 27.04.2000 р. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби” (далi — Положення (стандарт) 7).
Положення (стандарт) 7 “Основнi засоби” визначає методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про
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основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи (далi — основнi
засоби), а також розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi.
Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi —
пiдприємства) усiх форм власностi (крiм бюджетних установ).
Положення (стандарт) 7 не поширюється на:
Операції з біологічними активами, які пов'язані із
сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу,
особливості обліку яких визначаються іншими положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку.
Невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких
визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку.
Основні засоби, що утримуються з метою продажу,
особливості обліку яких визначаються іншими положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку.
Інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з
одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком
суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у
підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та
приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан,
придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену
законодавством рекультивацію порушених земель).
Основнi засоби — матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує
з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв,
надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
Об’єкт основних засобiв — закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений комплекс конструктивно
з’єднаних предметiв одного або рiзного призначення, що мають для
їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та
єдиний фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати
свої функцiї, а комплекс — певну роботу тiльки в складi комплексу, а
не самостiйно.
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Якщо один об’єкт основних засобiв складається з частин, якi
мають рiзний строк корисного використання (експлуатацiї), то кожна
з цих частин може визнаватися в бухгалтерському облiку як окремий
об’єкт основних засобiв.
Група основних засобiв — сукупнiсть однотипних за технiчними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матерiальних активiв.
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує
iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Основні засоби можна згрупувати за наступними ознаками:
- за галузевою ознакою;
- за функціональним призначенням;
- за використанням;
- за ознакою належності.
За галузевою ознакою основні засоби поділяються на: промислові, сільськогосподарські, будівельні, транспортні, зв’язку.
Наявність тих або інших засобів на конкретному підприємстві пов’язана із напрямком його діяльності, а також із роботою
допоміжних і обслуговуючих виробництв.
За функціональним призначенням основні засоби поділяються на виробничі та невиробничі.
Виробничими є ті основні засоби, які приймають безпосередньо участь у процесі виробництва і пов’язані із створенням конкретного продукту, виконанням робіт та наданням послуг. Вони представлені будівлями, спорудами, машинами, станками, устаткуванням та ін.
Основні засоби, які не приймають безпосередньо участі у
процесі виробництва, робота яких спрямована на забезпечення
соціальних і культурно-побутових потреб працівників підприємства,
називаються невиробничими. Невиробничі основні засоби представлені будинками культури, спортивними комплексами, дитячими дошкільними закладами, пральнями, лазнями, перукарнями та ін., які є
власністю підприємства і використовуються у невиробничій сфері.
За використанням основні засоби поділяються на діючі та
недіючі.
Діючими є основні засоби, які приймають участь у роботі
підприємства на даний час.
Недіючими, в свою чергу, є основні засоби, які не використовуються в даний період в господарській діяльності у зв’язку із тимчасовою консервацією або очікуванням часу введення їх в експлуатацію.
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Рис. 1.1. Групування основних засобів за галузевою ознакою, за
функціональним призначенням, за використанням та ознакою належності.

За ознакою належності основні засоби поділяються на
власні та орендовані.
Власні основні засоби являються безпосередньо власністю
підприємства і мають джерело свого утворення (внесок засновника
до Статутного капіталу, заборгованість перед постачальниками,
цільове фінансування і цільові надходження та ін.).
Основні засоби, які використовуються на підприємстві, але не
є його власністю, називаються орендованими. Треба зауважити, що з
метою виключення можливості подвійного обліку одних і тих же засобів, у орендодавця орендовані основні засоби обліковуються на балансовому, а у орендаря на позабалансовому рахунку.
Групування основних засобів за галузевою ознакою, функціональним призначенням, використанням та ознакою належності
зображено схематично на рис. 1.1.
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Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за такими групами:
1. Основнi засоби:
1.1. Земельнi дiлянки.
1.2. Kапiтальнi витрати на полiпшення земель.
1.3. Будинки, споруди та передавальнi пристрої.
1.4. Машини та обладнання.
1.5. Транспортнi засоби.
1.6. Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi).
1.7. Тварини.
1.8. Багаторiчнi насадження.
1.9. Iншi основнi засоби.
2. Iншi необоротнi матерiальнi активи:
2.1. Бiблiотечнi фонди.
2.2. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
2.3. Тимчасовi (нетитульнi) споруди.
2.4. Природнi ресурси.
2.5. Iнвентарна тара.
2.6. Предмети прокату.
2.7. Iншi необоротнi матерiальнi активи.
Пiдприємства можуть установлювати вартiснi ознаки предметiв,
що входять до складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку
підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 р. (із змінами та доповненнями) передбачено поділ із 01.01.2003 р. основних засобів на
слідуючі групи:
група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини
(квартири і місця загального користування), вартість капітального
покращення землі;
група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини)
до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування
та приладдя до них;*
* Слова “включаючи електронно-обчислювальні машини,
інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні
системи, телефони, мікрофони і рації” виключені.
група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп
1, 2 і 4.
група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини
для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення,
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пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші
інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоційнних товарів (предметів).
До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані
(виготовлені) після 1 січня 2003 р. (а також витрати на їх покращення).

Увага! Враховуючи зміни, які періодично
відбуваються у законодавсті, класифікація основних засобів
з метою оподаткування у майбутньому може змінюватися!
Розрізняють наступні види вартості основних засобів:
− первісна;
− переоцінена;
− ліквідаційна;
− залишкова.
Первiсна вартiсть — iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi
iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання
(створення) необоротних активiв.
Переоцiнена вартiсть — вартiсть необоротних активiв пiсля
їх переоцiнки.
Лiквiдацiйна вартiсть — сума коштiв або вартiсть iнших активiв, яку пiдприємство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання (експлуатацiї), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем
(лiквiдацiєю).
Залишкова вартість визначається як різниця між первісною
(переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу. Залишкова
вартість основних засобів, поряд із первісною, знаходить своє відображення у балансі підприємства. Натомість у валюту (підсумок) балансу
включається лише їх залишкова вартість. Залишкова вартість об’єктів
постійно зменшується внаслідок їх зносу.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс
пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.
Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв складається з
таких витрат:
− суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв);
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− реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що
здiйснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт
основних засобiв;
− суми ввiзного мита;
− суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням)
основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству);
− витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв; витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою.
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості
основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за
рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до
собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати.
Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з
одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком
суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у
підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та
приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан,
придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену
законодавством рекультивацію порушених земель).
Первiсна вартiсть об’єктiв основних засобiв, зобов’язання за якi
визначенi загальною сумою, визначається розподiлом цiєї суми пропорцiйно до справедливої вартостi окремого об’єкта основних засобiв.
Первiсна вартiсть безоплатно отриманих основних засобiв дорiвнює їх справедливiй вартостi на дату отримання.
Первiсною вартiстю основних засобiв, що внесенi до статутного капiталу пiдприємства, визнається погоджена засновниками
(учасниками) пiдприємства їх справедлива вартiсть.
Первiсна вартiсть об’єктiв, переведених до основних засобiв
з оборотних активiв, товарiв, готової продукцiї тощо дорiвнює її
собiвартостi, яка визначається згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку 9 “Запаси” та 16 “Витрати”.
Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв, отриманого в
обмiн на подiбний об’єкт, дорiвнює залишковiй вартостi переданого
об’єкта основних засобiв. Якщо залишкова вартiсть переданого
об’єкта перевищує його справедливу вартiсть, то первiсною вартiстю
об’єкта основних засобiв, отриманого в обмiн на подiбний об’єкт, є
справедлива вартiсть переданого об’єкта з включенням рiзницi до витрат звiтного перiоду.
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Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв, придбаного в
обмiн (або частковий обмiн) на неподiбний об’єкт, дорiвнює справедливiй вартостi переданого об’єкта основних засобiв, збiльшенiй
(зменшенiй) на суму грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що була передана (отримана) пiд час обмiну.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням об’єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об’єкта. Залишкова вартiсть основних засобiв зменшується у
зв’язку з частковою лiквiдацiєю об’єкта основних засобiв.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх економiчних вигод вiд його використання, включаються до складу витрат.
Пiдприємство переоцiнює об’єкт основних засобiв, якщо його
залишкова вартiсть значно (бiльш як на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд
справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об’єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об’єкт.
Переоцiнена первiсна вартiсть та сума зносу об’єкта основних
засобiв визначається множенням вiдповiдно первiсної вартостi i суми
зносу об’єкта основних засобiв на iндекс переоцiнки. Iндекс переоцiнки визначається дiленням справедливої вартостi об’єкта, який переоцiнюється, на його залишкову вартiсть.
Якщо залишкова вартiсть об’єкта основних засобiв дорiвнює
нулю, то його переоцiнена залишкова вартiсть визначається додаванням справедливої вартостi цього об’єкта до його первiсної (переоцiненої) вартостi без змiни суми зносу об’єкта. При цьому до таких
об’єктів, що продовжують використовуватися, обов’язково
визначається ліквідаційна вартість.
Вiдомостi про змiни первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв заносяться до регiстрiв їх аналiтичного облiку.
Сума дооцiнки залишкової вартостi об’єкта основних засобiв
включається до складу додаткового капiталу, а сума уцiнки — до
складу витрат, крiм випадкiв:
– у разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої)
дооцiнки об’єкта основних засобiв) перевищення суми попереднiх
уцiнок об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi над сумою попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i вигід від
вiдновлення його корисностi, сума чергової (останньої) дооцiнки, але
не бiльше зазначеного перевищення включається до складу доходiв
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звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) дооцiнки
бiльше зазначеного перевищення) спрямовується на збiльшення
iншого додаткового капiталу;
– у разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої)
уцiнки об’єкта основних засобiв) перевищення суми попереднiх дооцiнок об’єкта i вигід від вiдновлення його корисностi над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi сума чергової (останньої) уцiнки, але не
бiльше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення
iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) уцiнки бiльше зазначеного перевищення) включається до витрат звiтного перiоду.
При вибуттi об’єктiв основних засобiв, якi ранiше були переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта основних засобiв
включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу.
Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього
об'єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у
сумі, пропорційній нарахуванню амортизації включатися до складу
нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового
капіталу. При цьому, до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що
відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок
об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів.

1.2. Нематеріальні активи, їх класифікація
та оцінка
На виконання Програми реформування бухгалтерського
облiку iз застосуванням мiжнародних стандартiв, наказом Міністерства фінансів України №242 від 8.10.1999 р. затверджено Положення
(стандарт) бухгалтерського облiку 8 “Нематерiальнi активи” (далi —
Положення (стандарт) 8).
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Положення (стандарт) 8 визначає методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi активи та
розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi —
пiдприємства) усiх форм власностi (крiм бюджетних установ).
Це Положення (стандарт) не поширюється на гудвiл, та операцiї з нематерiальними активами, особливостi облiку яких визначаються iншими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Нематерiальний актив — немонетарний актив, який не має
матерiальної форми, може бути iдентифiкований та утримується
пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року (або одного операцiйного циклу, якщо вiн перевищує один
рiк) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання
в оренду iншим особам.
Група нематерiальних активiв — сукупнiсть однотипних за
призначенням та умовами використання нематерiальних активiв.
Дослiдження — запланованi пiдприємством дослiдження,
якi проводяться ним уперше з метою отримання i розумiння нових
наукових та технiчних знань.
Розробка — застосування пiдприємством результатiв
дослiджень та iнших знань для планування i проектування нових або
значно вдосконалених матерiалiв, приладiв, продуктiв, процесiв, систем
або послуг до початку їхнього серiйного виробництва чи використання.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться
щодо кожного об’єкта за такими групами:
- права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище тощо);
- права користування майном (право користування земельною дiлянкою, відповідно до земельного законодавства, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо);
- права на комерційні позначення (права на торговельні марки
(знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо);
- права на об'єкти промислової власності (право на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці,
у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
- авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для
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електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних),
виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій
мовлення тощо);
- незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;
- iншi нематерiальнi активи (право на провадження дiяльностi, використання економiчних та iнших привiлеїв тощо).
Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартiсть
може бути достовiрно визначена.
Нематерiальний актив, отриманий в результатi розробки, слiд
вiдображати в балансi за умов, якщо пiдприємство має:
- намiр, технiчну можливiсть та ресурси для доведення нематерiального активу до стану, у якому вiн придатний для реалiзацiї або використання;
- можливiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд
реалiзацiї або використання нематерiального активу;
- iнформацiю для достовiрного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематерiального активу.
Якщо нематерiальний актив не вiдповiдає вказаним критерiям визнання, то витрати, пов’язанi з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звiтного перiоду, протягом якого
вони були здiйсненi без визнання таких витрат у майбутньому нематерiальним активом.
Не визнаються нематеріальним активом, а пiдлягають
вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi:
– витрати на дослiдження;
– витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв;
– витрати на рекламу та просування продукцiї на ринку;
– витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення
пiдприємства або його частини;
– витрати на пiдвищення дiлової репутацiї пiдприємства, вартiсть видань, та витрати на створення торгових марок
(товарних знаків).
Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на
баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу
складається з:
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− цiни (вартостi) придбання (крiм отриманих торговельних
знижок);
− мита;
− непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню;
− iнших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням
та доведенням до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням.
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості
нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково
за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"
Первiсна вартiсть нематерiального активу, придбаного в результатi обмiну на подiбний об’єкт, дорiвнює залишковiй вартостi переданого нематерiального активу. Якщо залишкова вартiсть переданого об’єкта перевищує його справедливу вартiсть, то первiсною
вартiстю нематерiального активу, отриманого в обмiн на подiбний
об’єкт, є його справедлива вартiсть iз включенням рiзницi до фiнансових результатiв (витрат) звiтного перiоду.
Первiсна вартiсть нематерiального активу, придбаного в
обмiн (або частковий обмiн) на неподiбний об’єкт, дорiвнює справедливiй вартостi переданого нематерiального активу, збiльшенiй (зменшенiй) на суму грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що була передана (отримана) пiд час обмiну.
Первiсною вартiстю безоплатно отриманих нематерiальних активiв є їх справедлива вартiсть на дату отримання.
Первiсною вартiстю нематерiальних активiв, що внесенi до
статутного капiталу пiдприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) пiдприємства їх справедлива вартiсть.
Нематерiальнi активи, отриманi внаслiдок об’єднання
пiдприємств, оцiнюються за їх справедливою вартiстю.
Первiсна вартiсть окремого об’єкта нематерiальних активiв,
сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподiлу сплаченої суми пропорцiйно до справедливої вартостi кожного з придбаних
об’єктiв.
Первiсна вартiсть нематерiального активу, створеного
пiдприємством, включає:
− прямi витрати на оплату працi;
− прямi матерiальнi витрати;
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− iншi витрати, безпосередньо пов’язанi iз створенням цього
нематерiального активу та приведенням його до стану придатностi
для використання за призначенням (оплата реєстрацiї юридичного
права, амортизацiя патентiв, лiцензiй тощо).
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшується на
суму витрат, пов’язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i пiдвищенням їх можливостей та строку використання, якi
сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об’єкта в придатному для використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його використання,
включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Пiдприємство може здiйснювати переоцiнку за справедливою
вартiстю на дату балансу тих нематерiальних активiв, щодо яких
iснує активний ринок. У разi переоцiнки окремого об’єкта нематерiального активу слiд переоцiнювати всi iншi активи групи, до якої
належить цей нематерiальний актив (крiм тих, щодо яких не iснує активного ринку).
Активний ринок — ринок, якому притаманнi такi умови:
− предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є
однорiдними;
− у будь-який час можна знайти зацiкавлених продавцiв i покупцiв;
− iнформацiя про ринковi цiни є загальнодоступною.
Якщо пiдприємством проведена переоцiнка об’єктiв групи
нематерiальних активiв, то надалi вони пiдлягають щорiчнiй переоцiнцi.
Переоцiнена первiсна вартiсть та знос об’єкта нематерiального активу визначаються як добуток вiдповiдно первiсної вартостi
або зносу та iндексу переоцiнки. Iндекс переоцiнки визначається
дiленням справедливої вартостi об’єкта, який переоцiнюється, на
його залишкову вартiсть.
Якщо залишкова вартiсть об’єкта нематерiальних активiв
дорiвнює нулю, то його переоцiнена залишкова вартiсть визначається
додаванням справедливої вартостi цього об’єкта до його первiсної
(переоцiненої) вартостi без змiни суми зносу об’єкта.
Вiдомостi про змiни первiсної вартостi та суми зносу нематерiальних активiв заносяться до регiстрiв їх аналiтичного облiку.
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Сума дооцiнки залишкової вартостi об’єкта нематерiальних
активiв вiдображається у складi додаткового капiталу, а сума уцiнки
— у складi витрат звiтного перiоду, крiм випадкiв:
– у разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої)
дооцiнки об’єкта нематерiальних активiв) перевищення суми попереднiх уцiнок об’єкта i втрат вiд зменшення його корисностi над сумою попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i вигід
від вiдновлення його корисностi, сума чергової (останньої) дооцiнки,
але не бiльше зазначеного перевищення, включається до складу доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) дооцiнки бiльше зазначеного перевищення) спрямовується на
збiльшення iншого додаткового капiталу;
– у разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої)
уцiнки об’єкта нематерiальних активiв) перевищення суми попереднiх дооцiнок об’єкта i вигід від вiдновлення його корисностi над
сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта i втрат
вiд зменшення його корисностi сума чергової (останньої) уцiнки, але
не бiльше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення
iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової (останньої) уцiнки бiльше зазначеного перевищення) включається до витрат звiтного перiоду.
При вибуттi об’єктiв нематерiальних активiв, якi ранiше були
переоцiненi, перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об’єкта нематерiальних активiв включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним
зменшенням додаткового капiталу.
Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів може щомісяця (щокварталу, раз
на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації включатися
до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому, до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення
сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого
об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості
про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх
уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку,
заносяться до регістрів аналітичного обліку нематеріальних активів.
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1.3. Бухгалтерські рахунки по обліку основних
засобів і нематеріальних активів
Рахунок 10 “Основні засоби”
Рахунок 10 “Основні засоби” призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на
умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також
об’єктів інвестиційної нерухомості.
До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або
постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”.
За дебетом рахунку 10 “Основні засоби” відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю,
сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних
від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об`єкта основних засобів, за кредитом — вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а
також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, сума уцінки
основних засобів. За дебетом рахунку 10 “Основні засоби” також
відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену
законодавством рекультивацію порушених земель.
Рахунок 10 “Основні засоби” має такі субрахунки:
100 “Інвестиційна нерухомість”;
101 “Земельні ділянки”;
102 “Kапітальні витрати на поліпшення земель”;
103 “Будинки та споруди”;
104 “Машини та обладнання”;
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105 “Транспортні засоби”;
106 “Інструменти, прилади та інвентар”;
107 “Тварини”;
108 “Багаторічні насадження”;
109 “Інші основні засоби”.
На субрахунку 100 “Інвестиційна нерухомість” ведеться
облік наявності та руху об’єктів інвестиційної нерухомості.
На субрахунку 101 “Земельні ділянки” ведеться облік земельних ділянок, у тому числі отриманих державними (казенними)
та комунальними підприємствами на праві постійного користування.
На субрахунку 102 “Kапітальні витрати на поліпшення
земель” ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель
(меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).
На субрахунку 103 “Будинки та споруди” ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.
На субрахунках 104 “Машини та обладнання”, 105
“Транспортні засоби”, 106 “Інструменти, прилади та інвентар”
ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів,
інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини"
і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових
біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не
пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.
На субрахунку 109 “Інші основні засоби” ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10
“Основні засоби”.
Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного
об’єкту окремо.

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи”
Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух
інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі
об’єктів обліку на рахунку 10 “Основні засоби”.
За дебетом рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно
отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до
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збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта необоротних
матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу,
безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.
Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” має такі субрахунки:
111 “Бібліотечні фонди”;
112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”;
113 “Тимчасові (нетитульні) споруди”;
114 “Природні ресурси”;
115 “Інвентарна тара”;
116 “Предмети прокату”;
117 “Інші необоротні матеріальні активи”.
На субрахунку 111 “Бібліотечні фонди” ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.
На субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і
спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням
зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів, та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 113 “Тимчасові (нетитульні) споруди” ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.
На субрахунку 114 “Природні ресурси” ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).
На субрахунку 115 “Інвентарна тара” ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.
На субрахунку 116 “Предмети прокату” ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.
На субрахунку 117 “Інші необоротні матеріальні активи”
ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11
“Інші необоротні матеріальні активи”. На цьому субрахунку, зокрема
відображається вартість сценічно-постановочних предметів, вартість
завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).
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На цьому субрахунку, зокрема, орендар відображає вартість завершених капітальних інвестицій в об’єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо).
Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта цих активів.
Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому
місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх
вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість
у розмірі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на
субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу
відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і
112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132.

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про
них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.
За дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за
первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом —
вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 “Нематеріальні активи” має такі субрахунки:
121 “Права користування природними ресурсами”;
122 “Права користування майном”;
123 “Права на комерційні позначення”;
124 “Права на об’єкти промислової власності”;
125 “Авторське право та суміжні з ним права”;
127 “Інші нематеріальні активи”.
На субрахунку 121 “Права користування природними ресурсами” ведеться облік наявності об’єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною
та іншою інформацією про природне середовище.
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На субрахунку 122 “Права користування майном” ведеться облік наявності прав користування майном (право користування
земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду
приміщень тощо).
На субрахунку 123 “Права на комерційні позначення” ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові)
найменування тощо).
На субрахунку 124 “Права на об'єкти промислової власності” ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти
рослин, породи тварин, компонувания (топографії) інтегральних
мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).
На субрахунку 125 “Авторське право та суміжні з ним
права” ведеться облік наявності авторського права та суміжних з
ним прав (права на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні
програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми,
відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
На субрахунку 127 “Інші нематеріальні активи” ведеться
облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство
(права на здійснення діяльності, використання економічних та інших
привілеїв тощо).

Рахунок 15 “Kапітальні інвестиції”
Для обліку витрат на придбання або створення матеріальних
і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15
“Kапітальні інвестиції”.
Рахунок 15 “Kапітальні інвестиції” має такі субрахунки:
151 “Kапітальне будівництво”;
152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”;
153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”;
154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”;
155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних
активів”.
За дебетом рахунку 15 “Kапітальні інвестиції” відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом —
їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних
або створених нематеріальних активів тощо).
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На субрахунку 151 “Kапітальне будівництво” відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським,
так і підрядним способом для власних потреб підприємства.
На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що
підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для
фінансування вказаного будівництва.
Субрахунок 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення
власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби” (крім об’єктів будівництва та основного стада).
На субрахунку 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” відображаються витрати
підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення
власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.
На субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” відображаються витрати підприємства на придбання
або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 “Нематеріальні активи”.
На субрахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” ведеться облік витрат на придбання або
вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік
яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у тому
числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та
формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім
тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи").
Kошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі
в будівництві об’єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і
цільові надходження” із внесенням до аналітичного обліку відомостей
про пайовика і об’єкт будівництва. Після оформлення документів про
право власності пайовика на відповідну частку збудованого об’єкта й
приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.
Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві
об’єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових
коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Після одержання оформлених документів про право
власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну
частку збудованого об’єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.
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Зарахування на баланс власної частки збудованого об’єкта
відображається за дебетом рахунку 10 “Основні засоби” та кредитом
рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об’єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначена пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28
“Товари” та кредитом рахунку 15.
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться
відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими
об’єктами капітальних вкладень (інвентарними об’єктами).

1.4. Облік наявності і руху основних засобів
і нематеріальних активів
Наказом Міністерства статистики України № 352 від
29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”
затверджено і введено в дію з 1.01.1996 р. типові форми первинної
облікової документації з обліку наявності на підприємстві і руху основних засобів:
03-1 “Акт приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення)
основних засобiв”;
03-2 “Акт приймання-здачi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих об’єктiв”;
03-3 “Акт списання основних засобiв”;
03-4 “Акт на списання автотранспортних засобiв”;
03-5 “Акт N про установку, пуск та демонтаж будiвельної
машини”;
03-6 “Iнвентарна картка облiку основних засобiв”;
03-7 “Опис iнвентарних карток по облiку основних засобiв”;
03-8 “Kартка облiку руху основних засобiв”;
03-9 “Iнвентарний список основних засобiв”.
Для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів, для обліку введення їх в експлуатацію застосовується
“Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03–1).
При оформлені приймання основних засобів акт складається
в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною
комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника
підприємства (організації). Акт після його оформлення з прикладе186
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(указати, що саме потрібно)

(посада)

Різноробочий

(посада)

Kерівник цеху №2

(посада)

Експедитор

––
(посада)

(підпис)

––

(підпис)

= Тимчук Г.А.

(підпис)

(підпис)

= Шатренко

(підпис)

= Ткаченко

= Степаненко

(підпис)

Головний бухгалтер (бухгалтер)

= Петренко

(П.І.Б.)

Петренко М.П.

(П.І.Б.)

––

(П.І.Б.)

Тимчук Г.А.

(П.І.Б.)

Шатренко В.І.

(П.І.Б.)

Ткаченко В.П.

(П.І.Б.)

Степаненко Т.Т.

Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об’єкта “ 17 ” травня 2008 р.

здав

(посада)

Об’єкт основних засобів
Kерівник цеху №1
прийняв

Члени комісії

(посада)

Додаток. Перелік технічної документації Заводський паспорт № 3060
Голова комісії
Головний бухгалтер
= Петренко

Підсумки іспитів об’єкта Придатний до використання
Висновок комісії Ввести до складу основних засобів

Доробка не потрібна (потрібна) Не потрібна

(указати, що саме не відповідає)

Відповідає

Зворотний бік форми № ОЗ-1

Об’єкт технічним умовам відповідає (не відповідає)

Продовження зразку 1.1.

ною технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта,
передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним
бухгалтером та затверджується керівником підприємства (організації) або особами, на те уповноваженими. Типова форма документа “Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03–1) наведена у зразку 1.1.
Для обліку всіх видів основних засобів, що надійшли в експлуатацію, у бухгалтерії застосовується “Інвентарна картка обліку основних засобів” (форма № 03–6). Форма заповнюється в одному примірнику на основі “Акта приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № 03–1), технічної та
іншої документації.
В роздiлi “Kоротка iндивiдуальна характеристика об’єкта” записуються тiльки основнi якiснi та кiлькiснi показники об’єкта, а також найважливiшi прибудови, пристосування та приналежностi, що
вiдносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбiльш важливими для даного об’єкта якiсними показниками виключаючи дублювання даних, що є на пiдприємствi (органiзацiї), технiчної документацiї на даний об’єкт.
Типова форма “Інвентарна картка обліку основних засобів”
(форма № 03–6) наведена у зразку 1.2.
Треба зазначити, що надання об’єкту основних засобів інвентарного номера здійснюється як правило спираючись на номер бухгалтерського рахунку і субрахунку, на якому обліковується об’єкт. Наприклад, візьмемо деревообробний верстат, який за інформацію вищенаведених документів даного пункту теми було оприбутковано до
складу основних засобів на підприємстві ВО “Росток”. Як бачимо, його інвентарний номер (10408) включає перші три цифри (номер рахунку і субрахунку — 104). Наступні цифри (08) вказують номер даного об’єкта основних засобів у сукупності йому подібних. Технічна
сторона присвоєння певному об’єкту основних засобів інвентарного
номера полягає у нанесені на нього номера фарбою або прикріпленні
жетона із номером.
Поряд із інвентарними картками аналітичний облік основних
засобів здійснюється в книзі обліку основних засобів, або у Відомості 4-М, при спрощеній формі обліку (див. додаток А4). У книзі
або у відомості обліку основних засобів реєстрацію об’єктів основних засобів здійснюють у розрізі конкретних підрозділів
підприємства (цех № 1, цех №2 та інші) із розмежуванням їх за
обліковокласифікаційними групами (103 — будинки та споруди,
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Зразок 1.2.

191

Продовження зразку 1.2.

104 — машини та обладнання, 105 — транспортні засоби т. д.). Для розмежування приналежності інвентарних карток основних засобів до певного підрозділу використовують закладки, які виготовляються із картону або фанери. За допомогою них відокремлюють групи основних засобів одна від іншої у розрізі підрозділів підприємства.
Для реєстрацiї iнвентарних карток облiку основних засобiв
застосовується “Опис iнвентарних карток по облiку основних засобiв” (форма № 03-7). Опис складається в одному примiрнику бухгалтерiєю в цiлях контролю за зберiганням iнвентарних карток. Записи ведуться в розрiзi класифiкацiйних груп (видiв) основних засобiв.
Для облiку руху основних засобiв по класифiкацiйних групах
при ручнiй обробцi облiкової документацiї застосовується “Kартка
облiку руху основних засобiв” (форма № 03-8), яка заповнюється
на основi даних iнвентарних карток вiдповiдних груп (видiв) основних засобiв та звiряється з даними синтетичного облiку основних засобiв. На основi пiдсумкових даних цих карток заповнюються звiтнi
форми з руху основних засобiв.
Для пооб’єктного облiку основних засобiв за мiсцем їх знаходження (експлуатацiї) по матерiально-вiдповiдальних особах ведуть
“Iнвентарний список основних засобiв” (форма № 03-9).
Данi пооб’єктного облiку основних засобiв за мiсцями їх знаходження (експлуатацiї) повиннi бути тотожнi записам в iнвентарних
картках облiку основних засобiв, що ведуться в бухгалтерiї.
Типова форма “Інвентарний список основних засобів” (форма № 03–9), яка ведеться за місцем їх знаходження, експлуатації, наведена у зразку 1.3.
При оформленнi внутрiшнього перемiщення основних засобiв “Акт приймання — передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” виписується у двох примiрниках працiвником
вiддiлу (цеху) — здавальника. Перший примiрник з розпискою
одержувача та здавальника передається до бухгалтерiї, а другий —
вiддiлу (цеху) — здавальнику.
При передачi основних засобiв iншому пiдприємству (оренду) акт складається у двох примiрниках (для пiдприємства, що здає
та приймає основнi засоби).
За даними акту робляться відмітки в “Інвентарному списку основних засобів” підрозділу, з якого вибув об’єкт, а також вилучається
“Інвентарна картка обліку основних засобів” із сукупності об’єктів, які
обліковуються за даним підрозділом у бухгалтерії.
Пiдставою для вiдмiток у “Інвентарній картці обліку ос192
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Типова форма № 03-9
Затверджена
наказом Мiнстату України
вiд 29.12.1995 р. N 352
Kод за УKУД ________

найменування класифікаційної групи

_________________________________——————__________________________________________

відділ, цех, дільниця, лінія

Цех № 1 (виробництво столів)

ІНВЕНТАРНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
(за місцем їх знаходження, експлуатації)

Iдентифiкацiйний
код ЄДРПОУ _00547038__

______ВО “ Росток”_______
пiдприємство, органiзацiя

Зразок 1.3.

новних засобів” про вибуття об’єктiв основних засобiв при передачi
їх iншому пiдприємству (органiзацiї), а також про перемiщення в серединi пiдприємства є “Акт приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) основних засобiв” (форма № 03-1); при списаннi об’єкта
основних засобiв внаслiдок старiння чи зносу — “Акт на списання
основних засобiв” (форма № 03-3). Записи про закiнченi роботи по
добудовi, дообладнаннi, реконструкцiї та модернiзацiї, ремонту
об’єкта ведуться в картцi на пiдставi “Акта приймання-здачi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих об’єктiв” (форма
№ 03-2).
Для оформлення приймання-здачi основних засобiв iз ремонту, реконструкцiї та модернiзацiї застосовується “Акт прийманняздачi вiдремонтованих, реконструйованих та модернiзованих
об’єктiв” (форма № 03-2).
Акт, пiдписаний працiвником цеху (вiддiлу), що уповноважений на приймання основних засобiв, та представником цеху
(пiдприємства), який виконував ремонт, реконструкцiю та модернiзацiю, здають до бухгалтерiї пiдприємства (органiзацiї). Акт
пiдписується головним бухгалтером та затверджується керiвником
пiдприємства, органiзацiї чи особами на те уповноваженими. До
технiчного паспорта вiдповiдного об’єкта основних засобiв повиннi бути внесенi необхiднi змiни до характеристики об’єкта, пов’язанi iз
капiтальним ремонтом, реконструкцiєю та модернiзацiєю.
Якщо ремонт, реконструкцiю або модернiзацiю виконує стороннє пiдприємство, акт складають у двох примiрниках. Другий
примiрник передають пiдприємству, що виконав ремонт, реконструкцiю, модернiзацiю.
Типову форму “Акт приймання — здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № 03–2) наведено у зразку 1.4.
При значнiй змiнi якiсних та кiлькiсних показникiв в характеристицi об’єкта в результатi реконструкцiї (модернiзацiї), добудови та дообладнання попередню iнвентарну картку у випадку неможливостi вiдобразити в нiй всi показники, що характеризують реконструйований (модернiзований, дообладнаний (добудований)
об’єкт в цiлому, замiнюють новою. Стару iнвентарну картку зберiгають як довiдковий документ.
В будiвельно-монтажних органiзацiях для оформлення передачi, установки та пуску будiвельних машин та наступного їх демонтажу i передачi машинопрокатнiй базi застосовується “Акт про установку, пуск та демонтаж будiвельної машини” (форма № 03-5).
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Зразок 1.4.
ВО “Росток”

Типова форма № 03-2
Затверджена
наказом Мiнстату України
вiд 29.12.1995 р. № 352
Kод за УKУД____________
Затверджую

пiдприємство, органiзацiя
Iдентифiкацiйний
код ЄДРПОУ 00547038

= Іваненко / В.М. Іваненко
пiдпис, i., по б., прiзвище

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ЗДАЧI ВIДРЕМОНТОВАНИХ,
РЕКОНСТРУЙОВАНИХ ТА МОДЕРНIЗОВАНИХ
ОБ’ЄКТIВ
дата
код особи, яка код виду
номер
докумен- складання відповідає за операції
збереження
та
основних
засобів
1
Цех,

Дебет

16.01.2008
Kредит

–

–

Сума

1

2

3

4

5

Цех № 2

104

02

631

07

Номер

інвентар- заводний
ський

код
рахунок,
код
відділ, рахунок,
дільниця, субраху- аналітично- субраху- аналітичного обліку
нок
го обліку
нок
лінія
6

7

8

10402

480310

На замовлення № 27
Верстат універсальний ВУ–40 знаходився в
плановому/неплановому ремонтi (реконструкцiї, модернiзацiї) з 20.12.2007 р.
дата

по 16.01.2008
дата

р., а саме 28 днiв.

Передбаченi вiдомiстю дефектiв роботи по ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) виконанi повнiстю/не повнiстю

Повністю

вказати, що саме не виконано

По закiнченнi ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) об’єкт пройшов випробування
та зданий в експлуатацiю 16.01.2008 р.
дата
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Продовження зразку 1.4.
Зворотний бiк форми № 03-2
Змiни в характеристицi об’єкта, що визнанi реконструкцiєю, модернiзацiєю

–––––––––

Здав

Інженер

= Маскун

Т.М. Маскун .

посада

пiдпис

i., по б., прiзвище

Прийняв Kерівник

= Ткаченко

цеху №2

посада

пiдпис

В.П. Ткаченко .
i., по б., прiзвище

Довiдка
1. Kошторисна вартiсть фактично виконаного обсягу робiт: грн. ремонту

340 – 00 грн.

реконструкцiї, модернiзацiї

––––––

Kерiвник вiддiлу
2. Фактична вартiсть: грн.
ремонту
340 – 00
реконструкцiї, модернiзацiї
Головний бухгалтер

грн.

––––––––

= Петренко

Акт складається у двох примiрниках представником машинопрокатної бази та будiвельної дiльницi, що експлуатує будiвельнi машини та механiзми.
Типову форму “Акт про установку, пуск та демонтаж
будівельної машини” (форма № 03–5) наведено у зразку 1.5.
Для оформлення вибуття основних засобiв (крiм автотранспортних засобiв) при повному або частковому їх списаннi застосовується “Акт на списання основних засобiв” (форма № 03-3). Акт
складається у двох примiрниках комiсiєю, призначеною керiвником
пiдприємства, установи, органiзацiї, затверджується керiвником
пiдприємства (органiзацiї) або особою, на те уповноваженою. Перший примiрник акта передають до бухгалтерiї, другий залишається у
особи, вiдповiдальної за зберiгання основних засобiв та є пiдставою
для здачi на склад запчастин, що залишилися в результатi їх списання, а також матерiалiв, металобрухту i т.п.
196

Зразок 1.5.
ВО “Росток”

Типова форма № 03-5
Затверджена
наказом Мiнстату України
вiд 29.12.1995 р. № 352
Kод за УKУД __________

пiдприємство, органiзацiя
Iдентифiкацiйний
код ЄДРПОУ 00547038

АКТ № __24__
ПРО УСТАНОВКУ, ПУСК ТА ДЕМОНТАЖ БУДIВЕЛЬНОЇ МАШИНИ
вiд “ 17 ” квітня 2008 р.

Механiк

Валун А .З.

№5

буддiльницi

прiзвище, i., по б.

механік

представник машинопрокатної бази

.

Щир С.П.

посада, прiзвище, i., по б.

її технiк з безпеки

Сапенко В. Г.

.

прiзвище, i., по б.

склали цей акт про те, що машина бетономішалка Б М – 4
потужнiсть 10 кВт паспорт N 47035 iнвентарний N 104082
мiсце роботи __________ та допомiжнi пристосування та обладнання:
Найменування
БМ–4

Інвентарний №
104082

Потужність
10 кВт

Kількість
1

Встановленi та пiсля пробного пуску зданi дiльницi для експлуатацiї.
= Валун
Механiк будiвельної дiльницi
Представник машинопрокатної бази
= Щир
Технiк з безпеки
= Сапенко
Механiк

Зворотний бiк форми № 03-5

Валун А.З. . буддiльницi

прiзвище, i., по б.

та представник машинопрокатної бази

№5

механік Щир С.П.

посада, прiзвище, i., по б.

25 квітня 2008 р. склали цей акт про те, що вказана машина (агрегат)
25 квітня 2008 р. припинила роботу та демонтована.
Справна
При прийняттi машини (агрегата) виявилося
Вартiсть частин, яких не вистачає
–––––––––––
Вартiсть виправлення поломок, що сталися з вини
–––––––

посада, П, І., П.

за розпорядженням
Машина направлена

––––––––––––––

на машинопрокатну станцію

Механiк будiвельної дiльницi
Представник машинопрокатної бази

.

= Валун
= Щир
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Зразок 1.6.
ВО “Росток”

Типова форма № 03-3
Затверджена
наказом Мiнстату України
вiд 29.12.1995 р. № 352
Kод за УKУД
Затверджую

пiдприємство, органiзацiя
Iдентифiкацiйний
код ЄДРПОУ 00547038

= Іваненко

Цех № 3
(відділ, цех, дільниця, лінія)

(керівник підприємства)
“

АКТ НА СПИСАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ

Номер
документа

Дата
складання

1

11.02.2008

Сума
Цех,
Дебет
Kредит Сума зносу за
Номер
відділ,
даними
діль- раху- код раху- код
переоцінки ін- заводниця, нок, ана- нок, ана
на 200 р. вен- ський
лінія суб- лі- суб- літарпо документах ний
раху- тич- раху- тичпридбання
нок ного нок ного
обліобліку
ку
1

2

3

131

3

4

5

104

6

7

10 3000

8

–

11 ” лютого 2008 р.

9

Норми
амортизаційних
відрахувань
на
на
повне капітальний
відновлення ремонт

Kод
рахунка та норми
об’єкта ана- амортилітичного заційних
обліку (для відрахувіднесення
вань
амортизаційних відрахувань)
10
11

10410 3942

–

Kод виду
операції
–

12

–

13

3,75

Kомiсiя, призначена наказом (розпорядженням) вiд “ 3 ”
січня
зробила огляд електротрансформатора ТЕ – 5000.

2008 р. № 2

найменування об’єкта

В результатi огляду комiсiя встановила:
липня 1985 р.
1. Надiйшов на пiдприємство “ 10 ”
––––––––
2. Kiлькiсть ремонтiв –– на суму
3. Маса об’єкта за паспортом
300 кг
4. Наявнiсть дорогоцiнних металiв
–––––––––
5. Технiчний стан та причина списання
Неробочий внаслідок
Устаткування
вид

код

–

–

.
.

паводку

Рік випуску
(побудови)

Дата введення в
експлуатацію (місяць, рік)

Дата початку сплати за основні
засоби (місяць, рік)

1985

7.1985

–

Висновок комiсiї:
До використання не придатний
Додаток. Перелiк документiв, що додаються _______________________________________
Голова комiсiї Головний бухгалтер
Петренко М.П.
посада

Члени комiсiї

Експедитор
посада

Kерівник цеху № 2
посада
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.

= Петренко
пiдпис
_= Степаненко
пiдпис
_= Ткаченко
пiдпис

.

.

прiзвище i., по б.,

Степаненко Т.Т.
прiзвище i., по б.,

Ткаченко В.П.
прiзвище i.., по б.,

.

Продовження зразку 1.6.
Зворотний бiк форми № 03-3
Розрахунок результатiв списання об’єкта
Витрати на списання
Наймен
ування
документа

Статті
витрат

Сума,
грн

Надійшло від списання
Найменування
документа

1

2

3

4

Наряд

991

25–70

Накладна

Наряд

991

40–30

Накладна

Разом

991

66–00

–

Цінностей
вид
номенклатурний
номер
5
6

брухт
мідний
брухт
металевий

Кількість

Сума,
грн

7

8

20907

120 кг

120–00

20908

180 кг

90–00

–

–

210–00

і т.д.

–

Результати списання Виведено зі складу основних засобів .
У картцi 45 вибуття основних засобiв вiдмiчено “ 11 ” лютого 2008 р.

Витрати по списанню, а також вартiсть матерiальних цiнностей, що надiйшли вiд зносу та розборки будинкiв, споруд, демонтажу
обладнання i т.п. вiдображають в актi в роздiлi “Розрахунок результатiв списання об’єктiв”.
Типову форму “Акт на списання основних засобiв” (форма №
03-3) наведено у зразку 1.6.
Для оформлення списання автомобiля, вантажного чи легкового, причепа чи напiвпричепа, при їх лiквiдацiї застосовується “Акт
на списання автотранспортних засобiв” (форма № 03-4). Акт складається у двох примiрниках та пiдписується комiсiєю, що призначається керiвником автогосподарства (пiдприємства) i затверджується
керiвником пiдприємства (органiзацiї) чи особою, на те уповноваженою. Перший примiрник передається до бухгалтерiї, другий залишається у особи, вiдповiдальної за зберiгання основних засобiв, та є
пiдставою для здачi на склад матерiальних цiнностей та металобрухту, що залишився в результатi списання.
Витрати по списанню, а також вартiсть матерiальних цiнностей, що надiйшли вiд розборки автотранспортних засобiв, вiдображають в роздiлi “Розрахунок результатiв списання автомобiля (причепа,
напiвпричепа)”.
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Об’єкт основних засобiв вилучається з активiв (списується з
балансу) у разi його вибуття внаслiдок продажу, безоплатної передачi
або невiдповiдностi критерiям визнання активом.
Фiнансовий результат вiд вибуття б’єктiв основних засобiв
визначається вирахуванням з доходу вiд вибуття основних засобiв їх
залишкової вартостi, непрямих податкiв i витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобiв.
Регiстри аналiтичного облiку основних засобiв, що вибули,
додаються до документiв, якими оформленi факти вибуття основних
засобiв.
У разi часткової лiквiдацiї об’єкта основних засобiв його
первiсна (переоцiнена) вартiсть та знос зменшуються вiдповiдно на
суму первiсної (переоцiненої) вартостi та зносу лiквiдованої частини
об’єкта.

* * *
Враховуючи те, що по рахунку основних засобів здійснюється також облік тварин основного стада (на сільськогосподарських підприємствах), вкажемо на деякі особливості документального оформлення операцій із вказаною групою тварин.
Треба відмітити, що кожній тварині, яка входить до складу
основного стада, так як і будь-якому іншому об’єкту основних засобів, присвоюється інвентарний номер. Відображення наявності
тварин основного стада за місцем їх перебування здійснюється у
“Kнизі обліку руху худоби та птиці”. Надходження (переведення)
тварин із інших груп до основного стада здійснюється на підставі документа “Акт на переведення тварин із групи в групу”. В свою
чергу вибуття тварин із основного стада в результаті вибракування
здійснюється на підставі оформлення документів “Акт на вибраковку тварин із основного стада” або “Акт на вибуття тварин та
птиці (забій, прирізка, падіж)”. Інформація із актів переноситься у
“Kнигу обліку руху худоби та птиці”.
В кінці кожного місяця керівник підрозділу, де перебуває зазначена група тварин, передає до бухгалтерії “Звіт про рух худоби та
птиці”, який складений на підставі актів, що засвідчують збільшення
або зменшення основного стада на певну кількість тварин.
На підставі зазначеного звіту в бухгалтерії робляться відмітки
у “Відомість аналітичного обліку тварин”. За результатами заповненої відомості провадяться записи до журналів-ордерів №4 і №5, а при
спрощеній формі обліку у Відомості 2-М і 4-М (див. дод. А 2 і А 4).
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* * *
Що стосується нематеріальних активів, то Наказом
Міністерства фінансів України від 22.11.2004 р. № 732 затверджені типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів:
НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів";
НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів";
НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів".
Форма НА-1 "Акт введення в господарський оборот
об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних
активів" (див. зразок 1.7.) (далі — об'єкт права інтелектуальної власності) застосовується підприємствами, установами й організаціями
(далі — підприємства) незалежно від форм власності для оформлення
операцій із введення в господарський оборот і використанню окремих
придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності.
При оформленні введення в господарський оборот об'єкта
права інтелектуальної власності акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт приймальною комісією, призначеною
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво підприємством.
Акт заповнюється в одному примірнику на основі технічної,
науково-технічної та іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент тощо), підписується головою та членами
комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання
об'єкта права інтелектуальної власності.
При оформленні акта введення в господарський оборот
об'єкта права інтелектуальної власності у графі:
"Найменування та номер документа, що підтверджує майнові
права на об'єкт права інтелектуальної власності" — зазначається номер
патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту
на корисну модель, патент на промисловий зразок, номер свідоцтва на
знак для товарів і послуг, номер авторського свідоцтва тощо;
"Дата виникнення права" — зазначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення твору тощо;
"Власник об'єкта права інтелектуальної власності" — зазначається власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної влас201
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ності, свідоцтва, авторського права тощо, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд, має право давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання та передавати
право власності на об'єкт права інтелектуальної власності іншій
особі на підставі договору.
У рядку:
"Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот" — зазначається назва документації,
згідно з якою об'єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва та номер документа, що підтверджує введення такого об'єкта в господарський оборот (договір на використання
майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо);
"документ, який підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності" — вказується повна назва акта оцінки, номер та
дата складання акта.
В акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об'єкта, яка
містить докладний його опис і порядок використання, особливості і
переваги, зазначаються основні якісні та кількісні показники об'єкта
права інтелектуальної власності.
Оформлений акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи особою на те уповноваженою.
Форма НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (див. зразок
1.8.) застосовується для аналітичного обліку об'єктів права інтелектуальної власності, а також для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці та одній відповідальній за їх використання особі.
Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожен об'єкт чи
групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному примірнику на основі "Акта введення в господарський оборот
об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова форма № НА-1).
У рядку "Повна назва об'єкта права інтелектуальної власності
із зазначенням реквізитів" вказується назва об'єкта права інтелектуальної власності та назва документації, на підставі якої такий об'єкт введено в господарський оборот підприємства (договір на використання
майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір тощо).
У графі "Код субрахунку бухгалтерського обліку об'єкта права інтелектуальної власності" зазначається код субрахунку бухгалтерського обліку.
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У розділі "Характеристика об'єкта права інтелектуальної
власності за призначенням" наводяться лише основні, притаманні
цьому об'єкту ознаки або властивості. У випадку обліку групи
об'єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об'єкти, наводяться не за кожним об'єктом окремо,
а в цілому за всією групою об'єктів права інтелектуальної власності,
що враховуються в інвентарній картці.
Підставою для відміток в інвентарній картці про вибуття
об'єкта права інтелектуальної власності є "Акт вибуття (ліквідації)
об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (типова форма № НА-3).
Форма НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" (див.
зразок 1.9.) застосовується для оформлення вибуття таких об'єктів
при їх списанні (ліквідації). Акт складається у двох примірниках
комісією, призначеної наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого органу (посадової особи), який здійснює керівництво
підприємством, підписується головою та членами комісії, особою,
що була відповідальною за використання об'єкта права інтелектуальної власності, затверджується керівником підприємства чи особою на
те уповноваженою.
Залишкова вартість, яка наводиться в графі 13 акта вибуття
(ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності, визначається за
даними бухгалтерського обліку на останнє число місяця вибуття такого об'єкта як різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої
амортизації за період корисного використання.
У рядку "Правові умови вибуття (ліквідації) об'єкта права
інтелектуальної власності з господарського обороту" зазначаються
причини вибуття (закінчення терміну дії: майнових прав інтелектуальної власності, договору на використання майнових прав інтелектуальної власності, зберігання інформації щодо об'єктів права інтелектуальної власності як комерційної таємниці, ліцензійного договору; дострокове припинення ліцензійного договору тощо).
Перший примірник акта передається до бухгалтерії, другий
залишається у особи, що була відповідальною за використання
об'єкта права інтелектуальної власності.
Характеристика форми НА-4 "Інвентаризаційний опис
об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів" а також приклад оформлення документа (зразок 1.11.) представлений у підрозділі 1.7. частини 2.
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* * *
Треба зазначити, що основні засоби і нематеріальні активи
при надходжені на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестицій, облік яких безпосередньо ведуть на рахунку 15
“Kапітальні інвестиції”. При зарахуванні об’єкта до складу основних
засобів або нематеріальних активів здійснюються записи по дебету
рахунку 10 “Основні засоби” або 12 “Нематеріальні активи” та кредиту рахунку 15 “Kапітальні інвестиції”.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку основних засобів
і нематеріальних активів наведено у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку основних
засобів і нематеріальних активів
№
п/п

1

Зміст господарських
операцій
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік придбання або створення власними силами ОЗ і НА
63 “Розрахунки з 31 “Рахунки в
1. Проведено передоплату

2.

3.

4.

5.

постачальнику за основні
засоби і нематеріальні
активи, а також за виконані
роботи на капітальному
будівництві.
Відображено надходження
від постачальника придбаних основних засобів і
нематеріальних активів.
Відображено суму транспортних та посередницьких
послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів і
нематеріальних активів.
Прийнято згідно акту виконані підрядні роботи, виконані будівельною організацією на будівництві складу.
Відображено суму ПДВ
(податковий кредит) за

постачальниками та банках”
підрядниками”

15 “Kапітальні
інвестиції”

63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”

15 “Kапітальні
інвестиції”

68 “Розрахунки за
іншими
операціями”

15 “Kапітальні
інвестиції”

63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”

64 “Розрахунки за 63 “Розрахунки з
податками й
постачальниками
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Продовження таблиці 1.1.
1

2
операціями 2 і 4.

3
платежами”

6. Списано будівельні матері- 15 “Kапітальні
али на будівництво складу. інвестиції”

7. Нараховано заробітну плату 15 “Kапітальні
8.

9.

10.

11.

працівникам, зайнятим на
будівництві складу.
Проведено нарахування на
заробітну плату працівників
і віднесено їх на витрати по
будівництву складу.
Віднесено вартість робіт і
послуг допоміжних виробництв на витрати по будівництву складу.
Введено новозбудований
гараж або придбані основні
засоби та нематеріальні
активи згідно акту в
експлуатацію.
Відображено суму дооцінки
основних засобів і нематеріальних активів.

інвестиції”

15 “Kапітальні
інвестиції”
15 “Kапітальні
інвестиції”

4
та підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”
20 “Виробничі
запаси”
66 “Розрахунки за
виплатами
працівникам”
65 “Розрахунки за
страхуванням”
23 “Виробництво”

10 “Основні засоби” 15 “Kапітальні
12 “Нематеріальні
інвестиції”
активи”
10 “Основні засоби” 423 “Дооцінка
12 “Нематеріальні
активів”
активи”

Облік безкоштовно отриманих ОЗ і НА
12. Відображено вартість безплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів.
13. Відображено дохід у сумі
нарахованої амортизації по
безоплатно одержаних основних засобів і нематеріальних активів.

10 “Основні засоби” 424 “Безоплатно
12 “Нематеріальні
одержані необоактиви”
ротні активи”
424 “Безоплатно
745 “Дохід від
одержані необоротні безоплатно одерактиви”
жаних активів”

Облік надходження ОЗ і НА в якості внеску до статутного капіталу
14. Одержані основні засоби і 10 “Основні засоби”
нематеріальні активи в раху- 12 “ Нематеріальні
нок внеску частки засновни- активи ”
ка в статутному капіталі
(справедлива вартість,
46 “Неоплачений
узгоджена засновниками)
капітал ”
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46 “Неоплачений
капітал”

40 “Статутний
капітал”

Продовження таблиці 1.1.
1

2

3

4

Одержання ОЗ і НА в обмін на неподібні активи
15. Відображено собівартість
відпущеної готової продукції
або виробничих запасів
підприємству А
16. Відображена заборгованість
підприємства А за цінами
реалізації готової продукції
та виробничих запасів
17. Відображено суму ПДВ за
операцією 16
18. Відображено вартість
отриманих об'єктів основних
засобів і нематеріальних
активів від підприємства А
19. Відображено суму ПДВ за
операцією 18

90 “Собівартість
реалізації”
36 “Розрахунки з
покупцями та
замовниками”
70 “Доходи від
реалізації”
15 “Капітальні
інвестиції”

20 “Виробничі
запаси”
26 “Готова
продукція”
70 “Доходи від
реалізації”
64 “Розрахунки за
податками й
платежами”
63 “Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

64 “Розрахунки за 63 “Розрахунки з
податками й
постачальниками
платежами”
та підрядниками”
20. Проведено взаємозалік з
63 “Розрахунки з
36 “Розрахунки з
підприємством А як із
постачальниками та покупцями та
покупцем і постачальником підрядниками”
замовниками”
21. Уведені в експлуатацію
10 “Основні засоби” 15 “Капітальні
отримані від підприємства А 12 “Нематеріальні інвестиції”
основні засоби й
активи”
нематеріальні активи

Надходження ОЗ і НА в формі доходів
22. Одержані пені, штрафи, неустойки від інших підприємств у вигляді основних
засобів і нематеріальних
активів.
23. Одержано дивіденди від
інших підприємств у вигляді основних засобів і
нематеріальних активів.
24. Оприбутковано лишки основних засобів і нематеріальних активів, виявлених в
результаті інвентаризації.

10 “Основні засоби” 715 “Одержані
12 “Нематеріальні пені, штрафи,
неустойки”
активи”
10 “Основні засоби” 731 “Дивіденди
12 “Нематеріальні одержані”
активи”
10 “Основні засоби” 746 “Інші доходи
12 “Нематеріальні від звичайної
діяльності”
активи”
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Продовження таблиці 1.1.
1

2

3

4

Облік витрат на ремонти і модернізацію ОЗ
25. Відображено витрати на ре- 15 “Kапітальні
монт і модернізацію основ- інвестиції”
них засобів.

26. Відображено витрати на
ремонт основних засобів у
сумі, що не перевищує 10%
від сукупної балансової
вартості груп основних
фондів на початок звітного
року.
27. Відображено витрати на
ремонт основних засобів у
сумі, що перевищує 10% від
сукупної балансової вартості
груп основних фондів на
початок звітного року.

20 “Виробничі
запаси”
23 “Виробництво”
63 “Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”
15 “Kапітальні
інвестиції”

23 “Виробництво”
91 “Загальновиробничі витрати”
92 “Адміністративні
витрати”
93 “Витрати на збут”
94 “Інші витрати операційної діяльності”
10 “Основні засоби” 15 “Kапітальні
інвестиції”

Облік реалізації та списання ОЗ і НА
28. Відображено списання нарахованого зносу при вибутті основних засобів і
нематеріальних активів.
29. Відображено залишкову вартість об’єкта основних засобів
або нематеріальних активів:
− при їх реалізації

− при їх списанні
− при безповоротному
виведені з ладу об’єкта
внаслідок стихійного лиха.
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13 “Знос (амортизація) необоротних
активів”

10 “Основні
засоби”
12 “Нематеріальні
активи”

976 “Списання
необоротних
активів”
976 “Списання
необоротних
активів”
991 “Втрати від
стихійного лиха”

10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”

Продовження таблиці 1.1.
1

2

3

4

Передача ОЗ і НА в обмін на акції іншого підприємства
30. Списаний знос основних засобів і нематеріальних активів, що передаються в обмін
на акції іншого підприємства
31. Відображено обмін залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів на справедливу вартість
акцій іншого підприємства
32. Відображене перевищення
справедливої вартості отриманих акцій над залишковою вартістю переданих основних засобів і нематеріальних активів
33. Відображено перевищення
залишкової вартості переданих основних засобів і нематеріальних активів над вартістю отриманих акцій

13 “Знос (аморти- 10 “Основні
зація) необоротних засоби”
активів”
12 “Нематеріальні
активи”
14 “Довгострокові 10 “Основні
фінансові інвести- засоби”
ції”
12 “Нематеріальні
35 “Поточні фінан- активи”
сові інвестиції”
14 “Довгострокові 746 “Інші доходи
фінансові інвести- від звичайної діяції”
льності”
35 “Поточні фінансові інвестиції”
977 “Інші витрати 10 “Основні
звичайної діяльнос- засоби”
ті”
12 “Нематеріальні
активи”

Облік списання, а також безоплатної передачі ОЗ і НА,
вартість яких не повністю амортизована
34. Відображено знос основних
засобів і нематеріальних
активів, які списуються або
передаються безоплатно
35. Відображено залишкову
вартість основних засобів і
нематеріальних активів, які
списуються або передаються безоплатно
36. Відображено заборгованість перед бюджетом за
ПДВ від залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів, які списуються або передаються
безоплатно

13 “Знос (аморти- 10 “Основні зазація) необоротних соби”
активів”
12 “Нематеріальні активи”
44 “Нерозподілені 10 “Основні заприбутки (непособи”
криті збитки)”
12 “Нематеріальні активи”
44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)”

64 “Розрахунки
за податками й
платежами”
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1.5. Облік операційної і фінансової оренди
основних засобів
Нормативним документом, який визначає методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 14 “Оренда” (далі — Положення (стандарт) 14).
Норми Положення (стандарту) 14 застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi — пiдприємства) незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних установ).
Положення (стандарт) 14 не поширюється на:
1) оренднi угоди, пов’язанi з розвiдкою та використанням
природних ресурсiв (за винятком оренди земельних дiлянок);
2) угоди щодо використання авторських i сумiжних прав;
3) угоди щодо оренди цiлiсних майнових комплексiв.
4) на оцінку біологічних активів - об'єктів оренди, які
оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу згідно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".
Оренда — це господарська операція, яка передбачає надання
орендодавцем основних фондів у користування іншій юридичній або
фізичній особі на визначений строк, за цільовим призначенням та за
орендну плату.
Орендарем вважається юридична або фізична особа, яка взяла певний об’єкт в оренду, орендодавцем — юридична або фізична
особа, яка його передала.
Гарантована лiквiдацiйна вартiсть:
1) для орендаря — частина лiквiдацiйної вартостi, яка гарантується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;
2) для орендодавця — частина лiквiдацiйної вартостi, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною,
здатною за своїм фiнансовим станом вiдповiдати за гарантiєю.
Мiнiмальнi оренднi платежi — платежi, що пiдлягають
сплатi орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартостi
послуг та податкiв, що пiдлягають сплатi орендодавцю, i непередбаченої орендної плати), збiльшенi:
1) для орендаря — на суму його гарантованої лiквiдацiйної
вартостi;
2) для орендодавця — на суму його гарантованої лiквiдацiйної вартостi.
У разi можливостi та намiру орендаря придбати об’єкт оренди за цiною, нижчою за його справедливу вартiсть на дату придбан214

ня, мiнiмальнi оренднi платежi складаються з мiнiмальної орендної
плати за весь строк оренди та суми, яку слiд сплатити згiдно з угодою на придбання об’єкта оренди.
Невiдмовна орендна угода — орендна угода, за якою орендарем до початку строку оренди сплачено таку суму орендної плати,
яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку
оренди, або яка може бути розiрвана тiльки:
1) з дозволу орендодавця;
2) якщо вiдбулася певна непередбачена подiя;
3) у разi укладання орендарем нової угоди про оренду цього
самого активу або замiсть нього iншого аналогiчного за призначенням активу з тим самим орендодавцем.
Негарантована лiквiдацiйна вартiсть — частина лiквiдацiйної вартостi об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.
Непередбачена орендна плата — частина орендної плати,
яка не зафiксована конкретною сумою та розраховується iз застосуванням показникiв iнших, нiж строк оренди (обсяг продажу, рiвень
використання, iндекс iнфляцiї та цiн, ринковi ставки вiдсотка тощо).
Орендна ставка вiдсотка — ставка вiдсотка, за якою теперiшня вартiсть суми мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi дорiвнює справедливiй вартостi об’єкта
фiнансової оренди на початок строку оренди.
Початок строку оренди — дата, яка настає ранiше: дата
пiдписання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов’язань щодо основних положень угоди про оренду.
Ставка вiдсотка на можливi позики орендаря — ставка
вiдсотка, яку мав би сплачувати орендар за подiбну оренду або (якщо
цей показник визначити неможливо) ставка вiдсотка за позиками для
придбання подiбного активу (на той самий термiн та з подiбною гарантiєю) на початку строку оренди.
Строк оренди — перiод дiї невiдмовної орендної угоди, а також
перiод продовження цiєї угоди, обумовлений на початку строку оренди.
Суборенда — угода про передачу орендарем орендованого
ним об’єкта в оренду третiй особi.
Операційна оренда (лізинг) — це господарська операція
фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права
користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх
повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних фондів
їх власнику після закінчення строку дії орендної (лізингової) угоди.
Основні фонди, передані в операційну оренду (лізинг), залишаються у складі основних фондів орендодавця.
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Прийняті в оперативну оренду основні засоби і нематеріальні
активи зараховуються на позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи” за балансовою (залишковою) і первісною вартістю
орендодавця, що зазначається в договорі операційної оренди.
На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних
засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди
(лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.
Збільшення залишку рахунку 01 “Орендовані необоротні
активи” відбувається при прийнятті на облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані в
оперативну оренду, зменшення — при їх поверненні орендодавцю
та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за
орендовані необоротні активи на баланс.
Треба зауважити, що договір оренди, як правило, врегульовує питання лише строку оренди і орендної плати. Документом, за
допомогою якого оформляється передача об’єкта від орендодавця орендарю, а після закінчення строку дії оренди повернення об’єкта від орендаря до орендодавця, є форма № 03-1 “Акт приймання — передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.).
При передачі основних засобів іншому підприємству (в оренду) акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає
та приймає основні засоби).
Об’єкт операцiйної оренди вiдображається орендарем на позабалансовому рахунку бухгалтерського облiку за вартiстю, указаною в угодi про оренду.
Затрати орендаря на полiпшення об’єкта операцiйної оренди
(модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя
тощо), що приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються
орендарем як капiтальнi iнвестицiї у створення (будiвництво) iнших
необоротних матерiальних активiв.
Належна за користування об’єктом операцiйної оренди плата
визнається витратами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 16 “Витрати” з урахуванням способу одержання економiчних
вигод, пов’язаних iз використанням об’єкта операцiйної оренди.
Вартiсть i нарахування амортизацiї об’єкта операцiйної оренди вiдображається орендодавцем на рахунках бухгалтерського облiку
класу 1 “Необоротнi активи”.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається iншим операцiйним
доходом вiдповiдного звiтного перiоду.
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Витрати орендодавця з укладення угоди про операцiйну оренду
(юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими операцiйними витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
операційної оренди (операційного лізингу) наведено в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку операційної
оренди (операційного лізингу)
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік у орендодавця
1.

10 “Основні засоби” (в оренді)
949 “Інші витрати
операційної
діяльності”
949 “Інші витрати
операційної
діяльності”
64 “Розрахунки за
податками й
платежами”

10 “Основні
засоби”
13 “Знос (амортизація) необоротних активів”
685 “Розрахунки
з іншими
кредиторами”
685 “Розрахунки
з іншими
кредиторами”

377 “Розрахунки з
іншими
дебіторами”
713 “Дохід від
6.
операційної
оренди активів”
7.
30 “Kаса”
31 “Рахунки в
банках”
8. Віднесено на фінансові резуль- 713 “Дохід від
тати доходи від оренди активів операційної
оренди активів”
791 “Результат
9. Віднесено на фінансові
операційної
результати суму витрат
діяльності”
операційної діяльності
10 “Основні
10. Повернуто об’єкт основних
засоби”
засобів від орендаря до
орендодавця

713 “Дохід від
операційної
оренди активів”
64 “Розрахунки
за податками й
платежами”
377 “Розрахунки
з іншими
дебіторами”
791 “Результат
операційної
діяльності”
949 “Інші витрати операційної
діяльності”
10 “Основні засоби” (в оренді)

2.
3.
4.

5.

Передано об’єкт основних
засобів в оренду
Проведено нарахування
амортизації по об’єкту,
переданому в оренду
Відображено витрати на оплату
послуг посередників, пов’язаних
з укладенням угоди про оренду
Відображено суму ПДВ від
вартості послуг посередників,
пов’язаних з укладанням угоди
про оренду
Відображено належну до
отримання суму орендної
плати
Відображено суму ПДВ із
суми, належної до отримання
орендної плати
Поступила орендна плата від
орендаря
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Продовження таблиці 1.2.
1

2

3

4

Облік у орендаря
11. Прийнято в операційну оренду 01 “Орендовані
об’єкт основних засобів
необоротні
активи”
(позабалансовий)
12. Нараховано належну до сплати 23 “Виробництво”
орендодавцю суму орендної
91 “Загальновиплати
робничі витрати”
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на
збут”
94 “Інші витрати
операційної
діяльності”
13. Відображено ПДВ із суми,
64 “Розрахунки за
належної до оплати оренподатками й
додавцю
платежами”
14. Перераховано суму орендної
685 “Розрахунки з
плати орендодавцю
іншими
кредиторами”
15. Повернуто орендодавцю
орендований об’єкт
—

—
685 “Розрахунки
з іншими
кредиторами”

685 “Розрахунки
з іншими
кредиторами”
30 “Kаса”
31 “Рахунки в
банках”
01 “Орендовані
необоротні активи” (позабалансовий)

Фінансова оренда (лізинг) — це господарська операція
фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк, що не перевищує строку
повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі фонди орендарю.
Основні фонди, передані у фінансову оренду (лізинг), включаються до складу основних фондів орендаря.
Орендар вiдображає в бухгалтерському облiку одержаний у
фiнансову оренду об’єкт одночасно як актив i зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцiнкою: справедливою вартiстю
активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних орендних платежiв.
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Рiзниця мiж сумою мiнiмальних орендних платежiв та вартiстю об’єкта фiнансової оренди, за якою вiн був вiдображений у
бухгалтерському облiку орендаря на початку строку фiнансової оренди, є фiнансовими витратами орендаря i вiдображуються у бухгалтерському облiку i звiтностi лише в сумi, що вiдноситься до звiтного
перiоду. Розподiл фiнансових витрат мiж звiтними перiодами протягом строку оренди здiйснюється iз застосуванням орендної ставки
вiдсотка на залишок зобов’язань на початок звiтного перiоду.
Якщо в угодi про фiнансову оренду не вказана орендна ставка вiдсотка, то для визначення теперiшньої вартостi суми мiнiмальних орендних платежiв i розподiлу фiнансових витрат орендар застосовує ставку вiдсотка на можливi позики орендаря.
Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди
призначений рахунок 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”.
Рахунок 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди” має
такі субрахунки:
531 “Зобов’язання з фінансової оренди”;
532 “Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів”.
За кредитом рахунку 53 “Довгострокові зобов’язання з оренди” відображається нарахування заборгованості перед орендодавцем за
одержані об’єкти довгострокової оренди, за дебетом — її погашення,
переведення до короткострокових зобов’язань, списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та
об’єктом орендованих необоротних активів.
Затрати орендаря на полiпшення об’єкта фiнансової оренди (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо),
що приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно
очiкувалися вiд його використання, вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї, що включаються до вартостi об’єкта фiнансової оренди.
Амортизацiя об’єкта фiнансової оренди нараховується орендарем протягом перiоду очiкуваного використання активу.
Перiодом очiкуваного використання об’єкта фiнансової оренди є строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехiд права власностi на актив до орендаря) або коротший з двох
перiодiв — строк оренди, або строк корисного використання об’єкта
фiнансової оренди (якщо переходу права власностi на об’єкт фiнансової оренди пiсля закiнчення строку оренди не передбачено).
Метод нарахування амортизацiї об’єкта фiнансової оренди
визначається орендарем вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби” та 8 “Нематерiальнi активи”.
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Орендодавець вiдображає в бухгалтерському облiку наданий
у фiнансову оренду об’єкт як дебiторську заборгованiсть орендаря в
сумi мiнiмальних орендних платежiв i негарантованої лiквiдацiйної
вартостi за вирахуванням фiнансового доходу, що пiдлягає отриманню, з визнанням iншого доходу (доходу вiд реалiзацiї необоротних
активiв). Одночасно залишкова вартiсть об’єкта фiнансової оренди
виключається з балансу орендодавця з вiдображенням у складi iнших
витрат (собiвартостi реалiзованих необоротних активiв).
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних орендних платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об’єкта фiнансової оренди та теперiшньою вартiстю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою вiдсотка, є фiнансовим доходом орендодавця.
Розподiл фiнансового доходу мiж звiтними перiодами протягом строку оренди здiйснюється iз застосуванням орендної ставки
вiдсотка на залишок дебiторської заборгованостi орендаря на початок звiтного перiоду.
Розподiл фiнансового доходу мiж звiтними перiодами протягом строку фiнансової оренди переглядається, якщо негарантована
лiквiдацiйна вартiсть зменшувалася.
Якщо орендодавцем є виробник об’єкта фiнансової оренди,
то дебiторська заборгованiсть орендаря вiдображається як сума визнаного доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї i теперiшньої негарантованої лiквiдацiйної вартостi об’єкта фiнансової
оренди одночасно з визнанням доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї. Дохiд виробника вiд реалiзацiї об’єкта фiнансової
оренди визнається за найменшою з двох оцiнок: справедливою
вартiстю цього об’єкта або теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв, обчисленою за ринковою ставкою вiдсотка.
Собiвартiсть реалiзованого об’єкта фiнансової оренди визначається за його балансовою вартiстю, зменшеною на теперiшню негарантовану лiквiдацiйну вартiсть, яка вiдноситься на збiльшення
дебiторської заборгованостi орендаря.
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних орендних платежiв i негарантованої лiквiдацiйної вартостi об’єкта фiнансової оренди та теперiшньою вартiстю вказаної суми є фiнансовим доходом орендодавця-виробника об’єкта фiнансової оренди.
Витрати орендодавця з укладання угоди про фiнансову оренду (юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди) визнаються iншими витратами того звiтного перiоду, у якому вони мали мiсце.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
фінансової оренди (фінансового лізингу) наведено у таблиці 1.3.
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Таблиця 1.3.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку фінансової
оренди (фінансового лізингу)
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік у орендодавця
1. Відображено балансову
вартість об’єкта, переданого в фінансову оренду
2. Нараховано
заборгованість орендарю
за об’єкт, переданий в
фінансову оренду
3. Відображено суму частини вартості орендованого
об’єкта, яка підлягає відшкодуванню орендарем в
кінці чергового періоду її
погашення
4. Відображено заборгованість орендаря по сплаті
відсотків, яка виникає в
кінці чергового періоду за
користування майном,
переданим в фінансову
оренду
5. Отримано кошти від
орендаря в оплату
вартості об’єкта
фінансової оренди та
відсотків за користування
орендованим майном
6. Віднесено на фінансові
результати виручку за
об’єкт, переданий у
фінансову оренду
7. Віднесено на фінансові
результати відсотки за
користування орендарем
переданим йому майном

943 "Собівартість
реалізованих
виробницих запасів"
181 “Заборгованість
за майно, що
передано у фінансову
оренду”
377 “Розрахунки з
іншими дебіторами”

10 “Основні
засоби”
712 "Дохід від
реалізації інших
оборотних
активів"
181 “Заборгованість за майно,
що передано у
фінансову
оренду”

373 “Розрахунки за
нарахованими
доходами”

712 "Дохід від
реалізації інших
оборотних
активів"

30 “Kаса”
31 “Рахунки в
банках”

712 "Дохід від
реалізації інших
оборотних активів"

377 “Розрахунки з
іншими
дебіторами”
373 “Розрахунки
за нарахованими
доходами”
791 "Результат
операційної
діяльності"

712 "Дохід від
реалізації інших
оборотних активів"

791 "Результат
операційної
діяльності"
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Продовження таблиці 1.3.
1
2
8. Відображено суму ПДВ
із нарахованих доходів від
передачі об’єкта у
фінансову оренду
9. Віднесено на фінансові
результати балансову вартість об’єкта, переданого
у фінансову оренду

3
64 “Розрахунки за
податками й
платежами”
791 “Результат
операційної
діяльності

4
712 "Дохід від
реалізації інших
оборотних
активів"
943 “Собівартість
реалізованих
виробничих
заказів”

Облік у орендаря
10. Введено до складу основних засобів об’єкт, отриманий у фінансову оренду
11. Відображено ПДВ із суми,
належної до сплати
орендодавцю
12. Нараховано амортизацію
по орендованому об’єкту

13. Нараховано належну до
сплати в кінці кожного
періоду суму частини
вартості об’єкта
фінансової оренди
14. Відображено заборгованість за відсотками за
користування об’єктом,
переданим у фінансову
оренду
15. Погашено заборгованість
по фінансовій оренді
перед орендодавцем
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10 “Основні засоби”

531 “Зобов’язання
з фінансової
оренди”
531 “Зобов′язання
з фінансової
оренди”
131 “Знос
основних засобів”

64 “Розрахунки за
податками і
платежами”
23 “Виробництво”
91 “Загальновиробничі витрати”
92 “Адміністративні
витрати”
93 “Витрати на збут”
94 “Інші витрати
операційної
діяльності”
531 “Зобов’язання з 611 “Поточна
фінансової оренди”
заборгованість за
довгостроковими
зобов’язаннями в
національній
валюті”
952 “Інші фінансові 684 “Розрахунки
витрати”
за нарахованими
відсотками”
611 “Поточна забор- 30 “Kаса”
гованість за довгост- 31 “Рахунки в
роковими зобов’язан- банках”
нями в національній
валюті”

Продовження таблиці 1.3.
1

2

3
684 “Розрахунки за
нарахованими
відсотками”
16 Віднесено на фінансові
792 “Результат
результати витрати, пов’я- фінансових
зані з орендою об’єкта
операцій”

4

952 “Інші
фінансові
витрати”

Зворотня оренда (лізинг) — це господарська операція
фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних
фондів фінансовій організації з одночасним зворотнім отриманням
таких основних фондів фізичною чи юридичною особою в операційний або фінансовий лізинг.

1.6. Облік амортизації та зносу основних
засобів і нематеріальних активів
Другим етапом кругообігу господарських засобів виступає
процес виробництва, який характеризується взаємодією засобів
праці, предметів праці і трудових ресурсів.
В процесі виробництва як основні засоби, так і нематеріальні активи втрачають свою вартість і у вигляді амортизаційних відрахувань переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також окремою статтею входять до
складу адміністративних та інших витрат.
Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних засобів і нематеріальних активів визначено як
податковим законодавством, так і П(С)БО №7 “Основні засоби” та
П(С)БО №8 “Нематеріальні активи”.
Амортизацiя — систематичний розподiл вартостi, яка
амортизується, необоротних активiв протягом строку їх корисного
використання (експлуатацiї).
Знос необоротних активiв — сума амортизацiї об’єктів
необоротних активiв з початку їх корисного використання.
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Амортизація основних засобів
Положенням (стандартом) 7 “Основні засоби” визначено, що
об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі).
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється
пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi
на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) слiд ураховувати:
– очiкуване використання об’єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi або продуктивностi;
– фiзичний та моральний знос, що передбачається;
– правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання
об’єкта та iншi фактори.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об’єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Амортизацiя об’єкта основних засобiв нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця,
наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання.
Згідно із П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім інших
необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням
таких методів:
1) прямолінійного;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивного;
5) виробничого.
Треба зауважити, що підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені
податковим законодавством. Отже, шостим методом нарахування
амортизації, є податковий.
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно. Пiдприємства з сезонним характером виробництва рiчну суму амортизацiї
нараховують протягом перiоду роботи пiдприємства у звiтному роцi.
Мiсячна сума амортизацiї при застосуваннi методiв зменшення залишкової вартостi, прискореного зменшення залишкової вартостi, прямолiнiйного та кумулятивного визначається дiленням
рiчної суми амортизацiї на 12.
224

Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за
мiсяцем, у якому об’єкт основних засобiв став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця,
наступного за мiсяцем вибуття об’єкта основних засобiв.
Використовуючи дані наведеного прикладу, покажемо порядок визначення амортизації використовуючи зазначені методи щодо
її розрахунку.
Приклад. Первісна вартість придбаного підприємством виробничого обладнання склала 81000 грн. На підприємстві було прийняте рішення про граничний термін експлуатації обладнання — 4 роки, після чого в результаті фізичного і морального зношення, а також
зміни технології буде закуплене нове обладнання. Натомість через 4
роки підприємство планує отримати виручку за використане обладання у розмірі 16000 грн. Виходячи із цього, вартість, яка підлягає
амортизації, складає 65000 грн. (81000 – 16000 = 65000). За період
експлуатації обладнання планується випустити 130000 одиниць продукції, зокрема: 1 рік — 30000 штук, 2 рік — 40000 штук, 3 рік —
40000 штук, 4 рік — 20000 штук.
Метод 1 — прямолінійний, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний
перiод часу використання об’єкта основних засобiв.
Виходячи із зазначеного:
Річна норма амортизації = 25% (100% : 4 = 25%).
Річна сума амортизації = 16250 грн. (65000х25%:100% = 16250).
Місячна сума амортизації = 1354 грн. (16250 : 12 = 1354).
Метод 2 — зменшення залишкової вартості, за яким рiчна
сума амортизацiї визначається як добуток залишкової вартостi
об’єкта на початок звiтного року або первiсної вартостi на дату початку нарахування амортизацiї та рiчної норми амортизацiї. Рiчна
норма амортизацiї (у вiдсотках) обчислюється як рiзниця мiж одиницею та результатом кореня ступеня кiлькостi рокiв корисного використання об’єкта з результату вiд дiлення лiквiдацiйної вартостi об’єкта
на його первiсну вартiсть.

Виходячи із зазначеного:
Річна норма амортизації = 33,3%.
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4 16000
4 16
4 16
(1 – 81000 = 1 –
81 = 1 –
4 81

2
= 1 – –– = 0,33).
3

Розрахунок річної суми амортизації на протязі строку роботи
обладнання покажемо у табл. 1.4.
Таблиця 1.4.
Розрахунок річної суми амортизації обладнання з використанням методу зменшення залишкової вартості
Роки
експлуатації
1
2
3
4
х

Залишкова
Річна норма
Річна сума
вартість, грн. амортизації, % амортизації, грн.
81000
54027
36036
24036
16000

33,3
33,3
33,3
33,3
х

26973
17991
12000
8036
65000

Як видно із табл. 1.4., амортизація об’єкта за весь строк його
експлуатації склала 65000 грн., тобто дорівнює вартості обладнання,
яке підлягало амортизації з самого початку.
Метод 3 — прискореного зменшення залишкової вартості,
за яким рiчна сума амортизацiї визначається як добуток залишкової
вартостi об’єкта на початок звiтного року або первiсної вартостi на
дату початку нарахування амортизацiї та рiчної норми амортизацiї,
яка обчислюється, виходячи iз строку корисного використання
об’єкта, i подвоюється.
Таблиця 1.5.
Розрахунок річної суми амортизації обладнання з використанням методу прискореного зменшення залишкової вартості
Роки
експлуатації

Залишкова
вартість, грн.

Річна норма
амортизації, %

Річна сума
амортизації, грн.

1
2
3
4
х

81000
40500
20250
18125
16000

50
50
50
50
х

40500
20250
2125
2125
65000
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Виходячи із зазначеного:
Річна норма амортизації = 50% (100% : 4 х 2 = 50).
Розрахунок річної суми амортизації обладнання на протязі
строку його використання покажемо у табл. 1.5.
Метод 4 — кумулятивний, за яким рiчна сума амортизацiї
визначається як добуток вартостi, яка амортизується, та кумулятивного коефiцiєнта. Kумулятивний коефiцiєнт розраховується дiленням
кiлькостi рокiв, що залишаються до кiнця очiкуваного строку використання об’єкта основних засобiв, на суму кількості рокiв його корисного використання.
Сума кількості років використання = 10 (1+2+3+4 = 10).
Річна норма амортизації за перший рік = 40% (4 : 10 = 0,4), за
другий рік = 30% (3 : 10 = 0,3), за третій рік = 20% (2 : 10 = 0,2), за
четвертий рік = 10% (1 : 10 = 0,1).
Розрахунок річної суми амортизації на протязі строку роботи
обладнання покажемо у табл. 1.6.
Таблиця 1.6.
Розрахунок річної суми амортизації обладнання
з використанням кумулятивного методу
Роки
експлуатації
1
2
3
4
х

Вартість, яка
амортизується,
грн.
65000
65000
65000
65000
х

Річна норма
амортизації,
%
40
30
20
10
х

Річна сума
амортизації,
грн.
26000
19500
13000
6500
65000

Метод 5 — виробничий, за яким мiсячна сума амортизацiї
визначається як добуток фактичного мiсячного обсягу випуску продукцiї (робiт, послуг) та виробничої ставки амортизацiї. Виробнича
ставка амортизацiї обчислюється дiленням вартостi, яка амортизується, на загальний обсяг продукцiї (робiт, послуг), який
пiдприємство очiкує виробити (виконати) з використанням об’єкта
основних засобiв.
Вартість, яка амортизується — 65000 грн. Kількість продукції, яку передбачається виробити за чотири роки роботи обладнання — 130000 шт. Виходячи із цього, сума амортизації обладнання у розрахунку на одиницю виробленої продукції = 0,5 грн.
(65000:130000 = 0,5).
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Розрахунок річної суми амортизації обладнання в залежності
від кількості виробленої продукції показано у табл. 1.7.
Таблиця 1.7.
Розрахунок річної суми амортизації обладнання
з використанням виробничого методу
Роки
Вартість, яка Виробництво Сума амортизації Річна сума
експлуата- амортизупродукції,
на одиницю
амортизації,
ції
ється, грн
штук
продукції, грн.
грн.

1
2
3
4
х

65000
30000
0,5
15000
65000
40000
0,5
20000
65000
40000
0,5
20000
65000
20000
0,5
10000
х
130000
х
65000
Метод 6 — податковий, згідно якого суб’єкт господарювання може застосовувати методи і норми нарахування амортизації, які
передбачені податковим законодавством.
Так, згідно Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 р. передбачено, що амортизації підлягають витрати на:
− придбання основних фондів та нематеріальних активів
для власного виробничого використання, включаючи витрати на
придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;
− самостійне виготовлення основних фондів для власних
виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати
працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних
фондів;
− проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів;
− поліпшення якості земель, не пов’язаних з будівництвом,
зокрема іригація, осушення, збагачення та інше капітальне
покращення землі.
Суми амортизаційних відрахувань вилученню до бюджету не
підлягають, а також не можуть бути базою для нарахування будьяких податків, зборів (обов’язкових платежів).
Не підлягають амортизації витрати платника податку на:
− придбання і відгодівлю продуктивної худоби;
− вирощування багаторічних плодоносних насаджень;
− придбання основних фондів або нематеріальних активів з
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метою їх подальшого продажу іншим особам чи їх використання як
комплектуючих (складових частин) інших основних фондів, призначених для подальшого продажу іншим особам;
− утримання основних фондів, що знаходяться на консервації.
Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку
підприємств” №334/94-ВР від 28.12.1994 р. (із змінами та доповненнями) передбачено з метою нарахування амортизації для визначення в подальшому оподатковуваного прибутку підприємства, основні фонди підлягають розподілу за такими групами:
група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини
(квартири і місця загального користування), вартість капітального
покращення землі;
група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини)
до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування
та приладдя до них;*
* Слова “включаючи електронно-обчислювальні машини,
інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні
системи, телефони, мікрофони і рації” виключені.
група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп
1, 2 і 4.
група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини
для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення,
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші
інформаційні системи, телефони (у тому числі сотові), мікрофони і
рації, вартість яких перевищує вартість малоційнних товарів
(предметів).L
L До групи 4 включають відповідні основні фонди, придбані
(виготовлені) після 1 січня 2003 р. (а також витрати на їх покращення).
Норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової
вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на календарний квартал):
− група 1 — з 1.01.04 — 2 відсотка;
− група 2 — з 1.01.04 — 10 відсотків;
− група 3 — з 1.01.04 — 6 відсотків;
– група 4 — 15 відсотків.

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у законодавсті, класифікація основних засобів з метою
оподаткування у майбутньому може змінюватися!
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Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховується за формулою:
Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1), де
Б(а) — балансова вартість групи на початок звітного періоду;
Б(а-1) — балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;
П(а-1) — сума витрат, понесених на придбання основних
фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що
передував звітному;
В(а-1) — сума виведених з експлуатації основних фондів
протягом періоду, що передував звітному;
А(а-1) — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у
періоді, що передував звітному.

Треба зауважити, що і річна норма і сума амортизації основних засобів не є в чотири рази більшою, аніж квартальна.
Так, враховуючи, що вищезгадане придбане підприємством
виробниче обладнання відноситься до третьої групи основних засобів (згідно податкового законодавства), норма його амортизації від
балансової вартості обладнання на початок звітного (податкового)
періоду (в розрахунку на календарний квартал) складає — 6%. На
перший погляд річна норма амортизації є у 4 рази більшою, аніж
квартальна і складає 6% х 4 = 24%. Виходячи із цього річна сума
амортизації обладнання буде 81000 грн. х 24% = 19440 грн. Проте
треба зауважити, що даний розрахунок не є правильним.
Правильним же буде наступний порядок розрахунку
амортизації обладнання за рік:
1-й квартал: 81000 грн. х 6% = 4860 грн. (76140 грн.).
2-й квартал: 76140 грн. х 6% = 4568 грн. (71572 грн.).
3-й квартал: 71572 грн. х 6% = 4294 грн. (67278 грн.).
4-й квартал: 67278 грн. х 6% = 4037 грн. (63241 грн.).
Виходячи із даного розрахунку річна сума амортизації обладнання складе: 4860 грн. + 4568 грн. + 4294 грн. + 4037 грн. = 17759 грн.
Як видно із зазначеного, різниця при нарахуванні амортизації складе 19440 грн. – 17759 грн. = 1681 грн.
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Зауважимо, що неправильне нарахування амортизації має
безпосередній вплив на визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, а також накладення штрафних санкцій на підприємство із
сторони податкових органів за умов необгрунтованого завищення витрат.
Наказом Міністерства статистики України №352 від
29.12.1995 р. “Про затвердження типових форм первинного обліку”
затверджено і введено в дію з 1.01.1996 р. типові форми облікової документації в частині розрахунку амортизаційних відрахувань по основних засобах:
03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”;
03-15 “Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)”;
03-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту”.
Для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці промисловим підприємством
застосовується “Розрахунок амортизації основних засобів (для
промислових підприємств)” (форма № 03-14).
Для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці будівельними організаціями
застосовується “Розрахунок амортизації основних засобів (для
будівельних організацій)” (форма № 03-15).
Для визначення сум амортизації автотранспортних засобів,
що належать до нарахування у звітному місяці застосовується “Розрахунок амортизації по автотранспорту” (форма № 03-16).
Суми амортизаційних відрахувань знаходять своє відображення
при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №4, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у Відомості 4-М (розділ І) та
розділах І і ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 4 і А 5).
Розрахунок річної суми амортизації обладнання за податковим методом показано у табл. 1.8.
Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”
передбачено, що амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта
ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкова
вартість такого об’єкта відноситься до складу валових витрат
відповідного податкового періоду, а вартість такого об’єкта
прирівнюється до нуля.
Амортизація основних фондів груп 2, 3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
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Таблиця 1.8.
Розрахунок сум амортизаційних відрахувань виробничого
обладнання за податковим методом
Роки
експлуатації
1
2
3
4

Залишкова
вартість,
грн.
81000
63241
49375
38549

Kвартальна норма
амортизації,
%
6
6
6
6
і т.д.

Річна сума
амортизації,
грн.
17759
13866
10826
8452

Використання різних методів щодо нарахування амортизації
зумовлює отримання різних кінцевих даних. Вплив обраного методу
на розміри амортизаційних відрахувань, використовуючи розрахункові дані наведеного у даному пункті прикладу, представлено у табл.
1.9.
Таблиця 1.9.
Річні суми амортизації виробничого обладнання при використанні різних методів щодо її нарахування
Номер
Назва методу
Сума амортизації по роках, грн.
методу
нарахування
1
2
3
4
разом
амортизації
1
Прямолінійний
16250 16250 16250 16250 65000
2
Зменшення
залишкової вартості 26973 17991 12000 8036 65000

3

Прискореного
зменшення
32500 16250 8125
залишкової вартості

4
5
6

Kумулятивний
Виробничий
Податковий

8125

65000

26000 19500 13000 6500 65000
15000 20000 20000 10000 65000
17759 13866 10826 8452 50903

Підприємство може самостійно, спираючись на наведені розрахунки, вибирати метод нарахування амортизації по основних засобах. Але при цьому треба враховувати, що суми нарахованої амортизації повинні відображати реальний фізичний і моральний знос конкретного об’єкта основних засобів. Як видно із таблиці 1.9., найменш
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придатним у цьому плані є метод 6 (податковий), який не в достатній
мірі відображає реальну суму зносу виробничого обладнання. Натомість найлегшим методом з точки зору проведення розрахунків є
звичайно прямолінійний, який значно полегшує облікову роботу.
Метод амортизацiї об’єкта основних засобiв переглядається у
разi змiни очiкуваного способу отримання економiчних вигод вiд його використання. Нарахування амортизацiї за новим методом починається з мiсяця, наступного за мiсяцем прийняття рiшення про змiну
методу амортизацiї.
Зауважимо, що незалежно від того, який із перших п’яти методів нарахування амортизації буде обрано, — застосування шостого
методу (податкового) є обов’язковим, оскільки це пов’язано із визначенням оподатковуваного прибутку підприємства.
За умови, коли поруч із податковим застосовується ще один із
вищевказаних методів нарахування амортизації, треба мати на увазі,
що амортизація, розрахована за податковим методом, знайде своє
відображення лише у податковій декларації.
Натомість записи як на рахунках бухгалтерського обліку, так і у
балансі і звіті про фінансові результати про суми нарахованих амортизаційних відрахувань будуть зроблені, в свою чергу, на підставі того методу, який, окрім податкового, було додатково обрано на підприємстві.
Виходячи із недоцільності робити одночасно подвійну роботу, на багатьох підприємствах при нарахуванні амортизації використовують виключно податковий метод. За цих умов і на рахунках бухгалтерського обліку і у податковій декларації і у звітності (балансі і
звіті про фінансові результати) знайдуть відображення однакові дані,
що стосуються амортизації.
Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв нараховується за методами, які застосовуються для основних засобів. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв може нараховуватися у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 50 вiдсоткiв його вартостi, яка амортизується, та решта 50 вiдсоткiв
вартостi, яка амортизується, у мiсяцi їх вилучення з активiв (списання з
балансу) внаслiдок невiдповiдностi критерiям визнання активом або в
першому мiсяцi використання об’єкта 100 вiдсоткiв його вартостi.
Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку) та розробку будьяких запасів (родовищ) корисних копалин (в тому числі будь-які нафтові або газові свердловини) включаються до окремої групи витрат
платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації.
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До складу зазначеної групи включаються витрати на розвідку
(дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних
копалин. Перелік витрат, що включаються до такої групи, встановлюється Kабінетом Міністрів України.
Облік балансової вартості витрат, пов’язаних з видобутком
корисних копалин, ведеться по кожному окремому родовищу
(кар’єру, шахті, свердловині). Порядок такого обліку встановлюється
Міністерством фінансів України.
Сума амортизаційних відрахувань звітного періоду на витрати,
пов’язані з видобутком корисних копалин, розраховується за формулою:
С(а) = Б(а) х О(а) : О(з), де
С(а) — сума амортизаційних відрахувань за звітний квартал;
Б(а) — балансова вартість групи на початок звітного періоду, яка
дорівнює балансовій вартості групи на початок кварталу,
що передує звітному, збільшеній на суму витрат на розвідку
(дорозвідку) та облаштування запасів (родовищ) корисних
копалин, понесених протягом попереднього кварталу;
О(а) — обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом звітного кварталу;
О(з) — загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах)
видобутку корисних копалин на відповідному родовищі.

Амортизація нематеріальних активів
Положенням (стандартом) №8 “Нематеріальні активи” визначено, що нарахування амортизацiї нематерiальних активiв (крім
права постійного користування земельною ділянкою) здiйснюється
протягом строку їх корисного використання, який встановлюється
пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi
на баланс).
При визначеннi строку корисного використання об’єкта
нематерiальних активiв слiд ураховувати:
• строки корисного використання подiбних активiв;
• моральний знос, що передбачається;
• правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв його використання та iншi фактори.
Нематеріальні активи з невизначеним на підприємстві строком
корисного використання амортизації не підлягають.
Метод амортизацiї нематерiального активу обирається пiдприємством самостiйно, виходячи з умов отримання майбутнiх еко234

номiчних вигод. Якщо такi умови визначити неможливо, то амортизацiя
нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.
Розрахунок амортизацiї при застосуваннi вiдповiдних методiв
нарахування здiйснюється згiдно з Положенням (стандарту) бухгалтерського облiку 7 “Основнi засоби”.
В свою чергу, згідно Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального
активу амортизується рівними частками, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації, яка визначається платником податку самостійно, виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не
більше 10 років безперервної експлуатації.
Амортизаційні відрахування провадяться до досягнення залишковою вартістю нематеріального активу нульового значення.
Пiд час розрахунку вартостi, яка амортизується, лiквiдацiйна
вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля, крiм випадкiв:
– коли iснує невiдмовне зобов’язання iншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкiнцi строку його корисного використання;
– коли лiквiдацiйна вартiсть може бути визначена на пiдставi
iнформацiї iснуючого активного ринку i очiкується, що такий ринок
iснуватиме наприкiнцi строку корисного використання цього об’єкта.
Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому нематерiальний актив уведено в господарський оборот.
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця,
наступного за мiсяцем вибуття нематерiального активу.
Термiн корисного використання нематерiального активу та метод
його амортизацiї переглядаються в кiнцi звiтного року, якщо в наступному перiодi очiкуються змiни строку корисного використання активу або
змiни умов отримання майбутнiх економiчних вигод.
Амортизацiя нематерiального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизацiї i строку використання,
починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiн.

* * *

Нарахування амортизації призводить до збільшення витрат
підприємства, а також до збільшення суми зносу необоротних активів.
Рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та
індексацію зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
235

Рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” має
такі субрахунки:
131 “Знос основних засобів”;
132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”;
133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів”;
134 “Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів”;
135 “Знос інвестиційної нерухомості”.
На субрахунку 131 “Знос основних засобів” узагальнюється
інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 “Основні засоби”.
При цьому інформація про суму зносу інвестиційної
нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 “Інвестиційна
нерухомість” за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку
135 “Знос інвестиційної нерухомості”.
На субрахунку 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів” узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 “Інші необоротні
матеріальні активи”.
На субрахунку 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” узагальнюється інформація про суму зносу нематеріальних активів.
На субрахунку 134 “Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів” узагальнюється інформація про суму
амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких
ведеться на субрахунках 162 “Довгострокові біологічні активи
рослинництва, які оцінені за первісною вартістю” та 164 “Довгострокові
біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю”.

Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться
відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів.
За кредитом рахунку 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” відображається нарахування амортизації та індексації зносу необоротних активів, за дебетом — зменшення суми зносу.
Розподіл амортизаційних відрахувань за об’єктами витрат
здійснюється на підставі таких документів як: 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”, 03–15 “Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)”;
03-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту”.
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Рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
10 “Основні засоби”
11 “Інші необоротні матеріальні
активи”
12 “Нематеріальні активи”
42 “Додатковий капітал”

за кредитом з дебетом рахунків
15 “Kапітальні інвестиції”
23 “Виробництво”
39 “Витрати майбутніх періодів”
42 “Додатковий капітал”
83 “Амортизація”
91 “Загальновиробничі витрати”
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на збут”
94 “Інші витрати операційної
діяльності”
99 “Надзвичайні витрати”

Оформлені і підписані вказані документи бухгалтером, який
здійснює облік основних засобів і нематеріальних активів передаються бухгалтеру, який здійснює облік витрат підприємства.
При використанні журнально-ордерної форми обліку облік
амортизації та зносу ведеться у відомості обліку основних засобів,
книзі обліку затрат виробництва, журналі-ордері №4, а при спрощеній
формі обліку у Відомостях 4-М і 5-М (розділ ІІ) (див. дод. А 4, А 5).

1.7. Інвентаризація основних засобів
і нематеріальних активів
Основним нормативним документом, який визначає умови і
порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів є “Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.10.1998 р., № 90.

Інвентаризація основних засобів
Підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію:
1) будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів — не менше
одного разу в три роки;
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2) бібліотечних фондів — один раз у п’ять років;
3) інших основних засобів — не менше одного разу в рік.
Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше
1 жовтня.
До почату iнвентаризацiї основних засобів слiд перевiрити:
– наявнiсть i стан регістрів облiку (карток, книг, описiв та iн.);
– наявнiсть i стан технiчних паспортiв та iншої технiчної документацiї;
– наявнiсть документiв на основнi засоби, що зданi чи прийнятi установою в оренду, на зберiгання, на тимчасове користування. За вiдсутностi документiв слiд забезпечити їх отримання чи оформлення.
При виявленнi розходжень i неточностей у бухгалтерському
облiку або технiчнiй документацiї необхiдно в цi документи внести
вiдповiднi виправлення й уточнення.
Пiд час iнвентаризацiї комiсiя в обов’язковому порядку проводить перевiрку вiдповiдностi технiчної документацiї, записує в “Інвентаризаційний опис основних засобів” (див. зразок 1.10) повнi найменування цих об’єктiв i їхнi iнвентарнi номери. У випадку вiдсутностi
технiчної документацiї про це вказується в описах — у графi “Примiтка”.
Описи складаються у двох екземплярах, один з яких передається до бухгалтерії, а інший залишається у матеріально відповідальної особи.
Машини, обладнання та iншi об’єкти перевiряються за заводськими номерами i заносяться в описи окремо, iз вказiвкою iнвентарного номера.
Основнi засоби записуються в описi пiд найменуванням,
вiдповiдно з основним призначенням об’єкта. Об’єкт, що пройшов
вiдновлення, реконструкцiю, розширення чи переобладнання,
внаслiдок чого змiнилось основне його призначення, вноситься до опису пiд найменуванням, що вiдповiдає новому основному призначенню.
У випадках, коли проведенi капiтальнi роботи (надбудова поверхiв, прибудова нових примiщень та iнше) або часткова лiквiдацiя
будiвель i споруд (злам окремих конструктивних елементiв) не вiдображенi в бухгалтерському облiку, комiсiя повинна за вiдповiдними документами визначити суму збiльшення або зменшення балансової
вартостi об’єкта i привести в описi данi про проведенi змiни. Одночасно з цим комiсiя повинна встановити винних осiб i причини, з яких
конструктивнi змiни об’єктiв не отримали вiдображення в облiку.
Окремi описи складаються при iнвентаризацiї садiв, виноградникiв, ягiдникiв, лiсопосадок, ставкiв, водоймищ, iригацiйних i
мелiоративних споруд. Насадження записуються за культурами, ботанiчними сортами iз вказiвкою року закладення, площею, кiлькiстю
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дерев або кущiв, за категорiями та їх балансовою вартiстю. Iригацiйнi
i мелiоративнi споруди записуються до опису за видом i родом споруд
iз зазначенням їхнiх розмiрiв, року спорудження, балансової вартостi
та iнших вiдомостей, що характеризують їх призначення i стан.
Присвоєнi об’єктам (предметам) основних засобiв iнвентарнi номери не повиннi змiнюватися. Замiна номерiв може бути
проведена в тих випадках, коли виявлено, що об’єкти помилково
вiдображаються не в тiй групi основних засобiв, до якої вони повиннi
бути включенi за своїм технiко-виробничим призначенням, а також у
випадках встановлення невiрної нумерацiї.
При виявленнi об’єктiв (предметiв), що не знаходяться на
облiку, а також об’єктiв (предметiв) з вiдсутнiми в облiку даними, що їх
характеризують, комiсiя повинна включити в опис вiдсутнi вiдомостi i
технiчнi показники цих об’єктiв (предметiв), наприклад: про будiвлi —
вказати їх призначення, основнi матерiали, з яких вони побудованi,
об’єм (зовнiшнього чи внутрiшнього обмiру), площу (загальна корисна
площа), число поверхiв, пiдвалiв, напiвпiдвалiв, рiк побудови тощо.
Iнвентаризацiя дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного
камiння, якi мiстяться у приладах, обладнаннi та iнших виробах,
здiйснюється одночасно з iнвентаризацiєю цих матерiальних цiнностей у термiни, встановленi для матерiальних цiнностей.

Інвентаризація незавершеного капітального
будівництва і незакінчених капітальних ремонтів
Інвентаризація капітальних робіт інвентарного характеру і
капітальних ремонтів проводиться не менше одного разу на рік, але
не раніше першого грудня.
Наявнiсть i об’єм незавершеного капiтального будiвництва i
незакiнчених капiтальних ремонтiв встановлюється при iнвентаризацiї
шляхом перевiрки їх у натурi. В актах, якi складаються при цьому, вказуються найменування об’єкта, списання i об’єм виконаних робiт за
кожним об’єктом i видом робiт, кошторисна i фактична вартiсть.
Iнвентаризацiйна комiсiя повинна перевiрити:
– чи не знаходиться у складi незавершеного капiтального
будiвництва обладнання, яке передане для монтажу, але монтаж якого фактично не розпочатий. При виявленнi такого обладнання необхiдно зробити вiдповiднi виправлення в облiку i звiтностi;
– стан законсервованих i тимчасово зупинених будiвельних
об’єктiв. У такому разi слiд виявити причини i пiдстави їх консервацiї.
На закiнченi об’єкти, що з якихось причин не введенi в експлуатацiю, складають окремi акти.
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На об’єкт припиненого будiвництва, а також на проектнорозвiдувальнi роботи з незакiнченого будiвництва, якi пiдлягають
списанню з балансу, складаються окремi акти, в яких вказуються усi
данi про характер виконаних робiт i їх вартiсть згiдно з кошторисом,
з вказiвкою причин припинення будiвництва.
На незакiнчений капiтальний ремонт будiвель, споруд, машин, обладнання, енергетичних установок та iнших об’єктiв складається окремий акт, в якому вказуються: назва об’єкта, що ремонтується, опис i процент виконаних робiт, кошторисна i фактична
вартiсть виконаних робiт.

Інвентаризація нематеріальних активів
При iнвентаризацiї нематерiальних активiв їх наявнiсть установлюється або за документами, що були пiдставою для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформленi (тобто
пiдтверджуються) майновi права.
Для оформлення даних інвентаризації окремо за кожним місцезнаходженням об'єктів права інтелектуальної власності та за кожною особою, відповідальною за використання об'єктів права інтелектуальної
власності складається в одному примірнику форма НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів" (див. зразок 1.11.). В інвентарний опис включається кожний окремий об'єкт права інтелектуальної власності.
При складанні інвентаризаційного опису особа, відповідальна за використання об'єктів права інтелектуальної власності, дає розписку про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові документи передані бухгалтерській службі і всі об'єкти права
інтелектуальної власності, одержані для використання і зберігання,
оприбутковані, а ті об'єкти, які вибули (ліквідовані) списані.
При інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності
їх наявність установлюється або за документами, що були основою
для оприбуткування, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.
При інвентаризації об'єктів права інтелектуальної власності
до інвентаризаційного опису вписуються такі дані: назва, характеристика, первісна вартість, сума зносу, дата придбання, термін корисного використання. При цьому перевіряється обґрунтованість сум.
При виявленні об'єктів права інтелектуальної власності, що
не прийняті до обліку, інвентаризаційна комісія повинна включити їх
до інвентаризаційного опису із зазначенням необхідних даних.
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Інвентаризаційний опис підписується всіма членами інвентаризаційної комісії та особою, відповідальною за використання об'єктів
права інтелектуальної власності. При цьому особа, відповідальна за
використання об'єктів права інтелектуальної власності, підтверджує,
що перевірка цих об'єктів відбулася в її присутності, що воно не має до
членів комісії ніяких претензій та що вона приймає на відповідальне
зберігання перелічені в описі об'єкти права інтелектуальної власності.
Оформлений інвентаризаційний опис передається до бухгалтерської служби підприємства для заповнення даних про кількість,
вартість об'єктів права інтелектуальної власності і суму накопиченої
амортизації за даними бухгалтерського обліку.
Перед складанням звіряльної відомості та визначенням результатів інвентаризації бухгалтерія підприємства проводить перевірку всіх підрахунків в інвентаризаційному описі. В описі робиться відповідна відмітка щодо перевірки даних опису за підписом особи, яка проводила перевірку. Виявлені помилки у підрахунках мають
бути виправлені і завірені підписами всіх членів інвентаризаційної
комісії та особи, відповідальної за використання об'єктів права інтелектуальної власності.
Відносно недостач і надлишків інвентаризаційна комісія додає до звіряльної відомості письмові пояснення осіб, відповідальних
за використання та зберігання об'єктів права інтелектуальної власності. Результати інвентаризації оформляються протоколом, до якого
включаються висновки та пропозиції щодо врегулюванню інвентаризаційних розходжень.
Протокол інвентаризаційної комісії підлягає в п'ятиденний
строк з дати його оформлення розгляду керівником підприємства та
прийняття ним рішення щодо висновків і пропозицій інвентаризаційної комісії. Звіряльна відомість разом з протоколом інвентаризаційної комісії і рішенням керівника підприємства передається до
бухгалтерської служби, яка вносить до неї дані про прийняте рішення щодо врегулювання розходжень.

* * *

Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними
залишками основних засобів і нематеріальних активів з даними бухгалтерського обліку врегульовуються на підприємстві у наступному порядку:
− основні засоби і нематеріальні активи, які виявлені в надлишку, підлягають оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на
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збільшення доходів підприємства з подальшим з’ясуванням причин
виникнення надлишків і винних у цьому осіб;
− недостача основних засобів і нематеріальних активів, а також втрати від псування цінностей відносяться на рахунок матеріальновідповідальних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від
крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;
− недостачі основних засобів і нематеріальних активів у випадках, коли винні не встановлені або у стягненні з винних осіб
відмовлено судом, відносяться на збільшення витрат, які пов’язані із
списанням необоротних активів.
Визначення розмірів збитку від нестачі основних засобів врегульовано постановою Kабінету Міністрів України №116 від
22.01.1996 р. “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.
Розмiр збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування)
матерiальних цiнностей визначається за балансовою вартiстю цих
цiнностей (з вирахуванням амортизацiйних вiдрахувань), але не нижче 50 вiдсоткiв вiд балансової вартостi на момент встановлення такого факту з урахуванням iндексiв iнфляцiї, якi щомiсячно визначає
Держкомстат, вiдповiдного розмiру податку на добавлену вартiсть та
розмiру акцизного збору за формулою:
Рз = [(Бв – А) х Iiнф. + ПДВ + Азб] х 2,

де Рз — розмiр збиткiв (у гривнях);
Бв — балансова вартiсть на момент встановлення факту розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей
(у гривнях);
А — амортизацiйнi вiдрахування (у гривнях);
Iiнф. — загальний iндекс iнфляцiї, який розраховується на пiдставi
щомiсячно визначених Держкомстатом iндексiв iнфляцiї;
ПДВ — розмiр податку на добавлену вартiсть (у гривнях);
Азб — розмiр акцизного збору (у гривнях).
Iз сум, стягнутих вiдповiдно до цього Порядку, здiйснюється
вiдшкодування збиткiв, завданих пiдприємству, установi, органiзацiї,
залишок коштiв перераховується до Державного бюджету України.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків при врегулюванні інвентаризаційних розбіжностей по основних засобах і нематеріальних активах наведено у табл. 1.10.
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Таблиця 1.10.
Kореспонденція рахунків по врегулюванню інвентаризаційних
розбіжностей по основних засобах і нематеріальних активах.
№
п/п

Зміст господарської
операції

Kореспонденція рахунків
Дебет

Kредит

746 “Інші доходи
від звичайної
2000
діяльності”

1.

Оприбутковано виявлені 10 “Основні засоби”
лишки основних засобів і 12 “Нематеріальні
активи”
нематеріальних активів

2.

Виявлені лишки основних
засобів і нематеріальних
активів віднесено на
фінансові результати
Списано нестачу основних
засобів і нематеріальних
активів:
– на суму зносу
– на залишкову вартість

746 “Інші доходи від 793 “Результат
звичайної діяльності” іншої звичайної
діяльності”

5.

Нараховано суму до
оплати, яка підлягає
відшкодуванню
матеріальновідповідальною особою

375 “Розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків”

6.

Відображено суму ПДВ,
яка підлягає сплаті до
бюджету

746 “Інші доходи від 64 “Розрахунки
звичайної діяльності” за податками й
платежами”

Різницю між сумою
відшкодування і ПДВ
віднесено на фінансові
результати
Сплачено суму
відшкодування
матеріальновідповідальною особою

746 “Інші доходи від 793 “Результат
звичайної діяльності” іншої звичайної
діяльності”

3.

4.

7.

8.

Сума,
грн.

2000

13 “Знос (амортизація) 10 “Основні
необоротних активів” засоби”
1000
12 “Нематеріальні активи”
976 “Списання
10 “Основні
необоротних активів” засоби”
3000
12 “Нематеріальні активи”
Суму нестачі (залишкову 793 “Результат іншої 976 “Списання
вартість) основних засобів звичайної діяльності” необоротних
активів”
і нематеріальних активів
3000
віднесено на фінансові
результати
746 “Інші доходи
від звичайної
діяльності”
7200

30 “Kаса”
375 “Розрахунки
31 “Рахунки в банках” за відшкодуванням завданих
збитків”

1200

6000

7200
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Розділ 2.

Облік виробничих запасів
В розділі розглядаються наступні питання:
2.1. Запаси, їх класифікація і оцінка
2.2. Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих запасів
2.3. Облік наявності і руху виробничих запасів
2.3.1. Облік виробничих запасів
2.3.2. Облік тварин на вирощуванні та
відгодівлі
2.3.3. Облік малоцінних та швидкозношуваних
предметів
2.3.4. Облік бланків суворої звітності
2.3.5. Облік транспортно-заготівельних
витрат
2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів
2.4. Інвентаризація виробничих запасів

2.1. Запаси, їх класифікація і оцінка
Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій
звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
9 “Запаси” (далі — Положення (стандарт) 9), яке було затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi —
пiдприємства) незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних установ).
Норми Положення (стандарту) 9 не розповсюджуються на:
- незавершенi роботи за будiвельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов’язанi з ними;
- фiнансовi активи;
- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартостю відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, кориснi копалини, якщо вони оцiнюються за чистою вартiстю реалiзацiї вiдповiдно до iнших положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку.
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Згідно Положення (стандарту) 9 запаси — це активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської дiяльностi;
- перебувають у процесi виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї,
виконання робiт та надання послуг, а також управлiння
пiдприємством.
-

Визнання та первiсна оцiнка запасiв
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що
пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов’язанi з
їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Для цiлей бухгалтерського облiку запаси включають:
- сировину, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi
вироби та iншi матерiальнi цiнностi, що призначенi для виробництва
продукцiї, виконання робiт, надання послуг, обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб;
- незавершене виробництво у виглядi не закiнчених обробкою i
складанням деталей, вузлiв, виробiв та незакiнчених технологiчних процесiв. Незавершене виробництво на пiдприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакiнчених
робiт (послуг), щодо яких пiдприємством ще не визнано доходу;
- готову продукцiю, що виготовлена на пiдприємствi, призначена для продажу i вiдповiдає технiчним та якiсним характеристикам,
передбаченим договором або iншим нормативно-правовим актом;
- товари у виглядi матерiальних цiнностей, що придбанi (отриманi) та утримуються пiдприємством з метою подальшого продажу;
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року;
- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за Положенням (стандарту) 9, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання..
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування
або однорiдна група (вид). Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з таких фактичних витрат:
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− суми, що сплачуються згiдно з договором постачальнику
(продавцю) за вирахуванням непрямих податкiв;
− суми ввiзного мита;
− суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням запасiв, якi
не вiдшкодовуються пiдприємству;
− транспортно-заготiвельнi витрати (затрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за вантажно-розвантажувальнi роботи i
транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв). Сума транспортно-заготiвельних витрат, що узагальнюється на
окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв, щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi
тощо) за звiтний мiсяць. Сума транспортно-заготiвельних витрат, яка
вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток середнього
вiдсотка транспортно-заготiвельних витрат i вартостi запасiв, що вибули, з вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї
з якими вiдображено вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток транспортно-заготiвельних витрат визначається дiленням суми залишкiв транспортно-заготiвельних витрат на початок звiтного мiсяця i транспортнозаготiвельних витрат за звiтний мiсяць на суму залишку запасiв на початок мiсяця i запасiв, що надiйшли за звiтний мiсяць;
− іншi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, придатному для використання у запланованих цiлях (прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату
працi, iншi прямi витрати пiдприємства на доопрацювання i пiдвищення якiсно технiчних характеристик запасiв).
У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо
достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть
оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами пiдприємства, визнається їхня виробнича собiвартiсть,
яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського
облiку 16 “Витрати”.
Первiсною вартiстю запасiв, що внесенi до статутного капiталу пiдприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками)
пiдприємства їх справедлива вартiсть.
Первiсною вартiстю запасiв, одержаних пiдприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартiсть.
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Первiсна вартiсть одиницi запасiв, придбаних у результатi
обмiну на подiбнi запаси, дорiвнює балансовiй вартостi переданих запасiв. Якщо балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є їх справедлива вартiсть. Рiзниця мiж балансовою i справедливою вартiстю
переданих запасiв включається до складу витрат звiтного перiоду.
Первiсною вартiстю запасiв, що придбанi в обмiн на неподiбнi
запаси, визнається справедлива вартiсть отриманих запасiв.
Не включаються до первiсної вартостi запасiв, а належать
до витрат того перiоду, в якому вони були здiйсненi (встановленi):
− понаднормовi втрати i нестачi запасiв;
− фінансові витрати (за винятком фінансових витрат, які
включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”);
− витрати на збут;
− загальногосподарськi та iншi подiбнi витрати, якi безпосередньо не пов’язанi з придбанням i доставкою запасiв та приведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання.

Оцiнка вибуття запасiв
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за одним з таких
методiв:
iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв;
середньозваженої собiвартостi;
собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);
нормативних затрат;
цiни продажу.
Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають
однакове призначення та однаковi умови використання, застосовується тiльки один iз наведених методiв.
Запаси, якi вiдпускаються, та послуги, що виконуються для
спецiальних замовлень i проектiв, а також запаси, якi не замiнюють одне одного, оцiнюються за iдентифiкованою собiвартiстю.
Оцiнка за середньозваженою собiвартiстю проводиться по
кожнiй одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi залишку таких запасiв на початок звiтного мiсяця i вартостi одержаних у звiтному
мiсяцi запасiв на сумарну кiлькiсть запасiв на початок звiтного мiсяця i одержаних у звiтному мiсяцi запасiв.
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Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись
за середньозваженою собівартостю діленням сумарної вартості таких
запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції.
Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi,
що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили
на пiдприємство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси,
якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття),
оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.
Оцiнка за нормативними затратами полягає у застосуваннi норм витрат на одиницю продукцiї (робiт, послуг), якi встановленi пiдприємством з урахуванням нормальних рiвнiв використання запасiв, працi, виробничих потужностей i дiючих цiн. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат i цiни повиннi регулярно у нормативнiй базi
перевiрятися i переглядатися. Оцінка продукції за нормативними
затратами користується до фактичної виробничої собівартості.
Оцiнка за цiнами продажу заснована на застосуваннi
пiдприємствами роздрiбної торгiвлi середнього проценту торговельної
нацiнки товарiв. Цей метод можуть застосовувати (якщо iншi методи
оцiнки вибуття запасiв не виправданi) пiдприємства, що мають значну i
змiнну номенклатуру товарiв з приблизно однаковим рiвнем торговельної нацiнки. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається як рiзниця
мiж продажною (роздрiбною) вартiстю реалiзованих товарiв i сумою торговельної нацiнки на цi товари. Сума торговельної нацiнки на реалiзованi
товари визначається як добуток продажної (роздрiбної) вартостi реалiзованих товарiв i середнього вiдсотку торговельної нацiнки. Середнiй
вiдсоток торговельної нацiнки визначається дiленням суми залишку торговельних нацiнок на початок звiтного мiсяця i торговельних нацiнок у
продажнiй вартостi одержаних у звiтному мiсяцi товарiв на суму продажної (роздрiбної) вартостi залишку товарiв на початок звiтного мiсяця та
продажної (роздрiбної) вартостi одержаних у звiтному мiсяцi товарiв.

2.2. Бухгалтерські рахунки по обліку
виробничих запасів
Для обліку виробничих запасів Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено використання наступних рахунків: 20
“Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22
“Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 25 “Напівфабрикати”.
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Рахунок 20 “Виробничі запаси”
Рахунок 20 “Виробничі запаси” призначено для узагальнення
інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі
та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів
сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.
За дебетом рахунку 20 “Виробничі запаси” відображаються надходження запасів на підприємство, їх дооцінка, за кредитом —
витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробку,
відпуск (передачу) на сторону, уцінка тощо.
Рахунок 20 має такі субрахунки:
201 “Сировина й матеріали”;
202 “Kупівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби”;
203 “Паливо”;
204 “Тара й тарні матеріали”;
205 “Будівельні матеріали”;
206 “Матеріали, передані в переробку”;
207 “Запасні частини”;
208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”;
209 “Інші матеріали”.
На субрахунку 201 “Сировина й матеріали” відображаються
наявність та рух сировини та основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при
її виготовленні (забудовники облік будівельних матеріалів і конструкцій
ведуть на субрахунку 205 “Будівельні матеріали”). На цьому субрахунку ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних,
ремонтних робіт. Допоміжні матеріали, які використовуються при виготовленні продукції або для господарських потреб, технічних цілей та
сприяння у виробничому процесі, також відображаються на субрахунку 201. Підприємства, що заготовляють сільськогоспо-дарську продукцію для переробки, також відображають її вартість на цьому субрахунку.
На субрахунку 202 “Kупівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби” відображаються наявність та рух покупних
напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів (включаючи у
підрядних будівельних організаціях будівельні конструкції та вироби
— дерев’яні, залізобетонні, металеві, інші), що придбані для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових
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витрат праці з їх обробки або збирання. Вироби, придбані для комплектації готової продукції, вартість яких не включається до собівартості продукції цього підприємства, відображаються на рахунку 28
“Товари”.
Науково-дослідні та конструкторські організації придбані необхідні їм як комплектуючі вироби для проведення наукових (експериментальних) робіт за визначеною науково-дослідною або конструкторською темою спеціальне обладнання і інструменти, пристрої та
інші прилади обліковують на субрахунку 202. Обладнання і прилади
загального призначення на цьому субрахунку не обліковуються, а
відображаються на рахунку 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні
матеріальні активи” або на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” за видами предметів.
На субрахунку 203 “Паливо” (нафтопродукти, тверде паливо, мастильні матеріали) обліковуються наявність та рух палива, що
придбається чи заготовляється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення
енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на нафтопродукти і газ.
Якщо деякі види палива використовують одночасно і як матеріали, і як паливо, то їх можна обліковувати на субрахунку 201
“Матеріали” і на субрахунку 203 “Паливо” — за ознакою переважності використання на цьому підприємстві.
Якщо на підприємстві для технологічних та експлуатаційних
потреб, для вироблення енергії та опалення будівель створюються запаси газу (у газосховищах), то їх облік ведеться на субрахунку 203.
На субрахунку 204 “Тара й тарні матеріали” відображаються наявність і рух усіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які
використовують для виготовлення тари і її ремонту (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка тощо).
Матеріали, які використовуються для додаткового обладнання вагонів, барж, суден з метою забезпечення збереження відвантаженої продукції, не відносяться до тари і обліковуються на субрахунку 201 “Сировина й матеріали”.
На субрахунку 205 “Будівельні матеріали” підприємствазабудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і
деталей, обладнання і комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання
будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей і
конструкцій.
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На субрахунку 205 “Будівельні матеріали” не враховується
обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, вільно
розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання такого обладнання,
що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку
15 “Kапітальні інвестиції” у міру надходження їх на склад чи інше
місце зберігання, експлуатації.
Устаткування й будівельні матеріали, що передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списується з субрахунку 205 на рахунок 15 “Kапітальні інвестиції” після підтвердження їх монтажу й використання.
На субрахунку 206 “Матеріали, передані в переробку”
обліковуються матеріали, передані в переробку на сторону та які надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Затрати на переробку матеріалів, які оплачуються стороннім організаціям, відображаються безпосередньо за дебетом рахунків, на
яких ведеться облік виробів, що отримані з переробки. Аналітичний
облік матеріалів, що передані в переробку, ведеться в розрізі, що забезпечує інформацію про підприємства-переробники і контроль за операціями з переробки і відповідними витратами. Передача матеріалів у
переробку відображається тільки на субрахунках рахунку 20.
На субрахунку 207 “Запасні частини” ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів,
які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, а також автомобільних шин у запасі та обороті. На цьому ж субрахунку ведеться
облік обмінного фонду повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, що створюються в ремонтних підрозділах
підприємств, на ремонтних підприємствах.
За дебетом субрахунку відображаються залишок і надходження, за кредитом — витрачання, реалізація та інше вибуття запасних частин.
Автомобільні шини, що є на колесах та в запасі при автомобілі, які враховані в ціні автомобіля та включені в його інвентарну
вартість, обліковуються у складі основних засобів.
Аналітичний облік запасних частин ведеться за місцями
зберігання та однорідними групами (механічна група, електрична
група тощо). Аналітичний облік машин, обладнання, двигунів, вузлів
та агрегатів обмінного фонду ведеться за групами: придатні до ек255

сплуатації (нові та відновлені); що підлягають відновленню (на
складі); що є в ремонті.
На субрахунку 208 “Матеріали сільськогосподарського
призначення” обліковуються мінеральні добрива, отрутохімікати для
боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур,
біопрепарати, медикаменти, хімікати, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин. Тут також відображаються саджанці, насіння й корми (покупні й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі
тварин безпосередньо в господарстві.
На субрахунку 209 “Інші матеріали” обліковуються відходи
виробництва (обрубки, обрізка, стружка тощо), невиправний брак, матеріальні цінності, одержані від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 21 “Поточні біологічні активи”
Рахунок 21 “Поточні біологічні активи” призначено для
обліку й узагальнення інформації про наявність та рух поточних
біологічних активів тваринництва, зокрема тварин, що перебувають
на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а
також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без
ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для
реалізації, та рослинництва, які оцінюються за справедливою
вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.
За дебетом рахунку 21 “Поточні біологічні активи”
відображається надходження (оприбуткування зернових, технічних,
овочевих та інших культур тощо, приплоду молодняку продуктивної
й робочої худоби, вибракуваних з основного стада худоби для
подальшої відгодівлі або реалізації без відгодівлі) поточних
біологічних активів; приріст живої маси молодняку тварин, за
кредитом - вибуття поточних біологічних активів унаслідок передачі
на переробку, продаж, безоплатної передачі тощо.
Рахунок 21 “Поточні біологічні активи” має такі субрахунки:
211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю”;
212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за
справедливою вартістю”;
213 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за
первісною вартістю”.
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На субрахунку 211 “Поточні біологічні активи рослинництва,
які оцінені за справедливою вартістю” ведеться облік наявності та
руху поточних біологічних активів рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (культурами)
поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових,
технічних, овочевих тощо).
На субрахунку 212 “Поточні біологічні активи тваринництва,
які оцінені за справедливою вартістю” ведеться облік наявності та
руху поточних біологічних активів тваринництва, які оцінені за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу. Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних
активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на
відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім'ї бджіл, доросла худоба, що
вибракувана з основного стада, тощо).
На субрахунку 213 “Поточні біологічні активи тваринництва,
які оцінені за первісною вартістю” ведеться облік наявності та руху
поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість
яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка
здійснена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 9 “Запаси”. Аналітичний облік ведеться за видами (групами)
поточних біологічних активів тваринництва”.

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
Цей рахунок призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.
До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать
предмети, що використовуються протягом не більше одного року
або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року,
зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.
За дебетом рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети” відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за
кредитом — за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію із списанням на рахунки обліку
витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.
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З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за
їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При
поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для
подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” та кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід”.
Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених, виходячи з потреб підприємства.

Рахунок 25 “Напівфабрикати”
Цей рахунок призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва.
Облік напівфабрикатів власного виробництва на окремому рахунку ведуть підприємства, у яких напівфабрикати, крім використання у виробництві, реалізуються на сторону як готова
продукція. До напівфабрикатів належить продукція, що не пройшла всіх установлених технологічним процесом стадій виробництва й потребує доопрацювання або укомплектування. Зокрема, на цьому рахунку можуть обліковуватися виготовлені
підприємством напівфабрикати: чавун передільний у чорній металургії; сира гума і клей в гумовій промисловості; сірчана кислота на азотно-туковому комбінаті хімічної промисловості; солод
у пивоварній промисловості; пряжа і сирова тканина в текстильній промисловості.
На підприємствах, на яких напівфабрикати власного виробництва використовуються тільки для власних виробничих потреб,
їх рух і залишки облікуються на рахунку 23 “Виробництво”.
За дебетом рахунку 25 “Напівфабрикати” відображається
надходження (створених) напівфабрикатів, за кредитом — вибуття напівфабрикатів унаслідок продажу, передачі в подальшу переробку, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначення активу.
Аналітичний облік ведеться за видами напівфабрикатів,
визначеними, виходячи з потреб підприємства.
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2.3. Облік наявності і руху
виробничих запасів
2.3.1. Облік виробничих запасів
Для забезпечення документального відображення в бухгалтерському обліку наявності і руху виробничих запасів необхідно користуватися відповідними нормативними документами. Так, наказом
Міністерства статистики України № 193 від 21.06.1996 р. “Про затвердження типових форм первинних типових документів з обліку сировини та матеріалів” затверджено і введено в дію з 1.07.1996 р. типові
форми відповідної облікової документації:
М-1 “Журнал облiку вантажiв, що надiйшли”;
М-2а “Акт списання бланкiв довiреностей”;
М-3 “Журнал реєстрацiї довiреностей”;
М-4 “Прибутковий ордер”;
М-7 “Акт про приймання матерiалiв”;
М-8 “Лiмiтно-забiрна картка”;
М-9 “Лiмiтно-забiрна картка”;
М-10 “Акт-вимога на замiну (додатковий вiдпуск) матерiалiв”;
М-11 “Накладна-вимога на вiдпуск (внутрiшнє перемiщення)
матерiалiв”;
М-12 “Kартка № ______ складського облiку матерiалiв”;
М-13 “Реєстр № ______ приймання-здачi документiв”;
М-14 “Вiдомiсть облiку залишкiв матерiалiв на складi”;
М-15 “Акт про приймання устаткування”;
М-15а “Акт приймання-передачi устаткування до монтажу”;
М-16 “Матерiальний ярлик”;
М-17 “Акт № ______ про виявленi дефекти устаткування”;
М-18 “Сигнальна довiдка про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд установлених норм запасу”;
М-19 “Матерiальний звiт”;
М-21 “Iнвентаризацiйний опис № ______”;
М-23 “Акт № ____ про витрату давальницьких матерiалiв”;
М-26 “Kартка облiку устаткування для установлення”;
М-28 “Лiмiтно-забiрна картка № ________”;
М-28а “Лiмiтно-забiрна картка № _______”.
Для забезпечення розрахунків за виробничі запаси (незалежно від факту заключеного письмового договору або усної домовленості щодо поставки) від постачальника на адресу підприємства ви259

ставляється “Рахунок-фактура” (форма № 868). В рахунку-фактурі
зазначається вся необхідна інформація, яка вказується платником у
банківських платіжних документах: найменування постачальника і
покупця; назви і коди обслуговуючих банків; номери розрахункових
рахунків підприємств; найменування цінностей, за які буде проведено оплату та сума як без, так із урахуванням ПДВ (за умови, якщо постачальник є платником такого податку). Типова форма документа
“Рахунок-фактура” і приклад її заповнення наведено на зразку 2.1.
Надходження рахунку-фактури від постачальника на підприємство здійснюється заздалегідь з метою отримання від покупця
за передоплатою передбаченої суми або разом із надходженням матеріальних цінностей.
В залежності від умов заключеного договору доставка придбаних виробничих запасів може забезпечуватися як силами постачальника, так і силами підприємства, яке купує матеріальні цінності.
З метою одержання від постачальника виробничих запасів по
факту здійсненої передоплати або лише на підставі заключеного договору представнику одержувача видають “Довіреність на одержання цінностей” (див. зразок 2.2.).
Наказом Міністерства фінансів України № 99 від
16.05.1996 р. затверджена “Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей”. Зокрема в ній зазначено, що інструкцiя поширюється на
пiдприємства, установи та органiзацiї, їхнi вiддiлення, фiлiї, iншi
вiдособленi пiдроздiли та представництва iноземних суб’єктiв господарської дiяльностi.
Сировина, матерiали, паливо, запчастини, iнвентар, худоба,
насiння, добрива, iнструмент, товари, основнi засоби та iншi товарно-матерiальнi цiнностi, а також нематерiальнi активи, грошовi документи i цiннi папери вiдпускаються покупцям або передаються
безплатно тiльки за довiренiстю одержувачiв.
Бланки довiреностей є документами суворої звiтностi, що вимагає:
– їх виготовлення з друкарською нумерацiєю вiдповiдно до
Правил виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого
облiку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25
листопада 1993 року № 98, Служби безпеки України вiд 15 листопада 1993 року № 118, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 24
листопада 1993 року № 740;
– облiку їх одержання, зберiгання та використання як бланкiв
суворої звiтностi;
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Зразок 2.1.

Ф. № 868

Постачальник АТ “Промпостач”
та його адреса м. Ірпінь, вул. Петровська,

Рах. № 26003501033437

5

в банку АKБ “Еталон” МФО 410620
в м. Ірпінь
Вантажовідправник АТ “Промпостач”

РАХУНОK-ФАKТУРА
№ 35
від 4 січня 2008 р.
до платіжної вимоги
№
Склад № опер. Шифр
покуп.

Розпорядження про оплату
або відмовлення від акцепту

Ст. відправлення

ВО “Росток”
м. Kиїв, вул. Ростова, 9
в банку АKБ “Пріоритет” МФО 340560
Рах. № 26003404705507
в м. Kиїв
Вантажоодержувач Виробниче об’єднання “Росток”
Платник
та його адреса

Kільк.
місць
Дата відвантаження

Ст. призначення
Договір-замовлення

№ 27 від 4.01.2008 р.

Вага
Спосіб відправл. та
№ кв./накл.

16.01.2008 р.

Доповнення
Найменування

Од. Kількість
вим.

1. Склоблоки
2. Арматура
3. Блоки бетонні

Ц

Н
ІО ЕРН

АК

ПРОМЧ
ПОСТА
Директор

О

ТО

В

АР

ИСТ

В

М.П.

100
50
20

Е

Разом
Kрім того ПДВ
Всього до сплати

шт.
м.
шт.

Гол. бухгалтер

Ціна

Сума

8-00
3-80
45-00

800- 00
190- 00
900- 00

1890- 00
378- 00
2268- 00

= Шатрук
= Рубан
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– пронумерування, прошнурування та скрiплення печаткою i
пiдписами керiвника i головного бухгалтера пiдприємства журналу
реєстрацiї довiреностей;
– видачi бланкiв i журналiв особi, на яку покладенi обов’язки
з реєстрацiї виданих, повернутих i використаних довiреностей, за видатковою накладною;
– контролю за своєчасним поданням документiв (актiв, накладних, ордерiв тощо), що свiдчать про використання довiреностей
або невикористаних довiреностей;
– списання використаних бланкiв довiреностей за актом.
Довiренiсть на одержання цiнностей видається тiльки
особам, що працюють на даному пiдприємствi.
Довiренiсть пiдписується керiвником та головним бухгалтером пiдприємства або їх заступниками та особами, якi на те уповноваженi керiвником пiдприємства. У тих випадках, коли бухгалтерський облiк ведеться централiзованою бухгалтерiєю,
довiренiсть на одержання цiнностей пiдписується керiвником пiдприємства та головним бухгалтером централiзованої бухгалтерiї
або їх заступниками та особами, ними на те уповноваженими.
У тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться
безпесередньо керівником (власником) підприємства, довіреність на
одержання цінностей підписується керівником (власником) самостійно.
Kерiвником пiдприємства затверджується перелiк посад,
зайняття яких надає вiдповiдним працiвникам право пiдписувати
довiренiсть на одержання цiнностей, та призначається особа, що
здiйснює виписування та реєстрацiю виданих, повернутих та використаних довiреностей.
При виписуваннi довiреностi перелiк цiнностей, якi належить отримати по нiй (графа “Найменування цiнностей” у бланку
довiреностi), наводиться обов’язково iз зазначенням назви i кiлькостi
цiнностей для одержання, незалежно вiд того, чи є такi вiдомостi у документах на вiдпуск (нарядi, рахунку, договорi, замовленнi, угодi тощо) цiнностей. Незаповненi рядки довiреностi прокреслюються.
До видачi довiреностi особи iнструктуються про порядок i
термiни використання та звiтування про використання довiреностi
або повернення невикористаної довiреностi.
Забороняється видавати довiреностi, якi повнiстю або частково не заповненi, не мають зразкiв пiдпису осiб, на iм’я яких вони виписанi.
Строк дiї довiреностi встановлюється в залежностi вiд можливостi одержання та вивозу вiдповiдних цiнностей за нарядом, рахун262

Зразок 2.2.
ВО “Росток” м. Kиїв

Бланк суворої звітності

підприємство одержувач і його адреса

Типова форма № М-2

вул Ростова, 9
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

00547038 Затверджена наказом Мінстату України
21.06.96 р. № 192

ВО “Росток” м. Kиїв

підприємство-платник і його адреса

Kод за УKУД _____________
вул Ростова, 9
рахунок 26003404705507 МФО 340560
Довіреність дійсна до 24 січня 2008 р.
АKБ “Пріоритет”
(найменування банка)

ЛАД

ДОВІРЕНІСТЬ ––– № 127649
серія

Видано

Дата видачі 15 січня 2008 р.
Експедитору Степаненко Тарасу Трохимовичу
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу
Паспорт
серія МП
№
від 15 липня 2000 р.
975048
Виданий
Подільським РУГУ МВС України м. Kиєва
(ким виданий документ)

На отримання від

АТ “Промпостач”
(найменування організації постачальника)

цінностей за

договором купівлі-продажу № 27 від 4.01.2008 р.
(№ і дата наряду)

Зворотний бік форми № М-2
Перелік цінностей, які належить отримати:
Найменування цінностей
Одиниця
Kількість
виміру
(прописом)

№
п/п

1.
2.
3.

Склоблоки
Арматура
Блоки бетонні
о

Сто
П’ятдесят
Двадцять

бниче

О= КІваненко
Т
С
РО = Петренко

Ви
р

Підпис

шт.
м.
шт.

= Степаненко

засвідчую

є

Kерівник підприємства
Головний бухгалтер

об
’

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)
ання
дн

Місце печатки
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ком, накладною або iншим документом, що їх замiнює, на пiдставi якого видана довiренiсть, однак, не бiльше як на 10 днiв.
Довiренiсть на одержання цiнностей, розрахунки за якi
здiйснюються у порядку планових платежiв або доставка яких
здiйснюється централiзовано-кiльцевими перевезеннями, допускається видавати на календарний мiсяць.
Довiренiсть на одержання цiнностей вiд постачальника за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою або iншим документом, що їх замiнює, видається довiренiй особi пiд розписку i
реєструється в журналi реєстрацiї довiреностей. Типова форма
“Журнал реєстрації довіреностей” наведена у зразку 2.3.
При позбавленнi довiреної особи права на одержання цiнностей за виданою йому довiренiстю, строк дiї якої ще не минув,
довiренiсть у такої особи вилучається. У разi анулювання довiреностi, за якою отримуються цiнностi частинами або розрахунки за якi
здiйснюються у порядку планових платежiв чи доставка яких
здiйснюється
централiзовано-кiльцевими
перевезеннями,
пiдприємство, що видало довiренiсть, негайно повiдомляє постачальника про анулювання вiдповiдної довiреностi. З моменту отримання такого повiдомлення вiдпуск цiнностей за анульованою
довiренiстю припиняється. За вiдпуск цiнностей за анульованими
довiреностями вiдповiдальнiсть несе постачальник, а втрати вiд цього вiдшкодовуються у встановленому порядку.
Особа, якiй видана довiренiсть, зобов’язана не пiзнiше наступного дня пiсля кожного випадку доставки на пiдприємство одержаних за довiренiстю цiнностей, незалежно вiд того, одержанi
цiнностi за довiренiстю повнiстю або частково, подати працiвнику
пiдприємства, який здiйснює виписування та реєстрацiю довiреностей, документ про одержання нею цiнностей та їх здачу на склад (комору) або матерiально вiдповiдальнiй особi.
Невикористанi довiреностi повиннi бути повернутi працiвнику пiдприємства, який здiйснює виписування i реєстрацiю довiреностей, не пiзнiше наступного дня пiсля закiнчення строку дiї довiреностi.
Про використання довiреностi або повернення невикористаної довiреностi у журналi реєстрацiї довiреностей робиться вiдмiтка
про номери документiв (накладних, актiв тощо) на одержанi цiнностi або про дату повернення довiреностi. Повернутi невикористанi
довiреностi гасяться надписом “невикористана” i зберiгаються протягом строку, встановленого для зберiгання первинних документiв.
Особам, якi не вiдзвiтували про використання довiреностi
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або не повернули невикористану довiренiсть, строк дiї якої закiнчився, нова довiренiсть не видається.
Забороняється вiдпускати цiнностi у випадках:
а) подання довiреностi, виданої з порушенням встановленого
порядку заповнення або з незаповненими реквiзитами;
б) подання довiреностi, яка має виправлення i помарки, що не
пiдтвердженi пiдписами тих же осiб, якi пiдписали довiренiсть;
в) вiдсутностi у довiреної особи вказаного у довiреностi паспорта або iншого документа, що засвiдчує довiрену особу;
г) закiнчення строку дiї довiреностi;
д) одержання повiдомлення пiдприємства-одержувача цiнностей про анулювання довiреностi.
Пiсля закiнчення вiдпуску цiнностей служби, що здiйснювали їх вiдпуск, здають довiренiсть разом з документами на вiдпуск останньої партiї цiнностей працiвникам, на яких покладено обов’язки з
ведення бухгалтерського облiку.
Вiдповiдальнiсть за дотримання постачальником встановленого порядку вiдпуску за довiренiстю цiнностей покладається на посадових осiб пiдприємства-постачальника, якi мають право пiдписувати первиннi документи на вiдпуск цiнностей.
Вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне оприбуткування одержаних за виданими довiреностями цiнностей покладається на посадових осiб, яким надано право пiдписувати довiреностi, а також на
особу, яку призначено для виписування i реєстрацiї виданих, повернутих i використаних довiреностей.
Для отримання належних підприємству виробничих запасів
у бухгалтерії постачальника, спираючись на дані із заключених договорів купівлі-продажу та інформації, вказаної у довіреності на
одержання цінностей, здійснюється виписка накладних-вимог на
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів або товарно-транспортних накладних (за умов транспортування вантажним автомобілем). Як у першому, так і у другому випадку один екземпляр
накладної-вимоги або товарно-транспортної накладної, завіреної
підписом одержувача, залишається у комірника підприємства-постачальника. Другий екземпляр вказаних документів, завірений
підписом комірника підприємства-постачальника, передається
одержувачу матеріальних цінностей.
Типова форма документа “Товарно-транспортна накладна” і
приклад його оформлення наведено у зразку 2.4.

266

267

Для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей на підприємстві застосовується “Журнал обліку вантажів, що надійшли” (форма №М-1).
Записи в журналi виконуються вiддiлом постачання в мiру надходження матерiальних цiнностей на склад пiдприємства на основi товарно-транспортних документiв, прибуткових ордерiв, актiв приймання
матерiалiв. У журналi також роблять вiдмiтки про запитання, що
пов’язанi з розшуком вантажiв, якi не надiйшли.
У графi “Примiтка” записують данi про оплату рахункiв,
вiдмову вiд акцепту або суми часткового акцепту та iнші.
Типова форма “Журнал обліку вантажів, що надійшли” представлена у зразку 2.5.
Оприбуткування виробничих запасів, які надійшли від постачальника на склад покупця здійснюється на підставі супровідних документів: товарно-транспортна накладна, накладна-вимога на
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.
При оприбуткуванні матеріальних цінностей комірник може
використовувати “Прибутковий ордер” (форма № М-4). Прибутковий ордер складається у двох екземплярах матерiально вiдповiдальною особою у день надходження цiнностей на склад.
Графа “Номер паспорта” заповнюється при оформленнi господарських операцiй щодо матерiальних цiнностей, якi мiстять дорогоцiннi матерiали та камiння. Як правило, вказаний документ застосовується у випадках, коли доставлені по одному супровідному документу цінності підлягають оприбуткуванню одночасно на декількох
складах у покупця. Виходячи із цього, на кожному складі
підприємства-покупця складається комірником “Прибутковий ордер”
лише на ті цінності, які були безпосередньо ним прийняті. Типова
форма документа “Прибутковий ордер” (форма № М-4) і приклад його оформлення показано у зразку 2.6.
Зауважимо, що зберігання, приймання і відпуск матеріальних цінностей покладено на завідуючих складами, які являються
безпосередньо матеріально-відповідальними особами. До початку
їх роботи на вказаній посаді адміністрацією підприємства, повинно бути забезпечене укладання із ними “Договору про повну
індивідуальну матеріальну відповідальність”, форма якого наведена у додатку Б1.
Так, статтею 135-1 Kодексу законів про працю України передбачено, що письмовi договори про повну матерiальну вiдповiдальнiсть може бути укладено пiдприємством, установою, органi268
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зацiєю з працiвниками (що досягли вiсiмнадцятирiчного вiку), якi займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язанi iз
зберiганням, обробкою, продажем (вiдпуском), перевезенням або застосуванням у процесi виробництва переданих їм цiнностей. Перелiк
таких посад i робiт, а також типовий договiр про повну iндивiдуальну
матерiальну вiдповiдальнiсть затверджуються в порядку, який визначається Kабiнетом Мiнiстрiв України.
В той же час у статті 135-2 Kодексу законів про працю України зазначено, що при спiльному виконаннi працiвниками окремих
видiв робiт, пов’язаних iз зберiганням, обробкою, продажем (вiдпуском), перевезенням або застосуванням у процесi виробництва переданих їм цiнностей, коли неможливо розмежувати матерiальну
вiдповiдальнiсть кожного працiвника i укласти з ним договiр про повну матерiальну вiдповiдальнiсть, може запроваджуватися колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть.
Kолективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть установлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї. Письмовий договiр про колективну (бригадну) матерiальну
вiдповiдальнiсть укладається мiж пiдприємством, установою, органiзацiєю i всiма членами колективу (бригади).
Перелiк робiт, при виконаннi яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матерiальна вiдповiдальнiсть, умови її застосування, а також типовий договiр про колективну (бригадну) матерiальну
вiдповiдальнiсть розробляються за участю профспiлкових об’єднань України та затверджуються Мiнiстерством працi України.
Типова форма “Договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність” наведена у додатку Б2.
Для оформлення приймання матерiальних цiнностей, якi мають
кiлькiснi та якiснi розбiжностi з даними супровiдних документiв постачальника, а також при прийманнi матерiалiв, якi прибули без документiв застосовується “Акт про приймання матеріалів” (форма №
М-7). Пiсля приймання цiнностей акти з прикладанням документiв (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерiї
пiдприємства для облiку перемiщення (руху) матерiальних цiнностей, а
другий — вiддiлу постачання або юридичному вiддiлу для направлення листа-претензiї постачальнику.
Необхiднi додатковi данi, якi не вiдокремленi у формi окремими рядками, записуються у роздiлi “Iншi данi”.
Акт у 2-х примiрниках складається приймальною комiсiєю з
обов’язковою участю матерiально вiдповiдальної особи та представ271

ника вiдправника (постачальника) або представника незацiкавленої
органiзацiї.
Акт затверджується керiвником пiприємства (органiзацiї) чи
особою, яка на те уповноважена. Типова форма документа “Акт про
приймання матеріалів” (форма № М-7) і зразок його оформлення наведено у додатку Б3.
Треба зазначити, що надходження товарно-матеріальних
цінностей на підприємство може знаходити своє відображення як на
балансових, так і на позабалансових рахунках одночасно.
Так, рахунок 02 “Активи на відповідальному зберіганні”
призначено для обліку цінностей, які тимчасово знаходяться на
підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління. Облік цих цінностей ведеться
за цінами, що передбачені в договорах, приймально-передавальних
актах тощо. Усі товарно-матеріальні цінності, що обліковуються на
цьому рахунку, інвентаризуються в порядку і строки, передбачені для
власних цінностей.
Позабалансовий рахунок 02 “Активи на відповідальному
зберіганні” має такі субрахунки:
021 “Устаткування, прийняте для монтажу”;
022 “Матеріали, прийняті для переробки”;
023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”;
024 “Товари, прийняті на комісію”;
025 “Майно в довірчому управлінні”.
На позабалансовому субрахунку 021 “Устаткування, прийняте для монтажу” обліковуються підрядною організацією обладнання, устаткування та інші товарно-матеріальні цінності, які надійшли від
замовника та прийняті для монтажу. Аналітичний облік обладнання,
устаткування та інших товарно-матеріальних цінностей, прийнятих для
монтажу, ведеться за замовниками, за видами товарно-матеріальних
цінностей, окремими об’єктами й агрегатами та місцями їх розташування. Облік затрат на монтаж цих цінностей здійснюється на рахунках
обліку витрат виробництва (за винятком вартості самих цінностей,
прийнятих для монтажу).
На позабалансовому субрахунку 022 “Матеріали, прийняті для переробки” ведеться облік руху надходження сировини та
матеріалів від замовника, які прийняті для переробки (давальницька
сировина) і не оплачуються одержувачем, та їх вибуття (в тому числі
в іншому матеріальному вигляді). Аналітичний облік давальницької
сировини ведеться за замовниками, видами сировини й матеріалів та
за місцями їх зберігання чи переробки. Облік затрат з переробки чи
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доробки давальницької сировини здійснюється на рахунках обліку
витрат виробництва (за винятком вартості давальницької сировини
замовника).
На позабалансовому субрахунку 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні” ведеться облік прийнятих товарно-матеріальних цінностей на відповідальне зберігання з приводу
відмови від акцепту розрахункових документів постачальників;
одержаних від постачальників, але несплачених товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), заборонених до витрачання до їх оплати; одержаних ТМЦ надміру, ніж в видаткових документах постачальників;
сплачених покупцями товарно-матеріальних цінностей, які дозволено, як виняток, залишати на відповідальному зберіганні, оформлених
охоронними розписками, та не вивезених з причин, не залежних від
підприємства, тощо. Аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання, ведеться по
підприємствах-власниках, за видами, сортами та місцями зберігання.
Цінності, що залишені на відповідальне зберігання, мають зберігатися окремо від власних.
На позабалансовому субрахунку 024 “Товари, прийняті на
комісію” обліковуються одержані товари у межах договорів комісії
(консигнації), поруки та інших цивільно-правових договорів, що
уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені
та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари. Аналітичний облік товарів, прийнятих на комісію (консигнацію), ведеться за видами товарів та комітентами.
На позабалансовому субрахунку 025 “Майно в довірчому
управлінні” обліковується майно, що надійшло в довірче управління, а також товарно-матеріальні цінності, які надійшли повіреному при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення від третіх осіб. Аналітичний облік ведеться за об’єктами,
ТМЦ, місцезнаходженнями та власниками.
Для облiку руху матерiальних цiнностей в серединi пiдприємства та їх вiдпуску підрозділам свого пiдприємства, що розташованi
за межами його територiї, а також стороннiм органiзацiям застосовується “Накладна-вимога на вiдпуск (внутрiшнє перемiщення) матерiалiв” (форма № М-11).
Накладна-вимога виписується в двох примiрниках i пiдписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.
У випадку вiдпуску матерiалiв підрозділам свого пiдприємства один примiрник передається одержувачам (цеху, дiльницi та
ін.), другий — складу, який потiм передається до бухгалтерiї.
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У випадку перемiщення матерiалiв із одного підрозділу до
іншого накладну-вимогу складає матерiально вiдповiдальна особа
складу (цеху), що здає цiнностi. Один примiрник служить складу
(цеху), що здає, основою для списання цiнностей, а другий —
складу (цеху), що приймає для оприбуткування. Графа 11 “Iнвентарний номер” заповнюється в тому випадку, якщо облiк малоцiнних та швидкозношуваних предметiв ведеться за iнвентарними номерами.
У випадку вiдпуску матерiальних цiнностей підрозділам
свого пiдприємства, що розташованi за межами його територiї, або
стороннiм органiзацiям накладну-вимогу виписують на основi договорiв, нарядiв i iнших вiдповiдних документiв. Перший
примiрник передають складу як основу для вiдпуску матерiалiв,
другий — одержувачевi матерiалiв. При вiдпуску матерiалiв самовивозом накладну-вимогу пiдписану одержувачем, комiрник передає в бухгалтерiю для виписки розрахунково-платiжних документiв, якщо матерiали вiдпускалися iз наступною оплатою. Типова форма “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів” наведена у зразку 2.7.
Для облiку вiдпуску матерiалiв понад встановленого лiмiту
або при замiнi і списанні матерiалiв зi складу використовується
“ Акт-вимога на замiну (додатковий вiдпуск) матерiалiв”
(форма № М-10).
Акт-вимога виписується на один вид матерiалiв та його багаторазовий вiдпуск у межах лiмiту у двох примiрниках: один
примiрник для одержувача (цеху, дiльницi та т.п.), другий — для
складу.
Kомiрник вiдмiчає в обох примiрниках акту-вимоги дату та
кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого визначає залишок.
В актi-вимозi одержувача (цеху, дiльницi і т.п.) розписується завiдуючий складом (комiрник), в актi-вимозi складу —
представник одержувача (цеху, дiльницi).
Здача актiв-вимог до бухгалтерiї або на обробку засобами
обчислювальної технiки здiйснюється пiсля видачi всiєї кiлькостi
матерiалу, що вимагається.
Понадлiмiтний вiдпуск матерiалiв та замiна одних видiв
матерiалу iншими допускається тiльки з дозволу директора пiдприємства (органiзацiї), головного iнженера або осiб, на те уповноважених, i пiсля погодження з вiдповiдними вiддiлами пiдприємства.
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Для оформлення вiдпуску матерiалiв, що систематично витрачаються при виготовленнi продукцiї, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лiмiтiв вiдпуску матерiалiв на
виробничi потреби та є підтверджуючим документом для списання
матерiальних цiнностей зi складу використовується “Лiмiтнозабiрна картка” (форми № М-8 та М-9, М-28 та М-28а).
Лiмiтно-забiрнi картки виписуються вiддiлом постачання або
плановим вiддiлом на одне або декiлька найменувань матерiалiв
(номенклатурних номерiв) у двох примiрниках. Один примiрник до
початку мiсяця передається цеху (дiльницi) — споживачу матерiалiв,
другий — складу або кладовiй цеху (дiльницi). Вiдпуск матерiалiв у
виробництво здiйснюється складом при пред’явленнi представником
цеху свого примiрника лiмiтно-забiрної картки. Kомiрник вiдмiчає в
обох примiрниках дату та кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого визначає залишок лiмiту за кожним номенклатурним номером матерiалiв. В лiмiтно-забiрнiй картцi цеху (дiльницi) розписується
комiрник, а в лiмiтно-забiрнiй картцi складу — представник цеху (дiльницi).
Для скорочення кiлькостi первинних документiв, там, де це
доцiльно, рекомендується оформляти вiдпуск матерiалiв безпосередньо в картках складського облiку. В цьому випадку видатковi документи на вiдпуск матерiалiв не оформлюються, а сама операцiя
здiйснюється на основi лiмiтних карток, якi виписуються в одному
примiрнику та мають характер бухгалтерських документiв. Лiмiт
вiдпуску можна вказати i в самiй картцi. Представник цеху при одержаннi матерiалiв розписується безпосередньо в картках складського
облiку, а в лiмiтно-забiрнiй картцi розписується комiрник.
По лiмiтно-забiрнiй картцi ведеться також облiк матерiалiв,
що не були використанi у виробництвi (повернення). При цьому
iнших додаткових документiв не складається.
Понадлiмiтний вiдпуск матерiалiв та замiна одних видiв
матерiалiв iншими допускається тiльки з дозволу керiвника
пiдприємства (органiзацiї), головного iнженера або осiб, ними на
те уповноважених. При цьому виписується акт-вимога (форма
№ М-10).
Змiна лiмiту здiйснюється тими ж особами, яким надано право його встановлення.
Вiдпуск матерiальних цiнностей здiйснюється з тих складiв,
якi позначенi в лiмiтно-забiрнiй картцi. Kомiрник вiдмiчає в лiмiтнозабiрнiй картцi дату та кiлькiсть вiдпущеного матерiалу, пiсля чого
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визначає залишок лiмiту з кожного номенклатурного номера матерiалiв. Передача зі складу лiмiтно-забiрних карток в бухгалтерiю
здiйснюється пiсля використання лiмiту.
Бланк лiмiтно-забiрної картки з частковим заповненням
реквiзитiв може бути складено за допомогою засобiв обчислювальної
технiки.
Лiмiтно-забiрна картка призначена:
Форма № М-8 — для багаторазового вiдпуску одного номенклатурного номера матерiалiв на один мiсяць.
Форма № М-9 — для чотирьохразового вiдпуску лiмiтованих матерiалiв, що вiдносяться на один вид витрат (замовлення на
один мiсяць та на рiзноманiтнi види витрат (замовлень). В останньому випадку заповнюється графа “Kореспондуючий рахунок”. Типова
форма документа “Лімітно-забірна картка” (форма № М-9) і приклад
її заповнення наведено у зразку 2.8.
Форма № М-28 використовується для вiдпуску матерiалiв на
будiвельнi об’єкти протягом усього перiоду будiвництва i знаходиться у виконавця робiт. Одночасно складається щомiсячна лiмiтнозабiрна картка за формою № М-28а, що знаходиться на складi. При
вiдпуску матерiалiв зi складу комiрник розписується в лiмiтнозабiрнiй картцi форми № М-28, а одержувач — в лiмiтно-забiрнiй
картцi форми № М-28а.
Оформленi лiмiтно-забiрнi картки разом з первинними документами додаються до матерiального звiту та здаються комiрником i
виробником робiт в бухгалтерiю. В бухгалтерiї згiдно зi звiтом складу перевiряється правильнiсть списання матерiалiв на виробництво
по кожному об’єкту та дiлянцi в цiлому i одночасно визначаються
данi про витрату матерiалiв в лiмiтно-забiрнiй картцi форми № М-28
з початку будiвництва кожного об’єкту. Лiмiтно-забiрнi картки з незакiнчених (що переходять на наступний мiсяць) об’єктiв повертаються виконавцю робiт.
По факту оприбуткування або видачі із складу товарно-матеріальних цінностей комірник, використовуючи інформацію зазначену у первинних документах, здійснює записи у картках складського обліку.
Документ “ Kартка складського облiку матерiалiв”
(форма № М-12) застосовується для облiку руху матерiалiв на
складi за кожним сортом, видом та розмiром, заповнюється на кожний номенклатурний номер матерiалу i ведеться матерiально вiдповiдальною особою (комiрником, зав. складом). Записи у картцi виконують на пiдставi первинних прибутково-видаткових документiв у
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день, коли вiдбувається операцiя. Типову форму документа “Kартка
складського обліку матеріалів” наведено у зразку 2.9.
З метою прискорення пошуку тих чи інших запасів на
складі у картках складського обліку зазначаються поряд з іншим
номери стелажу та ячейки (координати місця зберігання). Поряд з
цим для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера, що знаходяться в місцях зберігання, використовують “Матеріальний ярлик” (форма № М-16). Бланк ярлика заповнюється
зав. складом на кожний номенклатурний номер матерiальних
цiнностей. Заповнений усiма необхiдними даними ярлик
прикрiплюється до мiсця зберiгання матерiальних цiнностей та
служить для них паспортом.
Типова форма документа “Матеріальний ярлик” наведена у
зразку 2.10.
Для контролю за вiдхиленням фактичного залишку матерiалiв вiд встановлених норм запасу i для контролю залишкiв матерiалiв, що знаходяться без руху використовується “Сигнальна
довiдка про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд
встановлених норм запасу” (форма № М-18).
Довiдка складається в одному примiрнику завiдуючим
складом (комiрником), який повинен своєчасно повiдомити вiддiлу
постачання про вiдхилення фактичного залишку матерiалiв вiд
встановленої норми запасу та про залишки матерiалiв, що знаходяться без руху.
Довiдка заповнюється на пiдставi даних складського облiку
матерiалiв. Kритерiй для включення даних у довiдку встановлює
вiддiл матерiально-технiчного постачання пiдприємства (органiзацiї).
Після закінчення кожного місяця із складу до бухгалтерії
підприємства подається “Звіт про рух матеріальних цінностей”
(зразок 2.11), в якому узагальнюються дані із всіх первинних документів, які стали підставою як для надходження, так і вибуття виробничих запасів за вказаний період.
У звіті в розрізі всіх товарно-матеріальних цінностей зазначається інформація про їх наявність на початок періоду, надходження, вибуття та залишок на кінець періоду.
Враховуючи потреби бухгалтерських працівників, звіт може бути деталізований, зокрема у розрізі джерел надходження виробничих запасів, а також об’єктів їх витрачання.
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Зразок 2.9.
Типова форма № М-12

ВО “Росток”

Затверджена наказом
Мінстату України
від 21.06.1996 р. № 193

підприємство, організація

Індентифікаційний код за ЄДРПОУ

Kод за УKУД

00547038

KАРТKА № 117 СKЛАДСЬKОГО ОБЛІKУ МАТЕРІАЛІВ
Склад

Міс. збер.

Марка Сорт Про- Розмір Номенклафіль
турний
номер

сте- ячейка
лаж

Одиниця
вим.

Ціна Норма
запасу

код найменування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

8

–

Ст-20

–

–

∅ 20

20517

04

м

11

12

3-80 100

мм

Дорогоцінний метал

Найменування матеріалу

найменування

вид

Арматура
металева

13

14

Дата Номер Номер
запису докуза
мента порядком
18

19

20

маномер
са, г паспорта
15

16

Від кого одержано
чи кому відпущено

Прибуток

Видаток

21

22

23

Номер ряд. у
ф. № 2-ДМ,
дод. до ф.ф. № 2-ДМ
і № 4-ДМ
17

Зали
шок

Kонтроль
(підпис,
дата)

24

25

15.12.07 3708
20.12.07 154
28.12.07 162

1
2
3

Завод ЗБK № 4
Цех № 2
Цех № 1

400
–
–

–
250
170

300
700
450
280 = Жук

16.01.08
22.01.08
31.01.08

4
5
6

АТ “Промпостач”
Вересу А.З.
Артемку П.В.

50
–
–

–
45
100

330
285
185 = Жук

28.12.07

18
9
23

31.01.08

і т.д.
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Зразок 2.10.
ВО “Росток”

Типова форма № М-16
Затверджена наказом
Мінстату України
від 21.06.1996 р. № 193

підприємство, організація

Індентифікаційний код за ЄДРПОУ

00547038

Kод за УKУД

20517
номенклатурний номер

Матеріальний ярлик

Арматура металева
назва матеріалу

Марка (тип)

Ст-20

Розмір

Сорт

∅ 20 мм

Одиниця виміру

Норма запасу

м

100

Матеріально-відповідальні особи можуть складати звіти або
лише із використанням натуральних вимірників, або і натуральних і
грошових одночасно.
Зауважимо, що “Звіт про рух матеріальних цінностей” складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом комірника і прикладеними до нього документами по надходженню і вибуттю
матеріальних цінностей передається до бухгалтерії, а другий із
підписом бухгалтера, який відповідає за облік матеріалів, повертається завідуючому складом і виступає як підтвердження щодо здачі
ним звіту.
Враховуючи те, що на підприємстві може бути велика
кількість товарно-матеріальних цінностей, а як наслідок і звіт дуже
громіздким, на багатьох підприємствах до звіту по складу включаються лише ті запаси, по яких був рух. За допомогою цього вдається
значно зменшити обсяги зайвої інформації і прискорити роботу
облікових працівників.
Поряд із звітом про рух матеріальних цінностей із складу
підприємства до бухгалтерії може подаватися “Реєстр прийманняздачі документів” (форма № М-13), який застосовується для реєст281
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рації прибутково-видаткових документів, які здаються до бухгалтерії. Реєстр складається в одному примірнику матеріально-відповідальною особою та здається до бухгалтерії підприємства (організації) разом з первинними документами та необхідними додатками.
В будівельних організаціях за умов, коли матеріальновідповідальною особою є начальник дільниці (виконавець робіт) для
звіту перед бухгалтерією застосовується “Матеріальний звіт” (форма № М-19).
Матерiальний звiт складається матерiально вiдповiдальними
особами тiльки у кiлькiсному виразi та в одному примiрнику i подається до бухгалтерiї після закiнчення мiсяця. Розцiнка надходження
та використання матерiалiв проводиться бухгалтерiєю безпосередьо
у матерiальному звiтi.
До матерiальних звiтiв, як правило, повиннi включатися усi
матерiали, якi були та є у наявностi на складi (коморi), незалежно вiд
того був чи не був рух цих матерiалiв за звiтний мiсяць.
Разом iз матерiальним звiтом до бухгалтерiї подаються усi
первиннi документи на прибуток та видаток матерiалiв з вказiвками
про кiлькiсть документiв та їх номерiв окремо за прибутком та видатком.
Виходячи із даних звіту про рух матеріальних цінностей, або
матеріального звіту, бухгалтер здійснює записи про надходження, вибуття та залишки товарно-матеріальних запасів за окремий місяць у
регістр синтетичного і аналітичного обліку “Оборотна відомість по
товарно-матеріальних рахунках” (зразок 2.12.), або Відомість 2-М
(див. дод. А 2).
Після співставлення звіту комірника із даними виробничих
звітів підрозділів підприємства, а також із даними щодо розрахунків
із постачальниками, інформація про надходження і витрачання виробничих запасів знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналах-ордерах № 3 і № 5, а при спрощеній
формі обліку у Відомостях 2-М, 3-М (розділ І), 5-М (розділ ІІ) (див.
дод. А).
На пiдприємствах (в органiзацiях), якi облiковують матерiали
за оперативно-бухгалтерським методом, ведеться “Вiдомiсть облiку
залишкiв матерiалiв на складi” (форма № М-14). Вiдомiсть облiку
залишкiв заповнюють за данними карток складського облiку, перевiрених бухгалтерiєю. Вiрогiднiсть перенесення залишкiв до вiдомостi пiдтверджується пiдписом особи, яка перевiряє.
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2.3.2. Облік тварин на вирощуванні і відгодівлі
Розглядаючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, окрему увагу треба приділити обліку тварин на вирощуванні
та відгодівлі, документальне оформлення операцій з якими має деякі
особливості.
Для початку зауважимо, що в процесі утримання тварин на
вирощуванні та відгодівлі як, зокрема, у розрізі конкретних груп тварин, так і їх вікових групах, постійно відбуваються зміни. Kількість
тварин може збільшуватися внаслідок отримання приплоду, купівлі
тварин та ін., а також зменшуватися внаслідок вибраковки, продажу,
падіжу і т.п.
Особливого значення при організації обліку тварин треба
надавати обліку отримання приплоду. Так, документом, за допомогою
якого здійснюється оприбуткування приплоду тварин, є “Акт на оприбуткування приплоду тварин”. Акт складається у двох екземплярах працівниками ферми за участю зоотехніка і ветеринарного лікаря.
В спеціалізованих господарствах по утриманню звірів при
отриманні приплоду складається “Накопичувальний акт на оприбуткування приплоду звірів”.
Переведення тварин із однієї вікової групи до іншої оформляється за допомогою документа “Акт на переведення тварин із
групи в групу”. Вибракування тварин із основного стада (які обліковуються на рахунку 10 “Основні засоби”) і переведення їх на
відгодівлю здійснюється за допомогою документа “Акт на вибраковку тварин із основного стада”.
Оприбуткування на ферму придбаних господарством тварин
зі сторони здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна”, яка супроводжує вантаж, а за умов купівлі
племінних тварин до вказаного документа постачальником додається
також “Племінне свідоцтво”.
В свою чергу вибуття тварин із ферми внаслідок забою,
падіжу або вимушеної прирізки оформляють за допомогою документа “Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка, падіж)”,
який як і всі інші вищевказані документи по обліку руху тварин
оформляється у двох екземплярах за обов’язковою участю зоотехнічно-ветеринарних працівників.
На підставі даних із первинних документів, які засвідчують
або надходження, або вибуття тварин по конкретній фермі, здійснюються записи до “Kниги обліку руху худоби та птиці”.
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Для узагальненого відображення змін, які відбулися протягом календарного місяця, керівник структурного підрозділу (ферми) подає до бухгалтерії господарства “Звіт про рух худоби та
птиці”, до якого додаються всі первинні документи, за допомогою
яких було зафіксовано ті чи інші зміни у кількісному складі тварин
та птиці.
На підставі узагальненого звіту в бухгалтерії робляться необхідні відмітки у “Відомість аналітичного обліку тварин”, яка
відкривається окремо на кожну групу тварин.
Узагальнена інформація із відомостей аналітичного обліку
тварин знаходить своє відображення при журнально-ордерній
формі обліку у журналах-ордерах № 4 і № 5, а при спрощеній
формі бухгалтерського обліку у Відомості 2-М (див. дод. А 2).

2.3.3. Особливості обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів
Розкриваючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів окрему увагу треба приділити малоцінним та швидкозношуваним предметам, облік яких має деякі особливості.
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України від 22.05.1996 р. було видано наказ № 145
“Про затвердження типових форм первинних облікових документів з
обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів”, яким передбачено запровадження у практику обліку із 1.07.1996 р. наступних форм
первинних облікових документів:
МШ-1 “Вiдомiсть на поповнення (вилучення) постiйного запасу
iнструментiв (пристроїв)”;
МШ-2 “Kартка облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”;
МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування iнструментiв
(пристроїв)”;
МШ-4 “Акт вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”;
МШ-5 “Акт на списання iнструментiв (пристроїв) та обмiн їх на
придатнi”;
МШ-6 “Особова картка № ____ облiку спецодягу, спецвзуття та
запобiжних пристроїв”;
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МШ-7 “Вiдомiсть облiку видачi (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобiжних пристроїв”;
МШ-8 “Акт на списання малоцiнних та швидкозношуваних
предметiв”.
Для облiку змiни запасу iнструментiв (пристроїв) у роздавальних кладових на тих пiдприємствах, де облiк ведеться за принципом встановлення постiйного оборотного (обмiнного) фонду, застосовується “Вiдомiсть на поповнення (вилучення) постiйного
запасу iнструментiв (пристроїв)” (форма № МШ-1). Вiдомiсть
складається у двох примiрниках начальником цеху разом iз начальником iнструментального чи планового вiддiлу при необхiдностi змiни
норми постiйного запасу iнструментiв (пристроїв). Один примiрник
вiдомостi знаходиться в iнструментальному вiддiлi, другий — в цеху.
На пiдставi даних вiдомостi вносяться змiни до картки
складського облiку матерiалiв (типова форма № М-12) iнструментально-роздавальної кладової.
Видача із складу підприємства його працівникам та керівникам структурних підрозділів малоцінних швидкозношуваних предметів може здійснюватися на підставі документів “Накладна-вимога
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” або “Лімітнозабірна картка” (див. зразкки 2.7.і 2.8.).
Для облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, виданих пiд розписку робiтнику чи бригадиру (для бригади) iз роздавальної кладової цеху для тривалого користування, застосовується
форма № МШ-2 “Kартка облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв” (зразок 2.13).
Kартка заповнюється в одному примiрнику комiрником на
кожного робiтника, що одержав цi предмети.
Для облiку iнструментiв (пристроїв), виданих робiтнику iз
кладової цеху для короткострокового користування, застосовується
iнструментальна марка, яка при здачi iнструментiв комiрнику, повертається робiтниковi.
На кожну iнструментальну марку, в якiй вказується номер
iнструментальної роздавальної кладової, номер цеху, табельний номер робiтника, комiрник видає тiльки один iнструмент.
Спеціалізованою формою документа, за допомогою якого
здійснюється видача спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів
працівникам підприємств в індивідуальне користування за встановленими нормами є “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,
спецвзуття та запобіжних пристроїв” (форма № МШ–7).
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Відомість заповнюється в двох примiрниках комiрником цеху
(вiддiлу, дiльницi) окремо на видачу i на повернення спецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв i оформляється вiдповiдними пiдписами. Один примiрник передається до бухгалтерiї, другий залишається
у комiрника цеху (вiддiлу, дiльницi).
За цiєю формою ведеться облiк прийнятих вiд робiтникiв спецодягу, спецвзуття на прання, дезiнфекцiю, ремонт та на лiтнє
зберiгання.
Типова форма документа “Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв” наведено у
зразку 2.14.
Для облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв, якi
видаються робiтникам пiдприємства в iндивiдуальне користування,
за встановленими нормами застосовується також “Особова картка
облiку спецодягу, спецвзуття та запобiжних засобiв” (форма №
МШ-6). Kартка ведеться в одному примiрнику i зберiгається у
комiрника цеху (дiльницi). Типова форма документа наведена у додатку Б4.
У випадку втрати взятих предметiв спецодягу, спецвзуття або
запобiжних засобiв в особовiй картцi за формою № МШ-6 в рядку загубленого предмету в роздiлi “Повернено” робиться запис: “Акт вибуття № _____ i дата”.
Черговий спецодяг, спецвзуття та запобiжнi засоби колективного використання, виданi робiтникам та службовцям тiльки на час виконання тих робiт, на якi вони передбаченi, повиннi знаходитися у коморах i видаватися пiд вiдповiдальнiсть майстрiв та iнших робiтникiв, перелiк яких затверджується керiвником пiдприємства.
Черговий спецодяг, спецвзуття та запобiжнi засоби записуються на окремi картки з помiткою “Чергова”.
При автоматизованiй обробцi даних з облiку малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв особова картка не ведеться.
Для облiку iнструментiв (пристроїв), переданих на заточування або ремонт, застосовується (форма № МШ-3) “Замовлення на
ремонт або заточування iнструментiв (пристроїв)”, яка використовується на тих пiдприємствах, де заточування та ремонт iнструментiв (пристроїв) проводиться у централiзованому порядку. Замовлення виписується у двох примiрниках комiрником роздавальної кладової. Один примiрник залишається у комiрника з розпискою виконавця, другий передається разом iз iнструментом до цеху виконання
(заточувальну майстерню). Пiсля заточування чи ремонту iнструмента (пристрою) комiрник робить вiдмiтку у своєму примiрнику про
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повернення iнструмента (пристрою) i розписується у примiрнику цеху-виконавця.
Для оформлення поломки та втрати iнструментiв (пристроїв)
й iнших малоцiнних та швидкозношуваних предметiв застосовується
(форма № МШ-4) “Акт вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв” (див. додаток Б5).
Цей документ складається в одному примiрнику майстром i
начальником цеху (дiльницi) на одного або декiлькох робiтникiв.
При поломцi, псуваннi та втратi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв з вини робiтника акт складається у двох примiрниках.
Один примiрник залишається в цеху (на дiльницi), а другий направляється у розрахункову частину бухгалтерiї для утримання у встановленому порядку з робiтника вартостi поломаного, зiпсованого чи втраченого предмета.
При пред’явленнi робiтником акту вибуття йому замiсть непридатного чи втраченого предмета видається придатний i записується до картки облiку малоцiнних та швидкозношуваних предметiв (форма № МШ-2). Акти вибуття потiм додаються до актiв списання (форми № МШ-5 i МШ-8).
Для оформлення списання iнструментiв (пристроїв), що стали непридатними, та обмiну їх на придатнi на тих пiдприємствах, де
облiк проводиться за методом обмiнного (оборотного) фонду застосовується “Акт на списання iнструментiв (пристроїв) та обмiн їх
на придатнi” (форма № МШ-5), який складається в одному примiрнику комiсiєю цеху на пiдставi разових актiв вибуття малоцiнних
та швидкозношуваних предметiв (форма № МШ-4). Непридатний
iнструмент за актом здається до кладової для утилю. Акт вiзується
начальником iнструментального чи планового вiддiлу i подається до
центрального iнструментального складу (ЦIС), який видає цеху
iнструменти (пристрої) того ж найменування, марки та розмiру за актом без виписки вимог i лiмiтних карток. Пiсля видачi складом
iнструментiв (пристроїв) акт передається до бухгалтерiї, де згiдно з
цим актом, проводиться списання iнструментiв (пристроїв) зi складу
без вiдображення їх руху по роздавальних кладових цехiв. Виданий
складом iнструмент (пристрiй) в порядку обмiну за актами у картцi
облiку роздавальних кладових не вiдображається.
Для оформлення списання морально застарiлих, зношених i
непридатних для подальшого використання iнструментiв (пристроїв), спецодягу, спецвзуття, запобiжних засобiв після закiнчення
строку носіння, iнших малоцiнних та швидкозношуваних предметiв
i здачі їх у комору для утилю, застосовується форма № МШ-8 “Акт
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Зразок 2.15.
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Продовження зразку 2.15.

на списання малоцiнних та швидкозношуваних предметiв”
(зразок 2.15.). Акт складається в одному примiрнику комiсiєю на
пiдставi разових актiв вибуття малоцiнних i швидкозношуваних
предметiв (форма № МШ-4). Пiсля здачi списаних предметiв до комори для утилю акт iз розпискою комiрника здається до бухгалтерiї.
На рiзнi види малоцiнних та швидкозношуваних предметiв
акти на списання складаються окремо.

2.3.4. Облік бланків суворої звітності
Розкриваючи питання обліку наявності і руху виробничих запасів, треба окремо зупинитися на організації обліку бланків суворої
звітності, який має деякі особливості.
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України від 11.03.1996 р. було видано наказ № 67
“Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої
звітності”, яким передбачено запровадження у практику обліку із березня 1996 року наступних форм первинних облікових документів:
СЗ-1 “Прибутково-видаткова накладна № __ на бланки суворої звiтностi”;
СЗ-2 “Прибутково-видаткова книга з облiку бланкiв суворої
звiтностi”;
СЗ-3 “Акт на списання використаних бланкiв суворої звiтностi”;
СЗ-4 “Акт перевiрки наявностi бланкiв суворої звiтностi;
СЗ-5 “Kартка-довiдка по виданих i використаних бланках суворої звiтностi”.
Для оформлення надходження на склад і відпуску із складу
бланків суворої звітності використовується “Прибутково-видаткова
накладна на бланки суворої звітності” (форма № СЗ-1). Типова
форма документа наведена у зразку 2.16.
Надходження придбаних бланків суворої звітності на
підприємство відображається по дебету рахунку 20 “Виробничі запаси”
і кредиту, в залежності від обставин, рахунків 372 “Розрахунки з
підзвітними особами”, 63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками”. Разом з цим на позабалансовий рахунок 08 “Бланки суворого
обліку” зараховується вартість придбаних бланків.
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На рахунку 08 “Бланки суворого обліку” ведеться облік наявності та руху бланків суворого обліку та суворої звітності, зокрема
документів, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий
стаж тощо (свідоцтва, посвідчення, трудова книжка, дипломи про
освіту та інші); проїзних документів (квитки на проїзд, абонементні
талони, документи на перевезення вантажів та інші); довіреностей на
одержання цінностей та інших.
Перелік документів, які відносяться до бланків суворого
обліку та суворої звітності, порядок їх зберігання й використання
встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.
Збільшення залишку рахунку 08 “Бланки суворого обліку” відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків суворого обліку, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.
Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх
зберігання.
Для ведення облiку бланкiв суворої звiтностi на складi всiма
пiдприємствами, органiзацiями та установами застосовується форма
№ СЗ-2 “Прибутково-видаткова книга з облiку бланкiв суворої
звiтностi” (зразок 2.17). Вона повинна бути пронумерована, прошнурована i скрiплена сургучевою печаткою та пiдписами керiвника
пiдприємства (органiзацiї) i головного бухгалтера.
Для ведення облiку окремих видiв бланкiв суворої звiтностi в
книзi видiляється одна або кiлька сторiнок.
Для списання використаних бланкiв суворої звiтностi з пiдзвiту матерiально-вiдповiдальних осiб застосовується “Акт на списання використаних бланкiв суворої звiтностi” (форма № СЗ-3),
який складається спецiально створеною комiсiєю. Типова форма акта наведена у зразку 2.18.
Списання бланків суворої звітності знаходить своє відображення по дебету рахунків 92 “Адміністративні витрати” або 93 “Витрати на збут” і кредиту рахунку 20 “Виробничі запаси”. Поряд з цим
проводиться їх списання із позабалансового рахунку 08 “Бланки суворого обліку”.
Для перевiрки фактичної наявностi бланкiв суворої звiтностi
при надходженнi на склад від постачальника застосовується “Акт
перевiрки наявностi бланкiв суворої звiтностi” (форма № СЗ-4).
При виявленнi нестачi бланкiв пiд час їх приймання на склад
спецiально створеною комiсiєю складається акт у двох примiрниках, в
якому вказується кiлькiсть вiдсутнiх в наявностi книжок, їх серiї та но296

Зразок 2.17.
ВО “Росток”

Типова форма № СЗ-2
Затверджена наказом
Мінстату України
від 11.03.1996 р. № 67

підприємство, організація

Індефікаційний код за ЄДРПОУ

Kод за УKУД

00547038

ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВА КНИГА

З ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 р.
Найменування бланків Довіреність

Дата

Від кого одержано і
кому видано

Підстава
Прибуток
Видаток
(найменукіль- серії і № кіль- серії і №
вання
бланків
документа, кість бланків кість
книжок
№ і дата) книжок

11.01 Бланковидав.

9

–

ЛАД
127651127850

16.01 Бухгалтер Сазонова

4

–

ЛАД
127651127700

25.04 Бухгалтер Черниш

17

–

ЛАД
127701127750

мери бланкiв. Один примiрник акта направляється постачальнику для
виявлення причин розходження i прийняття заходiв.
Для ведення аналiтичного облiку по виданих i використаних
бланках суворої звiтностi застосовується “Kартка-довiдка по виданих
та використаних бланках суворої звiтностi” (форма № СЗ-5), яка
відкривається на кожну матерiально-пiдзвiтну особу, яка здiйснює облiк
бланкiв суворої звiтностi, на кожний вид бланкiв окремо.
Пiдставою для ведення картки-довiдки служать первиннi документи: прибутково-видатковi накладнi, акти перевiрки наявностi бланкiв
i акти на списання використаних бланкiв суворої звiтностi.
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2.3.5. Облік транспортно-заготівельних витрат
Треба зазначити, що на рахунках по обліку виробничих запасів окрім безпосередньо наявних запасів, можливо на одному із субрахунків здійснювати також облік транспортно-заготівельних витрат.
Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на
підприємствах, що застосовують окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат наведено у табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Розподіл транспортно-заготівельних витрат на підприємствах,
що застосовують окремий субрахунок
обліку транспортно-заготівельних витрат
Зміст

1.
2.
3.
4.

1
Залишок на початок місяця
Надійшло за місяць
Вибуло за місяць
(витрачено, реалізовано тощо)
Залишок на кінець місяця
(ряд.1+ряд.2-ряд.3)

Вартість
запасів, тис.
грн. (рахунки
20, 22)
2
250
400

Транспортно-заготівельні витрати, тис.
грн. (окремий
субрахунок)
3
55
80

300

62*

350

73

* Сума тарнспортно-заготівельних витрат, що за розподілом
припадає на виробничі запаси, які вибули у звітному місяці, становить:
55+80 х 300 = 62.
–––––––
250+400
За умови, якщо на підприємстві було прийняте рішення не
обліковувати на окремому субрахунку транспортно-заготівельні
витрати, можливе їх врахування (збільшення облікової ціни) при
оприбуткуванні на склад матеріалів.

2.3.6. Кореспонденція рахунків по обліку запасів
Типова кореспонденція бухгалтерськитх рахунків по обліку
виробничих запасів наведена у табл. 2.2.
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Таблиця 2.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку виробничих запасів
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік надходження виробничих запасів
1. Переведено виробничі
запаси із однієї номенклатурної групи до іншої, внаслідок помилкового зарахування у
минулому
2. Переведено тварин із
однієї вікової групи до
іншої
3. Оприбутковано на
склад виробничі запаси,
які виготовлені на
підприємстві (або
повернення
невикористаних)
4. Оприбутковано приплід
тварин
5. Переведено до складу
виробничих запасів
готову продукцію і
товари, які
призначалися для
реалізації
6. Оприбутковано
виробничі запаси, які
придбані підзвітними
особами

7. Оприбутковано
виробничі запаси у
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20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
21 “Поточні
біологічні активи”

20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
21 “Поточні
біологічні активи”

20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
21 “Поточні
біологічні активи”
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20 “Виробничі
запаси”

23 “Виробництво”

23 “Виробництво”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарсько
го виробництва”
28 “Товари”

372 “Розрахунки з
підзвітними особами”

40 “Статутний
капітал”

Продовження таблиці 2.2.
1

8.

9.

10.

11.

12.

2
3
порядку внесків при
21 “Поточні
формуванні статутного біологічні активи”
капіталу
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
Оприбутковано
20 “Виробничі
виробничі запаси в
запаси”
порядку пайових
21 “Поточні
внесків, що передбачені біологічні активи”
установчими
22 “Малоцінні та
документами
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
Відображено суму
20 “Виробничі
дооцінки виробничих запаси”
запасів
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
Відображено цільові
20 “Виробничі
надходження на
запаси”
підприємство у вигляді 21 “Поточні
виробничих запасів
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
Відображено
20 “Виробничі
надходження
запаси”
виробничих запасів від 21 “Поточні
постачальників та
біологічні активи”
підрядників та інших
22 “Малоцінні та
кредиторів
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
Відображено суму ПДВ 64 “Розрахунки за
(податковий кредит) за податками і
операцією 11
платежами”

4
46 “Неоплачений
капітал”

41 “Пайовий капітал”

423 “Дооцінка
активів”

48 “Цільове
фінансування і цільові
надходження”

63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”

63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”
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Продовження таблиці 2.2.
1
2
13. Оприбутковано лишки
виробничих запасів,
виявлені в ході
інвентаризації

14. Одержано пені,
штрафи, неустойки від
інших підприємств у
вигляді виробничих
запасів

15. Одержано дивіденди
від інших підприємств
у вигляді виробничих
запасів

16. Відображено дохід від
безоплатно одержаних
виробничих запасів

3
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”

4
719 “Інші доходи від
операційної
діяльності”

715 “Одержані пені,
штрафи, неустойки”

731 “Дивіденди
одержані”

718 "Дохід від
безоплатно
одержаних
оборотних
активів"

Облік вибуття виробничих запасів
17. Спрямовано виробничі 15 “Kапітальні
запаси на здійснення
інвестиції”
капітальних інвестицій
з метою створення
основних засобів
(формування основного
стада) та
нематеріальних активів
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20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”

Продовження таблиці 2.2.
1
2
18. Витрачено виробничі
запаси на основне
виробництво

3
23 “Виробництво”

4
20 “Виробничі запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
19. Списано виробничі
24 “Брак у
20 “Виробничі запаси”
запаси на витрати, які виробництві”
22 “Малоцінні та
пов’язані з
швидкозношувані
виправленням браку
предмети”
25 “Напівфабрикати”
20. Переведено виробничі 28 “Товари”
20 “Виробничі запаси”
запаси до складу
22 “Малоцінні та
товарів з метою їх
швидкозношувані
подальшої реалізації
предмети”
25 “Напівфабрикати”
21. Видано працівнику
377 “Розрахунки з
205 “Будівельні
позику на
іншими дебіторами” матеріали”
індивідуальне житлове
будівництво у вигляді
будівельних матеріалів
22. Списано виробничі
39 “Витрати
20 “Виробничі запаси”
запаси на витрати,
майбутніх періодів” 22 “Малоцінні та
пов’язані з освоєнням
швидкозношувані
виробництва нових
предмети”
видів продукції
25 “Напівфабрикати”
23. Списано виробничі
91 “Загально20 “Виробничі запаси”
запаси на
виробничі витрати” 22 “Малоцінні та
загальновиробничі
швидкозношувані
витрати
предмети”
24. Списано виробничі
92 “Адміністративні 20 “Виробничі
запаси на
витрати”
запаси”
адміністративні
22 “Малоцінні та
витрати
швидкозношувані
предмети”
25. Списано виробничі
93 “Витрати на збут” 20 “Виробничі запаси”
запаси на витрати,
22 “Малоцінні та
пов’язані із збутом
швидкозношувані
продукції (пакування
предмети”
готової продукції і т.п.)
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Продовження таблиці 2.2.
1
2
26. Відображено
собівартість
реалізованих
виробничих запасів

4
20 “Виробничі
запаси”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
27. Відображено суму
946 “Втрати від
20 “Виробничі
уцінки виробничих
знецінення запасів” запаси”
запасів
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
28. Відображено суму
947 “Нестачі і втрати 20 “Виробничі запаси”
нестач виробничих
від псування
21 “Поточні
запасів, яка підлягає
цінностей”
біологічні активи”
врегулюванню
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
29. Списано вартість
949 “Інші витрати
20 “Виробничі запаси”
виробничих запасів на операційної
22 “Малоцінні та
витрати обслуговуючих діяльності”
швидкозношувані
виробництв
предмети”
25 “Напівфабрикати”
30. Відображено вартість 991 “Втрати від
20 “Виробничі запаси”
зіпсованих виробничих стихійного лиха”
21 “Поточні
запасів внаслідок дії
992 “Втрати від
біологічні активи”
непереборної сили
техногенних
22 “Малоцінні та
катастроф і аварій”
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
31. Списано вартість ви993 “Інші надзвичайні 20 “Виробничі
робничих запасів на
витрати”
запаси”
здійснення заходів, які
22 “Малоцінні та
пов’язані із запобіганшвидкозношувані
ням та ліквідацією наспредмети”
лідків стихійного лиха
25 “Напівфабрикати”
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3
943 “Собівартість
реалізованих
виробничих запасів”

2.4. Інвентаризація виробничих запасів
Основним нормативним документом, який визначає умови та
порядок проведення інвентаризації запасів є “Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших
статей балансу”, затверджена наказом Міністерства фінансів України
№90 від 30.10.1998 р.

Iнвентаризацiя матерiалiв, продуктiв харчування
та iнших матерiальних запасiв
Iнвентаризацiя матерiалiв, продуктiв харчування, палива,
продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств та виробничих (навчальних) майстерень, iнших матерiальних запасiв проводиться за мiсцями зберiгання та окремо за матерiально вiдповiдальними особами. Матерiальнi запаси при iнвентаризацiї записуються в
описи за кожним окремим найменуванням iз вказiвкою номенклатурного номера, виду, групи, сорту i кiлькостi (рахунком, вагою або
мiрою). Описи складаються у двох екземплярах, один з яких передається до бухгалтерії, а інший залишається у матеріальновідповідальної особи. Типову форму документа “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” і приклад його
заповнення наведено у зразку 2.19.
На виявленi при iнвентаризацiї непридатнi або зiпсованi матерiальнi цiнностi додатково складаються акти, в яких вказуються
причини, ступiнь i характер псування матерiальних цiнностей, а також виннi особи, якi допустили їх псування.
Тара вписується до опису за видами, цiльовим призначенням
i якiсним складом (нова, яка була у споживаннi, що потребує ремонту i таке iнше).
На тару, що стала непридатною, iнвентаризацiйною комiсiєю
складається акт на списання зi вказiвкою причин псування.
Інвентаризація готових виробів, сировини та матеріалів,
пального, кормів, фуражу та інших матеріалів проводиться не менше
одного разу на рік, але не раніше першого жовтня, продуктів харчування і спирту — не менше одного разу на квартал.
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Iнвентаризацiя молодняку тварин та тварин на вiдгодiвлi
Молодняк великої рогатої худоби та тварини на вiдгодiвлi
включаються в описи окремо, зi вказiвкою iнвентарних номерiв, кличок, статi, мастi, породи та iнше.
Тварини на вiдгодiвлi облiковуються у груповому порядку,
включаються в описи за вiком та статевими групами, з вказiвкою
кiлькостi голiв та живої ваги у кожнiй групi.
Описи складаються за видами тварин окремо у фермах, цехах, вiддiленнях, бригадах у розрiзi облiкових груп i матерiально
вiдповiдальних осiб.
Інвентаризація молодняку тварин, тварин на відгодівлі,
птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл здійснюється не менше
одного разу на квартал.

Iнвентаризацiя малоцiнних та швидкозношуваних
предметiв
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети iнвентаризуються за
їх мiсцезнаходженням та за матерiально вiдповiдальними особами.
Iнвентаризацiя проводиться шляхом огляду кожного предмета. Малоцiннi i швидкозношуванi предмети заносяться до описiв за
найменуваннями вiдповiдно до номенклатурних номерiв i в одиницях
вимiру, що прийнятi у бухгалтерському облiку.
При iнвентаризацiї малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, виданих в особисте користування працiвникам, допускається
складання групових iнвентаризацiйних описiв зi вказiвкою в них
вiдповiдальних за цi предмети осiб, на яких вiдкритi особовi картки,
з проставленням пiдпису в описi.
Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття одного найменування,
близькi за розмiрами, якостями матерiалу i цiною, заносяться до опису сумарно, зi вказiвкою кiлькостi цих предметiв та їхнiх номенклатурних номерiв.
Предмети спецодягу i столової бiлизни, вiдправленi у прання
та ремонт, слiд записувати в iнвентаризацiйний опис на пiдставi вiдомостей-накладних або квитанцiй установ, що здiйснюють цi послуги.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi стали непридатними, але не списанi, до iнвентаризацiйної вiдомостi не вписуються, а складається акт iз вказiвкою часу експлуатацiї, причин непридатностi, можливостi, використання цих предметiв у господарських цiлях. При цьому в
описах робляться вiдмiтки про непридатнiсть.
За малоцiнними та швидкозношуваними предметами, якi
облiковуються в оперативному порядку, описи не складаються, а пе308

ревiряється фактична наявнiсть цих предметiв у матерiально вiдповiдальних осiб шляхом зiставлення з вiдомiстю оперативного облiку.
Виявлена при цьому недостача предметiв оформлюється актом.
Інвентаризація малоцінних та швидкозношуваних предметів
проводиться не менше одного разу на рік.

***
Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними
залишками виробничих запасів з даними бухгалтерського обліку
врегульовуються на підприємстві в наступному порядку:
− виробничі запаси, які виявлені в надлишку, підлягають
оприбуткуванню та зарахуванню відповідно на збільшення доходів
підприємства з подальшим встановленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;
− нестача виробничих запасів в межах норм природних
втрат відноситься на загальновиробничі витрати підприємства;
− недостача виробничих запасів понад норми природних
втрат, а також втрати від псування цінностей відносяться на рахунок
винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди від
крадіжок, недостач, знищення і псування матеріальних цінностей;
− втрати і недостачі понад норми природних втрат виробничих запасів у випадках, коли винні не встановлені або у стягненні
з винних осіб відмовлено судом, відносяться на зменшення результату основної діяльності підприємства.
Визначення розмірів збитків від нестачі виробничих запасів
врегульовано Постановою Kабінету міністрів України №116 від
22.01.1996 р. “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.
Порядок визначення розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей встановлює механiзм визначення розмiру збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей, крiм дорогоцiнних металiв,
дорогоцiнного камiння та валютних цiнностей.
Розмiр збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування)
матерiальних цiнностей визначається за балансовою вартiстю цих
цiнностей (з вирахуванням амортизацiйних вiдрахувань), але не нижче 50 вiдсоткiв вiд балансової вартостi на момент встановлення такого факту з урахуванням iндексiв iнфляцiї, якi щомiсячно визначає
Держкомстат, вiдповiдного розмiру податку на добавлену вартiсть та
розмiру акцизного збору за формулою:
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Рз = [(Бв – А) х Iiнф. + ПДВ + Азб] х 2,

де Рз — розмiр збиткiв (у гривнях);
Бв — балансова вартiсть на момент встановлення факту розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей (у гривнях);
А — амортизацiйнi вiдрахування (у гривнях);
Iiнф. — загальний iндекс iнфляцiї, який розраховується на пiдставi
щомiсячно визначених Держкомстатом iндексiв iнфляцiї;
ПДВ — розмiр податку на добавлену вартiсть (у гривнях);
Азб — розмiр акцизного збору (у гривнях).
Вартiсть вузлiв, деталей, напiвфабрикатiв та iншої продукцiї,
що виготовляється пiдприємствами для внутрiшньовиробничих потреб, а також вартiсть продукцiї, виробництво якої не закiнчено, визначається, виходячи iз собiвартостi її виробництва з нарахуванням
середньої по пiдприємству норми прибутку на цю продукцiю iз застосуванням коефiцiєнта 2.
Вартiсть спирту етилового питного, спирту етилового ректифiкованого, спирту етилового сирцю, спирту, що використовується
для виготовлення вин, шампанського, коньякiв оброблених, спирту
коньячного, сокiв спиртових, зброджено-спиртових та спиртових настоїв визначається, виходячи з оптової цiни пiдприємства-виробника
з урахуванням акцизного збору (за встановленими ставками) та податку на добавлену вартiсть. До визначеної таким чином цiни застосовується коефiцiєнт 3.
Вартiсть плодово-ягiдних сокiв, консервованих з використанням сiрчаного ангiдриду або бензокислого натрiю, визначається, виходячи з оптових цiн пiдприємства-виробника i податку на добавлену вартiсть iз застосуванням коефiцiєнта 2.
У разi розкрадання чи загибелi тварин сума збиткiв визначається за закупiвельними цiнами, якi склалися на момент вiдшкодування збиткiв, iз застосуванням коефiцiєнта 1,5.
Продовольчi товари, роздрiбнi цiни на якi дотуються, оцiнюються з додаванням до роздрiбних цiн суми дотацiй.
Розмiр збиткiв вiд розкрадання, нестачi, знищення (псування)
бланкiв цiнних паперiв та документiв суворого облiку обчислюється
iз застосуванням коефiцiєнта:
5 — до номiнальної вартостi, зазначеної на бланках цiнних
паперiв та документiв суворого облiку або до вартостi документiв суворого облiку, встановленої законодавством;
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50 — до вартостi придбання (виготовлення) бланкiв цiнних паперiв та документiв суворого облiку, на яких не зазначена номiнальна
вартiсть або вартiсть яких не встановлена законодавством.
Розмiр збиткiв вiд розкрадання банкнотного або захищеного
паперу, персонiфiкованої захисної стрiчки обчислюється:
– iз застосуванням коефiцiєнта 1,5 до максимальної суми грошей, якi можуть бути виготовленi на цьому банкнотному паперi;
– у п’ятитисячократному розмiрi вiд вартостi захищеного
паперу та персонiфiкованої захисної стрiчки.
У разi розкрадання, нестачi, знищення (псування) матерiальних цiнностей, що пiдлягають списанню на видатки у мiру вiдпуску їх
у виробництво або експлуатацiю (в установах, якi утримуються за рахунок бюджетних коштiв, — у мiру їх придбання) та облiковуються лише у кiлькiсному виразi, розмiр збиткiв визначається виходячи з ринкових цiн на аналогiчнi матерiальнi цiнностi, зменшених пропорцiйно
фактичному зносу, але не нижче нiж на 50 вiдсоткiв ринкової цiни.
Iз сум, стягнутих вiдповiдно до цього Порядку, здiйснюється
вiдшкодування збиткiв, завданих пiдприємству, установi, органiзацiї,
залишок коштiв перераховується до Державного бюджету України.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків при врегулюванні інвентаризаційних розбіжностей по виробничих запасах наведено у табл. 2.3.
Таблиця 2.3.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків при врегулюванні
інвентаризаційних розбіжностей по виробничих запасах
№
Зміст госпоп/п дарської операції
1
2
1. Оприбутковано
лишки
виробничих
запасів,
виявлених в
процесі
інвентаризації

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
20 “Виробничі
719 “Інші доходи від
запаси”
операційної
21 “Поточні
діяльності”
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
2. Виявлені лишки 719 “Інші доходи від 791 “Результат
операційної
операційної
виробничих
діяльності”
запасів віднесено діяльності”
на фінансові
результати

Сума,
грн.
5

5000

5000
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Продовження таблиці 2.3.
1
2
3. Відображено
нестачі і втрати
від псування
цінностей,
виявлені в
процесі
інвентаризації
4.

5.

6.

7.

8.
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3
4
947 “Нестачі і втрати 20 “Виробничі
від псування
запаси”
цінностей”
21 “Поточні
біологічні активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25 “Напівфабрикати”
791 “Результат
947 “Нестачі і втрати
Суму нестачі і
від псування
втрат від псуван- операційної
діяльності”
цінностей”
ня цінностей
віднесено на
фінансові
результати
Нараховано суму 375 “Розрахунки за
719 “Інші доходи від
до оплати, яка
відшкодуванням
операційної
підлягає
завданих збитків”
діяльності”
відшкодуванню
матеріальновідпо
відальною
особою
Відображено
719 “Інші доходи від 64 “Розрахунки за
суму ПДВ, яка
операційної
податками й
платежами”
підлягає сплаті діяльності”
до бюджету
719 “Інші доходи від 791 “Результат
Різницю між
операційної
операційної
сумою
діяльності”
відшкодування і діяльності”
ПДВ віднесено
на фінансові
результати
375 “Розрахунки за
Сплачено суму 30 “Kаса”
відшкодування 31 “Рахунки в банках” відшкодуванням
завданих збитків”
матеріальновідпо
відальною
особою

5

1500

1500

3600

600

3000

3600

Розділ 3.

Облік грошових коштів
В розділі розглядаються наступні питання:
3.1. Нормативно–правове забезпечення порядку
ведення касових операцій
3.2. Облік касових операцій
3.3. Інвентаризація каси
3.4. Порядок відкриття і закриття рахунків в
установах банків
3.5. Оформлення розрахункових документів та
приймання їх установами банків
3.6. Облік операцій на поточному рахунку
3.7. Облік операцій на інших рахунках у банку

3.1. Нормативно–правове забезпечення
порядку ведення касових операцій
Основним нормативно–правовим документом, який врегульовує питання обліку касових операцій, є затверджений Постановою
Правління Національного банку України “Положення про ведення
касових операцій у національній валюті України” № 637 від
15.12.2004 р.
Вимоги цого Положення поширюються на юридичних осіб
(крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені
підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які
здійснюють підприємницьку діяльність (далі — підприємтсва), а також
на зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є
суб'єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи
(далі — підприємці), які здійснюють операції з готівкою в національній
валюті та є обов'язковими для виконання ними.
Це Положення не поширюється на розташованіх на територiї України iноземні дипломатичні, консульські, торговельні та
iнші офiцiйні представництва, мiжнародні органiзацiї та їх фiлiї, що
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користуються iмунiтетом i дипломатичними привiлеями, а також
представництва iнших iноземних органiзацiй i фiлiй, якi не здiйснюють пiдприємницької дiяльностi.
Кожне пiдприємство для здiйснення розрахункiв готiвкою повинно мати касу. Kасою називається спецiально обладнане та iзольоване примiщення, або місце, призначене для приймання, видачi i тимчасового зберiгання готiвки. Kерiвники пiдприємств зобов’язанi обладнати касу i забезпечити зберiгання грошей у примiщеннi каси, а також
у разi доставки їх з установи банку i здавання в установу банку. Вони
несуть у встановленому вiдповiдним законодавством порядку вiдповiдальнiсть у тому разi, якщо з їх вини не були створенi необхiднi умови,
що забезпечують схороннiсть коштiв пiд час їх зберiгання i транспортування.
Kаси пiдприємств у разi потреби можуть бути застрахованi страховою органiзацiєю.
Примiщення каси має бути iзольовано, а дверi до каси пiд
час здiйснення операцiй — замкнутi з внутрiшнього боку. Доступ до
примiщення каси особам, якi не мають вiдношення до її роботи, забороняється.
Уся готiвка на пiдприємствах зберiгається, як правило, у вогнетривких металевих шафах, а в окремих випадках — у комбiнованих i звичайних металевих шафах, якi пiсля закiнчення роботи каси
замикаються ключем i опечатуються сургучевою печаткою касира.
Kлючi вiд металевих шаф i печатки зберiгаються у касирiв, яким забороняється передавати стороннiм особам або виготовляти неврахованi дублiкати.
Врахованi дублiкати ключiв в опечатаних касирами пакетах,
скриньках тощо зберiгаються у керiвникiв пiдприємств. Не рiдше одного
разу на квартал проводиться їх перевiрка комiсiєю. У разi виявлення втрати ключа керiвник пiдприємства повiдомляє про цей iнцидент в органи
внутрiшнiх справ i вживає заходiв щодо негайної замiни замка металевої
шафи.Зберiгання в касi готiвки та iнших цiнностей, що не належать цьому пiдприємству, забороняється.
Перед вiдкриттям примiщення каси i металевих шаф касир зобов’язаний оглянути схороннiсть замкiв, дверей, вiконних грат
i печаток, переконатися у справностi охоронної сигналiзацiї.
У разi пошкодження або зняття печатки, поломки замкiв,
дверей або грат касир зобов’язаний негайно доповiсти про це
керiвнику пiдприємства, який повiдомляє про цю подiю в органи
внутрiшнiх справ i вживає заходiв щодо охорони каси до прибуття
працiвникiв мiлiцiї.
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У цьому разi керiвник, головний бухгалтер або особи, якi їх
замiнюють, а також касир пiдприємства пiсля одержання дозволу органiв внутрiшнiх справ проводять перевiрку наявностi коштiв та
iнших цiнностей, що зберiгаються в касi. Ця перевiрка має бути проведена до початку касових операцiй. Про наслiдки перевiрки складається акт у чотирьох примiрниках (див. зразок 3.6), який пiдписується всiма особами, що брали участь у перевiрцi. Перший
примiрник акта передається в органи внутрiшнiх справ, другий —
надсилається до страхової компанiї, третiй — надсилається до вищестоящої органiзацiї (у разi її наявностi), а четвертий — залишається
у пiдприємства.
Kасир вiдповiдно до чинного законодавства несе повну матерiальну вiдповiдальнiсть за збереження всiх прийнятих ним
цiнностей.
Пiсля видання наказу про призначення касира на роботу
керiвник пiдприємства зобов’язаний пiд розписку ознайомити його з
Порядком ведення касових операцій, пiсля чого з касиром укладається “Договiр про повну індивідуальні матерiальну вiдповiдальнiсть”, приклад якого наведено у дод. Б1.
Kасиру забороняється передовiряти виконання дорученої
йому роботи iншим особам.
На пiдприємствах, якi мають одного касира, у разi потреби
тимчасової його замiни, виконання обов’язкiв касира покладається на
iншого працiвника за письмовим наказом керiвника пiдприємства. З цим
працiвником укладається договiр, про повну матеріальну
відповідальність, на час виконання ним обов’язкiв касира.
У разi раптового залишення касиром роботи (з причини
хвороби тощо) цiнностi, що знаходяться у нього пiд звiтом, негайно
перераховуються iншим касиром, якому вони передаються, у присутностi керiвника i головного бухгалтера пiдприємства або у присутностi комiсiї у складi осiб, призначених керiвником пiдприємства.
Про результати перерахування i передачi цiнностей складається акт
за пiдписами вказаних осiб.
На пiдприємствах, якi мають велику кiлькiсть пiдроздiлiв або обслуговуються централiзованими бухгалтерiями, оплата
працi, виплати допомог через тимчасову непрацездатнiсть, стипендiй
i премiй можуть проводитися за письмовим наказом керiвника
пiдприємства, iншими, крiм касирiв, особами, з якими укладається
договiр, i на яких поширюються всi права i обов’язки, встановленi
для касирiв зазначеним Положенням. Видача i приймання коштiв такими особами здiйснюється в примiщеннях каси.
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На пiдприємствах, де за штатним розписом не передбачена посада касира, обов’язки останнього можуть виконуватися
бухгалтером чи iншими працiвниками за письмовим розпорядженням керiвника пiдприємства за умови укладання з ними договору про
повну матеріальну відповідальність.
У разi зарахування на роботу i призначення на посади,
пов’язанi з веденням касових операцiй, обслуговуванням засобiв охоронно-пожежної сигналiзацiї, збереженням i транспортуванням
коштiв або перiодичному залученню працiвникiв пiдприємств до
вказаних вище робiт, керiвникам пiдприємств треба враховувати, що
на зазначенi вище посади не бажано брати:
– осiб, якi ранiше притягалися до кримiнальної вiдповiдальностi за навмиснi злочини, у яких судимiсть не погашена або не знята у встановленому порядку; за вироком суду позбавленi права займатися вищезазначеними видами дiяльностi;
– осiб, якi страждають на хронiчнi психiчнi захворювання;
– осiб, якi перебувають на спецiальному медичному облiку
з приводу алкогольної або наркотичної залежностi.
При перевезеннi готiвки в нацiональнiй валютi, що належить пiдприємствам, установам i органiзацiям усiх форм власностi,
вiд кас пiдприємств до установ банкiв та у зворотньому напрямку
керiвник такого пiдприємства, установи чи органiзацiї має забезпечувати касира охороною та транспортним засобом.
При транспортуваннi значних грошових сум i цiнностей та
в iнших випадках, охорона касирiв здiйснюється на договiрнiй основi
працiвниками мiлiцiї та вiддiлами охорони пiдроздiлiв Державної
служби охорони при органах внутрiшнiх справ.
Пiд час транспортування коштiв касиру, особам з його супроводу i водiю транспортного засобу, якщо вiн надається керiвником пiдприємства, не рекомендується:
– розголошувати маршрут руху i розмiр суми коштiв i цiнностей, що перевозяться;
– впускати до салону транспортного засобу стороннiх осiб, якi
не мають дозволу керiвника пiдприємства та (чи) пiдроздiлу Державної
служби охорони при органах внутрiшнiх справ;
– йти пiшки, їхати попутним або громадським транспортом;
– вiдвiдувати магазини, ринки i подiбнi мiсця;
– виконувати будь-якi доручення, не пов’язанi з транспортуванням коштiв та вiдволiкатися будь-яким iншим способом вiд доставки за призначенням грошей i цiнностей.
Пiдприємства та iндивiдуальнi пiдприємцi, якi мають по316

точнi рахунки в банку, зобов’язанi зберiгати свої кошти в установах банкiв. Готiвка, яку вони одержують з власних поточних рахункiв
(як з основного, так i додаткових) в установах банкiв у межах наявних
на них коштiв, має витрачатися виключно на визначенi в чеку цiлi, що
не суперечать чинному законодавству (у т.ч. нормативним актам НБУ).
Готівкові розрахунки підприємств та індивідуальних
підприємців між собою, а також з громадянами можуть проводитись
як за рахунок коштів, одержаних з каси банків, так і за рахунок виручки, а також інших касових надходжень.
Сума платежу готiвкою одного пiдприємства (iндивiдуального пiдприємця) з iншим пiдприємством (iндивiдуальним
пiдприємцем) не повинна перевищувати 10 тис.грн. протягом одного дня за одним або кiлькома платiжними документами. При цьому
кiлькiсть пiдприємств (iндивiдуальних пiдприємцiв), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується. Платежi
пiдприємства (iндивiдуального пiдприємця) iншому пiдприємству
(iндивiдуальному пiдприємцю) понад установлену граничну суму
(10 тис.грн.) проводяться виключно в безготiвковому порядку.

Увага! Гранична сума платежу готівкою у майбутньому може змінюватися!
У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з
іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену
граничну суму, кошти у розмірі перевищення встановленої суми
додаються до фактичних залишків готівки у касі на кінець дня, з
подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.
Пiд час здiйснення готiвкових розрахункiв пiдприємства
(iндивiдуальнi пiдприємцi)-отримувачi готiвкового платежу зобов’язанi надати пiдприємствам (iндивiдуальним пiдприємцям)платникам облiковий розрахунковий документ (податкову накладну,
рахунок-фактуру, товарний чек, акт виконаних робiт), якi б пiдтверджували здiйсненi платниками витрати готiвки.
Розрахунки готiвкою пiдприємств усiх форм власностi, а
також iндивiдуальних пiдприємцiв з громадянами мають проводитися з оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв, касового чи товарного чека, квитанцiї, договору купiвлi-продажу,
актiв закупiвлi, виконання робiт (надання послуг) або iнших документiв, що засвiдчують факт купiвлi товару, виконання роботи, надання послуги.
Пiдприємства та iндивiдуальнi пiдприємцi, якi здiйснюють
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розрахунки зi споживачами у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг за готiвку через належним чином зареєстрованi електроннi контрольно-касовi апарати (ЕKKА), повиннi обов’язково видавати споживачевi касовий чек, а пiд час виходу з ладу ЕKKА або на
перiод тимчасового вiдключення електроенергiї — товарний чек.
Умови застосування ЕKKА, порядок видачi споживачам касових i товарних чекiв, вiдомостi, якi вони мають мiстити, контроль за проведенням вищевказаних розрахункiв iз споживачами регламентуються
Положенням про порядок реєстрацiї i застосування електронних контрольно-касових апаратiв при розрахунках готiвкою у сферi торгiвлi,
громадського харчування та послуг.
Установлення ліміту каси проводитися підприємствами самостійно на підставі розрахунку установлення ліміту залишку готівки в
касі, який встановлюється на підставі середньоденного надходження
готівки до каси або її середньоденної видачі, та підписується головним
(старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання
підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку.
Для кожного підприємства та його окремого підрозділу складається окремий розрахунок установлення ліміту залишку готівки в касі.
Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Інформація про затверджений ліміт каси подається у банк за допомогою документа “Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі” (див. зразок
3.1.). Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства — юридичної особи.
Підприємства, що розпочинають свою діяльність, на
перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до
прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних
розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками діяльності.
Зауважимо, що в зазначеній у зразку 3.1. інформації, до виручки, яка враховується при розрахунку ліміту залишку по касі, береться до уваги надходження готівки за виключенням отриманої із
банка, а також виручки за продукцію, яка у послідуючому була повернута.
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Зразок 3.1.

РОЗРАХУНОК ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІМІТУ
ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ
_

_ВО_«Росток»

__

(найменування підприємства)

_

м. Київ, вул. Ростова, 9

__

(адреса підприємства)

1. Касові обороти

№
з/п
1.
2.
3.
4.

Фактично за три будьякі місяці поспіль з
останніх дванадцяти,
що передують строку
встановлення
(перегляду) ліміту каси

Найменування показників

Готівкова виручка (надходження до кас,
крім сум, що одержані з банків)
Середньоденні надходження (рядок 1
розділити на кількість робочих днів
підприємства за три місяці)
Виплачено готівкою на різні потреби
(крім виплат, пов'язаних з оплатою праці,
пенсій, стипендій, дивідендів)
Середньоденна видача готівки (рядок 3
розділити на кількість робочих днів
підприємства за три місяці)

Найменування показника
1. Ліміт залишку готівки в касі

Ви

Щоденно

К
О
Т
С
РО

Головний (старший)

бухгалтер

об
’

є

анн
дн
я

М. П.

193,50
(12000 : 62)
717,70

Іваненко

« 17 » вересня 200 8 року

12000,00

Установлено підприємством

1. Строки здачі готівкової виручки
(готівки)
нич
е
об
р
Керівник

=

524,20
(32500 : 62)

Визначається строк здавання
готівкової виручки (готівки)
та зазначаються реквізити
договорів банківських рахунків

Найменування показника

підприємства

32500,00

=

Петренко

« 17 » вересня 200 8 року
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Варто також відмітити, що кількість робочих днів, які бралися при розрахунку ліміту по касі у зразку 3.1. визначалася згідно
листу Мінпраці від 18.09.2007 р. № 6884/0/14–07/13 “Про норму тривалості робочого часу на 2008 рік”.
Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням
режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу
банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію
тощо:
– для підприємств, які розташовані в населених пунктах де
є банки, та які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в
банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від
дня її надходження до каси (зважаючи на правила внутрішнього розпорядку, що не дають змогу забезпечити здавання готівки в день її
надходження), - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи
на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного
надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);
– для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де
немає банків і здають готівку не рідше ніж один раз на п'ять робочих
днів - у розмірах, що залежать від установлених строків здавання
готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п'ятикратного
розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці
поспіль з останніх дванадцяти).
Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (дорівнює нулю або
не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян,
можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого не встановлення), те ліміт такої каси вважається
нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на
кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог
цього Положення, вважається понадлімітною.
Якщо ліміт каси встановлений з перевищенням граничних розмірів, то він уважається встановленим на рівні зазначених
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граничних розмірів. У цьому разі сума зазначених перевищень уважається понадлімітною.
Підприємства, що виробляють та перероблюють
сільськогосподарську продукцію, різних організаційно-правових
форм (акціонерні товариства, агрофірми тощо) можуть установлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення
сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх
касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три
місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської
продукції попереднього року.
Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх
надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були витрачені підприємством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на господарські потреби.
Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті
готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси,
до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та
підприємства або були використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на господарські потреби.
Установлений ліміт каси може бути переглянутий на
підприємстві враховуючи зміни із надходженням і видачею готівки.
В цьому випадку до банку передається новий “Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі”.

Увага! Враховуючи періодичні зміни в законодавстві,
порядок визначення ліміту по касі, а також нормативний
документ, який буде врегулювати дане питання, можуть
бути змінені!
Релігійним організаціям (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братерства, місіонерські товариства (місії),
духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничої або іншого виду підприємницької діяльності, ліміт каси та строки здавання
готівки не встановлюються.
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Державне казначейство України самостійно визначає порядок установлення ліміту каси в його касі та касах бюджетних установ
і організацій, що ним обслуговуються.
Готiвкова виручка пiдприємств та iндивiдуальних пiдприємцiв може використовуватись ними для забезпечення господарських
потреб. Зазначена виручка пiдприємств та iндивiдуальних пiдприємцiв, якi не мають податкової заборгованостi, може використовуватися ними на виплату заробiтної плати, заохочень, допомог
усiх видiв, компенсацiй (далi — виплати, пов’язанi з оплатою працi).
Пiдприємства й iндивiдуальнi пiдприємцi, незалежно вiд наявностi в них податкової заборгованостi, можуть проводити розрахунки з бюджетами та державними цiльовими фондами в готiвковiй
формi за податками i обов`язковими платежами.
Пiдприємства та iндивiдуальнi пiдприємцi, якi мають податкову заборгованiсть, здiйснюють виплати, пов’язанi з оплатою
працi, виключно за рахунок коштiв, отриманих з установ банкiв.
У разі витрачення підприємством, що має податкову заборгованість, готівки з виручки на виплати, пов’язані з оплатою праці,
відповідні кошти розрахунково додаються до фактичних залишків
готівки в касі того дня, коли були здійснені такі виплати, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим
лімітом каси.
Пiдприємства, виконавчi органи селищних, мiських та районних у мiстах рад мають право зберiгати протягом 3 робочих днiв
понад встановлений лiмiт у касах готiвку, що одержана в банку для
виплат, пов’язаних з оплатою працi, пенсiй, стипендiй, вiдряджень,
дивiдендiв (доходу); колективнi сiльськогосподарськi пiдприємства,
пiдприємства залiзничного транспорту та морськi порти для проведення таких виплат працiвникам вiддалених пiдроздiлiв, виконавчi
органи сiльських рад — протягом 5 робочих днiв, включаючи день
одержання готiвки у банку. Пiсля закiнчення цих строкiв суми
готiвки, що не використанi за призначенням, повертаються в банк не
пiзнiше наступного робочого дня (клiєнта та банку) i в подальшому
видаються пiдприємствам за їх першою вимогою на тi самi цiлi.
Видача готiвки пiд звiт проводиться з кас пiдприємств за
умови повного звiту конкретної пiдзвiтної особи за ранiше виданими
пiд звiт сумами.
Особи, які одержали готівку під звіт (у т.ч. на відрядження у
межах України), зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства або
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централізованої бухгалтерії звіт про витрачені суми. Готівка, що видана під звіт, але з якихось причин не витрачена (частково або в
повній сумі), має бути повернена до каси підприємства одночасно з
авансовим звітом не пізніше наступного робочого дня після видачі її
під звіт (за відрядженням — не пізніше 3 робочих днів після повернення з відрядження, на закупівлю сільськогосподарської продукції
та заготівлю вторинної сировини — не пізніше 10 робочих днів з дня
видачі її під звіт). Якщо з каси підприємства його працівнику одночасно видано готівку на відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні виробничих чи господарських питань (у тому числі і для закупівлі сільськогосподарської продукції та заготівлі
вторинної сировини чи вторсировини), то підзвітна особа незалежно
від строку відрядження протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна подати до бухгалтерії підприємства одночасно звіт про суму, що була їй видана для вирішення виробничих
(господарських) питань, та авансований звіт про витраченні кошти
безпосередньо на відрядження.
За перевищення встановлених строкiв використання виданої
пiд звiт готiвки та за видачу готiвкових коштiв пiд звiт без повного
звiтування щодо ранiше виданих коштiв, за витрачання готiвки з виручки на виплати, пов’язанi з оплатою працi за наявностi податкової
заборгованостi, а також у разi витрачання пiдприємствами та
iндивiдуальними пiдприємцями одержаних в установi банку готiвкових коштiв не за цiльовим призначенням та неотримання ними при
здiйсненнi готiвкового платежу вiд їх отримувача платiжного документа до них застосовуються фiнансовi санкцiї згiдно з чинним законодавством.
При прийманнi грошових бiлетiв i монет до каси касири
пiдприємств зобов’язанi керуватися “Правилами визначення платiжностi банкнот i монет Нацiонального банку України”, затвердженими постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд
31.03.1999 р. № 152.
Грошовi бiлети Нацiонального банку України (далi за текстом — банкноти), щодо справжностi яких не виникає жодних
сумнiвiв, повиннi прийматись для оплати та обмiну органiзацiями будь-яких форм власностi без обмежень, навiть якщо на них є
такi пошкодження:
− у будь-якому мiсцi банкноти є плями, написи, надриви, а також ознаки природного зношення, забруднення, але вiд яких залиши323

лось не менше нiж 3/4 їх початкового розмiру та можуть бути прочитанi номiнал, лiтери серiї та номер;
− порванi, надiрванi та склеєнi, якщо окремi частини банкноти безперечно належать тiй же самiй банкнотi i на них збереглись
серiя та номер, якщо мiсце склеювання не заважає визначити
справжнiсть банкноти та номiнал.
Банкноти з перелiченими дефектами вважаються зношеними
i повиннi прийматись банками вiд органiзацiй будь-яких форм власностi та фiзичних осiб i вилучатись банками з обiгу.
Пiдприємства, установи, органiзацiї, товариства не повиннi приймати, але банки мають обмiнювати такi банкноти,
щодо справжностi i номiналу яких не виникає сумнiвiв:
1) Банкноти iз загальним водяним знаком, яких залишилось
менше нiж 3/4, але бiльше нiж половина:
– пошкодженi вогнем або водою, у яких вiдсутня захисна
стрiчка, але на яких можна прочитати номiнал, серiю та
номер;
– забрудненi, пописанi;
– склеєнi iз частин однiєї банкноти;
– змiнили свiй попереднiй колiр пiд дiєю вологи, хiмiкатiв
тощо.
2) Банкноти з фiксованим водяним знаком, якi мають перелiченi в попередньому абзаці пошкодження i на яких залишився
фiксований водяний знак, незалежно вiд розмiру пошкодженої банкноти.
Цi банкноти є неплатiжними i банки повиннi їх обмiнювати
на платiжнi пiсля пiдтвердження експертом або керiвником кас їх
справжностi.
Банки повиннi обмiнювати пошкодженi або зношенi банкноти на платiжнi за таких умов:
– якщо не виникає сумнiву у їх справжностi;
– якщо видимий номiнал;
– якщо вiдсутня частина банкноти не може бути прийнята для
обмiну.
Банкноти, якi мають невидимi надписи органiв внутрiшнiх
справ є неплатiжними, i повиннi обмiнюватись на платiжнi, як зношенi, шляхом здавання їх до регiональних управлiнь НБУ.
Монети приймаються до платежу й обмiнюються у разi,
якщо немає жодного сумнiву щодо їх справжностi i якщо на них збе324

реженi зображення малого герба України — ТРИЗУБА та цифра, що
вказує її вартiсть.
Платiжнi, але непридатнi для обiгу монети — деформованi,
такi, що були пiд дiєю рiзних реагентiв, вогню тощо, здаються до
банкiвських кас i в подальшому вилучаються з обiгу.
Монети, на яких зображення номiналу i малого герба України не проглядаються, з отворами, надламанi тощо є неплатiжними, не приймаються для оплати i не обмiнюються.
Банкiвськi установи мають стежити, щоб грошi, якi знаходяться в обiгу, були чистими та якiсними, i не повиннi випускати в
обiг порванi, склеєнi, облитi фарбою, обгорiлi, тi, що мають жировi
або чорнильнi плями, написи, iншi пошкодження та природно зношенi, погнутi та пошкодженi монети, а повиннi їх вiдбирати i переводити до категорiї зношених.
Банкноти, на яких є ознаки навмисних пошкоджень (iз отворами, порiзанi, списанi, зi змитим малюнком), що не дає змоги визначити справжнiсть та номiнал, i не мають номера та серiї, не приймаються до платежiв i не обмiнюються банками.
Банкноти та монети, якi викликають сумнiв щодо
справжностi або якi мають явнi ознаки пiдробки, пред’явнику не повертаються, а пiдлягають вилученню з видачею пред’явнику довiдки
про прийняття на експертизу.
Банкноти та монети, якi викликають сумнiв щодо справжностi, надсилаються на експертизу до Департаменту готiвково-грошового обiгу Нацiонального банку України, а фальшивi та пiдробленi — до установ МВС на мiсцях.
Обмiн зношених, пошкоджених банкнот та монет на платiжнi
проводиться банками безкоштовно.
З метою подальшого вдосконалення органiзацiї готiвкового
обiгу, змiцнення касової дисциплiни, пiдвищення ефективностi контролю за додержанням суб’єктами господарської дiяльностi встановленого порядку ведення операцiй з готiвкою у нацiональнiй валютi,
посилення вiдповiдальностi за додержання ними норм з регулювання обiгу готiвки та виконання своїх зобов’язань перед бюджетами i
державними цiльовими фондами від 12.06.1995 р. № 436/95 було
прийнято Указ Президента України “Про застосування штрафних
санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”. Ним передбачено, що у разi порушення юридичними особами всiх форм власностi, фiзичними особами — громадянами України, iноземними гро325

мадянами та особами без громадянства, якi є суб’єктами
пiдприємницької дiяльностi, а також постiйними представництвами
нерезидентiв, через якi повнiстю або частково здiйснюється
пiдприємницька дiяльнiсть, норм з регулювання обiгу готiвки у
нацiональнiй валютi, що встановлюються Нацiональним банком України, до них застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафу:
− за перевищення встановлених лiмiтiв залишку готiвки
в касах — у двократному розмiрi сум виявленої понадлiмiтної
готiвки за кожний день;
− за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готiвки — у п’ятикратному розмiрi неоприбуткованої суми;
− за витрачання готiвки з виручки вiд реалiзацiї продукцiї
(робiт, послуг) та iнших касових надходжень (крiм коштiв, отриманих iз кас установ банкiв) на виплати, що пов’язанi з оплатою працi
(за винятком екстрених (невiдкладних) обставин — соцiальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженнi дитини,
одиноким та багатодiтним матерям, на лiкування в разi хвороби, компенсацiй особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи), за наявностi податкової заборгованостi — в розмiрi здiйснених виплат;
− за перевищення встановлених строкiв використання
виданої пiд звiт готiвки, а також за видачу готiвкових коштiв пiд
звiт без повного звiтування щодо ранiше виданих коштiв — у розмiрi
25 вiдсоткiв виданих пiд звiт сум;
− за проведення готiвкових розрахункiв без подання одержувачем коштiв платiжного документа (товарного або касового
чека, квитанцiї до прибуткового ордера, iншого письмового документа), який би пiдтверджував сплату покупцем готiвкових коштiв, — у
розмiрi сплачених коштiв;
− за використання одержаних в установi банку готiвкових
коштiв не за цiльовим призначенням — у розмiрi витраченої
готiвки.
Правила органiзацiї контролю за додержанням норм з регулювання обiгу готiвки встановлюються Нацiональним банком України за погодженням з Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
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Передбаченi вищесказані штрафи в повному обсязi стягуються до державного бюджету в порядку, встановленому законодавством.
Штрафнi санкцiї, передбаченi цим Указом, застосовуються
органами державної податкової служби на пiдставi матерiалiв проведених ними перевiрок i подань державної контрольно-ревiзiйної
служби, фiнансових органiв та органiв Мiнiстерства внутрiшнiх
справ України в установленому законодавством порядку та в
розмiрах, чинних на день завершення перевiрок або на день одержання органами державної податкової служби зазначених подань.

3.2. Облік касових операцій
Для узагальнення інформації про наявність та рух грошових
коштів в касі підприємства використовують рахунок 30 “Kаса”.
Рахунок 30 “Kаса” має такі субрахунки:
301 “Kаса в національній валюті”;
302 “Kаса в іноземній валюті”.
За дебетом рахунку 30 “Kаса” відображається надходження
грошових коштів у касу підприємства, за кредитом — виплата грошових коштів із каси підприємства.
На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж
квитків, оплата послуг зв’язку, обмін валют тощо) відкриваються
субрахунки “Операційна каса в національній валюті” та “Операційна
каса в іноземній валюті”.
Kасовi операцiї оформлюються документами, типовi форми
яких затвердженi наказом Мiнiстерства статистики України вiд
15.02.96 р. № 51, i мають застосовуватися без змiн на всiх пiдприємствах, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi i форми власностi.
Даним наказом затверджено до використання по обліку касових операцій наступні форми документів:
KО–1 “Прибутковий касовий ордер”;
KО–2 “Видатковий касовий ордер”;
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KО–3 “Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових
документів”;
KО–3а “Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових
документів”;
KО–4 “Kасова книга”;
KО–5 “Kнига обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.
Приймання готiвки касами пiдприємств проводиться за
прибутковими касовими ордерами, пiдписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Про приймання грошей видається квитанцiя за пiдписами головного бухгалтера i касира,
завiрена штампом касира або вiдбитком касового апарата. На вимогу
платника на квитанції поряд із штампом проставляється також і
печатка підприємства.
Типову форму прибуткового касового ордера і приклад його
оформлення наведено у зразку 3.2.
Видача готiвки з кас пiдприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платiжними
(розрахунково-платiжними) вiдомостями (далi — видатковими документами). Документи на видачу грошей мають бути пiдписанi
керiвником i головним бухгалтером пiдприємства або особами, ними
уповноваженими. До видаткових ордерiв можуть долучатися заявки
на видачу грошей, рахунки тощо.
Типову форму видаткового касового ордера і приклад його
оформлення наведено у зразку 3.3.
У разi, якщо на доданих до видаткових касових ордерiв
документах, заявках, рахунках i таке iнше є дозвiльний надпис
керiвника пiдприємства, пiдпис керiвника на видаткових касових ордерах не обов’язковий.
Заготiвельнi органiзацiї, у тому числi i органiзацiї споживчої
кооперацiї, можуть проводити видачу готiвки здавальникам сiльськогосподарських продуктiв i сировини за вiдомостями, в яких вказуються їх прiзвища, адреси, обсяги зданої продукцiї i сума виплаченої
готiвки, що завiряються пiдписом здавальника, з подальшим складанням (пiсля закiнчення робочого дня) загального видаткового касового
ордера на всi виданi за день суми за заготiвельними квитанцiями.
У централiзованих бухгалтерiях, що обслуговують бюджетнi
установи, на загальну суму виданої заробiтної плати складається один
видатковий касовий ордер, дата i номер якого проставляється на кожнiй
платiжнiй (розрахунково-платiжнiй) вiдомостi.
Для своєчасного одержання в установi банку необхiдної суми
готiвки клiєнт повинен у встановленi банком строки попередити
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(письмово або усно) установу банку про суму коштiв у банкнотах та
розмiннiй монетi, що передбачається для отримання.
У разi видачi окремiй особi грошей за видатковим документом, касир вимагає пред’явлення документа, що засвiдчує
особу одержувача, перевіряє його найменування i номер, ким i
коли вiн виданий. Якщо видатковий документ складений на видачу
грошей кiльком особам, то одержувачi також пред’являють зазначенi
документи, якi засвiдчують їх особу, i розписуються у вiдповiднiй
графi платiжних документiв.
Розписка в одержаннi грошей може бути зроблена тiльки
власноручно у темному кольорi чорнилом або пастою кулькових ручок iз зазначенням одержаної суми (гривень — лiтерами, копiйок —
цифрами). У разi одержання грошей за вiдомiстю сума лiтерами не
вказується, а лише цифрами.
Видача грошей особам, яких немає в списковому складi
пiдприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що
виписуються окремо на кожну особу, або за окремою вiдомiстю на
пiдставi укладених договорiв.
Видача грошей особам, що залучаються на сiльськогосподарськi i вантажно-розвантажувальнi роботи, а також для подолання
наслiдкiв стихiйного лиха, може проводитися за вiдомiстю. Вiдомостi
складаються окремо за кожною органiзацiєю, працiвники якої були направленi на вказанi роботи, i засвiдчуються (крiм пiдпису керiвника i
головного бухгалтера пiдприємства — органiзатора робiт) пiдписом
уповноваженого вiдповiдної органiзацiї.
Видачу грошей касир проводить тiльки особi, вказанiй у видатковому документi. Якщо видача грошей проводиться за дорученням, оформленим в установленому порядку, в текстi ордера пiсля
прiзвища, iменi та по батьковi одержувача грошей бухгалтерiєю вказується прiзвище, iм’я та по батьковi особи, якiй доручено одержання грошей. Якщо видача грошей проводиться за вiдомiстю, перед
розпискою в одержаннi грошей касир робить надпис: “За дорученням”. Доручення залишається у касира i долучається до видаткового
касового ордера або вiдомостi.
У разi видачi грошей особi, що не має змоги через хворобу
або з iнших поважних причин пiдписатися особисто, за її письмовим дорученням за неї може пiдписатися iнша особа, але тiльки не
працiвник бухгалтерiї або каси цього пiдприємства. На видатковому
касовому ордерi вказується найменування, номер, дата i мiсце видачi
документа, що засвiдчує особу фактичного одержувача грошей i особу, яка розписалася за отримання грошей.
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Оплата працi, виплата допомог через тимчасову непрацездатнiсть, стипендiй i премiй провадиться касиром за платiжними
(розрахунково-платiжними) вiдомостями без складання видаткового
касового ордера на кожного отримувача.
На титульнiй сторiнцi платiжної (розрахунково-платiжної) вiдомостi робиться дозвiльний надпис про видачу грошей за пiдписами керiвника i головного бухгалтера пiдприємства або осiб, ними
уповноважених, iз зазначенням строкiв видачi грошей i суми лiтерами.
В аналогiчному порядку можуть оформлятися i разовi видачi
грошей на оплату працi (у разi вiдпустки, хвороби i таке iнше), а також видача депонованих сум i грошей пiд звiт на витрати, пов’язанi
зi службовими вiдрядженнями, кiльком особам.
Разовi видачi грошей на оплату працi окремим особам провадяться, як правило, за видатковими касовими ордерами.
Пiсля закiнчення встановлених строкiв оплати працi, виплати допомог через тимчасову непрацездатнiсть, стипендiй i
премiй касир повинен:
а) у платiжнiй вiдомостi проти прiзвища осiб, яким не
здiйснено оплату працi, виплату допомоги через тимчасову непрацездатнiсть, стипендiй або премiй, поставити штамп або зробити
вiдмiтку вiд руки: “Депоновано” (див. зразок 5.4);
б) скласти реєстр депонованих сум (див. зразок 5.5);
в) у кiнцi вiдомостi зробити надпис про фактично виплачену
суму i недоодержану суму виплат, якi пiдлягають депонуванню, звiрити цi суми iз загальним пiдсумком за платiжною вiдомiстю i засвiдчити надпис своїм пiдписом. Якщо грошi видавалися не касиром, а
iншою особою, то на вiдомостi додатково робиться надпис: “Грошi за
вiдомiстю видавав пiдпис)”. Видача грошей касиром i роздавальником за однiєю вiдомiстю забороняється;
г) записати в касову книгу фактично виплачену суму i проставити на вiдомостi штамп: “Видатковий касовий ордер № ___”.
Бухгалтерiя робить перевiрку зазначок, зроблених касирами у
платiжних вiдомостях, i пiдрахунок виданих i депонованих за ними
сум. Депонованi суми пiдлягають здаванню до установи банку i на цi
суми складається один загальний видатковий касовий ордер.
Прибутковi касовi ордери i квитанцiї до них, а також видатковi документи мають бути заповненi бухгалтерiєю тiльки
чорнилом темного кольору, пастою кулькових ручок, за допомогою
друкарських машинок, принтерiв та iншими способами, якi б забез332

печили збереження цих записiв протягом установленого термiну
зберiгання документiв.
У прибуткових i видаткових касових ордерах зазначається
пiдстава для їх складання i перелiчуються доданi до них документи.
Видача прибуткових касових ордерiв i видаткових документiв на руки особам, що вносять або одержують грошi, забороняється. Приймання i видача грошей за касовими ордерами може проводитися
тiльки в день їх складання.
Пiд час одержання прибуткових касових ордерiв або видаткових документiв касир зобов’язаний перевiрити:
а) наявнiсть i справжнiсть на документах пiдпису головного
бухгалтера, а на видатковому документi — дозвiльного пiдпису
керiвника пiдприємства або осiб, ним уповноважених;
б) правильнiсть оформлення документiв;
в) наявнiсть перелiчених у документах додаткiв.
У разi недотримання хоча б однiєї з перелiчених вимог касир
повертає документи до бухгалтерiї для належного оформлення. Прибутковi касовi ордери або видатковi документи одразу ж пiсля одержання або видачi за ними грошей пiдписуються касиром, а долученi
до них документи погашаються штампом або надписом “Оплачено”
iз зазначенням дати (число, мiсяць, рiк).
Прибутковi касовi ордери або видатковi документи до передачi у касу реєструються бухгалтерiєю в журналi реєстрацiї
прибуткових i видаткових касових документiв. Видатковi касовi
ордери, оформленi на пiдставi платiжних (розрахунково-платiжних)
вiдомостей на виплату заробiтної плати, реєструються пiсля її видачi.
Типову форму журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, а також порядок його заповнення наведено
у зразку 3.4.
Реєстрацiя прибуткових i видаткових касових документiв може здiйснюватися з використанням технiчних засобiв. При цьому в
машинограмi “Вкладний аркуш журналу реєстрацiї прибуткових i
видаткових касових ордерiв”, яка складається за вiдповiдний день,
забезпечується також формування даних для облiку руху коштiв за
цiльовим призначенням.
Kасовi документи, пiсля складання звiту касира та його
оброблення в бухгалтерiї, комплектуються в хронологiчному порядку, нумеруються переплiтаються в окремi папки та зберiгаються протягом 36 мiсяцiв після закiнчення календарного року матерiально
вiдповiдальною особою, на яку покладено обов’язок зберiгання до333
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кументiв, в окремому сейфi або спецiальному примiщеннi, якi передаються пiд охорону.
Винесення з примiщення, що охороняється, касових документiв дозволяється лише в окремих випадках i тiльки за письмовим
дозволом керiвника або головного бухгалтера пiдприємства. До кiнця
робочого дня документи мають бути обов’язково поверненi. Довiдки
за касовими документами видаються вiдповiдним органам за їх вимогами у випадках, передбачених чинним законодавством, що пiдписанi
керiвником i головним бухгалтером.
Kасовi документи можуть бути вилученi у пiдприємств за
постановою слiдчих, судових органiв, прокуратури, арбiтражного суду, рiшенням державної контрольно-ревiзiйної служби i державної
податкової адмiнiстрацiї.
На мiсце вилученого справжнього документа пiдшиваються
завiрена матерiально вiдповiдальною особою копiя вилученого документа, все листування про вилучення документа, протокол вилучення, розписка особи, яка одержала справжнiй документ або поштова
квитанцiя про надсилання документа тощо.
У разi, якщо вилученню пiдлягають одночасно кiлька касових
документiв з рiзними датами одного календарного року, на мiсце одного з вилучених документiв долучається його копiя, вимога на вилучення (протокол вилучення i таке iнше), а замiсть останнiх — тiльки
копiї з вiдмiтками про мiсцезнаходження вимоги.
Усi надходження i видачi готiвки в нацiональнiй валютi пiдприємства враховують у касовiй книзi, типова форма якої затверджена
наказом Мiнiстерства статистики України вiд 15.02.96 р. №51.
Kожне пiдприємство, що має касу, веде одну касову книгу, аркушi якої мають бути пронумерованi, прошнурованi i опечатанi сургучною або мастичною печаткою. Kiлькiсть аркушiв у касовiй книзi
засвiдчується пiдписами керiвника i головного бухгалтера цього
пiдприємства.
У разi, якщо пiдприємства — юридичнi особи мають вiдокремленi пiдроздiли, якi здiйснюють касовi операцiї з готiвкою з
оформленням прибуткових i видаткових касових ордерiв та видачею вiдповiдних квитанцiй, пiдписаних i завiрених печаткою у
встановленому порядку, i розташованi окремо вiд юридичної особи,
то незалежно вiд того, видiленi цi пiдроздiли на самостiйний баланс
чи нi, з метою повного врахування здiйснюваних касових оборотiв
вказанi пiдроздiли мають також вести касову книгу, яка оформлюється за взiрцем касової книги пiдприємства i видається цим
пiдроздiлам.
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Зразок 3.5.
В О “ Росток ”

(підприємство, організація)

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 00547038 .
Kаса за “ 1 ” березня 2008 р.
Номер
документа

1

Типова форма № KО–4
Затверджено
наказом Мінстату України
від 15.02.1996. р. № 51
Kод за УKУД
Аркуш

Від кого отримано або кому
видано

Номер
кореспондуючого
рахунку

2

3

Залишок на початок дня

47
48
49
50
22
23
24
...

Чек № 210467
Іваненко В.М.
Трохимов С.М.
Ткаченко В.П.
Степаненко Т.Т.
Тимчук Г.А.
Платіжна відомість №2
і т.д.

31
37
36
37
37
37
66
...

Разом за день
Залишок на кінець дня
у тому числі на зарплату

23 .

Прибуток

Видаток

4
700–00
5000–00
80–70
150–40
47–30

5
x

...
5278–40
597–80

120–00
510–00
4750–60
...
5380–60
x
x

Kасир = Сидоренко
Запис у касовій книзі перевірив та документи у кількості
чотири прибуткових та
три видаткових одержав
прописом

прописом

Бухгалтер

= Петренко

Записи в касовiй книзi проводяться у двох примiрниках
через копiювальний папiр кульковою ручкою або чорнилом темного кольору.
Типову форму касової книги, а також приклад її заповнення
наведено у зразку 3.5.
Kожний аркуш касової книги складається з двох рiвних частин: одна з них (з горизонтальним лiнiюванням) заповнюється касиром як перший примiрник та залишається у книзi, друга (без горизонтального лiнiювання) заповнюється з лицьового та зворотного боку
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через копiювальний папiр i як звiт касира є вiдривною частиною аркуша. Першi та другi примiрники аркушiв нумеруються однаковими
номерами.
Записи касових операцiй починаються на лицьовому боцi невiдривної частини аркуша (пiсля рядка “Залишок на початок дня”).
Спочатку аркуш згинають по лiнiї вiдрiзу, пiдкладаючи
вiдривну частину аркуша пiд частину, яка залишається у книзi. Для
ведення записiв пiсля “Перенос” вiдривну частину аркуша накладають на лицьовий бiк невiдривної частини та продовжують записи по
горизонтальному лiнiюванню зворотного боку невiдривної частини
аркуша.
Бланк звiту до кiнця операцiй за день не вiдривається.
Пiдчистки та невмотивованi виправлення в касовiй книзi
забороняються. Зробленi виправлення завiряються пiдписами касира, а також головного бухгалтера пiдприємства або особи, що його
замiщує.
Записи в касову книгу проводяться касиром вiдразу пiсля
одержання або видачi грошей за кожним прибутковим касовим ордером i видатковим документом. Щодня в кiнцi робочого дня касир
пiдбиває пiдсумки операцiй за день, виводить залишок грошей у касi
на наступне число i передає до бухгалтерiї як звiт касира другий
вiдривний аркуш (копiю записiв у касовiй книзi за день) з прибутковими касовими ордерами i видатковими документами пiд розписку в
касовiй книзi.
Kонтроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
Видача грошей з каси, не пiдтверджена розпискою одержувача у видатковому документi, на вмотивування залишку готiвки в касi
не приймається. Ця сума вважається нестачею i стягується з касира.
Готiвка, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком каси i зараховується в дохід пiдприємства.
При наявностi на пiдприємствi кiлькох касирiв, старший
касир перед початком робочого дня видає iншим касирам авансом необхiдну для видаткових операцiй суму готiвки пiд розписку в книзi
облiку прийнятих i виданих касиром грошей. Kасири в кiнцi робочого дня зобов’язанi скласти звiт перед старшим касиром в одержаннi
авансу i грошей, прийнятих за прибутковими документами, i здати
залишок готiвки i касовi документи за проведеними операцiями старшому касиру пiд розписку в книзi облiку прийнятих i виданих касиром грошей, типову форму і порядок заповнення якої наведено у
зразку 3.6.
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За аванси, одержанi для оплати працi i виплати стипендiй, касир зобов’язаний скласти звiт в строк, вказаний у платiжнiй вiдомостi для їх виплати. До закiнчення цього строку касири зобов’язанi
щоденно здавати в касу залишки готiвки, не виданої за платiжними
вiдомостями. Цi грошi здаються в опечатаних касирами сумках, пакетах тощо старшому касиру пiд розписку з зазначенням оголошеної
суми.
За наявностi на пiдприємствi тiльки одного касира, облiк
прийнятих i виданих грошей ведеться цим касиром.
Пiдприємства торгiвлi та сфери обслуговування населення при здiйсненнi касових операцiй з готiвкою повиннi забезпечувати постiйну наявнiсть в своїх касах розмiнної монети рiзних
номiналiв.
Невидача громадянам здачі через відсутність або недостатню
наявність розмінної монети на цих підприємствах протягом робочого
дня є порушення касової дисципліни, за що до винних осіб
вищезазначених підприємств можуть застосовуватися штрафні
санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні
правопорушення.
У разi здiйснення торгiвлi продукцiєю або роботами (послугами) з використанням торговельних автоматiв або iншого подiбного
обладнання (що не передбачає наявностi касового апарата, контрольованого уповноваженою на це фiзичною особою), останнi повиннi
бути оснащенi електронним лiчильником кiлькостi розмiнної монети,
яка надходить до автомата, безкiнечної дiї iз зростаючим пiдсумком.
Лiчильник опломбовується працiвником мiсцевих органiв податкової
адмiнiстрацiї. У мiру накопичення автоматом грошової виручки
вiдповiдними працiвниками торговельного чи iншого пiдприємства
проводиться виймання готiвки з подальшим вiдображенням у касовiй
книзi показникiв електронного лiчильника i фактичної наявностi
готiвки.
По факту отримання від касира касового звіту бухгалтер узагальнює в ньому наведені суми, що ідуть під одними бухгалтерськими рахунками і переносить обороти по дебету і кредиту 30 рахунку у
журнал ордер № 1 і відомість 1.1. при журнально-ордерній формі
обліку, а при спрощеній формі обліку у розділ І Відомісті 1-М (див.
дод. А 1). Із вказаних облікових регістрів узагальнені дані в подальшому переносяться в Головну книгу і у Баланс.
Схему документообігу касових операцій можна представити
за допомогою рис. 3.1.
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Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових документів

Прибутковий
касовий ордер

Kасова книга

Kасовий звіт

Журнал–ордер 1 і
відомість 1.1. (при
журнально –ордерній формі обліку)
або
Відомість 1-М
В–4 (при
спрощеній формі
обліку)

Головна книга

Видатковий
касовий ордер
Kвитанція від
прибуткового
касового ордера

А

Б

На руки
фізичній особі

До банківської
виписки

Баланс

Рис. 3.1. Схема документообігу касових операцій.

Відповідно до Закону України “Про застосування електронних
контрольно–касових апаратів і товарно–касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” №
265/95 — ВР від 06.07.1995 р. (із змінами та доповненнями) передбачено, що застосування електронних контрольно–касових апаратів та
комп’ютерних систем є обов’язковим для підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб — суб’єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки із споживача340

ми у сфері торгівлі громадського харчування та послуг за готівку та виконують купівлю–продаж готівкової іноземної валюти.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
касових операцій наведено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку касових
операцій
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Отримано у касу гроші із
розрахункового рахунку
2. Погашено заборгованість
покупця по векселю шляхом
внесення готівки в касу
3. Надійшла до каси заборгованість покупців за продукцію,
роботи, послуги
4. Внесено до каси
невідшкодовані підзвітні суми
працівником підприємства
5. Внесено до каси гроші
працівником з метою відшкодування завданих збитків
6. Внесено засновниками до каси
підприємства готівку в рахунок їх
внесків до Статутного капіталу
7. Одержано до каси
довгострокову та
короткострокову позики

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
30 “Kаса”
31 “Рахунки в
банках”
30 “Kаса”
34 “Kороткострокові векселі
одержані”
30 “Kаса”
36 “Розрахунки з
покупцями та
замовниками”
30 “Kаса”
372 “Розрахунки з
підзвітними
особами”
30 “Kаса”
375 “Розрахунки
за відшкодуванням
завданих збитків”
30 “Kаса”
46 “Неоплачений
капітал”
30 “Kаса”

8. Повернуто до каси передоплату, 30 “Kаса”
яку було здійснено на адресу
постачальника
9. Повернуто до каси помилково 30 “Kаса”
видану заробітну плату
10. Надійшла у касу готівка від
реалізації продукції, робіт та
послуг підприємства

30 “Kаса”

50 “Довгострокові
позики”
60 “Kороткострокові позики”
63 “Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
66 “Розрахунки за
виплатами
працівникам”
70 “Доходи від
реалізації”
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Продовження таблиці 3.1.
1
2
11. Надійшли у касу гроші від
реалізації оборотних активів, а
також пені, штрафи, неустойки
в результаті невиконання
іншими підприємствами
договірних зобов’язань
12. Одержано до каси готівкою
дивіденди за цінними паперами
13. Одержано до каси готівку від
реалізації необоротних активів
14. Відображено доходи від
надзвичайних подій шляхом
внесення готівки до каси
15. Одержано до каси страховика
готівку від страхувальників
16. Придбано за готівку цінні
папери інших підприємств
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
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3
30 “Kаса”

4
71 “Інший
операційний
дохід”

30 “Kаса”

73 “Інші фінансові
доходи”
74 “Інші доходи”

30 “Kаса”
30 “Kаса”
30 “Kаса”

75 “Надзвичайні
доходи”

76 “Страхові
платежі”
14 “Довгостроко- 30 “Kаса”
ві фінансові
інвестиції"
Внесено готівку із каси на
31 “Рахунки в
30 “Kаса”
розрахунковий рахунок
банках”
Видано з каси готівку на
372 “Розрахунки 30 “Kаса”
відрядження
з підзвітними
особами”
Здійснено річну передоплату за 39 “Витрати май- 30 “Kаса”
переодичні видання
бутніх періодів”
Викуплено підприємством у
45 “Вилучений 30 “Kаса”
акціонерів акції власної емісії капітал”
Повернуто готівкою
50 “Довгостро- 30 “Kаса”
довгострокову і
кові позики”
короткострокову позики
60 “Kороткострокові позики”
Оплачено готівкою із каси
51 “Довгостроко- 30 “Kаса”
заборгованість по виданих
ві векселі
довгостроковому і
видані”
короткостроковому векселях
62 “Kороткострокові векселі
видані”
Здійснено розрахунки із
63 “Розрахунки з 30 “Kаса”
постачальниками готівкою із
постачальниками
каси
та підрядниками”

Продовження таблиці 3.1.
1
2
24. Проведено розрахунки із
фондами соціального
спрямування готівкою із каси
25. Виплачено із каси заробітну
плату працівникам
підприємства
26. Виплачено дивіденди
власникам цінних паперів
підприємства
27. Проведено розрахунки з
іншими кредиторами готівкою
із каси
28. Повернуто страхувальнику
страхові платежі за умови
припинення дії договору
страхування
29. Сплачено готівкою із каси
визнані штрафи, пені,
неустойки
30. Сплачено готівкою із каси
відсотки за користування
кредитом
31. Здійснено виплату готівкою із
каси страхових сум та
страхових відшкодувань
32. Відображено втрати від
стихійного лиха

3
4
65 “Розрахунки 30 “Kаса”
за страхуванням”
66 “Розрахунки 30 “Kаса”
за виплатами
працівникам”
67 “Розрахунки з 30 “Kаса”
учасниками”
68 “Розрахунки
за іншими
операціями”
76 “Страхові
платежі”

30 “Kаса”
30 “Kаса”

94 “Інші витрати 30 “Kаса”
операційної
діяльності”
95 “Фінансові
30 “Kаса”
витрати”
904 “Страхові
виплати”

30 “Kаса”

99 “Надзвичайні 30 “Kаса”
витрати”

3.3. Інвентаризація каси
При інвентаризації каси на підприємствах, організаціях
та установах треба керуватися “Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні”, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р.
№ 637.
У строки, встановленi керiвником пiдприємства, але не
рiдше одного разу на квартал, на кожному пiдприємствi проводиться
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інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усiх грошей i перевiркою iнших цiнностей, що знаходяться в касi. Залишок готiвки в
касi звiряється з даними облiку по касовiй книзi. Для проведення
інвентаризації каси наказом керiвника пiдприємства призначається
комiсiя, яка складає акт. У разi виявлення в процесі інвентаризації нестачi або лишку цiнностей в касi в актi вказується сума нестачi або
лишку i обставини їх виникнення. Форма акта iнвентаризацiї наявностi коштiв наведена у зразку 3.7.
На зворотній стороні акта у випадку лишків або нестач робиться пояснення даної розбіжності і завіряється підписом матеріально відповідальної особи. Нижче зазначається рішення
керівництва щодо висновків проведеної інвентаризації.
Акт складається у двох примiрниках i пiдписується членами iнвентаризацiйної комiсiї i матерiально вiдповiдальною особою.
Один примiрник акта передається до бухгалтерiї пiдприємства (органiзацiї), другий — залишається у матерiально вiдповiдальної особи.
У разi змiни матерiально вiдповiдальних осiб акт складається у трьох примiрниках (для матерiально вiдповiдальної особи, яка здала цiнностi, матерiально вiдповiдальної особи, яка прийняла цiнностi, i бухгалтерiї).
Засновники пiдприємств, вищестоящi органiзацiї (у разi їх
наявностi), а також аудитори (аудиторськi фiрми) вiдповiдно до укладених угод пiд час проведення документальних ревiзiй на всiх
пiдвiдомчих пiдприємствах в обов’язковому порядку проводять
ревiзiю каси i перевiряють дотримання касової дисциплiни. Пiд час
проведення ревiзiй особлива увага має придiлятися питанню забезпечення схоронностi грошей i цiнностей.
У господарських товариствах, де це передбачено їх статутом, такi ревiзiї проводяться ревiзiйними комiсiями.
Особи, звинуваченi в порушеннi касової дисциплiни, притягуються до вiдповiдальностi у встановленому чинним законодавством порядку.
Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками грошових коштів і інших цінностей, що знаходяться у
касі, з даними бухгалтерського обліку регулюються в наступному
порядку:
− грошові кошти та інші цінності, які виявлені в надлишку,
підлягають оприбутковуванню та зарахуванню відповідно на
344

Зразок 3.7.
ВО “Росток”
пiдприємство, органiзацiя

Структурний пiдроздiл (цех)

.
–––––––

.

АKТ № 1 .
IНВЕНТАРИЗАЦIЇ НАЯВНОСТI KОШТIВ
“ 25 ” березня
в касі .
що знаходяться

2008 р.

РОЗПИСKА
Цим засвiдчую, що до початку проведення iнвентаризацiї всi видатковi i
прибутковi документи на кошти, зданi до бухгалтерiї, i всi кошти, що надiйшли пiд
мою вiдповiдальнiсть, оприбуткованi, а тi, що вибули, списанi за видатками.
Матерiально вiдповiдальна особа

Kасир

посада

Сидоренко М.K.
прізвище, ім’я, по батькові

= Сидоренко
підпис

На пiдставi наказу (розпорядження) вiд “ 25 ” березня 2008 р. № 15 .
проведена iнвентаризацiя коштiв за станом на “ 25 ” березня 2008 р.
Пiд час iнвентаризацiї встановлено такий обсяг цiнностей:
1) готiвки 2489 грн.
70 коп.
.
2) поштових марок
немає
грн.____коп.
––––––––––
грн.____коп.
3)
4)
––––––––––
грн.____коп.

2489 грн. 70 коп.
Дві тисячі чотириста вісімдесят дев’ять грн. 70 коп.

Пiдсумок фактичної наявностi

словами

За облiковими даними 2489 грн. 70 коп.
Пiдсумки iнвентаризацiї: надлишок немає нестача немає .
Останнi номери касових ордерiв:
прибуткового № 47
видаткового № 68 .
Голова комiсiї

Заст. директора
посада

= Петренко
підпис

Петренко М.Т. .
прізвище, ім’я, по батькові

Члени комiсiї

Бухгалтер
посада

Kерівник цеху №1
посада

Секретар
посада

= Степаненко
= Жук
= Трохимов
підпис

підпис

підпис

Степаненко Т.Т. .
прізвище, ім’я, по батькові

Жук В.І.

.

прізвище, ім’я, по батькові

Трохимов С.М. .
прізвище, ім’я, по батькові

Пiдтверджую, що кошти, перелiченi в актi, знаходяться на моєму
вiдповiдальному зберiганнi.
Матерiально вiдповiдальна особа
=
“ 25 ” березня 2008 р

Сидоренко
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збільшення доходу підприємства з подальшим встановленням причин виникнення надлишків і винних у цьому осіб;
− недостачі грошових коштів і інших цінностей, які виявлені
при інвентаризації каси, стягуються з матеріально-відповідальних осіб, а за умов, коли винні не встановлені або у стягнені винних осіб відмовлено судом, зараховуються до витрат
підприємства.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків, яка
здійснюється за результатами проведення інвентаризації грошових
коштів та інших цінностей, що знаходяться у касі підприємства,
представлено у таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків за результатами
інвентаризації каси
№
п/п

Зміст господарської
операції

1
2
1. Виявлено надлишки
грошових коштів в
результаті інвентаризації
2. Відображено суму нестачі
грошових коштів у касі, яку
не відшкодовує матеріальновідповідальна особа
3. Відображено суму, яка
підлягає відшкодуванню
винною особою

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
30 “Kаса”
947 “Нестачі і
втрати від
псування
цінностей”

375 “Розрахунки 30 “Kаса”
за відшкодуванням заданих
збитків”

4. Внесено до каси суму недо- 30 “Kаса”
стачі грошових коштів
матеріально-відповідальною
особою
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4
719 “Інші доходи від
операційної
діяльності”
30 “Kаса”

375 “Розрахунки за
відшкодуванням
заданих збитків”

3.4. Порядок відкриття і закриття рахунків
в установах банків
Відкриття рахунків
З метою забезпечення зберігання грошових коштів, а також
здійснення банківських розрахунків як із юридичними, так і фізичними
особами, підприємства відкривають рахунки в установах банків. Основними нормативно–правовими документами, які врегульовують дане
питання є Закон України “Про банки і банківську діяльність” від
20.03.1991 р. № 872–XII, а також нормативний акт НБУ “Інструкція про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземних валютах” від 12.11.2003 р. № 492.
Iнструкцiя регулює правовiдносини, що виникають при
вiдкриттi клiєнтам банкiв поточних, депозитних (вкладних) рахункiв
у нацiональнiй та iноземнiй валютi, а також поточних бюджетних рахункiв у нацiональнiй валютi України.
Банки вiдкривають рахунки зареєстрованим в установленому
чинним законодавством порядку юридичним особам та фiзичним особам-суб’єктам пiдприємницької дiяльностi (далi — пiдприємства),
фiлiям, представництвам, вiддiленням та iншим вiдокремленим
пiдроздiлам пiдприємств, у тому числi структурним пiдроздiлам, видiленим у процесi приватизацiї (далi — вiдокремленi пiдроздiли), виборчим
фондам (полiтичних партiй, виборчих блокiв партiй та кандидатiв у депутати), представництвам юридичних осiб-нерезидентiв, iноземним
iнвесторам, фiзичним особам на умовах, викладених в договорi мiж установою банку i власником рахунку.
Рахунки для зберiгання грошових коштiв i здiйснення усiх
видiв банкiвських операцiй вiдкриваються у будь-яких банках України за вибором клiєнта i за згодою цих банкiв.
Поточнi рахунки вiдкриваються пiдприємствам усіх
видiв та форм власностi, їх вiдокремленим пiдроздiлам, а також
фiзичним особам — суб’єктам пiдприємницької дiяльностi для
зберiгання грошових коштiв та здiйснення усiх видiв операцiй за цими рахунками вiдповiдно до чинного законодавства України.
Поточнi бюджетнi рахунки вiдкриваються пiдприємствам,
установам, органiзацiям, якi утримуються за рахунок бюджетiв.
Для вiдкриття поточних рахункiв та поточних бюджетних
рахункiв пiдприємства подають установам банкiв такi документи:
а) заяву на вiдкриття рахунку встановленого зразка, яка
представлена у зразку 3.8.
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Зразок 3.8.

ЗАЯВА
НА ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Найменування установи банку

Акціонерний комерційний банк
“Пріоритет”
Найменування підприємства

Виробниче об’єднання

Ідентифікаційний номер ДРФО

.

.

.

(повна і точна назва)

“Росток”

00547038

.

.
Просимо відкрити

поточний

.

(поточний, бюджетний та ін. рахунки)

рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті, що має для нас обов’язкову силу, із змістом цієї Інструкції
ознайомлені. В інших установах банків рахунку
не маємо о б н и ч е
.
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)

січня

Ви
р

= Петренко
(підпис)

Іваненко В. М. .
(прізвище, ініціали)

Петренко М.П. .

анн
я
дн

(посада)
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С
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об
’

(посада)

Головний бухгалтер
“5”

= Іваненко
(підпис)

Директор

2008 р.

є

Kерівник

(прізвище, ініціали)

М.П.

Відмітки банку
Відкрити
рахунок
(поточний, бюджетний та ін. рахунки)

Дозволяю

Документи на оформлення
відкриття рахунку та
здійснення операцій за
рахунком перевірив:

.

Kерівник
(підпис)

Дата відкриття рахунку

“

”

200

р.

№ бал. рахунку
Головний бухгалтер
(підпис)
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№ особов. рахунку

Заяву пiдписує керiвник та головний бухгалтер пiдприємства. Якщо в штатi немає посади головного бухгалтера чи iншої
службової особи, на яку покладено функцiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, то заяву пiдписує лише керiвник;
б) копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю в органi виконавчої влади, iншому органi, уповноваженому здiйснювати державну
реєстрацiю, засвiдчену нотарiально чи органом, який видав свiдоцтво
про державну реєстрацiю (крiм бюджетних установ та органiзацiй);
в) копiю належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвiдчену нотарiально чи органом, який реєструє. Положення,
якi затверджуються постановами Kабiнету Мiнiстрiв України чи указами Президента України, нотарiального засвiдчення не потребують.
Установи та органiзацiї, якi дiють на пiдставi законiв, статути
(положення) не подають;
г) копiю документа, що пiдтверджує взяття пiдприємства
на податковий облiк, засвiдчену податковим органом, нотарiально
або уповноваженим працiвником банку;
д) картку iз зразками пiдписiв осiб, яким вiдповiдно до чинного законодавства чи установчих документiв пiдприємства надано
право розпорядження рахунком та пiдписання розрахункових документiв, завiрену нотарiально або вищестоящою органiзацiєю в установленому порядку. У картку включається також зразок вiдбитка печатки пiдприємства;
е) довiдку про реєстрацiю в органах Пенсiйного фонду України. В обов’язковому порядку в зазначенiй довiдцi має бути вказана установа банку. Уповноважений працiвник банку, який приймає
документи на вiдкриття рахунку, зобов’язаний вiдповiдним чином
оформити вiдривну частину довiдки та повернути її клiєнту для подання до органiв Пенсiйного фонду України.
є) копiю довiдки про внесення пiдприємства до Єдиного
державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, засвiдчену
нотарiально або органом, що видав довiдку;
ж) копiю страхового свiдоцтва, що пiдтверджує реєстрацiю
пiдприємства у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв
на виробництвi та професiйних захворювань України як платника
соцiальних страхових внескiв, засвiдчену нотарiально або органом, що
його видав, чи уповноваженим працiвником банку.
Якщо в цiй установi банку вiдкрито поточний рахунок клiєнта, то бюджетний рахунок вiдкривається на пiдставi заяви на
вiдкриття бюджетного рахунку. Надання вищезазначених документів
у цьому випадку не вимагається. У разi ненадходження коштiв з бю349

джету протягом року зазначенi рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
Усi юридичнi особи незалежно вiд форм власностi та їх вiдокремленi пiдроздiли подають Картку iз зразками пiдписiв та
вiдбитком печатки (див. зразок 3.9). У картку включаються зразки
пiдписiв осiб, яким вiдповiдно до чинного законодавства та установчих документiв пiдприємства надано право розпоряджання рахунком
i пiдписання розрахункових документiв.
Право першого пiдпису належить керiвнику пiдприємства,
якому вiдкривається рахунок, а також вiдповiдним службовим особам, уповноваженим керiвником.
Право другого пiдпису належить головному бухгалтеру, а в
разi вiдсутностi такої посади — особi, що користується правами головного бухгалтера, або службовiй особi, на яку покладено ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi, та вiдповiдним службовим особам, уповноваженим керiвником.
Право першого пiдпису не може бути надано головному бухгалтеру та iншим особам, якi мають право другого пiдпису.
Право другого пiдпису не може бути надано особам, якi користуються правом першого пiдпису.
За рахунками юридичних осiб, якi обслуговуються централiзованими бухгалтерiями, право другого пiдпису належить головному бухгалтеру централiзованої бухгалтерiї та особам, ним уповноваженим.
За рахунками юридичних осiб та їх вiдокремлених пiдроздiлiв, у
штатi яких вiдсутнi особи, яким може бути надане право другого пiдпису, а також пiдприємцiв без створення юридичної особи, в установу банку подається засвiдчена вiдповiдно до вимог картка iз зразками пiдписiв
осiб, яким належить право першого пiдпису. У разi вiдкриття поточного
рахунку бюджетнiй органiзацiї, в штатi якої немає рахiвника або iншого
працiвника, на якого можна покласти ведення бухгалтерського облiку, в
картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки включається тiльки зразок пiдпису керiвника. В цьому разi вищестоящий орган, засвiдчуючи
картку, робить вiдмiтку в графi, що призначена для зазначення посади,
прiзвища, пiдписiв осiб, якi мають право другого пiдпису, про вiдсутнiсть
у штатi працiвникiв, яким може бути надано право другого пiдпису.
У картку iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки обов’язково
включається зразок вiдбитка наданої пiдприємствам та їх вiдособленим
пiдроздiлам печатки. Печатки пiдприємств — суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi та їх вiдокремлених пiдроздiлiв мають мiстити їх iдентифiкацiйнi коди. Використання печаток, призначених для спецiальних
цiлей, наприклад, “для пакетiв”, “для перепусток”, є неприпустимим.
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Kартка iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки має бути
засвiдчена пiдписом керiвника чи заступника керiвника вищестоящого
органу та печаткою вищестоящого органу або нотарiально, а в населених пунктах, де немає нотарiальних контор чи приватних нотарiусiв, —
сiльською, селищною, районною, мiською Радою. У разi замiни чи доповнення хоча б одного з пiдписiв подається нова картка iз зразками
пiдписiв усiх осiб, якi мають право першого чи другого пiдпису.
У разi тимчасового надання особi права першого чи другого пiдпису, а також у разi тимчасової замiни однiєї з осiб, уповноважених керiвником чи головним бухгалтером вiдповiдно, нова картка не складається, а додатково подається картка тiльки iз зразком
пiдпису тимчасово уповноваженої особи iз зазначенням строку її дiї
та копiя вiдповiдного документа (протоколу, наказу та iнше), що
пiдтверджує цi повноваження.
Ця тимчасова картка пiдписується керiвником та головним
бухгалтером, засвiдчується вiдбитком печатки i додаткового
засвiдчення не потребує.
Kартка iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки подається в установу банку в двох примiрниках. Додатковi
примiрники можуть бути затребуванi вiд власникiв рахункiв, якi мають у цiй установi банку бiльше одного рахунку, якщо це потрiбно за
умовами розмiщення операцiйних пiдроздiлiв установ банку. При
цьому додатковi примiрники засвiдчуються головним бухгалтером
установи банку або його заступником пiсля звiрення з основним
примiрником картки. Такi додатковi примiрники карток засвiдчення
вищестоящим органом чи нотарiусом не потребують.
Kартка iз зразками пiдписiв та вiдбитком печатки нерезидента може бути засвiдчена нотарiусом iноземної держави та легалiзована в консульськiй установi України, при цьому застосовується форма посвiдчувального напису нотарiуса iноземної держави.
При вiдкриттi рахунку для формування статутного фонду
господарського товариства подається: рiшення засновникiв про визначення особи, якiй надається право розпорядчого пiдпису при проведеннi грошових операцiй за рахунком, яке оформлюється у виглядi довiреностi, засвiдченої нотарiально (якщо хоча б одним iз засновникiв є фiзична особа); копiя установчого договору, засвiдчена
нотарiально (якщо засновником є фiзична особа); заява про вiдкриття рахунку, пiдписана уповноваженою засновниками особою; картка
iз зразком пiдпису особи, якiй засновниками надано право розпорядчого пiдпису, засвiдчена уповноваженим працiвником банку.
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Kошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрацiї як юридичної особи. Цей рахунок починає
функцiонувати як поточний тiльки пiсля одержання банком документiв щодо реєстрацiї господарського товариства в установленому
порядку. У разi вiдмови в реєстрацiї господарського товариства або
в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України,
кошти повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається.
Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство — резидент подає уповноваженому банку документи, які
передбачені при відкритті поточного рахунку у національній валюті.
Якщо поточний рахунок в iноземнiй валютi вiдкривається в тому самому банку, де вiдкрито поточний рахунок у
нацiональнiй валютi, то надання пакета документiв, не обов’язкове
(крiм заяви про вiдкриття рахунку та картки iз зразками пiдписiв i
вiдбитком печатки).

Закриття рахунків
Пiд час реорганiзацiї пiдприємства (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), а також у разi проведення перереєстрацiї суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, викликаної змiною його назви, органiзацiйно-правової форми, форми власностi, рахунок закривається.
У разi лiквiдацiї пiдприємства для проведення лiквiдацiйної
процедури використовується один поточний рахунок пiдприємства,
що лiквiдовується, визначений лiквiдатором (лiквiдацiйною
комiсiєю). Для цього до банку подаються рiшення про лiквiдацiю
пiдприємства i нотарiально засвiдчена картка iз зразками пiдписiв
лiквiдатора (уповноважених членiв лiквiдацiйної комiсiї) i вiдбитком
печатки пiдприємства, що лiквiдовується. Iншi рахунки, виявленi при
проведеннi лiквiдацiйної процедури, пiдлягають закриттю лiквiдатором (лiквiдацiйною комiсiєю).
Поточнi рахунки закриваються в установах банку:
а) на пiдставi заяви власника рахунку;
б) на пiдставi рiшення органу, на який законом покладено
функцiї щодо лiквiдацiї або реорганiзацiї пiдприємства;
в) на пiдставi вiдповiдного рiшення суду або господарського
суду про лiквiдацiю пiдприємства;
г) на iнших пiдставах, передбачених чинним законодавством України чи договором мiж установою банку та власником рахунку.
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Зразок 3.10.

ЗАЯВА
ПРО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ
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2. Залишок коштiв на рахунку за станом
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Закриття поточного рахунку за бажанням власника
здiйснюється на пiдставi його заяви. (див. зразок 3.10.).
За наявностi коштiв на рахунку банк здiйснює завершальнi
операцiї за рахунком (з виконання платiжних вимог на примусове
списання (стягнення) коштiв, виплати коштiв готiвкою, перерахування залишку коштiв на пiдставi платiжного доручення на iнший рахунок пiдприємства, зазначений у заявi тощо). При цьому датою закриття рахунку вважається наступний пiсля проведення останньої
операцiї за цим рахунком день.
Якщо на рахунку власника немає залишку коштiв, а заява подана в операцiйний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цiєї заяви.
У день закриття рахунку банк зобов’язаний видати клiєнту
довiдку про закриття рахунку. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установi банку.
Операцiї на рахунках в установах банкiв можуть бути тимчасово припиненi на пiдставi рiшення державних податкових, судових, правоохоронних та iнших органiв, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разi тимчасового припинення операцiй на рахунках
такi рахунки не закриваються до отримання повiдомлення вiдповiдного органу про вiдмiну рiшень про припинення операцiй на рахунках.
У разi закриття поточного або депозитного рахунку суб’єкта
пiдприємницької дiяльностi установа банку протягом трьох робочих
днiв повiдомляє про це податковий орган. Повiдомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Нацiонального банку
України з використанням засобiв захисту iнформацiї Нацiонального
банку України.

3.5. Оформлення розрахункових документів
та приймання їх установами банків
Нормативним документом, який врегульовує питання оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків
є Інструкція “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України”, яка затверджена Постановою Національного банку України від 02.08.1996 р. № 204 з подальшими змінами і доповненням.
Зазначеним нормативним документом визначено, що розрахунковi документи, якi подаються клiєнтами в банк у паперовiй
формi, мають вiдповiдати вимогам установлених стандартiв та
вмiщувати (залежно вiд їх форми) такi реквiзити:
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а) назву документа;
б) номер документа, число, мiсяць, рiк його виписки. Число та рiк вказуються цифрами, мiсяць — лiтерами. На розрахункових
документах, якi заповнюються за допомогою технiчних засобiв, допускається зазначення мiсяця цифрами (01–12);
в) назви та коди (номери) платника й одержувача коштiв:
повна назва або її офiцiйне скорочення, якi вiдповiдають зареєстрованим в установчих документах, iдентифiкацiйнi коди за Єдиним
державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України (далi за текстом — код);
г) назви банкiв платника та одержувача, їх мiсцезнаходження та умовнi номери за МФО (код банку).
д) суму платежу цифрами та лiтерами. При зазначеннi суми цифрами роздiловим знаком є кома, а цифрами проставляється як
сума у цiлих гривнях, так i сума копiйок. Наприклад: 123,45. При зазначеннi суми лiтерами перше слово починається з великої лiтери,
назва грошової одиницi вказується у скороченiй формi, а сума
копiйок — цифрами. Наприклад: Двадцять одна грн. 78 коп. Якщо
сума складається тiльки з копiйок, то обов’язковим є написання слiв
“Нуль грн.”, а у разi вiдсутностi в сумi копiйок обов’язковим є написання слiв “00 коп.”;
е) призначення платежу: назву товару (виконаних робiт, наданих послуг), посилання на документ, на пiдставi якого здiйснюється операцiя (договiр, рахунок, товарно-транспортний документ
та iнше), iз зазначенням його номера й дати, назви i вiдповiдної статтi
закону, якою передбачено безспiрне списання (стягнення) коштiв, тощо.
Замiсть назви товару може зазначатись його кодове (умовне)
значення.
Якщо платник або одержувач платежу (або вони разом) є особами, якi вiдповiдно до чинного законодавства України визнаються
нерезидентами, то реквiзит “Призначення платежу” обов’язково має
додатково вмiщувати данi про змiст операцiї, за якою здiйснюється
рух коштiв, а також код країни, в якiй одержувач платежу зареєстрований як юридична особа (для фiзичних осiб — країна постiйного
проживання). Цi данi мають бути вiдображенi у виглядi семизначного коду, що утворюється таким чином: першi чотири знаки — код
операцiї за стандартною класифiкацiєю платiжного балансу, останнi
три знаки — код країни одержувача платежу за Kласифiкатором
країн свiту (ДK007-96);
є) на першому примiрнику (незалежно вiд способу виготов357

лення розрахункового документа) — вiдбиток печатки та пiдписи
вiдповiдальних осiб платника або (та) одержувача коштiв.
ж) коди бюджетної класифiкацiї та строк настання платежу (у разi перерахування коштiв до бюджету);
з) суму податку на додану вартiсть (цифрами) або напис
“без податку на додану вартiсть”.
Якщо хоча б один iз зазначених реквiзитiв (якщо вони передбаченi формою документа) не заповнений або заповнений з порушенням вимог, що встановленi цiєю Iнструкцiєю, то банк такий документ до виконання не приймає.
Використання факсимiле при вчиненнi пiдпису, виправлення
й пiдчистки в розрахункових документах не допускаються.
Банк не має права робити виправлення в розрахункових документах у паперовому чи в електронному виглядi, отриманих вiд
своєх клiєнтiв та клiєнтiв iнших банкiв, за винятком випадкiв, обумовлених нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.
У разi вiдмови прийняти вiд клiєнта розрахунковий документ
банк у день отримання документа має зробити на його зворотному
боцi напис про причину повернення документа без виконання (з посиланням на роздiл (пункт) нормативно-правового акта Нацiонального банку України, який порушено), вказати дату його повернення (за
пiдписами виконавця i головного бухгалтера, завiреними штампом
банку) та повернути документ клiєнту.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть внесених у розрахунковий
документ даних, у тому числi номерiв рахункiв (у тому числi
реєстрацiйних), кодiв банкiв, суми податку на додану вартiсть та
кодiв бюджетної класифiкацiї несе пiдприємство чи фiзична особа,
яка оформила документ.
Kлiєнт, виходячи iз своїх технiчних можливостей та технiчних
можливостей банку, в якому вiн вiдкрив рахунок, може подавати до банку розрахунковi документи як у паперовiй формi, так i у виглядi електронних розрахункових документiв (електронних повiдомлень) каналами зв’язку. Спосiб подання ним документiв до банку передбачається в
договорi на розрахунково-касове обслуговування.
Паперовi розрахунковi документи, як правило, виписуються з
використанням технiчних засобiв за один раз пiд копiрку у двох
примiрниках, платiжнi вимоги та документи пiдприємств, якi обслуговуються в однiй установi банку, — в трьох примiрниках (якщо застосування копiрки неможливе, то на всiх тотожних примiрниках у правому верхньому кутi мають бути вмiщенi послiдовнi порядковi номери).
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Kошти списуються з рахунку платника тiльки на пiдставi першого примiрника розрахункового документа.
Розрахунковi документи приймаються банками до виконання
без обмеження їх максимального або мiнiмального розмiру суми.
Платежi з рахункiв клiєнтiв виконуються банками у межах залишкiв коштiв на початок операцiйного дня.
Банк платника приймає документи вiд клiєнтiв протягом операцiйного часу.
Операцiйний час — регламентований внутрiшнiм режимом
роботи банкiвської установи час роботи з клiєнтами (в межах операцiйного дня), особливiсть якого полягає в тому, що всi розрахунковi
документи, прийнятi банкiвською установою протягом цього часу, мають бути виконанi (перевiренi, переданi в банк одержувача (платника), оформленi необхiдними бухгалтерськими проводками за
вiдповiдними рахунками тощо) в той же день.
Операцiйний день — частина робочого дня банкiвської установи, регламентована внутрiшнiм режимом її роботи (всi операцiї,
здiйсненi протягом цiєї частини дня, вiдображаються в балансi за цей
день).
Розрахунковi документи, що надiйшли до банку протягом
операцiйного часу, виконуються в день їх надходження.
Розрахунковi документи, якi надiйшли пiсля операцiйного часу, банк виконує наступного дня або того ж дня, якщо це передбачено угодою про розрахунково-касове обслуговування.
На всiх примiрниках паперових розрахункових документiв
банк в обов’язковому порядку в правому верхньому кутi проставляє
дату надходження цих документiв. Якщо документи надiйшли пiсля
закiнчення регламентованого банком часу роботи з клiєнтами, на них,
крiм того, проставляється штамп “Вечiрня”. Дата виконання розрахункового документа проставляється в правому нижньому кутi.
У разi, якщо дата розрахункового документа збiгається з датою проводки його банком, дата отримання банком документа у правому верхньому кутi не проставляється.
Якщо розрахунки здiйснюються без застосування системи
електронних мiжбанкiвських розрахункiв, розрахунковi документи
пiдприємств мiж установами банкiв доставляються кур’єрською поштою згiдно з “Правилами приймання, оброблення та доставки кореспонденцiї банкiвських установ спецзв’язком Мiнiстерства зв’язку
України”.
Повернення платнику його платiжних доручень на сплату
податкiв, зборiв, iнших обов’язкових платежiв та внескiв у державнi
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цiльовi фонди здiйснюється на пiдставi його листа про вiдкликання.
При цьому на листi платника повинна бути вiдмiтка органу, якому таке право надане чинним законодавством, про згоду на вiдкликання з
картотеки платiжного доручення, яка пiдписується уповноваженою
особою цього органу та засвiдчується вiдбитком його печатки.
Повернення стягувачу розрахункових документiв здiйснюється банком платника спецзв’язком у день надходження вiд стягувача листа про вiдкликання або наступного дня, якщо цей лист
надiйшов пiсля закiнчення операцiйного часу.
У разi надходження вiд стягувача до установи банку листа
про вiдкликання з картотеки частини суми вiд тiєї суми, що вказана
в розрахунковому документi, вiдповiдальний працiвник банку має
виправити суму в цьому документi, зазначити дату виправлення,
завiрити виправлення своїм пiдписом та штампом банку, продовжуючи облiковувати цей документ у картотецi. Якщо в листi про вiдкликання зазначено конкретнi виконавчi документи, якi вiдкликаються,
то банк повертає їх стягувачу без виконання. Лист про вiдкликання
часткової суми розрахункового документа зберiгається банком разом
з першим примiрником розрахункового документа.
Пiдприємства (незалежно вiд форми власностi) вiдповiдно
до статтi 6 Указу Президента України вiд 16.03.95 № 227 “Про заходи щодо нормалiзацiї платiжної дисциплiни в народному господарствi України” повиннi в п’ятиденний строк повертати платникам помилково зарахованi на їх рахунки кошти. Якщо власник рахунку, на який помилково зарахованi кошти, не повернув їх у зазначений строк, то повернення цих коштiв має здiйснюватись у претензiйно-позовному порядку.
Якщо помилкове зарахування (списання) коштiв вiдбулося
з вини банку, то вiн негайно пiсля виявлення помилки має повiдомити фактичного одержувача коштiв (у залежностi вiд конкретних обставин — безпосередньо або через банк, де вiн обслуговується) про необхiднiсть повернення помилково зарахованих коштiв. У повiдомленнi
про необхiднiсть повернення коштiв банк вказує рахунки, на якi мають
бути перерахованi кошти, що повертаються. Банк, який обслуговує
клiєнта, на рахунок якого помилково зарахованi кошти, пiсля отримання повiдомлення передає його пiд розписку цьому клiєнту чи надсилає
рекомендованим листом не пiзнiше наступного робочого дня.
Якщо помилкове зарахування коштiв виникло з вини
банку одержувача, то цей банк за рахунок своїх коштiв має перерахувати їх одержувачу, зазначеному в документах.
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Якщо помилкове списання коштiв виникло з вини банку
платника, то цей банк за рахунок своїх коштiв має повернути помилково списанi кошти на рахунок платника.
Якщо одержувач, на рахунок якого помилково зарахованi кошти, добровiльно не повернув їх банку, що надiслав повiдомлення
про необхiднiсть повернення, то цi кошти мають стягуватися банком
у претензiйно-позовному порядку.

Розрахунки в системі електронних платежів
“клієнт-банк”
При здiйсненнi розрахункiв клiєнти можуть застосовувати
систему “клiєнт-банк”, яка забезпечує:
– передачу повiдомлень мiж клiєнтом та банком у зашифрованому виглядi за допомогою сертифiкованих засобiв захисту;
– автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу
вiд модифiкацiї) передавання розрахункових документiв мiж банком
i клiєнтом як у банк, так i в автоматизоване робоче мiсце (далi —
АРМ) клiєнта;
– автоматичне архiвування протоколiв наприкiнцi дня.
Юридичною пiдставою для входження клiєнта в систему електронних платежiв “клiєнт-банк” i оброблення його електронних документiв банком є окремий договiр мiж ним i банком.
У договорi обов’язково мають бути обумовленi права,
обов’язки та вiдповiдальнiсть сторiн у разi виникнення спiрних питань i порядок їх вирiшення.
Програмне забезпечення системи “клiєнт-банк” має вiдповiдати вимогам, якi пред’являються до технологiї банкiвських
розрахункiв, i мати сертифiкат (дозвiл) Нацiонального банку України.
АРМ клiєнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного рахунку в банку, враховуючи проведенi початковi та зворотнi платежi. Електроннi документи, що подаються клiєнтом у банк,
мають вiдповiдати формату платiжних документiв системи електронних платежiв Нацiонального банку України, iз зазначенням електронних цифрових пiдписiв вiдповiдальних осiб платника, яким згiдно з
установчими документами надане право пiдпису. Банкiвська частина
системи “клiєнт-банк” забезпечує перевiрку наведених електронних
пiдписiв на кожному електронному розрахунковому документi
клiєнта та за платiжним файлом у цiлому.
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При використаннi системи “клiєнт-банк” здiйснюється
звiрення (квитовка) файлiв початкових i зворотних платежiв мiж банком i АРМ клiєнта, пiдготовка виписки за платiжними операцiями
клiєнта в банку протягом операцiйного дня та звiрення цiєї iнформацiї з iнформацiєю iз АРМ клiєнта наприкiнцi дня.
Пiсля отримання вiд банку виписки з рахунку клiєнт складає
“Реєстр розрахункових документiв, якi вiдправленi в банк каналами
зв’язку i прийнятi банком до оплати”.
Такий же реєстр за кожним клiєнтом складається в банку
пiсля друкування балансу операцiйного дня. Реєстр електронних
платежiв з повним перелiком реквiзитiв розрахункових документiв
пiдшивається банком у документи дня як первиннi документи, що
надiйшли вiд клiєнта в банк для оплати. Реєстр має обов’язково
вмiщувати вiдомостi про дату i час подання розрахункових документiв власником рахунку до виконання.

3.6. Облік операцій на поточному рахунку
Для обліку наявності та руху грошових коштів на поточному
рахунку, що знаходиться у банку і можуть бути використані для поточних операцій призначено рахунок 31 “Рахунки в банках”, конкретно у розрізі субрахунків:
311 “Поточні рахунки в національній валюті”;
312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”.
За дебетом субрахунків відображається надходження грошових коштів, за кредитом — їх використання.
Для здійснення операцій на поточному рахунку підприємством до уповноваженого банку подаються оформлені належним
чином відповідні первинні документи. Здійснення такого роду операцій вимагає від бухгалтера, в свою чергу, не лише знання за допомогою якого документа можна здійснити ту чи іншу операцію, а також вміння їх правильно заповнювати і опрацьовувати.
Виходячи з цього, документи, за допомогою яких проводяться операції на поточному рахунку у банку, можна поділити
на три групи:
1) документи, за допомогою яких суб’єкт господарювання забезпечує взаємозв’язок між поточним рахунком і касою
підприємства (заява на отримання чекових книжок, грошова чекова
книжка, об’ява про внесення готівки);
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2) документи, за допомогою яких суб’єкт господарювання
здійснює розрахунки із іншими суб’єктами господарювання в обох напрямках (платіжне доручення, платіжна вимога–доручення);
3) документи, за допомогою яких здійснюється списання сум
недоїмок до бюджету за податками і які стягуються у безспірному порядку (платіжна вимога, інкасове доручення–розпорядження).
Враховуючи поділ документів на три групи, розглянемо спочатку документи, за допомогою яких суб’єкт господарювання забезпечує
взаємозв’язок між поточним рахунком у банку і касою підприємства.

***
Для отримання належних готівкових коштів із банку у касу підприємства використовують чек грошової чекової книжки. В
свою чергу для отримання як грошової, так і розрахункової чекової
книжки до установи банку подається “Заява на отримання чекових
книжок”, яка представлена у зразку 3.11.
Заява на отримання чекових книжок може бути оформлена
як рукописно, так із використанням технічних засобів. Для надання юридичної сили на заяві ставляться підписи керівника і головного
бухгалтера, а також печатка підприємства, чим засвідчується прізвище
і підпис особи, яку направляють для виконання даної операції до банку.
На всіх чеках, які входять до чекової книжки (грошової або
розрахункової) установою банку проставляється відповідна нумерація і назва того підприємства, якому вона видається.
Отримуючи зазначені чекові книжки, касир підприємства
власноручно підписується на поданій ним до банку заяві, чим
засвідчує належність йому затвердженого на підприємстві підпису на
отримання чекових книжок.
Зауважимо, що по грошовій чековій книжці встановлення
різного роду грошового ліміту не передбачено, оскільки вона використовується лише з метою отримання підприємством готівки з банку
до каси підприємства.
Для отримання готівки з банку до каси підприємства головний бухгалтер оформляє вручну чек грошової чекової книжки,
який касиром передається до банку. Форму і порядок заповнення чеку наведено у зразку 3.12.
Отриманні гроші оприбутковуються у касі прибутковим касовим ордером, в якому зазначають, що підставою для здійснення надходжень до каси став чек №
.
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Зразок 3.12.
KОРІНЕЦЬ ЧЕKА

ЧЕK KД 0578050

KД 0578050 НА
1433,35

1433,35

НА

цифрами

“14” січня 2008 р.
ЧЕK ВИДАНИЙ

Сидоренку М.K.
кому

В KАСУ – контрольна марка

н
об иче
БАНKУ
ЗАПЛАТІТЬ

Ви

К
О
Т
С
РО

кому

’

Місце
печатки
ЧЕК ОДЕРЖАВ
подавця
“14” січня 2008 р. чека
другий

Сидоренку Миколі Kарповичу

об

= Петренко .

Одну тисячу чотириста тридцать три грн. 35 коп.

нанн
я
єд

= Сидоренко .
підпис

Місце
для наклеювання
контрольної марки

число місяць прописом

найменування установи

р

перший

KД 0578050

“14” січня 2008 р.

місце видачі

Підписи:
= Іваненко .

26003404705507

№ рахунку подавця чека

сума прописом

ПІДПИС
Серійний №

X

=Іваненко = Петренко

Рахунок №

X

Сума

X

№ банку

X

Текст

Зворотня сторона чека
Символ
40
46
50

ЦІЛІ ВИТРАТИ
Заробітна плата

ОПРИБУТКОВАНО
по касі, касовий
ордер
№ 27 .

СУМА

за грудень 2007 р.

1433,35

Закупки сільгоспродуктів
.
Пенсії, допомога та страхове відшкодування
.

від “14” 01 2008р.
Головний
(старший)
бухгалтер

= Петренко
ПІДПИСИ:

= Іваненко

= Петренко
підпис = Сидоренко

Вказану в даному чеку суму одержав
ВІДМІТKИ, ЩО ПОСВІЧУЮТЬ ОСОБУ ОДЕРЖУВАЧА
Пред’явлений паспорт СK за № 345024
найменування документа

.

Виданий Дніпровським РУГУ МВС України “19” лютого 2001р.
найменування установи

Місце видачі
ПЕРЕВІРЕНО
Kонтролер

м. Kиїв
ОПЛАТИТИ
Відл. виконавець
Бухгалтер

“___”_______ 20___ р.
Сплачено
Kасир
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Зразок 3.13.
ОБ’ЯВА №____.
про внесення готівки
Для зарахування
Від кого Виробниче об’єднання
“Росток” .
Банк одержувача Акціонерний

17 квітня 2008 р.
(дата)

Kомерційний банк “Пріоритет”
Одержувач Виробниче об’єднання
“Росток”
.

26003404705507
2250,00
Номери рахунків Сума цифрами
Загальна сума літерами Дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу Депонована заробітна плата
Пред’явлений
серія
№
.
(назва документа: паспорт або документ, що його замінює)

виданий

.

ким виданий

Дата народження

.

(адреса особи)

.

Підпис клієнта = Сидоренко .
Бухгалтер
Готівку прийняв касир
KВИТАНЦІЯ № .
17 квітня 2008 р.

.
.

(дата)

Для зарахування
Виробниче об’єднання
“Росток” .
Банк одержувача Акціонерний
Kомерційний банк “Пріоритет”
Одержувач Виробниче об’єднання 26003404705507
2250,00
Номери рахунків Сума цифрами
“Росток”
.
Загальна сума літерами Дві тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.
Призначення платежу Депонована заробітна плата
Від кого

м.п. Бухгалтер

.

17 квітня 2008 р.
(дата)

Готівку прийняв касир
ОРДЕР №
.

Від кого Виробниче об’єднання

Рахунок

Банк одержувача Акціонерний

KРЕДИТ

“Росток”

.

Kомерційний банк “Пріоритет”
Одержувач Виробниче об’єднання
“Росток”
.

26003404705507
Номери рахунків

Призначення платежу Депонована заробітна плата
Бухгалтер
Kасир
(підписи)

366

(підписи)

.

Загальна сума
цифрами

2250,00
Сума цифрами

По факту закінчення чеків грошової чекової книжки до банку
подається нова заява на одержання чекових книжок, до якої додаються корінці попередньої.
Для передачі готівки із каси до банку касиром підприємства
оформляється вручну “Об’ява про внесення готівки”. Типову форму об’яви на внесення готівки і порядок її заповнення представлено
у зразку 3.13.
Зауважимо, що на об’яві про внесення готівки:
1) підписи керівника, головного бухгалтера і печатка
підприємства не ставляться;
2) касир підприємства підписується лише один раз на першій
(верхній) частині об’яви про внесення готівки;
3) нумерацію об’яви про внесення готівки (номери об’яви,
квитанції і ордера) проставляють всі під одним номером у банку по
факту надходження, незважаючи на те, що сама об’ява є вихідним документом з підприємства.
Відразу після здачі грошей у банк касиру підприємства видається на руки середня частина об’яви про внесення готівки (квитанція), яка містить відмітки банку про зарахування внесених коштів
на поточний рахунок.
Представлення на підприємстві квитанції від об’яви про внесення готівки є безпосереднім свідченням здачі грошей до банку, на підставі
чого у бухгалтерії оформляється видатковий касовий ордер, в якому зазначають, що підставою для здійснення операції стала квитанція № .

* * *
Документи, за допомогою яких підприємство здійснює розрахунки з іншими суб’єктами підприємницької діяльності (або за допомогою яких суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють розрахунки з підприємством), є “Платіжне доручення” та “Платіжна
вимога-доручення”.

Розрахунки iз застосуванням платiжних доручень
Платiжне доручення (далi — доручення) — документ, який
являє собою письмово оформлене доручення клiєнта банку, що його
обслуговує, на перерахування визначеної суми коштiв зi свого рахунку.
Доручення складаються за формою, яка наведена у зразку 3.14.
Оформлення платіжного доручення здійснюється або за допомогою друкарської машинки, або роздруковується на комп’ютері. Но367
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мер платіжного доручення проставляється на підприємстві, а дані
платіжного доручення реєструються у журналі реєстрації платіжних
доручень або фіксуються автоматично у пам’яті ЕОМ.
Для проведення розрахунків за допомогою платіжного доручення їх треба подати до банку у двох екземплярах (при
міжбанківських розрахунках) і трьох (при однобанківських). Перший
екземпляр (з підписами і печаткою від підприємства) залишається у
банку, а другий і третій видається разом із випискою по розрахунковому рахунку платнику і одержувачу коштів.
Доручення приймаються до виконання банками протягом десяти календарних днiв з дня виписки. День заповнення доручення не
враховується.
Банки приймають до виконання доручення вiд платникiв
тiльки в межах наявних коштiв на їх рахунках, за винятком доручень
на перерахування з основних рахункiв пiдприємств до бюджетiв та
державних цiльових фондiв сум податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), неподаткових платежiв, пенi, штрафiв та iнших санкцiй, передбачених законодавством i застосованих у встановленому порядку
за несвоєчасну сплату цих платежiв, якi приймаються банками незалежно вiд наявностi коштiв на цих рахунках. Не приймаються до картотеки платiжнi доручення на сплату податкiв, зборiв, iнших обов’язкових платежiв та внескiв до державних цiльових фондiв, строк сплати яких не настав.
Доручення застосовуються в розрахунках за платежами товарного i нетоварного характеру.
Розрахунки дорученнями можуть здiйснюватись:
– за фактично вiдвантажену продукцiю (виконанi роботи, наданi послуги);
– в порядку попередньої оплати;
– для завершення розрахункiв за актами звiрки взаємної заборгованостi пiдприємств;
– для перерахування пiдприємствами сум, якi належать
фiзичним особам (заробiтна плата, пенсiї, грошовi доходи акціонерів
тощо) на їх рахунки, вiдкритi в установах банкiв;
– в iнших випадках за згодою сторiн.
При розрахунках за фактично вiдвантажену, продану продукцiю (виконанi роботи, наданi послуги) в дорученнi в рядку “Призначення платежу” вказується назва (вид) вiдвантаженої, проданої
продукцiї (виконаних робiт, послуг), номер, дата товарно-транспортного чи iншого документа, що пiдтверджує вiдвантаження, продаж
продукцiї (виконання робiт, надання послуг).
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Попередня оплата здiйснюється пiдприємствами у разi, якщо це обумовлено в договорi. У дорученнi в рядку “Призначення
платежу” робиться такий запис:
“Попередня оплата за ______________________________________
(назва товару, виконаних робiт та наданих послуг

_________________ за _____________________ № _____________
(назва документа)

вiд “___” _________ 200_ року згiдно з договором вiд _______ № ___”.

При рiвномiрних i постiйних поставках товарiв та наданнi
послуг розрахунки мiж постачальниками i покупцями можуть
здiйснюватися дорученнями, перiодичним перерахуванням коштiв у
строки i в розмiрах, якi обумовленi в договорах.
У двосторонньому договорi передбачаються розмiр та строки
перерахування коштiв, перiодичнiсть звiрення розрахункiв i порядок
проведення кiнцевого розрахунку покупцем.
Останнiй платiж за договором, як правило, має враховувати
взаємну заборгованiсть мiж постачальником i покупцем.

Розрахунки iз застосуванням платiжних
вимог-доручень
Платiжна вимога-доручення (далi — вимога-доручення)
— це комбiнований розрахунковий документ, який складається з
двох частин:
– верхня — вимога постачальника (одержувача коштiв) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартiсть поставленої йому за
договором продукцiї (виконаних робiт, наданих послуг);
– нижня — доручення платника своєму банку перерахувати з
його рахунку суму, яка проставлена у рядку “сума до оплати лiтерами”.
Вимога-доручення складається за формою, яка наведена у
зразку 3.15.
Вимога-доручення заповнюється одержувачем коштiв i надсилається безпосередньо платнику. Номер платіжної вимоги–доручення проставляється одержувачем коштів, а інформація із документа знаходить відображення у журналі реєстрації платіжних вимог–доручень або фіксується автоматично на ЕОМ.
Доставку вимог-доручень до платника може здiйснювати
банк одержувача через банк платника.З метою гарантованої прискореної доставки платникам вимог-доручень рекомендується передавати їх у комплектi з розрахунковими та вiдвантажувальними документами за поставлену згiдно з договором (угодою) продукцiю (виконанi
роботи, наданi послуги тощо).
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У разi згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює
нижню частину цього документа (ставить лише печатку та підписи) i
здає в банк, що його обслуговує.
Платiжнi вимоги-доручення приймаються банками протягом двадцяти календарних днiв з дня виписки. День заповнення платiжної вимоги-доручення не враховується.
Вимога-доручення подається в установу банку у двох
примiрниках. Перший примiрник має бути оформлений у встановленому порядку.
Призначення кожного примiрника вимоги-доручення таке, як
і платіжного доручення.
Банк приймає до оплати вимогу-доручення в сумi, яка може
бути сплачена за наявними коштами на рахунку платника.
У разi вiдмови платника сплатити вимогу-доручення вiн про
мотиви вiдмови повiдомляє безпосередньо одержувачу коштiв у порядку i строки, зазначенi в договорi.

Розрахунки платіжними вимогами
Без згоди юридичних осiб та фiзичних осiб — суб’єктiв
пiдприємницької дiяльностi списання (стягнення) коштiв, що знаходяться на їх рахунках у банках, не допускається, за винятком випадкiв, установлених законами України, а також за рiшенням суду,
арбiтражного суду та за виконавчими написами нотарiусiв.
Розрахунковий документ на безспiрне списання (стягнення)
коштiв оформлюється на бланку платiжної вимоги i подається стягувачем, державним виконавцем (далi — стягувач) до установи банку, що його обслуговує, за формою, яку наведено у зразку 3.16. у
трьох примiрниках.
Платiжнi вимоги приймаються банком стягувача протягом десяти календарних днiв з дня виписки. День заповнення платiжної
вимоги не враховується.
Залежно вiд конкретного випадку безспiрного списання
(стягнення) коштiв, у рядку “Призначення платежу” платiжної вимоги стягувач має зазначити: назву i вiдповiдну статтю закону,
якою передбачено безспiрне списання (стягнення) коштiв; у разi необхiдностi — вид платежу i перiод часу, за який здiйснюється стягнення; акт ненормативного характеру, на пiдставi якого здiйснюється
стягнення iз зазначенням його назви (постанова, рiшення, наказ тощо), дати й номера. Якщо зi змiсту закону випливає необхiднiсть посилання на iншi документи (договiр, митну декларацiю, вексель тощо), то в платiжнiй вимозi мають вказуватися реквiзити вiдповiдно372
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го документа (назва, дата, номер).
Якщо безспiрне стягнення коштiв здiйснюється на пiдставi
виконавчого документа, то до розрахункового документа додається
оригiнал виконавчого документа або належним чином оформлений
дублiкат. У цьому разi в рядку “Призначення платежу” розрахункового документа посилання на назву i статтю законодавчого акта, якою
передбачене безспiрне стягнення (списання) коштiв, не потрiбне.
Якщо платник та одержувач коштiв обслуговуються у рiзних
установах банку, то перший i другий примiрники платiжної вимоги спецзв’язком надсилаються банком одержувача у банк платника,
третiй — видається на руки одержувачу коштiв.
У банку платника перший примiрник виконує функцiю меморiального документа для списання коштiв з рахунку платника, другий — видається платнику з випискою iз особового рахунку.
У разi, якщо платник та одержувач коштiв обслуговуються в
однiй установi банку, то перший примiрник вимоги залишається в
документах дня банку, другий — видається платнику, третiй —
одержувачу коштiв.
Вiдповiдальнiсть за обгрунтованiсть i правильнiсть внесення
даних у розрахунковi документи у разi безспiрного стягнення та безакцептного списання коштiв несе стягувач.

Розрахунки інкасовими дорученнями
(розпорядженнями)
Суми недоїмки до бюджету за податками, штрафи, нарахованi державними податковими адмiнiстрацiями України, стягуються у
безспiрному порядку iнкасовими дорученнями (розпорядженнями).
Iнкасовi доручення (розпорядження) приймаються банком,
що обслуговує стягувача, протягом десяти календарних днiв з дня виписки. День заповнення iнкасового доручення (розпорядження) не
враховується.
Iнкасове доручення (розпорядження) заповнюється та надсилається в банк платника у двох примiрниках (перший примірник
залишається у документах дня банку, другий — надсилається
платнику).
Залежно вiд конкретного випадку безспiрного списання (стягнення) коштiв, у рядку “Призначення платежу” iнкасового доручення (розпорядження) вказується: назва i вiдповiдна стаття закону,
якою передбачено безспiрне списання (стягнення) коштiв; у разi не374
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обхiдностi — вид платежу i перiод часу, за який здiйснюється стягнення; акт ненормативного характеру, на пiдставi якого здiйснюється стягнення з зазначенням його назви (постанова, рiшення, наказ тощо), дати й номера. Якщо зi змiсту закону випливає необхiднiсть посилання
на iншi документи, то в iнкасовому дорученнi (розпорядженнi) мають
вказуватися реквiзити вiдповiдного документа (назва, дата, номер). Якщо законом передбачено безспiрне стягнення пенi, то в розрахунковому документi сума основного боргу i сума пенi вказуються окремо.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть даних iнкасового доручення (розпорядження) на безспiрне стягнення коштiв покладається на
стягувача, який оформив розрахунковий документ.
Якщо стягувачем є установа банку (банк-стягувач), боржник
якої (якого) обслуговується в iншiй установi банку, то банк-стягувач
надсилає спецзв’язком розрахунковi та виконавчi документи безпосередньо в банк боржника.
Документи на безспiрне стягнення та безакцептне списання
коштiв з основних рахункiв пiдприємств приймаються банками незалежно вiд наявностi коштiв на цих рахунках.

***
Документ, за допомогою якого банк здійснює списання із
поточного рахунку підприємства плату за розрахунково-касове
обслуговування є “Меморіальний ордер”, типова форма якого
наведена у зразку 3.17.

Підтвердженням здійснення операції на поточному рахунку
підприємства є банківська виписка, до якої банком додаються документи, на підставі яких проводилися розрахунки. Типова форма
банківської виписки наведена у зразку 3.18.
Після доставки касиром виписки на підприємство
здійснюється її опрацювання головним бухгалтером. Опрацювання
банківської виписки включає в себе три етапи:
1) до банківської виписки, у порядку здійснення відображених у
ній операцій, прикріплюються всі додані до неї банком первинні документи. Зауважимо, що на суму знятої із поточного рахунку до каси
підприємства готівки банк не надасть жодного документа. В цьому випадку до банківської виписки додається квитанція від прибуткового касового ордера, яка засвідчує оприбуткування грошей до каси. За умов,
коли підприємство вносило до банку готівку із каси, то до виписки
376

по поточному рахунку банком буде доданий ордер (третя частина від
об’яви про внесення готівки), що засвідчує факт здійснення операції;
Зразок 3.18.
340560
26003404705507
14.01.2008
10.01.2008
Рахунок
(Поточний рахунок)
Вхідне сальдо:
0,00
19.654,92
1 322045
260071451 03
0,00
375,00 36/1
1 300335
2600510179
4
0,00
750,00 36/1
5 820019 37178972900011
3
5,00 65/3
0,00
0,00
4 340560
611002
1
14,68 63/1
0,00
5 820019 37176999900104
5
15,12 65/4
0,00
5 300335
2560225
2
36,00 65/1
0,00
5 322614
2560558
4
54,00 65/2
0,00
5 820019 33211800900011
1
316,65 64/1
0,00
5 820019 34216837900011
6
870,00 64/2
0,00
20 340560
100131 086
3.433,00 30
Всього оборотів:
4.744,45
1.125,00
Вихідне сальдо:
0,00
16.035,52
Акціонерний Kомерційний Банк “Пріоритет”

2) заключається у встановленні і зазначенні у виписці біля
кожної суми номера того бухгалтерського рахунку, у кореспонденції
з яким пов’язане надходження або списання коштів із поточного рахунку;
3) полягає у перенесенні узагальнених даних із виписки по
дебету і кредиту поточного рахунку одним рядком до журналу–ордеру № 2 при журнально-ордерній формі обліку, а при спрощеній формі
бухгалтерського обліку у розділ ІІ Відомості 1-М (див. дод. А 1).
Типова кореспонденція рахунків по обліку операції на поточному рахунку у банку відображена у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Kореспонденція рахунків по обліку операцій на поточному
рахунку у банку
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Здано готівку із каси на
поточний рахунок у банку

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
31 “Рахунки в
30 “Kаса”
банках”
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Продовження таблиці 3.3.
1
2
2. Надійшла на поточний рахунок
заборгованість покупця по векселю
одержаному
3. Надійшла на поточний рахунок заборгованість покупців за
реалізовані їм товари, роботи і
послуги
4. Одержано на поточний рахунок
довгострокову та короткострокову
позики банку

3
31 “Рахунки в
банках”

5. Повернуто на поточний рахунок
від постачальника суму передоплати, яку було проведено
раніше на його рахунок
6. Надійшла на поточний рахунок
виручка від реалізації товарів,
робіт і послуг
7. Надійшла на поточний рахунок
виручка від реалізації оборотних
активів, а також пені, штрафи,
неустойки в результаті невиконання договірних зобов’язань іншими
підприємствами
8. Одержано на поточний рахунок від
інших підприємств дивіденди за
цінними паперами
9. Одержано на поточний рахунок
виручку від реалізації майнових
комплексів
10. Відображено надходження на
поточний рахунок страховика
страхових платежів від
страхувальників
11. Проведено оплату із поточного
рахунку за цінні папери інших
підприємств

31 “Рахунки в
банках”

31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”

31 “Рахунки в
банках”

4
34 “Kороткострокові векселі
одержані”
36 “Розрахунки
з покупцями та
замовниками”
50 “Довгострокові позики”
60 “Kороткострокові позики"
63 “Розрахунки з
постачальниками
та
підрядниками”
70 “Доходи від
реалізації”

31 “Рахунки в
банках”

71 “Інший
операційний
дохід”

31 “Рахунки в
банках”

73 “Інші
фінансові
доходи”
74 “Інші доходи”

31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”

76 “Страхові
платежі”

14 “Довгостро- 31 “Рахунки в
кові фінансові банках”
інвестиції”
35 “Поточні
фінансові
інвестиції”
12. Отримано готівку із банку до каси 30 “Kаса”
31 “Рахунки в
банках”
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1
2
13. Проведено із поточного
рахунку передоплату за
періодичні видання
14. Викуплено підприємством у
акціонерів акції власної емісії
15. Повернуто банку суми раніше
одержаних довгострокових і
короткострокових позик
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Продовження таблиці 3.3.

3
39 “Витрати
майбутніх
періодів”
45 “Вилучений
капітал”
50 “Довгострокові
позики”
60 “Kороткострокові позики"
Оплачено із поточного рахунку 51 “Довгострокові
заборгованість по
векселі видані”
довгострокових і
62 “Kороткосткороткострокових векселях
рокові векселі
виданих
видані”
Проведено із поточного
63 “Розрахунки з
рахунку оплату на адресу
постачальниками
постачальника
та підрядниками”
Проведено із поточного
65 “Розрахунки за
рахунку розрахунки із фондами страхуванням”
соціального спрямування
Перераховано із поточного
66 “Розразунки за
рахунку заробітну плату
виплатами
працівників на їх особисті
працівникам”
рахунки у банку
Перераховано із поточного
67 “Розрахунки з
рахунку дивіденди власникам учасниками”
цінних паперів підприємства
68 “Розрахунки за
Проведено розрахунки з
іншими
іншими кредиторами через
поточний рахунок підприємства операціями”
Перераховано страхувальнику 76 “Страхові
страхові платежі за умови при- платежі”
пинення дії договору страхування
Оплачено із поточного рахунку 94 “Інші витрати
визнані підприємством штрафи, операційної
пені, неустойки
діяльності”
Перераховано із поточного
95 “Фінансові
рахунку банку відсотки за
витрати”
користування кредитом
Проведено перерахування із
904 “Страхові
поточного рахунку сум
виплати”
страхових відшкодувань

4
31 “Рахунки в
банках”

31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”

31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
31 “Рахунки в
банках”
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3.7. Облік операцій на інших
рахунках у банках
Для обліку та руху грошових коштів, що знаходяться на
інших рахунках у банку і які можуть бути використані для поточних
операцій призначено рахунок 31 “Рахунки в банках”, безпосередньо у розрізі субрахунків:
313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”;
314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.
За дебетом субрахунків відображується надходження грошових коштів на інші рахунки, за кредитом — їх використання.
Інструкцією “Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України”, затвердженою Постановою Національного банку
України № 204 від 02.08.1996 р. (з наступними змінами і доповненнями), передбачено здіснення розрахунків між підприємствами із використанням чеків та акредитивів. Акумуляція коштів з метою забезпечення розрахунків за вказаними формами здійснюється на зазначених субрахунках 313 і 314.

Розрахунки за допомогою лімітованих чекових книжок
Чеки застосовуються для здiйснення розрахункiв у безготiвковiй формi мiж юридичними особами, а також фiзичними та
юридичними особами з метою скорочення розрахункiв готiвкою за
отриманi товари, виконанi роботи та наданi послуги.
Розрахунковий чек — це документ, що мiстить письмове
розпорядження власника рахунку (чекодавця) установi банку (банкуемiтенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену
в чеку суму коштiв.
Чекодавець — юридична або фiзична особа, яка здiйснює
платiж за допомогою чека та пiдписує його.
Чекодержатель — пiдприємство, яке є отримувачем коштiв
за чеком.
Банк-емiтент — банк, що видає чекову книжку (розрахунковий чек) пiдприємству або фiзичнiй особi.
Чековi книжки (розрахунковi чеки) виготовляються на
спецiальному паперi на банкнотнiй фабрицi Нацiонального банку України.
З дозволу Нацiонального банку України чековi книжки (розрахунковi чеки) можуть бути виготовленi комерцiйними банками са380

мостiйно з дотриманням усiх обов’язкових вимог i мати фiрмову позначку банку.
Чековi книжки (розрахунковi чеки) є бланками суворої звiтностi.
Для отримання чекової книжки пiдприємство подає до банкуемiтента “Заяву про отримання чекових книжок” в одному примiрнику (див. зразок 3.11.) за пiдписами уповноважених осiб, яким надане
право пiдпису документiв для здiйснення розрахунково-грошових
операцiй, i з вiдбитком його печатки.
У заявi та талонi до неї чекодавець проставляє номер рахунку, з якого сплачуватимуться чеки.
У разi потреби дозволяється одночасне надання пiдприємству
за однiєю заявою декiлькох чекових книжок iз зазначенням загальної
суми лiмiту за рахунок депонованих чекодавцем коштiв. На зворотнiй сторонi заяви чекодавець самостiйно вказує суму лiмiту за
кожною книжкою.
Гарантована оплата чекiв забезпечується депонуванням
коштiв на окремому аналiтичному рахунку “Розрахунки чеками” балансових рахункiв у банку-емiтентi. Для цього разом iз заявою на видачу чекової книжки в банк подається “Платiжне доручення” (див.
зразок 3.14.) для перерахування коштiв на аналiтичний рахунок “Розрахунки чеками” або сума вноситься готiвкою.
Депонування коштів для отримання чекових книжок знаходять своє відображення по дебету аналітичного рахунку “Розрахунки чеками” рах. 313 “Інші рахунки в банках в національній валюті”, 314 “Інші рахунки в банках в іноземній валюті” і кредиту 311
“Поточні рахунки в національній валюті”, 312 “Поточні рахунки в
іноземній валюті”, 50 “Довгострокові позики”, 60 “Kороткострокові
позики”.
Чеки з чекової книжки виписуються в момент здiйснення
платежу i видаються чекодавцем за отриманi ним товари та наданi
послуги.
Виписуючи чек, чекодавець переносить залишок лiмiту з
корiнця попереднього чека на корiнець виписаного чека i виводить
новий залишок лiмiту.
Чеки пiдписуються особою, яка має право пiдписувати розрахунковi документи, та повиннi мати вiдбиток печатки чекодавця.
Приймаючи чек в оплату за товари (виконанi роботи, наданi послуги), чекодержатель перевiряє:
– вiдповiднiсть чека встановленому зразку;
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– правильнiсть заповнення чека;
– вiдсутнiсть виправлень;
– вiдповiднiсть суми корiнця чека сумi, вказанiй на самому
чеку;
– строк дiї чека;
– наявнiсть на ньому чiткого вiдбитка штампа або печатки
банку та назви чекодавця (у фiзичної особи — прiзвища,
iм’я, по батьковi, данi його паспорта або документа, що його замiнює).
Пiсля цього чекодержатель переконується в особi пред’явника чека за паспортом або документом, що його замiнює.
Для здiйснення розрахункiв чеками мiж клiєнтами рiзних
банкiв банк чекодержателя зобов’язаний прийняти чек з реєстрами та
разом з другим та третiм примiрниками реєстру iнкасувати чек
спецзв’язком до банку-емiтента. У цьому разi кошти на рахунок чекодержателя зараховуються тiльки пiсля отримання їх iз банкуемiтента.
Пiсля цього банк-емiтент перераховує кошти на рахунок чекодержателя. Оплачений чек залишається у банку-емiтентi
Оплата за придбані цінності за депонованими коштами із
аналітичного рахунку лімітованих чекових книжок знаходить своє
відображення по дебету рахунків 63 “Розрахунки з постачальниками
та підрядниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін. і
кредиту аналітичного рахунку “Розрахунки чеками” рахунку 313
“Інші рахунки в банках в національній валюті” та 314 “Інші рахунки
в банках в іноземній валюті”.
Невикористанi чеки пiсля закiнчення строку дiї чекової книжки або вичерпання лiмiту пiдлягають поверненню до банку-емiтента.
Для поповнення лiмiту чекодавець подає в банк платіжне доручення разом з вiдповiдною чековою книжкою.
У дорученнi в рядку “Призначення платежу” вказується “Поповнення лiмiту за чековою книжкою”.
У разi припинення клiєнтом подальших розрахункiв чеками
та наявностi невикористаного лiмiту за чековою книжкою до
закiнчення строку її дiї чекодавець подає її в банк разом з платіжним
дорученням для зарахування невикористаного залишку лiмiту на той
рахунок, з якого депонувалися кошти.
Якщо при повному використаннi чекiв лiмiт чекової книжки
буде невичерпаним, чекодавцю може бути надана нова розрахункова
чекова книжка на суму невикористаного лiмiту. Для цього чекодавець
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має подати в банк книжку з корiнцями використаних чекiв разом iз
заявою на отримання нової чекової книжки.
Відкликання невикористаних грошових коштів, які було задепоновано на інших рахунках в банку знайде своє відображення по дебету 311 “Поточні рахунки в національній валюті”,
312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, 50 “Довгострокові позики”, 60 “Kороткострокові позики” і кредиту аналітичного рахунку “Розрахунки чеками” рахунку 313 “Інші рахунки в банках в
національній валюті” та 314 “Інші рахунки в банках в іноземній
валюті”.

Враховуючи те, що найбільша частина порушень при
оформленні чеків припадає на виписку чеків чекодавцем на
більшу суму, ніж зарезервовано на аналітичному рахунку у
банку — емітенті, в останні роки суб'єкти господарювання
відмовляються від використання зазначеної форми
безготівкових розрахунків!

Розрахунки за допомогою акредитивів
Акредитив — це форма розрахункiв, при якiй банк-емiтент
за дорученням свого клiєнта (заявника акредитива) зобов’язаний:
– виконати платiж третiй особi (бенефiцiару) за поставленi
товари, виконанi роботи та наданi послуги;
– надати повноваження iншому (виконуючому) банку
здiйснити цей платiж.
Заявник акредитива — платник, який звернувся до банку,
що його обслуговує, для вiдкриття акредитива.
Банк-емiтент — банк платника, що вiдкриває акредитив
своєму клiєнту.
Бенефiцiар — юридична особа, на користь якої виставлений
акредитив (продавець, виконавець робiт або послуг тощо).
Виконуючий банк — банк бенефiцiара або iнший банк, що
за дорученням банку-емiтента виконує акредитив.
Банк-емiтент може вiдкривати такi види акредитивiв:
а) покритий — акредитив, для здiйснення платежiв при якому завчасно бронюються кошти платника в повнiй сумi на окремому
рахунку в банку-емiтентi або виконуючому банку;
б) непокритий — акредитив, оплата за яким, у разi тимчасової вiдсутностi коштiв на рахунку платника, гарантується банкомемiтентом за рахунок банкiвського кредиту.
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Акредитиви бувають вiдзивнi та безвiдзивнi. На кожному
акредитивi має бути вказано, чи є вiн вiдзивним або безвiдзивним. У
разi вiдсутностi такої вказiвки акредитив вважається безвiдзивним.
Вiдзивний акредитив — акредитив, який може бути змiнений або анульований банком-емiтентом без попереднього погодження з бенефiцiаром (наприклад, у разi недотримання умов, передбачених договором, дострокової вiдмови банку-емiтента вiд гарантування платежiв за акредитивом).
Безвiдзивний акредитив — акредитив, який може бути
змiнений або анульований тiльки за згодою бенефiцiара, на користь
якого вiн був вiдкритий.
Kожний акредитив призначається для розрахункiв тiльки з
одним бенефiцiаром i не може бути переадресований.
Для вiдкриття акредитива пiдприємство подає банкуемiтенту заяву про відкриття акредитиву, де має вказати:
– назву заявника та бенефiцiара та їх iдентифiкацiйнi коди за
Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України;
– назву банку-емiтента та банку, виконуючого акредитив;
– вид акредитива;
– строк дiї акредитива (число i мiсяць закриття акредитива у
виконуючому банку);
– суму акредитива;
– дату i номер договору (угоди), яким передбачається
вiдкриття акредитива;
– умови акредитива (види товарiв, якi сплачуються, розрахунковi документи, порядок оплати цих документiв — з акцептом уповноваженого платника або без акцепту та iнше).
Зазначенi реквiзити є обов’язковими i у разi вiдсутностi
одного з них акредитив не вiдкривається.
Акредитив має вмiщувати лише тi умови, якi можуть бути перевiренi банками документально.
У разi вiдкриття акредитива, депонованого у банку-емiтентi,
заявник перераховує платіжним дорученням кошти зi свого рахунку на аналiтичний рахунок “Розрахунки акредитивами” в банкуемiтентi на пiдставi поданої заяви про вiдкриття акредитива.
Заява про вiдкриття акредитива подається у двох примiрниках. Перший примiрник заяви разом з першим примiрником
платiжного доручення в банку-емiтентi пiдшивається в документи
дня, другий — видається заявнику як розписка банку про вiдкриття
акредитива.
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Відкриття заявником акредитива знаходить своє відображення по дебету аналітичного рахунку “Розрахунки акредитивами”
рахунку 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”, 314 “Інші
рахунки в банку в іноземній валюті” і кредиту рахунків 311 “Поточні
рахунки в банках в національній валюті”, 312 “Поточні рахунки в
банках в іноземній валюті”, 50 “Довгострокові позики”, 60 “Kороткострокові позики”.
Пiсля вiдвантаження продукцiї, виконання робiт або послуг
бенефiцiар подає необхiднi документи, передбаченi умовами акредитива, разом з реєстром документiв виконуючому банку. Виконуючий банк ретельно перевiряє поданi бенефiцiаром документи на
предмет дотримання всiх умов акредитива (у разi порушення хоча б
однiєї з них виплати за акредитивом не проводить, про що iнформує
бенефiцiара) i надсилає повiдомлення банку-емiтенту для отримання згоди на виконання акредитива.
У разi отримання негативної вiдповiдi або її ненадходження
виконуючий банк повертає всi документи за акредитивом бенефiцiару з написом на першому примiрнику реєстру про причини їх
повернення за пiдписами головного бухгалтера i виконавця, засвiдченими штампом банку.
До оплати за акредитивом не приймаються не оформленi належним чином документи, що пiдтверджують фактичну вiдправку
товару, виконання робiт або надання послуг.
Виплати бенефiцiару за акредитивом, депонованим у виконуючому банку, здiйснюються з аналiтичного рахунку “Розрахунки акредитивами”.
Списання коштiв з цього рахунку виконуючий банк здiйснює
на пiдставi реєстру документiв за акредитивом та iнших документiв,
що вiдповiдають умовам акредитива.
Оплата за придбані цінності задепонованими коштами
аналітичного рахунку по акредитивах знайде своє відображення по
дебету рахунків 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін. і кредиту
аналітичного рахунку “Розрахунки акредитивами” рахунку 313 “Інші
рахунки в банку в національній валюті”, 314 “Інші рахунки в банку в
іноземній валюті”.
Банки мають здiйснювати контроль за строком дiї акредитивiв. Усi претензiї до бенефiцiарiв, крiм тих, що виникли з вини банку, розглядаються сторонами без участi банку.
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Строк дiї акредитива в банку-емiтентi встановлюється покупцем у межах 15 днiв з дня вiдкриття, не враховуючи нормативний термiн проходження документiв спецзв’язком мiж банками.
Kерiвник установи банку-емiтента має право за поданням заявника акредитива у разi необхiдностi продовжувати строк дiї акредитива на 10 днiв, якщо це викликано змiною умов поставки та
вiдвантаження продукцiї. Банк-емiтент у свою чергу повiдомляє про
це виконуючий банк, а останнiй — бенефiцiара.
Дата, зазначена в акредитивi, є останнiм днем для оплати виконуючим банком документiв за акредитивом.
Акредитив, депонований у банку-емiтентi, закривається банком-емiтентом пiсля закiнчення строку, вказаного в акредитивi.
В кiнцi операцiйного дня банк-емiтент перераховує кошти з
аналiтичного рахунку “Розрахунки акредитивами” на поточний рахунок заявника акредитива i надсилає повiдомлення виконуючому
банку.
Закриття невикористаного акредитива, який було задепоновано на інших рахунках в банку знайде своє відображення по дебету рахунків 311 “Поточні рахунки в національній валюті”, 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”, 50 “Довгострокові позики”, 60
“Kороткострокові позики”. і кредиту аналітичного рахунку “Розрахунки акредитивами” рахунку 313 “Інші рахунки в банку в
національній валюті” та 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.
Підставою для відображення у бухгалтерському обліку заявника акредитива або чекодавця операцій по дебету і кредиту рахунків
313 і 314 є виписки банку по рахунках, на яких депонувалися кошти
з метою отримання лімітованих чекових книжок або відкриття акредитива. Порядок опрацювання банківських виписок по зазначених
аналітичних рахунках аналогічний порядку опрацювання
банківських виписок по поточному рахунку підприємства.
Інформація із виписок по інших рахунках у банках знаходить
своє відображення при журнально-ордерній формі у журналі–ордері
№ 2, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІ Відомості 1-М
(див. дод. А 1).
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Розділ 4.

Оцінка та облік
фінансових інвестицій
В розділі розглядаються наступні питання:
4.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій
4.2. Облік фінансових інвестицій

4.1. Визнання та оцінка
фінансових інвестицій
Основним нормативним документом, що визначає поняття
та оцінку фінансових інвестицій, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”, який затверджено наказом
Міністерства фінансів України 17.05.2000 р. за № 284/4505.
Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 12 “Фiнансовi
iнвестицiї” (далi — Положення (стандарт) 12) визначає методологiчнi
засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi
iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi.
Норми Положення (стандарту) 12 застосовуються пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами (далi —
пiдприємства) незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних установ).
Під капітальною інвестицією треба розуміти господарську
операцію, яка передбачає придбання будинків, споруд, інших
об’єктів нерухомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.
Під фінансовою інвестицією треба розуміти господарську
операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові
інвестиції поділяються на прямі та портфельні.
Пряма інвестиція — господарська операція, яка передбачає
внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в
обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.
Портфельна інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із
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скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов’язаними з ним особами, в обсягах, що перевищують 50 відсотків загальної
суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до
прямих інвестицій).
Під реінвестицією треба розуміти господарську операцію,
яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за
рахунок доходу (прибутку) отриманого від інвестиційних опреацій.
Згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2
“Баланс”, фінансові інвестиції — це активи, які утримуються
підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
В залежності від того, на який термін підприємство здійснює
інвестиції, вони поділяються на довгострокові та короткострокові
(поточні).
Довгострокові фінансові інвестиції — це інвестиції на
період більше одного року. Такі інвестиції відносяться до необоротних активів, виходячи з того, що вини не можуть бути реалізованими
в будь-який момент.
Kороткострокові (поточні) фінансові інвестиції — це інвестиції на період до одного року. Ці інвестиції відносяться до оборотних активів виходячи з того, що вони можуть бути реалізованими в
будь-який момент.

Оцінка фінансових інвестицій
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються та вiдображаються
у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Собiвартiсть фiнансової
iнвестицiї складається з:
− цiни її придбання;
− комiсiйних винагород;
− мита;
− податкiв;
− зборiв;
− обов’язкових платежiв та iнших витрат, безпосередньо
пов’язаних з придбанням фiнансової iнвестицiї.
Визначення собівартості фінансової інвестиції розглянемо за
допомогою прикладу 1.
Приклад 1.
Підприємство придбало 6000 акцій по 8,00 грн. за акцію.
Вартість послуг брокерської фірми з урахуванням податку на додану
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вартість склала 4200 грн. Виходячи із цього, собівартість фінансової
інвестиції склала, спираючись на представлені документи 51500 грн.
(6000 х 8,00 + 4200 – 700 (ПДВ) = 51500).
Якщо придбання фiнансової iнвестицiї здiйснюється шляхом
обмiну на цiннi папери власної емiсiї, то собiвартiсть фiнансової
iнвестицiї визначається за справедливою вартiстю переданих цiнних
паперiв.
Якщо придбання фiнансової iнвестицiї здiйснюється
шляхом обмiну на iншi активи, то її собiвартiсть визначається за
справедливою вартiстю цих активiв.
Дивiденди, вiдсотки, роялтi та рента, що пiдлягають отриманню за фiнансовими iнвестицiями, вiдображаються як фiнансовий
дохiд iнвестора, крiм випадкiв, коли такi надходження не вiдповiдають критерiям визнання доходу, встановленим Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 15 “Дохiд”, затвердженого наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 листопада 1999 року № 290.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу
Фiнансовi iнвестицiї (крiм iнвестицiй, що утримуються
пiдприємством до їх погашення або облiковуються за методом участi
в капiталi) на дату балансу вiдображаються за справедливою
вартiстю.
Сума збiльшення або зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу (крiм iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi) вiдображається у складi iнших фiнансових доходiв або iнших витрат вiдповiдно.
Фiнансовi iнвестицiї, справедливу вартiсть яких достовiрно
визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу за їх
собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї.
Втрати вiд зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй
вiдображаються у складi iнших витрат з одночасним зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй.
Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються пiдприємством до їх
погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою
собiвартiстю фiнансових iнвестицiй.
Рiзниця мiж собiвартiстю та вартiстю погашення фiнансових
iнвестицiй (дисконт або премiя при придбаннi) амортизується iнвестором протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки вiдсотка.
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Сума амортизацiї дисконту або премiї нараховується одночасно з нарахуванням вiдсотка (доходу вiд фiнансових iнвестицiй), що
пiдлягає отриманню, та вiдображається у складi iнших фiнансових
доходiв або iнших фiнансових витрат з одночасним збiльшенням або
зменшенням балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдно.
Розглянемо методику визначення суми амортизації дисконту
за інвестиціями в облігації за допомогою прикладу 2.
Приклад 2.
Пiдприємство 3 сiчня 2008 року придбало облiгацiї номiнальною вартiстю 60000 грн. за 54200 грн., тобто дисконт становив 5800
грн. (60000–54200).
Фiксована ставка вiдсотка за облiгацiєю встановлена 8 процентiв рiчних. Дата погашення облiгацiї вiдбудеться через 5 рокiв.
Виплата вiдсотка здiйснюється щорiчно в кiнцi року, його номiнальна сума становить 4800 грн. (60000 х 8%).
Ефективна ставка вiдсотка дорiвнює:
(60000 х 8%) + (5800 : 5)
–––––––––––––––––––––––– прибл. = 10,5%
(54200 + 60000) : 2
Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації
на протязі п’яти років покажемо за допомогою таблиці 4.1.
Таблиця 4.1.
Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації
Дата

1

Номінальна Сума відсотка Сума амортизації Амортизована
собівартість
дисконту, грн.
сума відсот- за ефективною
інвестиції, грн.**
(гр.3-гр.2)
ставкою, грн.*
ка, грн.
2

3

4

03.01.2008

5
54200

31.12.2008

4800

5691

891

55091

31.12.2009

4800

5785

985

56076

31.12.2010

4800

5888

1088

57164

31.12.2011

4800

6002

1202

58366

31.12.2012

4800

6434

1634

60000

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми
амортизації дисконту за звітній період.
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Розглянемо методику визначення суми амортизації премії за
інвестиціями в облігації за допомогою прикладу 3.
Приклад 3.
Облiгацiї номiнальною вартiстю 65000 грн. придбанi 3 сiчня
2008 року за 72200 грн., тобто премiя становила 7200 грн.
(72200–65000). Фiксована ставка вiдсотка за облiгацiями встановлена 8
процентiв рiчних. Погашення облiгацiй вiдбудеться через 5 рокiв. Виплата вiдсотка здiйснюється щорiчно в кiнцi року, його номiнальна сума
становить 5200 грн. (65000 х 8%). Ефективна ставка вiдсотка дорiвнює:
(5200 – 7200 : 5)
––––––––––––––––––––
= 5,5%
(72200 + 65000) : 2
Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації на
протязі п’яти років покажемо за допомогою таблиці 4.2.
Таблиця 4.2.
Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації
Дата

1

Номінальна
Сума відсотка Сума амортизації
сума відсотка, за ефективною
премії, грн.
грн.
ставкою, грн.*
(гр.2-гр.3)
2

3

4

03.01.2008

Амортизована
собівартість
інвестиції,
грн.**
5
72200

31.12.2008

5200

3971

1229

70971

31.12.2009

5200

3903

1297

69674

31.12.2010

5200

3832

1368

68306

31.12.2011

5200

3757

1443

66863

31.12.2012

5200

3337

1863

65000

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.
** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і
сумою амортизації премії за звітний період.

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi i дочiрнi пiдприємства
та в спiльну дiяльнiсть зi створенням юридичної особи (спiльного
пiдприємства) на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що
визначена за методом участi в капiталi, крiм випадкiв, якщо:
а) фiнансовi iнвестицiї придбанi та утримуються виключно
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для продажу протягом дванадцяти мiсяцiв з дати придбання;
б) асоцiйоване, дочiрнє або спільне пiдприємство веде
дiяльнiсть в умовах, якi обмежують його здатнiсть передавати кошти
iнвестору протягом перiоду, що перевищує дванадцять мiсяцiв.
Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в
капiталi, на дату балансу вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу
об’єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж iнвестором i об’єктом iнвестування.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується
(зменшується) на суму, що є часткою iнвестора в чистому прибутку
(збитку) об’єкта iнвестування за звiтний перiод, iз включенням цiєї
суми до складу доходу (втрат) вiд участi в капiталi. Одночасно балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй зменшується на суму визнаних
дивiдендiв вiд об’єкта iнвестування.
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй збiльшується
(зменшується) на частку iнвестора в сумi змiни загальної величини
власного капiталу об’єкта iнвестування за звiтний перiод (крiм змiн за
рахунок чистого прибутку (збитку) iз включенням (виключенням) цiєї
суми до iншого додаткового капiталу iнвестора або до додаткового
вкладеного капiталу (якщо змiна величини власного капiталу об’єкта
iнвестування виникла внаслiдок розмiщення (викупу) акцiй (часток),
що привело до виникнення (зменшення) емiсiйного доходу об’єкта
iнвестування). Якщо сума зменшення частки капiталу iнвестора в
сумi змiни загальної величини власного капiталу об’єкта iнвестування (крiм змiн за рахунок чистого збитку) бiльше iншого додаткового
капiталу або додаткового вкладеного капiталу iнвестора (якщо зменшення величини власного капiталу об’єкта iнвестування виникло
внаслiдок викупу акцiй (часток), що призвело до зменшення емiсiйного доходу об’єкта iнвестування), то на таку рiзницю зменшується
(збiльшується) нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Зменшення балансової вартостi фiнансових iнвестицiй вiдображається в бухгалтерському облiку тiльки на суму, що не призводить до
вiд’ємного значення вартостi фiнансових iнвестицiй. Фiнансовi iнвестицiї, що внаслiдок зменшення їх балансової вартостi досягають нульової вартостi, вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою вартiстю.
Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюються за кожною фiнансовою iнвестицiєю.
Облiк та оцінку фiнансових iнвестицiй за методом участi в
капiталi розглянемо за допомогою прикладу 4.
392

Приклад 4.
Підприємство А 3 січня 2008 року придбало частку (40%) у
власному капіталі підприємства Б за 740 тис. грн. Підприємство А
веде облік інвестиції в асоційоване підприємство Б за методом участі
в капіталі. Власний капітал асоційованого підприємства Б характеризується такими даними (таблиця 4.3).
Таблиця 4.3.
Структура власного капіталу асоційованого
підприємства Б, тис. грн.
Статті власного
капіталу асоційованого
підприємства Б
Статутний капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
РАЗОМ

На
01.01.2008

На
31.12.2008

Зміни у
власному
капіталі

1400
350
420
178
2348

1400
350
504
252
2506

–
–
84
74
158

Таким чином, зростання додаткового капіталу асоційованого
підприємства обумовлено дооцінкою необоротних активів.
У складі нерозподіленого прибутку на 31.12.2008 прибуток
від реалізації товарів підприємству А становить 14 тис. грн. Придбані підприємством А товари у 2008 році не реалізовані.
Чистий прибуток за 2008 р. асоційованого підприємства становить 154 тис. грн., сума нарахованих дивідендів — 80 тис. грн.
Вартість фінансової інвестиції підприємства А в асоційоване
підприємство Б, яка відображається в обліку за методом участі в
капіталі, становитиме 797,6 тис. грн., тобто 740,0 + 24,0 /56,0 – 32,0/
+ 33,6 = 797,6 (див. таблицю 4.4).
Якщо iнвестор (материнське (холдiнгове) пiдприємство, контрольний учасник, асоцiйоване пiдприємство) придбав активи
вiдповiдно в дочiрнього, спiльного, асоцiйованого пiдприємства, то
сума прибутку (збитку) об’єкта iнвестування вiд цiєї операцiї, що
припадає на частку iнвестора, вiдображається лише пiсля перепродажу цих активiв iншим особам або в перiодах амортизацiї придбаних
необоротних активiв. Збитки, якi виникли внаслiдок зменшення чистої вартостi реалiзацiї оборотних активiв або зниження корисностi
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необоротних активiв, вiдображаються повнiстю в перiод здiйснення
операцiї.
Таблиця 4.4.
Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі
Показники
Балансова вартість
інвестиції на 01.01.2008

Частка інвестора в
чистому прибутку за
2008 рік
(154-14) х 40%

Сума,
тис. грн.

Дебет

141 “Інвестиції
740,0 пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в
капіталі”
56,0

Частка інвестора в
дивідендах
(80 х 40%)

32,0

Частка інвестора в сумі
збільшення додаткового
капіталу (84 х 40%)

33,6

Балансова вартість
інвестиції на 31.12.2008

Kореспонденція рахунків
Kредит
х

141 “Інвестиції
721 “Дохід від інвеспов’язаним сторонам за тицій в асоційовані
методом обліку участі в підприємства”
капіталі”
373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

141 “Інвестиції
пов’язаним сторонам
за методом обліку
участі в капіталі”
141 “Інвестиції
423 “Дооцінка
пов’язаним сторонам за активів”
методом обліку участі в
капіталі”

141 “Інвестиції
797,6 пов’язаним сторонам за
методом обліку участі в
капіталі”

х

Якщо iнвестор (материнське (холдiнгове) пiдприємство, контрольний учасник, iнвестор асоцiйованого пiдприємства) вносить
або продає активи дочiрньому, спiльному, асоцiйованому
пiдприємству вiдповiдно i передає значнi ризики та вигоди, пов’язанi
з їх володiнням, то у складi фiнансових результатiв звiтного перiоду
вiдображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на
частку iнших iнвесторiв дочiрнього, спiльного, асоцiйованого
пiдприємства вiдповiдно.
Сума прибутку (збитку) вiд внеску або продажу дочiрньому,
спiльному, асоцiйованому пiдприємству активiв, що припадає на частку iнвестора, включається до складу доходiв (витрат) майбутнiх
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перiодiв з визнанням їх прибутком (збитком) iнвестора лише пiсля
продажу дочiрнiм, спiльним, асоцiйованим пiдприємством цього активу iншим особам або в перiодах амортизацiї одержаних чи придбаних необоротних активiв. Цей актив вважається проданим дочiрнiм,
спiльним, асоцiйованим пiдприємством у межах кiлькостi й вартостi
подiбних активiв, реалiзованих ним пiсля його одержання.
Iнвестор дочiрнього, спiльного, асоцiйованого пiдприємства вiдображає всю суму отриманих збиткiв, якщо внесок або продаж свiдчить про зменшення чистої вартостi реалiзацiї оборотних активiв або зниження корисностi необоротних активiв.

4.2. Облік фінансових інвестицій
Поряд із основним напрямком своєї діяльності кожне
підприємство може також здійснювати і фінансові вкладення. Безпосередньо це виражається у купівлі підприємством на фінансовому
ринку, з метою отримання у майбутньому економічних вигод, різного
роду цінних паперів: акцій, облігацій, векселів та ін.
Для обліку фінансових інвестицій в бухгалтерському обліку
передбачене використання рахунків 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції” та 35 “Поточні фінансові інвестиції”.
Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств,
облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших
підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.
Рахунок 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” має такі
субрахунки:
141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку
участі в капіталі”;
142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам”;
143 “Інвестиції непов’язаним сторонам”.
За дебетом рахунку 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом — їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об’єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.
Аналітичний облік за рахунком 14 “Довгострокові фінансові
інвестиції” ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень
395

та об’єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку
повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни, так і за
кордоном.
На рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції” ведеться облік
наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів
грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Рахунок 35 “Поточні фінансові інвестиції” має такі субрахунки:
351 “Еквіваленти грошових коштів”;
352 “Інші поточні фінансові інвестиції”.
За дебетом рахунку 35 “Поточні фінансові інвестиції”
відображається придбання (надходження) еквівалентів грошових
коштів та поточних фінансових інвестицій, за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.
Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій
із забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як
на території країни, так і закордоном.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
фінансових інвестицій наведено у таблиці 4.5.
Таблиця 4.5.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку фінансових інвестицій
№
п/п

Зміст господарської
операції

1

2

1. Проведено передоплату
продавцю при придбанні
цінних паперів

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
371 “Розрахунки за
виданими авансами”

4
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”

2. Сплачено фінансовому
685 “Розрахунки з
посереднику за послуги по іншими кредиторами”
купівлі цінних паперів

30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”

3. Отримано придбані цінні
папери

371 “Розрахунки за
виданими авансами”
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14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

Продовження таблиці 4.5.
1

2

4. Спрямовано витрати на
оплату послуг посередника на збільшення вартості
придбаних цінних паперів
Відображено податок на
додану вартість по
виставленому рахунку
посередника
5. Переведено поточну
фінансову інвестицію в
довгострокову

3
14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

4
685 “Розрахунки з
іншими кредиторами”

64 “Розрахунки за
податками й платежами”

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові
інвестиції”

6. Переведено довгострокову 35 “Поточні фінансові
фінансову інвестицію в
інвестиції”
поточну

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”

7. Відображено одержані
фінансові інвестиції в
обмін на акції підприємства власної емісії

41 “Пайовий капітал”
42 “Додатковий капітал”
46 “Неоплачений
капітал”

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

8. Придбано цінні папери за 14 “Довгострокові
рахунок отриманої позики фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

50 “Довгострокові
позики”
60 “Kороткострокові
позики”

9. Відображено збільшення
балансової вартості
фінансової інвестиції, яку
оцінено на дату балансу за
справедливою вартістю

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

746 “Інші доходи від
звичайної діяльності”

10. Відображено дисконт за
фінансовою інвестицією

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

733 “Інші доходи від
фінансових операцій”

11. Відображено збільшення
балансової вартості фінансової інвестиції на частку
інвестора в чистому
прибутку інвестованого
підприємства

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

72 “Дохід від участі в
капіталі”
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Продовження таблиці 4.5.
1

2

3

4

12. Нараховано дохід від
реалізації фінансових
інвестицій

36 “Розрахунки з
покупцями та
замовниками”

741 “Дохід від реалізації
фінансових інвестицій”

13. Отримано передоплату
при продажу фінансових
інвестицій

30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з
покупцями та
замовниками”

14. Відображено балансову
вартість реалізованих
фінансових інвестицій

971 “Собівартість
14 “Довгострокові
реалізованих фінансових фінансові інвестиції”
інвестицій”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

15. Списано на фінансові
результати собівартість
реалізованих фінансових
інвестицій

793 “Результат від іншої 971 “Собівартість
звичайної діяльності”
реалізованих фінансових
інвестицій”

16. Списано на фінансові
результати дохід від
реалізації фінансових
інвестицій

741 “Дохід від реалізації 793 “Результат від іншої
фінансових інвестицій” звичайної діяльності”

17. Відображено премію за
фінансовою інвестицією

952 “Інші фінансові
витрати”

18. Відображено зменшення 975 “Уцінка
балансової вартості
необоротних активів і
фінансової інвестиції, яку фінансових інвестицій”
оцінено на дату балансу за
справедливою вартістю

30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”

14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”

Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій
знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку
у журналі-ордері №4, а при спрощеній формі обліку
у розділі ІІ Відомості 4-М (див. дод. А 4).
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Розділ 5.

Облік праці та її оплати
В розділі розглядаються наступні питання:
5.1. Економічний зміст оплати праці та її форми
5.2. Облік особового складу працівників
5.3. Первинний облік затрат праці та її оплати
5.4. Утримання із заробітної плати
5.5. Зведений облік оплати праці

5.1. Економічний зміст оплати
праці та її форми
Основним нормативно-правовим документом, який визначає
економiчнi, правовi та органiзацiйнi засади оплати працi працiвникiв,
якi перебувають у трудових вiдносинах, на пiдставi трудового договору з пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi
та господарювання (далi — пiдприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного i договiрного регулювання оплати працi i
спрямований на забезпечення вiдтворювальної i стимулюючої функцiй
заробiтної плати є Закон України “Про оплату праці” №108/95 – ВР від
24.03.1995 року.
Законом визначено, що заробiтна плата — це винагорода,
обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за
виконану ним роботу.
Розмiр заробiтної плати залежить вiд складностi та умов виконуваної роботи, професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства.
В свою чергу заробітна плата складається із основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробiтна плата — це винагорода за виконану роботу вiдповiдно до встановлених норм працi (норми часу, виробiтку,
обслуговування, посадовi обов’язки). Вона встановлюється у виглядi
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тарифних ставок (окладiв) i вiдрядних розцiнок для робiтникiв та посадових окладiв для службовцiв.
Додаткова заробiтна плата — це винагорода за працю понад
установленi норми, за трудовi успiхи та винахiдливiсть i за особливi
умови працi. Вона включає доплати, надбавки, гарантiйнi i компенсацiйнi виплати, передбаченi чинним законодавством; премiї,
пов’язанi з виконанням виробничих завдань i функцiй.
Iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати. До них належать виплати у формi винагород за пiдсумками роботи за рiк,
премiї за спецiальними системами i положеннями, компенсацiйнi та
iншi грошовi i матерiальнi виплати, якi не передбаченi актами чинного законодавства або якi провадяться понад встановленi зазначеними
актами норми.
Мiнiмальна заробiтна плата — це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).
До мiнiмальної заробiтної плати не включаються доплати за
роботу в надурочний час, у важких, шкiдливих, особливо шкiдливих
умовах працi, на роботах з особливими природними географiчними i
геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я,
а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiзаторськi
пропозицiї, матерiальна допомога.
У разi, коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну)
норму працi, нарахована заробiтна плата нижче законодавчо встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, пiдприємство провадить доплату до її рiвня.
Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною гарантiєю, обов’язковою на всiй територiї України для пiдприємств
усiх форм власностi i господарювання.
Джерелом коштiв на оплату працi працiвникiв госпрозрахункових пiдприємств є частина доходу та iншi кошти, одержанi
внаслiдок їх господарської дiяльностi.
Для установ i органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, — це
кошти, якi видiляються з вiдповiдних бюджетiв, а також частина доходу, одержаного внаслiдок господарської дiяльностi та з iнших джерел.
Об’єднання громадян оплачують працю найманих
працiвникiв з коштiв, якi формуються згiдно з їх статутами.
Форми оплати праці поділяють на погодинну і відрядну.
Системи оплати праці є такі: погодинна, погодинно-премі400

альна, відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна, акордно-преміальна.
При погодинній оплаті праці заробітна плата працівника має
пряму залежність від встановленого для відповідного виду праці
розміру тарифної ставки та кількості відпрацьованого робочого часу.
Використання погодинно-преміальної оплати праці передбачає отримання працівником окрім тарифного заробітку премії за досягнення кращих результатів.
Відрядна форма оплати праці виражає пряму залежність заробітку від кількості та якості виробленої продукції або обсягу виконаних працівниками робіт.
При відрядно-преміальній системі оплати праці, окрім оплати за звичайними розцінками за кількість виробленої продукції або
виконаних робіт в межах встановленого завдання, здійснюється
преміювання працівників за перевиконання завдання, поліпшення
якості продукції, збільшення обсягу виконаних робіт.
Що стосується відрядно-прогресивної оплати праці, то в залежності від обсягу виконаних робіт або кількості отриманої продукції понад установлену норму, на підприємстві можуть застосовуватися прогресивно зростаючі розцінки.
При акордній системі оплати праці заробіток працівників
визначається, виходячи із загального обсягу здійснюваних робіт, єдиних норм часу і відповідних погодинних ставок, а також умов
терміновості завершення робіт.
Органiзацiя оплати працi здiйснюється на пiдставi: законодавчих та iнших нормативних актiв; генеральної угоди на державному рiвнi; галузевих, регiональних угод; колективних договорiв;
трудових договорiв. Суб’єктами органiзацiї оплати працi є: органи
державної влади та мiсцевого самоврядування; власники, об’єднання
власникiв або їх представницькi органи; професiйнi спiлки,
об’єднання професiйних спiлок або їх представницькi органи;
працiвники.
Основою органiзацiї оплати працi є тарифна система, яка
включає: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i
тарифно-квалiфiкацiйнi характеристики (довiдники).
Тарифна система оплати працi використовується для розподiлу робiт залежно вiд їх складностi, а працiвникiв — залежно вiд
їх квалiфiкацiї та за розрядами тарифної сiтки. Вона є основою формування та диференцiацiї розмiрiв заробiтної плати.
Тарифна сiтка (схема посадових окладiв) формується на
основi:
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− тарифної ставки робiтника першого розряду, що встановлюється у розмiрi, не нижчому, нiж визначений генеральною (галузевою) угодою;
− мiжквалiфiкацiйних (мiжпосадових) спiввiдношень
розмiрiв тарифних ставок (посадових окладiв).
Держава здiйснює регулювання оплати працi працiвникiв
пiдприємств усiх форм власностi шляхом встановлення розмiру
мiнiмальної заробiтної плати та iнших державних норм i гарантiй,
встановлення умов i розмiрiв оплати працi керiвникiв пiдприємств,
заснованих на державнiй, комунальнiй власностi, працiвникiв
пiдприємств, установ та органiзацiй, що фiнансуються чи дотуються
з бюджету, регулювання фондiв оплати працi працiвникiв
пiдприємств-монополiстiв згiдно з перелiком, що визначається
Kабiнетом Мiнiстрiв України, а також шляхом оподаткування доходiв
працiвникiв.
Умови розмiру оплати працi працiвникiв установ та органiзацiй, що фiнансуються з бюджету, визначаються Kабiнетом
Мiнiстрiв України.
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Kабiнету Мiнiстрiв України, як правило, один раз на рiк пiд час затвердження Державного бюджету України з урахуванням пропозицiй, вироблених шляхом переговорiв,
представникiв професiйних спiлок, власникiв або уповноважених
ними органiв, якi об’єдналися для ведення колективних переговорiв
i укладення генеральної угоди.
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати переглядається залежно
вiд зростання iндексу цiн на споживчi товари i тарифiв на послуги за
угодою сторiн колективних переговорiв.
Договiрне регулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств
здiйснюється на основi системи угод, що укладаються на державному
(генеральна угода), галузевому (галузева угода), регiональному
(регiональна угода) та виробничому (колективний договiр) рiвнях
вiдповiдно до Закону України “Про колективнi договори i угоди”.
Норми колективного договору, що допускають оплату працi
нижче вiд норм, визначених генеральною, галузевою або регiональною угодами, але не нижче вiд державних норм i гарантiй в оплатi
працi, можуть застосовуватися лише тимчасово на перiод подолання
фiнансових труднощiв пiдприємства термiном не бiльше, як шiсть
мiсяцiв.
Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi сiтки, схеми посадових окладiв, умови запровадження та
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розмiри надбавок, доплат, премiй, винагород та iнших заохочувальних, компенсацiйних i гарантiйних виплат встановлюються
пiдприємствами у колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регiональними) угодами.
Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку після сплати обов’язкових платежів.
Забороняється будь-яке зниження розмiрiв оплати працi залежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та
нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв,
релiгiйних переконань, членства у професiйнiй спiлцi чи iншому
об’єднаннi громадян, роду i характеру занять, мiсця проживання.
Суб’єкти органiзацiї оплати працi не мають права в односторонньому порядку приймати рiшення з питань оплати працi, що
погiршують умови, встановленi законодавством, угодами i колективними договорами.
Нормальна тривалiсть робочого часу працiвникiв не може
перевищувати 40 годин на тиждень.
Пiдприємства i органiзацiї при укладеннi колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалостi робочого часу,
нiж передбачено законом.
Скорочена тривалiсть робочого часу встановлюється:
1) для працiвникiв вiком вiд 16 до 18 рокiв — 36 годин на тиждень, для осiб вiком вiд 15 до 16 рокiв (учнiв вiком вiд 14 до 15 рокiв,
якi працюють в перiод канiкул) — 24 години на тиждень.
Тривалiсть робочого часу учнiв, якi працюють протягом навчального року у вiльний вiд навчання час, не може перевищувати
половини максимальної тривалостi робочого часу, передбаченої в попередньому абзацi для осiб вiдповiдного вiку;
2) для працiвникiв, зайнятих на роботах з шкiдливими умовами працi, — не бiльше, як 36 годин на тиждень.
Час початку i закiнчення щоденної роботи (змiни) передбачається правилами внутрiшнього трудового розпорядку i графiками
змiнностi у вiдповiдностi з законодавством.
Для працiвникiв установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями. При п’ятиденному робочому тижнi
тривалiсть щоденної роботи (змiни) визначається правилами
внутрiшнього трудового розпорядку або графiками змiнностi, якi затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з
профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї з додержанням установленої тривалостi робочого тижня.
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На тих пiдприємствах, в установах, органiзацiях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п’ятиденного
робочого тижня є недоцiльним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихiдним днем. При шестиденному робочому
тижнi тривалiсть щоденної роботи не може перевищувати 7 годин
при тижневiй нормi 40 годин, 6 годин при тижневiй нормi 36 годин i
4 години при тижневiй нормi 24 години.
П’ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спiльно з профспiлковим комiтетом з урахуванням специфiки роботи, думки трудового колективу i за погодженням з мiсцевою Радою народних депутатiв.
Напередоднi святкових i неробочих днiв тривалiсть роботи
працiвникiв, крiм працiвникiв із скороченою тривалість робочого часу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижнi.
Напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.
У випадку, коли святковий або неробочий день збiгається з
вихiдним днем, вихiдний день переноситься на наступний пiсля
святкового або неробочого.
Kодексом законів про працю України встановлено наступні святковi днi:
1 сiчня — Новий рiк;
7 сiчня — Рiздво Христове;
8 березня — Мiжнародний жiночий день;
1 i 2 травня — День мiжнародної солiдарностi трудящих;
9 травня — День Перемоги;
28 червня — День Kонституцiї України;
24 серпня — День незалежностi України.
Работа також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня – Різдво Христове;
один день (недiля) – Пасха (Великдень);
один день (недiля) — Трiйця.
За погодинною системою оплати працi робота в надурочний час оплачується в подвiйному розмiрi годинної ставки.
За вiдрядною системою оплати працi за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмiрi 100 вiдсоткiв тарифної ставки працiвника вiдповiдної квалiфiкацiї, оплата працi якого здiйснюється за погодинною системою, — за всi вiдпрацьованi надурочнi години.
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Робота у вихідний, святковий i неробочий день оплачується у подвiйному розмiрi:
1) вiдрядникам — за подвiйними вiдрядними розцiнками;
2) працiвникам, праця яких оплачується за годинними або
денними ставками, — у розмiрi подвiйної годинної або денної
ставки;
3) працiвникам, якi одержують мiсячний оклад, — у розмiрi
одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у
святковий i неробочий день провадилася у межах мiсячної норми робочого часу, i в розмiрi подвiйної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад мiсячну норму.
Оплата у зазначеному розмiрi провадиться за години, фактично вiдпрацьованi у святковий i неробочий день.
На бажання працiвника, який працював у вихідний, святковий i неробочий день, йому може бути наданий iнший день вiдпочинку.
При невиконаннi норм виробiтку не з вини працiвника
оплата провадиться за фактично виконану роботу. Мiсячна заробiтна
плата в цьому разi не може бути нижчою вiд двох третин тарифної
ставки встановленого йому розряду (окладу). При невиконаннi норм
виробiтку з вини працiвника оплата провадиться вiдповiдно до виконаної роботи.
При виготовленнi продукцiї, що виявилася браком не з
вини працiвника, оплата працi після її виготовлення провадиться за
зниженими розцiнками. Мiсячна заробiтна плата працiвника в цих
випадках не може бути нижчою вiд двох третин тарифної ставки
встановленого йому розряду (окладу).
Брак виробiв, що стався внаслiдок прихованого дефекту в оброблюваному матерiалi, а також брак не з вини працiвника, виявлений
пiсля приймання виробу органом технiчного контролю, оплачується
цьому працiвниковi нарiвнi з придатними виробами.
Повний брак з вини працiвника оплатi не пiдлягає. Частковий
брак з вини працiвника оплачується залежно вiд ступеня придатностi
продукцiї за зниженими розцiнками.
Час простою не з вини працiвника оплачується з розрахунку не нижче вiд двох третин тарифної ставки встановленого
працiвниковi розряду (окладу).
Про початок простою, крiм простою структурного пiдроздiлу
чи всього пiдприємства, працiвник повинен попередити власника або
уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, iнших посадових
осiб.
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За час простою, коли виникла виробнича ситуацiя, небезпечна для життя чи здоров’я працiвника або для людей, якi його оточують, i навколишнього природного середовища не з його вини, за ним
зберiгається середнiй заробiток.
Час простою з вини працiвника не оплачується.

5.2. Облік особового складу працівників
Наказом Міністерства статистики України № 253 від
09.10.1995 р. затверджено наступні типові форми з обліку особового
складу працівників підприємства:
П-1 “Наказ (розпорядження) про прийом на роботу”;
П-2 “Особова картка”;
П-3 “Алфавiтна картка”;
П-4 “Особова картка спецiалiста з вищою освiтою, який виконує науково-дослiднi, проектно-конструкторськi i технологiчнi роботи”;
П-5 “Наказ (розпорядження) про переведення на iншу роботу”;
П-6 “Наказ (розпорядження) про надання вiдпустки”;
П-7 “Список № __ про надання вiдпустки”;
П-8 “Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)”.
Для облiку прийнятих на роботу працівників застосовується
“Наказ (розпорядження) про прийом на роботу” (форма № П-1),
який заповнюється у вiддiлi кадрiв.
Завiзований начальником вiддiлу кадрiв або особою,
вiдповiдальною за прийняття на роботу, проект наказу (розпорядження) в необхiдних випадках є направленням на переговори i пропуском в цех (вiддiл) для ознайомлення з умовами роботи.
Kерiвник структурного пiдроздiлу — начальник (майстер) цеху (вiддiлу) робить висновок про можливiсть зарахування: на зворотнiй сторонi проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду,
чи з яким окладом i тривалiсть строку випробування.
Згода працiвника з умовами працi, результати переговорiв, в
разi необхiдностi медичного огляду, вiдмiтки про проходження
iнструктажу з технiки безпеки, протипожежному мiнiмуму та iншi
вiдмiтки проставляються на зворотнiй сторонi форми.
Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу
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працiвника, якому встановлюють оклад, вiзується у вiдповiднiй
службi пiдприємства (органiзацiї) для пiдтвердження вакантної посади i окладу, що встановлюються за штатним розписом.
Пiдписаний керiвником пiдприємства (органiзацiї) наказ
(розпорядження) оголошується працiвнику пiд розписку.
На пiдставi пiдписаного наказу (розпорядження) про прийом
на роботу вiддiл кадрiв заповнює документ первинного облiку форму
№ П-2 “Особова картка”, робить вiдповiднi записи у трудовiй
книжцi; бухгалтерiя вiдкриває особовий рахунок чи аналогiчний йому документ.
Трудова книжка є основним документом про трудову
дiяльнiсть працiвника.
Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють
на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи понад
п’ять днiв.
Працiвникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка
оформляється не пiзнiше п’яти днiв пiсля прийняття на роботу.
На великих пiдприємствах з метою полегшення роботи з картотекою, де це доцiльно, на кожного працiвника вiдкривається додатково “Алфавiтна картка” (форма № П-3). Kартотека алфавiтних
карток ведеться по пiдприємству в цiлому i картки в нiй розкладаються в алфавiтному порядку.
При оформленнi переведення працiвника iз одного цеху
(вiддiлу, дiльницi) в iнший застосовується “Наказ (розпорядження)
про переведення на iншу роботу” (форма № П-5), який заповнюється
працiвником вiддiлу кадрiв у двох примiрниках. Один примiрник
зберiгається у вiддiлi кадрiв, другий передається до бухгалтерiї.
Наказ (розпорядження) вiзує начальник цеху (вiддiлу, дiльницi) попереднього i нового мiсця роботи та пiдписує керiвник
пiдприємства (органiзацiї).
На пiдставi наказу (розпорядження) про переведення на iншу
роботу вiддiл кадрiв робить вiдмiтки в особовiй картцi ф. № П-2, трудовiй книжцi та iнших документах.
На зворотнiй сторонi форми робляться вiдмiтки про незданi
майново-матерiальнi та iншi цiнностi, що рахуються за працiвником
на попередньому мiсцi роботи.
Для оформлення щорiчної та iнших видiв вiдпустки, що надається працiвникам у вiдповiдностi з чинними законодавчими актами i положеннями, колективними договорами, контрактами та
графiками вiдпусток застосовується “Наказ (розпорядження) про
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надання вiдпустки” (форма № П-6), який заповнюється у двох
примiрниках. Один залишається у вiддiлi кадрiв, другий передається
до бухгалтерiї. Наказ пiдписується начальником (майстром) цеху
(вiддiлу, дiльницi) та керiвником пiдприємства (органiзацiї).
На пiдставi наказу (розпорядження) про надання вiдпустки
вiддiл кадрiв робить вiдмiтки в особовiй картцi ф. № П-2 працiвника,
а бухгалтерiя робить розрахунок заробiтної плати, що належить за
вiдпустку. При наданнi вiдпустки без оплати поруч iз зазначенням
кiлькостi днiв вiдпустки зазначається “без оплати”.
Вiдпустки для групи працiвникiв доцiльно оформлювати за
допомогою форми “Список №___ про надання вiдпустки” (форма
№ П-7).
Вiдмiтки про здачу iнструменту, спецодягу та iншого господарського iнвентаря на перiод вiдпустки працiвника в списку про надання вiдпустки не робляться.
Вiддiл кадрiв на основi списку про надання вiдпустки
вiдмiчає в особовiй картцi працiвника данi про вiдпустку, а розрахунковий вiддiл бухгалтерiї робить розрахунок заробiтної плати, що належить за вiдпустку.
При звiльненнi працiвникiв, за винятком тих, якi звiльняються вищестоящим органом, оформляється працiвником вiддiлу кадрiв у
двох примiрниках на всiх працiвникiв “Наказ (розпорядження) про
припинення трудового договору (контракту)” (форма № П-8).
Один екземпляр залишається у вiддiлi кадрiв, а другий передається в
бухгалтерiю. Наказ пiдписується начальником (майстром) цеху
(вiддiлу, дiльницi) та керiвником пiдприємства (органiзацiї).
У роздiлi “Довiдка про незданi майново-матерiальнi та iншi
цiнностi” робляться вiдмiтки про незданi цiнностi, що рахуються за
працiвником.
На пiдставi наказу (розпорядження) про припинення трудового договору бухгалтерiя робить розрахунок iз працiвником.

5.3. Первинний облік затрат праці
та її оплати
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України № 253 від 09.10.1995 р. затверджено і введено в дію з 01.01.1996 р. наступні типові форми первинного обліку використання робочого часу:
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П-12 “Табель облiку використання робочого часу та розрахунку заробiтної плати”;
П-13 “Табель облiку використання робочого часу”;
П-14 “Табель облiку використання робочого часу”;
П-15 “Список осiб, якi працювали в надурочний час”;
П-16 “Листок облiку простоїв”.
Для облiку використання робочого часу всiх категорiй працюючих, для контролю за дотриманням працюючими встановленого
режиму робочого часу, для отримання даних про вiдпрацьований час,
розрахунку заробiтної плати, а також для складання статистичної
звiтностi з працi використовують “Табель облiку використання робочого часу та розрахунку заробiтної плати” (форма № П-12),
який складається в одному примiрнику уповноваженою на те особою
та пiсля вiдповiдного оформлення передається в бухгалтерiю.
Вiдмiтки у табелi про причини неявок на роботу, чи про фактично вiдпрацьований час, про роботу в надурочний час чи iншi
вiдхилення вiд нормальних умов роботи повиннi бути зробленi
тiльки на пiдставi документiв, оформлених належним чином (листок
непрацездатностi i т. п.).
Форма № П-13 “Табель облiку використання робочого часу” застосовується в умовах автоматизованої системи управлiння
пiдприємством. Бланк табеля форми № П-13 з заздалегiдь заповненими окремими реквiзитами може бути створений за допомогою засобiв обчислювальної технiки. До таких реквiзитiв вiдносяться: цех
(вiддiл), бригада, прiзвище, iм’я, по батьковi, професiя (посада), табельний номер i т.д., тобто данi, що є у довiдниках умовно-постiйної
iнформацiї. В цьому випадку форма табеля змiнюється вiдповiдно до
прийнятої технологiї обробки даних. Разом з тим така форма повинна забезпечувати можливiсть вiдображати у нiй облiк використання
робочого часу.
Типова форма № П-13, пристосована до рiзних умов органiзацiї виробництва, може бути доповнена необхiдними даними,
наприклад, для вугiльної, гiрничорудної та iнших галузей промисловостi, з метою контролю за знаходженням робiтникiв на роботi пiд
землею, доцiльно включити показники часу спуску в шахту та пiдйому з неї.
Для облiку використання робочого часу працiвникiв з твердим мiсячним окладом чи ставкою використовують типову форму
№ П-14 “Табель облiку використання робочого часу” (див. зразок 5.1).
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Для забезпечення обліку використання робочого часу у вказаних документах застосовуються умовні позначення, приклади яких
вміщуються в табелях, зокрема: ВЩ — вихідні (дні щотижневого
відпочинку), святкові та неробочі; Х — тимчасова непрацездатність
та відпустки по догляду за хворим по карантину, оформлені листками непрацездатності; K — відрядження службові; В — відпустка (основна щорічна); ПЦ — цілозмінні простої не з вини працюючого; ПР
— прогули та інші неявки з поважних причин і т.ін.
Табель ведеться на протязі місяця керівником або обліковцем
конкретного підрозділу, а в кінці місяця із підписами вказаних осіб передається до бухгалтерії.
Для працівників з погодинною оплатою праці дані табеля є
основою для нарахування їм заробітної плати. Поряд з тим, для
працівників як із погодинною, так і відрядною оплатою праці дані табеля є основою для здійснення аналізу використання робочого часу
працівників підприємства.
Поряд із вказаним виникає запитання, як розрахувати заробітну плату працівнику із погодинною формою оплати праці, у
місяцях із різною тривалістю робочого часу?
Приклад.
Посадовий оклад працівника підприємства складає 500 грн.
У травні місяці працівник брав за власний рахунок 3 дні відпустки із
числа 8-годиних робочих днів. У липні місяці працівник знову брав
за власний рахунок ще 3 дні відпустки. Із вказаного логічним буде уявити, що розмір нарахованої працівнику заробітної плати у травні і
липні місяці буде однаковим. Проте це буде неправильно.
Для врегулювання даного питання, з метою врахування вищевикладених вимог законодавства, в кінці кожного року на наступний рік Міністерство праці та соціальної політики України видає
відповідний нормативний акт "Про норму тривалості робочого часу
на 20__ рік", яким встановлює для всіх підприємств України єдині
норми (у розрізі місяців) тривалості робочого часу на рік (див.
табл.5.1.)
За даними таблиці 5.1. норма тривалості робочого часу в
травні 20__ року становила 136 годин, а у липні — 176 годин. Враховуючи посадовий оклад працівника в розмірі 500 грн. оплата однієї
робочої години у вказаних місяцях становитиме:
– у травні (500 грн. : 136 год.) = 3,67 грн.;
– у липні (500 грн. : 176 год.) = 2,84 грн.
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Враховуючи те, що в травні і липні працівник не працював по
три 8-годинних робочих дні, виходить, що він не відпрацював у кожному з місяців по 24 год. Тобто у травні він відпрацював 112 год. (136
год. – 24 год.), а в липні 152 год. (176 год. – 24 год.).
Виходячи із вказаного, нарахована заробітна плата у вказаних місяцях становитиме:
– у травні (3,67 грн. х 112 год.) = 411,04 грн.;
– у липні (2,84 грн. х 152 год.) = 431,68 грн.
Як видно із зазначеного, різниця при нарахуванні заробітної
плати буде: 431,68 грн. – 411,04 грн. = 20,64 грн.

Зауважимо, що неправильне нарахування заробітної
плати має безпосередній вплив на визначення прибутку, що
підлягає оподаткуванню, а також на накладання штрафних санкцій на підприємство податковими органами за умов
необгрунтованого завищення витрат!
Для облiку часу, який вiдпрацьовано надурочно, та оплати
роботи в надурочний час використовується “Список осiб, якi працювали в надурочний час” (форма № П-15), який заповнюється
майстром або iншими посадовими особами, якi вiдповiдальнi за
облiк робочого часу, та передається в бухгалтерiю.
Облiк часу простоїв здiйснюється на пiдставi “Листка облiку простоїв” (форма № П-16). Аркуш облiку простоїв з вiдмiткою
про час простоїв використовується для запису в табелi.
Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і
нарахованої заробітної плати членам бригади, оплата праці яких
здійснюється за відрядною формою оплати праці, у первинних виробничих підрозділах використовують “Наряд на відрядну роботу
(для бригади)” (див. зразок 5.2.). Наряд виписують строком до одного місяця в одному екземплярі. В ньому на протязі місяця поряд із обсягами виконаних бригадою робіт, на зворотній стороні щоденно
відмічається також кількість відпрацьованого часу кожним працівником бригади.
По факту виконання завдання або закінчення календарного
місяця визначається загальна сума заробітку, яка належить бригаді за
виконані роботи. Заробіток кожного працівника визначається, виходячи із його кваліфікаційного розряду та кількості відпрацьованого
ним часу.
Для проведення такого роду розрахунку скористаємося прикладом, який наведено у зразку 5.2. Як бачимо, заробітна плата
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працівників будівельної бригади за квітень місяць 2005 року склала
2690 грн. 00 коп. Враховуючи те, що працівники бригади мають
різні кваліфікаційні розряди, а також різну кількість відпрацьованого часу при виконанні бригадою роботи, здійснюється розрахунок
загальної
кількості
по
бригаді
розрядо-годин:
(4х176+2х176+3х176+1х160+2х152) = (704+352+528+160+304) =
2048 розрядо-годин.
Заробітна плата працівників бригади у розрахунку на 1 розрядо-годину розраховується діленням загальної заробітної плати на
загальну кількість розрядо-годин по підрозділу. Множенням заробітної плати у розрахунку на 1 розрядо-годину на кількість розрядо-годин конкретного працівника визначають розмір його заробітної
плати.
При нарахуванні оплати праці працівникам бригади можна
також використовувати й інший варіант розрахунку, згідно з яким
відпрацьований час кожного працівника множиться на його годинну
тарифну ставку і таким чином визначається заробіток працівника по
тарифу. Співвідношенням нарахованої по бригаді суми заробітної
плати до суми заробітку працівників по тарифу визначається
співвідношення у процентах загального відрядного заробітку до тарифного. Враховуючи даний процент, визначають заробіток кожного
працівника.
Для обліку обсягів виконаних робіт, затрат робочого часу і
нарахованої заробітної плати працівників — відрядників використовується також “Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)” (див.
зразок 5.3.), який відкривається на кожного працівника у розрахунку
на календарний місяць.
Для нарахування заробітної плати водіям вантажних автомобілів використовується “Подорожній лист вантажного автомобіля”, зокрема: типова форма № 1 (міжнародна) і типова форма №
2 — в межах України (див. зразок 6.1). Подорожній лист виписується
у розрахунку на кожен день (при далеких рейсах у розрахунку на
один рейс). Для нарахування оплати праці водіям легкових автомобілів використовуються “Подорожній лист службового легкового автомобіля” (типова форма № 3).
Враховуючи особливості окремих галузей економіки, відповідним галузевим міністерствам надано право запроваджувати також
інші спеціалізовані форми первинних документів по обліку праці та
її оплати.

416

417
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5.4. Утримання із заробітної плати
Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума,
яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на
суму проведених утримань із оплати праці.
Утримання із заробітної плати можуть бути:
1) обов’язкові — ті, які можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України (прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду страхування на випадок безробіття, а також утримання за рішенням суду на користь юридичних та фізичних осіб);
2) утримання, які здійснюються за ініціативою підприємства
(для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу,
виданого на службове відрядження або на господарські потреби; при
звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок
якого він вже отримав відпустку; при відшкодуванні шкоди, завданої
з вини працівника підприємству та ін.).
При кожнiй виплатi заробiтної плати загальний розмiр усiх
вiдрахувань, передбачених законодавством України, не може перевищувати 50% (а в окремих випадках і 70%) заробiтної плати.
Нормативними документами, які визначають порядок та
розміри здійснення зборів до фондів соціального спрямування, а
також прибуткового податку із доходів працівників є:
– Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування” №400/97-ВР від 26.06.97 р.
– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами,
обумовленими народженням і похованням “від 18.01.2001 р. № 2240 – III.
– Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття “від 2.03.2000 р. № 1533 – III.
– Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від
22.05.2003 р. №889–ІV;
– Постанова Кабінету міністрів України “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування)
матеріальних цінностей” № 116 від 22.01.1996 р.

Увага! Враховуючи часті зміни у нормативних актах,
порядок утримання і ставки в підручнику не наводяться!
По даному питанню краще ознайомитися або на лекціях по
даному курсу, або із зазначених першоджерел на той
момент, коли виникне у цьому потреба!
Кореспонденція рахунків при здійсненні утримань із заробітної плати представлена у наступному пункті даної теми.
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5.5. Зведений облік оплати праці
Узагальнення інформації про розрахунки за виплатами
працівникам, які належать як до облікового, так і до не облікового
складу підприємства, — з оплаті праці (за всіма видами заробітної
плати, премій, допомоги тощо), за не одержані у встановлений строк
з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами, здійснюється на рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”, який має наступні субрахунки:
661 “Розрахунки за заробітною платою”;
662 “Розрахунки з депонентами”;
663 “Розрахунки за іншими виплатами”.
За кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” відображаються нарахована працівникам підприємства основна
та додаткова заробітна плата, премії, допомога по тимчасовій непрацездатності, інші належні до нарахування працівникам виплати, за
дебетом — здійснення платежів за виплатами у грошовій і натуральній формі, утримання податку із доходів фізичних осіб, утримання до фондів соціального спрямування, а також інші утримання з виплат працівникам.
Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі неотримання їх працівниками із каси підприємства в установлений
строк відображається за дебетом субрахунків 661 “Розрахунки за заробітною платою” і 663 “Розрахунки за іншими виплатами” та кредитом субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами”.
На субрахунку 663 “Розрахунки за іншими виплатами” ведеться облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці, зокрема допомога по частковому безробіттю, допомога
по тимчасовій непрацездатності.
Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за
кожним працівником, видами виплат та утримань.
Наказом Міністерства статистики України № 144 від
22.05.1996 р. введені в дію з липня 1996 р. типові форми з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі:
П-49 “Розрахунково-платiжна вiдомiсть”;
П-50 “Розрахункова вiдомiсть”;
П-51 “Розрахункова вiдомiсть”;
П-52 “Розрахунок заробiтної плати”;
П-53 “Платiжна вiдомiсть”;
П-54 “Особовий рахунок”;
П-54а “Особовий рахунок”;
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П-55 “Накопичувальна картка виробiтку i заробiтної плати”;
П-56 “Накопичувальна картка облiку заробiтної плати”.
Для розрахунку та видачi заробiтної плати i пенсiї всiм категорiям працюючих застосовується “Розрахунково-платiжна
вiдомiсть” (форма № П-49), яка складається в одному екземплярi.
Дані із відомості щомісяця накопичуються у “Особовому рахунку”
кожного працівника (типова форма № П-54).
Нарахування заробiтної плати проводиться на основi даних
первинних документiв з облiку виробiтку, фактично вiдпрацьованого
часу, доплатних листкiв та iнших документiв. Одночасно проводиться розрахунок всiх утримань iз заробiтної плати i визначається сума,
що належить до видачi.
При спрощеній формі бухгалтерського обліку розрахунок заробітної плати (проведення нарахування заробітної плати і здійснення утримань з неї) зазначається у розділі ІІ Відомості
3-М (див. додаток А 3).
Для розрахунку заробiтної плати i пенсiї всiм категорiям працюючих застосовується також “Розрахункова вiдомiсть” (форма №
П-51), яка складається в одному екземплярi в бухгалтерiї. Дані із
відомості щомісяця накопичуються у “Особовому рахунку” кожного
працівника (типова форма № П-54).
Для облiку видачi заробiтної плати із каси підприємства за
умов використання розрахункової відомості застосовують документ
“Платiжна вiдомiсть” (форма № П-53).
На титульному листi форми вказується загальна сума виданої
i депонованої заробiтної плати. При необхiдностi в графi “Примiтка”
вказується номер пред’явленого документа.
При заповненнi платiжної вiдомостi пiсля останнього запису
необхiдно зробити пiдсумковий рядок для загальної суми по вiдомостi. Пiдсумковi рядки можуть бути введенi також в кiнцi кожної
сторiнки.
При складаннi документа за допомогою засобiв обчислювальної технiки форма може друкуватись без рядкiв.
Типову форму документа “Платіжна відомість” наведено у
зразку 5.4.
Форма П-54 “Особовий рахунок” застосовується для запису за кожний місяць протягом року всiх видiв нарахувань та утримань iз заробiтної плати працівника на пiдставi первинних документiв по облiку виробiтку та виконаних робiт, вiдпрацьованого часу
i документiв на рiзнi види оплат.
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Зразок 5.4.
Типова форма № П-53
Затверджена наказом
Мінстату України
22 травня 1996 р. № 144
Kод за УKУД

ВО “Росток”
(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

00547038

цех, відділ

Зміна –––––––––––––––––
майстра, начальника
До розрахункової відомості № 12
В касу для оплати в строк
з 4 квітня по 8 квітня 2008 р.
в сумі Десять тисяч двісті грн.

коп. (10200 грн. 00 коп.)
Kерівник

Kореспондуючий
рахунок

00
.

рахунок,

код аналі-

субрахунок

тичного
обліку

Kод
цільвого
призначення

= Іваненко
= Петренко

Головний бухгалтер

“3” квітня 2008 р.

ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ № 12
за березень 2008 р.
Kількість аркушів
По цій платіжній відомості виплачено гривень

Вісім тисяч п’ятсот сім грн. 45 коп.

1

(8507 грн. 45 коп.)

і депоновано гривень

Одна тисяча шістсот дев’яносто дві грн. 55 коп. (1692 грн. 55 коп.)
Виплату здійснив
Перевірив бухгалтер
№
п/п
1

1
2
3

Табельний
номер
2

= Сидоренко
= Петренко

2-а, 3-а, 4-а сторінки форми № П-53
Прізвище,
Сума
Підпис
ім’я,
в одерпо батькові
жанні
3
4
5

1105 Іваненко В.М.
1210 Петренко М.П.
1244 Сидоренко М.K.

Примітка
6

1200-40 = Іваненко
970-80 Депоновано
740-45 =Сидоренко

і т.д.

Разом

10200-00
Відомість склав
Відомість перевірив

= Мизенко
= Петренко
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При необхiдностi можна у кожнiй графi “Особового рахунку”
зробити пiдсумковий рядок.
На пiдставi даних особового рахунку складається розрахунково-платiжна вiдомiсть форми № П-49.
Форма № П-54а “Особовий рахунок” застосовується при
обробцi облiкових даних за допомогою засобiв обчислювальної
технiки i вмiщує тiльки умовно-постiйнi реквiзити про працiвника.
Данi по розрахунку заробiтної плати вкладаються щомiсячно в особовий рахунок у виглядi машинограми.
Для щоденного облiку об’єму робiт, виконаних бригадою або
окремими робiтниками, використовується “Накопичувальна картка виробiтку i заробiтної плати” (форма № П-55), яка складається
майстром (облiковцем) в одному примiрнику на пiдставi документiв
про здачу виробленої продукцiї або про виконання робiт. Вiдомiсть
передається в бухгалтерiю пiдприємства для нарахування заробiтної
плати.
На пiдставi вiдомостi у вiдповiдних службах управлiння
пiдприємством визначається процент виконання норм виробiтку бригадою (робочим) та iншi показники, якi необхiднi для звiтностi та
аналiзу.
Розрахунки з працюючими по оплатi працi рекомендується
вести централiзовано.
Первиннi документи по облiку виробiтку та заробiтної плати
здаються для перевiрки та наступних розрахункiв за встановленим
графiком в розрахунковий вiддiл бухгалтерiї (обчислювальний центр,
станцiю або бюро).
За роботу в першiй половинi мiсяця працюючим, як правило,
видається аванс, а кiнцевий результат розрахунку заробiтної плати
виконується при виплатi заробiтної плати за другу половину мiсяця.
Розрахунок заробiтної плати робочих з вiдрядною оплатою
працi за весь розрахунковий перiод виконується на пiдставi первинних документiв за облiком виробiтку заробiтної плати, доплат за надурочнi години роботи, нарахування премiй та iн., а також шляхом
пiдрахунку рiзного роду утримань та визначення суми, яка належить
видачi на руки.
Розрахунок заробiтної плати робітників з почасовою оплатою
працi виконується на пiдставi облiку фактично вiдпрацьованого часу,
доплат за надурочнi часи роботи, нарахування премiй та iн., а також
шляхом пiдрахунку iншого роду утримань та визначення суми, яка
належить видачi на руки.
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Розрахунки по заробiтнiй платi з працівниками можуть
виконуватися по одному з наступних варiантiв:

I варiант
По розрахунково-платiжнiй вiдомостi, яка одночасно використовується для видачi по нiй заробiтної плати, яка належить
працівнику (типова форма № П-49). На невеликих пiдприємствах в
тих випадках, коли технiка розподiлення заробiтної плати за виробничими розрахунками не ускладнюється, розрахунково-платiжна
вiдомiсть може виписуватися в одному примiрнику. В iнших випадках вiдомiсть виписується в двох примiрниках (пiд копiрку), причому платiжним документом є перший примiрник.
Данi про аванс, який виплачується, про суми утримання податкiв, якi обчислюються по заробiтнiй платi, та iншi утримання записуються протягом мiсяця у вiдкриту на поточний мiсяць розрахунково-платiжну вiдомiсть.
Для запису за кожний місяць протягом року всiх видiв нарахувань та утримань iз заробiтної плати працівника на пiдставi первинних документiв по облiку виробiтку та виконаних робiт, вiдпрацьованого часу i документiв на рiзнi види оплат застосовується Форма
П-54 “Особовий рахунок”.

II варiант
По розрахунковiй вiдомостi (типова форма № П-51) та окремiй платiжнiй вiдомостi (типова форма № П-53), по якiй
здійснюється виплата заробiтної плати.
Для запису за кожний місяць протягом року всiх видiв нарахувань та утримань iз заробiтної плати працівника на пiдставi первинних документiв по облiку виробiтку та виконаних робiт, вiдпрацьованого часу i документiв на рiзнi види оплат застосовується Форма
П-54 “Особовий рахунок”.
Видача авансу за роботу в першiй половинi мiсяця при
всiх варiантах здійснюється за платiжною вiдомiстю (№ П-53).

Заробiтна плата працiвникiв пiдприємств на територiї України
виплачується у грошових знаках, що мають законний обiг на територiї
України. Виплата заробiтної плати у формi боргових зобов’язань i
розписок або у будь-якiй iншiй формi забороняється.
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Заробiтна плата може виплачуватися банкiвськими чеками у
порядку, встановленому Kабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Нацiональним банком України.
Kолективним договором, як виняток, може бути передбачено
часткову виплату заробiтної плати натурою (за цiнами не нижче
собiвартостi) в тих галузях або за тими професiями, де така виплата,
що еквiвалентна за вартiстю оплатi працi у грошовому виразi, є звичайною або бажаною для працiвникiв, за винятком товарiв, перелiк
яких встановлюється Kабiнетом Мiнiстрiв України.
Заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi в строки, встановленi у колективному договорi, але не рiдше
двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує
шiстнадцяти календарних днiв.
У разi, коли день виплати заробiтної плати збiгається з
вихiдним, святковим або неробочим днем, заробiтна плата виплачується напередоднi.
Виплата заробiтної плати здiйснюється за мiсцем роботи. Забороняється провадити виплату заробiтної плати у магазинах
роздрiбної торгiвлi, питних i розважальних закладах, за винятком тих
випадкiв, коли заробiтна плата виплачується працюючим у цих закладах особам.
За особистою письмовою згодою працiвника виплата заробiтної плати може здiйснюватися через установи банкiв, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов’язковою
оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним
органу.
При кожнiй виплатi заробiтної плати власник або уповноважений ним орган повинен повiдомити працiвника про такi данi, що
належать до перiоду, за який провадиться оплата працi:
а) загальна сума заробiтної плати з розшифровкою за видами
виплат;
б) розмiри i пiдстави вiдрахувань iз заробiтної плати;
в) сума заробiтної плати, що належить до виплати. Власник
або уповноважений ним орган зобов’язаний забезпечити достовiрний облiк виконуваної працiвником роботи i бухгалтерський
облiк витрат на оплату працi у встановленому порядку.
Вiдомостi про оплату працi працiвника надаються будь-яким
органам чи особам лише у випадках, передбачених законодавством,
або за згодою чи на вимогу працiвника.
Суми невиплаченої заробітної плати (за умов, коли працівник
під час виплати зарплати перебуває на лікарняному, у відряджені і т.
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ін.) депонуються на субрахунку 662 “Розрахунки з депонентами”.
При цьому касиром при закритті платіжної відомості здійснюється
від руки надпис “Депоновано” у колонці “Підпис в одержанні” проти прізвища працівника, який не одержав заробітну плату, або проставляється відтиск штампу з позначкою “Депоновано”, який використовується спеціально для таких цілей.
Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у “Kнизі обліку розрахунків з депонентами” (типова форма № 8), яка відкривається у розрахунку на один календарний рік
(див. зразок 5.5.). Записи у книгу прізвищ працівників, а також не
отриманих ними сум здійснюється позиційним способом за результатами закриття кожної “Розрахунково-платіжної відомості”,
або “Платіжної відомості” на протязі року.
Треба зауважити, що задепоновані суми не включаються до
відомостей на видачу заробітної плати у наступні місяці. Для їх отримання працівнику необхідно особисто звернутися до бухгалтерії.
Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за “Видатковим касовим ордером” (див. зразок 3.3.), який виписується окремо
на кожного працівника для погашення однієї або декількох заборгованостей.
За фактом отримання задепонованих сум із каси у “Kнизі
обліку розрахунків з депонентами” робиться відповідна відмітка
про номер видаткового касового документа, а також зазначається
видана сума проти того місяця року, в якому було здійснено вказану виплату.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
оплати праці наведено у таблиці 5.2.
Таблиця 5.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку оплати праці
№
Зміст господарських
п/п
операцій
1
2
1. Нараховано заробітну плату
працівникам підприємства,
які задіяні в процесі
створення основних засобів
2. Нараховано заробітну плату
працівникам основного і
допоміжного виробництва
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
15“Kапітальні
661“Розрахунки
за
інвестиції”
заробітною платою”
23“Виробництво”

661“Розрахунки за
заробітною платою”

Продовження табл. 5.2.
1
2
3. Нараховано заробітну плату
працівникам за роботи,
пов’язані із виправленням
браку
4. Нараховано заробітну плату
за роботи, що належать до
витрат майбутніх періодів
5. Відображено нарахування
працівникам премії за рахунок прибутку підприємства
6. Відображено нарахування
працівникам відпускних за
рахунок фонду забезпечення
виплат відпусток
7. Нараховано працівникам оплату праці за рахунок коштів, зарезервованих для проведення гарантійних ремонтів реалізованої продукції
8. Нараховано заробітну плату
за рахунок коштів цільового
фінансування

3
24“Брак у
виробництві”

4
661“Розрахунки за
заробітною платою”

39“Витрати
майбутніх
періодів”
443“Прибуток,
використаний у
звітному періоді”
471“Забезпечення виплат
відпусток”

661“Розрахунки за
заробітною платою”
661“Розрахунки за
заробітною платою”
661“Розрахунки за
заробітною платою”

473“Забезпечен- 661“Розрахунки за
ня гарантійних заробітною платою”
зобов’язань”

48“Цільове
фінансування і
цільові
надходження”
9. Відшкодовано працівнику на 652“За
підставі представленого лі- соціальним
карняного тимчасову втрату страхуванням”
працездатності за рахунок
фонду соціального
страхування
10. Нараховано заробітну плату 91“Загальновипрацівникам загальновироб- робничі витрати”
ничого і адміністративного 92“Адміністративні витрати”
призначення

661“Розрахунки за
заробітною платою”

11. Нараховано заробітну плату 93“Витрати на
працівникам, зайнятим збу- збут”
том і реалізацією продукції

661“Розрахунки за
заробітною платою”

663 “Розрахунки за
іншими виплатами”

661“Розрахунки за
заробітною платою”

12. Нараховано заробітну плату 949“Інші витрати 661“Розрахунки за
працівникам обслуговуючих операційної
заробітною платою”
виробництв
діяльності”

427

Продовження таблиці 5.2.
1
2
3
13. Нараховано заробітну плату 976“Списання
працівникам, пов’язаним із необоротних
ліквідацією (розбиранням, активів”
демонтажом) необоротних
активів
14. Нараховано заробітну плату 993“Інші
працівникам на роботах, по- надзвичайні
в’язаних із запобіганням та витрати”
ліквідацією наслідків стихійного лиха, катастрофи та
аварії
15. Виплачено із каси заробітну 661“Розрахунки
плату
за заробітною
платою”
16. Перераховано кошти із роз- 661 “Розрахунки
рахункового рахунку
за заробітною
підприємства на особові
платою”
рахунки працівників в
установах банків
17. Відображено утримання із 661“Розрахунки
заробітної плати заборгова- за заробітною
ності за підзвітними сумами платою”
18. Утримано із заробітної пла- 661“Розрахунки
ти суми завданих підприєм- за заробітною
ству збитків псуванням това- платою”
рно-матеріальних цінностей
19. Відображено утримання із 661“Розрахунки
заробітної плати працівників за заробітною
в рахунок погашення
платою”
отриманої позики на
індивідуальні потреби
20. Проведено утримання із
661“Розрахунки
заробітної плати
за заробітною
профспілкових внесків
платою”
21. Утримано із заробітної пла- 661“Розрахунки
ти працівника суми в раху- за заробітною
нок погашення придбання
платою”
акцій даного підприємства
22. Відображено утриманні із
661“Розрахунки
заробітної плати суми
за заробітною
прибуткового податку
платою”
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4
661“Розрахунки за
заробітною
платою”
661“Розрахунки за
заробітною платою”

30“Kаса”
31“Рахунки в банках”

372“Розрахунки з
підзвітними особами”
375“Розрахунки за
відшкодуванням
завданих збитків”
377“Розрахунки з
іншими дебіторами”

377“Розрахунки з
іншими дебіторами”
46“Неоплачений
капітал”
64“Розрахунки за
податками й
платежами”

Продовження таблиці 5.2.
1
2
23. Віднесено для
перерахування до бюджету
неотриманні депоновані
суми після закінчення
строку позовної давності
24. Відображено утримання із
заробітної плати збору до
пенсійного фонду
25. Відображено утримання із
заробітної плати збору до
фонду соціального
страхування
26. Відображено утримання із
заробітної плати збору до
фонду зайнятості
27. Відображено утримання із
заробітної плати працівника
сум, передбачених згідно
договору індивідуального
страхування, заключеного
ним із страховою компанією
28. Відображено утримання із
заробітної плати сум за
виконавчими документами
29. Неотримані суми заробітної
плати віднесено на
депоненти

3
4
662“Розрахунки 64“Розрахунки за
з депонентами” податками й
платежами”
661“Розрахунки
за заробітною
платою”
661“Розрахунки
за заробітною
платою”

651“За пенсійним
забезпеченням”
652“За соціальним
страхуванням”

661“Розрахунки
за заробітною
платою”
661“Розрахунки
за заробітною
платою”

653“За страхуванням
на випадок
безробіття”
654“За
індивідуальним
страхуванням”

661“Розрахунки
за заробітною
платою”
661“Розрахунки
за заробітною
платою”

658“Розрахунки з
іншими кредиторами”
662“Розрахунки з
депонентами”

Нормативно-правовим документом, який встановлює державнi гарантiї права на вiдпустки, визначає умови, тривалiсть i порядок надання їх працiвникам для вiдновлення працездатностi,
змiцнення здоров’я, а також для виховання дiтей, задоволення власних життєво важливих потреб та iнтересiв, всебiчного розвитку особи виступає Закон України “Про відпустки” № 504/96 – ВР від
15.11.1996 року.
Тривалiсть вiдпусток незалежно вiд режимiв та графiкiв роботи розраховується в календарних днях.
Святковi та неробочi дні при визначеннi тривалостi щорiчних
вiдпусток та додаткової вiдпустки працiвникам не враховуються.
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Нормативним документом, на підставі якого здійснюється
обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорiчної
вiдпустки, додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням, додаткової
вiдпустки працiвникам, якi мають дiтей, або виплати їм компенсацiї
за невикористанi вiдпустки; надання працiвникам творчої вiдпустки;
виконання працiвниками державних i громадських обов’язкiв у робочий час; переведення працiвникiв на iншу легшу нижче оплачувану
роботу за станом здоров’я; переведення вагiтних жiнок i жiнок, якi
мають дiтей вiком до трьох рокiв, на iншу легшу роботу; надання
жiнкам додаткових перерв для годування дитини; виплати вихiдної
допомоги; службових вiдряджень; вимушеного прогулу; направлення працiвникiв на обстеження до медичних закладiв; звiльнення
працiвникiв-донорiв вiд роботи; залучення працiвникiв до виконання
вiйськових обов’язкiв; тимчасового переведення працiвника у разi
виробничої потреби на iншу нижче оплачувану роботу; iнших випадках, коли згiдно з чинним законодавством виплати провадяться, виходячи iз середньої заробiтної плати, є постанова Kабінету Міністрів
України від 08.02.1995 р. №100 “Порядок обчислення середньої заробітної плати”.
Чинність даної постанови поширюється на підприємства, установи і організації усіх форм власності.
Правила обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для
розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соцiальним
страхуванням на випадок безробiття, у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням i вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi (далi — страховi виплати) у разi настання страхового випадку, а також оплати перших
п’яти днiв тимчасової непрацездатностi за рахунок коштiв
пiдприємства, установи, органiзацiї чи фiзичної особи, яка використовує працю найманих працiвникiв визначено “Порядком обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за
загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням”,
який затверджено постановою Kабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2001 р. № 1266.
Порядок поширюється на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд органiзацiйно-правових форм i форм власностi та на фiзичних осiб, якi використовують працю найманих
працiвникiв (далi — роботодавцi).
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Треба зауважити, що допомога по тимчасовій непрацездатності обраховується, виходячи із загального трудового стажу
працівника і складає:
- 100 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника 8 і більше років;
- 80 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника — від5 до 8 років;
- 60 відсотків середньої заробітної плати за умови, якщо загальний трудовий стаж працівника — менше 5 років.
Синтетичний облік оплати праці здійснюється при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку у журналі-ордері № 5, в
якому зазначається нарахована заробітна плата як у цілому, так і в
розрізі окремих об’єктів витрат на підприємстві. Виплата заробітної
плати знаходить своє відображення у журналі-ордері № 1. При спрощеній формі бухгалтерського обліку як синтетичний, так і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці здійснюється у розділі ІІ Відомості 3-М (див. дод. А 3).
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про виплати працівникам (поточні виплати працівникам,
виплати при звільненні, виплати по закінченні трудової діяльності,
виплати працівникам інструментами власного капіталу, інші довгострокові виплати працівникам) та її розкриття у фінансовій звітності
визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 26
“Виплати працівникам”, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 28.10.2003 р. №601.
Для складання статистичної звітності з праці всіма господарюючими суб’єктами незалежно від форм власності Наказом
Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5 затверджена “Інструкція зі статистики заробітної плати”. Зазначена
інструкція наводить перелік виплат, які включаються до конкретної
складової фонду оплати праці, а також виплат, які до нього не входять і показуються у звітах з праці окремо.
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Розділ 6.

Облік витрат виробництва
і калькулювання собівартості продукції
В розділі розглядаються наступні питання:
6.1. Елементи витрат і статті калькуляції
6.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків
6.3. Облік витрат допоміжних виробництв
6.3.1. Облік енергосилових допоміжних
виробництв
6.3.2. Облік транспортних допоміжних
виробництв
6.3.3. Облік ремонтних допоміжних
виробництв
6.4. Облік витрат майбутніх періодів
6.5. Облік загальновиробничих витрат
6.6. Облік витрат основного і незавершеного
виробництва
6.7. Собівартість продукції та методи її калькулювання

6.1. Елементи витрат і статті калькуляції
Метою обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції є повне і достовірне визначення фактичних витрат,
які пов’язані із виробництвом, а також обчислення собівартості конкретних видів продукції. Для здійснення контролю за використанням
матеріальних, трудових та інших ресурсів, витрати необхідно згрупувати за певними ознаками.
За економічним змістом витрати групуються за економічними елементами і статтями калькуляції.
Елемент витрат — сукупність економічно однорідних витрат.
Нормативним документом, який забезпечує групування витрат за економічними елементами, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.
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Згідно із П(С)БО №16 “Витрати”, витрати операцiйної
дiяльностi групуються за такими економiчними елементами:
- матерiальнi затрати;
- витрати на оплату працi;
- вiдрахування на соцiальнi заходи;
- амортизацiя;
- iншi операцiйнi витрати.
Kласифікацію витрат операційної діяльності представлено на
рис. 6.1.
Групування витрат за елементами не в повній мірі забезпечує
інформацією про витрати для прийняття певних управлінських
рішень. З цією метою класифікацію витрат за елементами доповнюють класифікацією витрат за статтями калькуляції, що дозволяє більш
детально проаналізувати собівартість продукції, робіт, послуг і виявити резерви щодо її зниження. Визначення переліку і складу статей
калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг підприємства відноситься до компетенції його керівництва і повинно бути врегульоване
наказом про облікову політику.
З урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 16 “Витрати” підприємства можуть використовувати нижче наведені калькуляційні статті у розрізі елементів витрат.
До складу елемента “Матерiальнi затрати” включається
вартiсть витрачених у виробництвi (крiм продукту власного виробництва):
- сировини й основних матерiалiв;
- купiвельних напiвфабрикатiв та комплектуючих виробiв;
- палива й енергiї;
- будiвельних матерiалiв;
- запасних частин;
- тари й тарних матерiалiв;
- допомiжних та iнших матерiалiв.
До складу елемента “Витрати на оплату працi” включаються:
– заробiтна плата за окладами й тарифами;
– премiї та заохочення;
– матерiальна допомога;
– компенсацiйнi виплати;
– оплата вiдпусток та iншого невiдпрацьованого часу;
– iншi витрати на оплату працi.
До складу елемента “Вiдрахування на соцiальнi заходи”
включаються:
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(рах. 23):
(рах. 92)

(рах. 93)

Рис. 6.1. Kласифікація витрат операційної діяльності

(рах. 91)

(рах. 94)

– вiдрахування на пенсiйне забезпечення;
– вiдрахування на соцiальне страхування;
– страховi внески на випадок безробiття;
– вiдрахування на iндивiдуальне страхування персоналу
пiдприємства;
– вiдрахування на iншi соцiальнi заходи.
До складу елемента “Амортизацiя” включається сума нарахованої амортизацiї основних засобiв, нематерiальних активiв та
iнших необоротних матерiальних активiв.
До складу елемента “Iншi операцiйнi витрати” включаються витрати операцiйної дiяльностi, якi не увiйшли до складу попередніх елементiв, зокрема витрати на вiдрядження, на послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

6.2. Відображення витрат у системі
бухгалтерських рахунків
Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено, що
облік витрат операційної діяльності може здійснюватися як із використанням 8 класу плану рахунків “Витрати за елементами”, так і без
нього.
За умови обліку витрат без застосування 8 класу плану рахунків витрати, які здійснюються на підприємстві, можуть відразу із
рахунків, на яких відображаються такі витрати (13, 20, 22, 25, 37, 39,
63, 65, 66), списуватися на витратні рахунки (23, 91, 92, 93, 94) із подальшим списанням витрат із рахунків 9 класу “Витрати діяльності”
на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Схему обліку витрат операційної діяльності без використання бухгалтерських рахунків 8 класу показано на рис. 6.2.
Поряд із зазначеним для обліку витрат операційної діяльності
за економічними елементами, а також узагальнення інформації про
витрати підприємства протягом звітного періоду використовують рахунки 8 класу “Витрати за елементами”.
Витрати відображаються на рахунках бухгалтерського обліку,
якщо їх оцінка може бути достовірно визначена в момент вибуття
активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення
власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
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— Віднесення
понаднормативних
витрат

Рис. 6.2. Облік витрат операційної діяльності без використання
бухгалтерських рахунків 8 класу

На рахунках цього класу ведеться облік витрат операційної
діяльності за такими елементами витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та
інші операційні витрати.
Суб’єкти малого підприємництва, а також інші організації,
діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності,
для обліку витрат можуть використовувати тільки рахунки класу 8 із
списанням до дебету рахунку 23 “Виробництво” щомісячно сум в ча436

— Віднесення
понаднормативних
витрат

Рис. 6.3. Облік витрат операційної діяльності із використанням
бухгалтерських рахунків 8 класу.
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стині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих
витрат) та до дебету рахунку 79 “Фінансові результати” в кінці року
або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут,
інших операційних витрат.
Інші підприємства рахунки цього класу можуть використовувати для узагальнення інформації про витрати за елементами з
щомісячним списанням сальдо рахунків у кореспонденції з рахунком
23 “Виробництво” і рахунками класу 9 “Витрати діяльності”.
Схему обліку витрат операційної діяльності із використанням
бухгалтерських рахунків 8 класу показано на рис. 6.3.

Рахунок 80 “Матеріальні витрати”
Рахунок 80 “Матеріальні витрати” призначено для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період.
За дебетом рахунку 80 “Матеріальні витрати” відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом — списання
на рахунок 23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат,
адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 80 “Матеріальні витрати” має такі субрахунки:
801 “Витрати сировини й матеріалів”;
802 “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих
виробів”;
803 “Витрати палива й енергії”;
804 “Витрати тари й тарних матеріалів”;
805 “Витрати будівельних матеріалів”;
806 “Витрати запасних частин”;
807 “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення”;
808 “Витрати товарів”;
809 “Інші матеріальні витрати”.
На субрахунку 801 “Витрати сировини й матеріалів” узагальнюється інформація про витрати сировини й матеріалів, які використані як основні й допоміжні матеріали в операційній діяльності
підприємства.
На субрахунку 802 “Витрати купівельних напівфабрикатів
та комплектуючих виробів” узагальнюється інформація про витра438

ти купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів в операційній діяльності підприємства.
На субрахунку 803 “Витрати палива й енергії” узагальнюється інформація про витрати придбаних палива й енергії всіх
видів, які використані на технологічні та інші операційні цілі, в тому
числі на вироблення з палива тепло-та електроенергії, що спожиті в
операційній діяльності.
На субрахунку 804 “Витрати тари й тарних матеріалів” узагальнюється інформація про витрати тари й тарних матеріалів, що
використані в операційній діяльності.
На субрахунку 805 “Витрати будівельних матеріалів” узагальнюється інформація про витрати будівельних матеріалів, які використані як основні та допоміжні матеріали в операційній діяльності підприємства.
На субрахунку 806 “Витрати запасних частин” узагальнюється інформація про витрати запасних частин, які використані
для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства.
На субрахунку 807 “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення” узагальнюється інформація про витрати
матеріалів сільськогосподарського призначення, які використані в
операційній діяльності підприємства.
На субрахунку 808 “Витрати товарів” ведеться облік витрат
товарів, використаних для виробничо-господарських потреб, тобто
без продажу іншим особам.
На субрахунку 809 “Інші матеріальні витрати” відображається вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з
виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення
іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються
у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного
процесу виробництва, тощо).

Рахунок 81 “Витрати на оплату праці”
Рахунок 81 “Витрати на оплату праці” призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний період.
За дебетом рахунку 81 “Витрати на оплату праці” відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом — спи439

сання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються
до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — витрат, що
відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо
підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 81 “Витрати на оплату праці” має такі субрахунки:
811 “Виплати за окладами й тарифами”;
812 “Премії та заохочення”;
813 “Kомпенсаційні виплати”;
814 “Оплата відпусток”;
815 “Оплата іншого невідпрацьованого часу”;
816 “Інші витрати на оплату праці”.
На субрахунку 811 “Виплати за окладами й тарифами” узагальнюється інформація про витрати на виплату основної заробітної
плати персоналу відповідно до системи оплати праці, прийнятої на
підприємстві.
На субрахунку 812 “Премії та заохочення” узагальнюється
інформація про витрати на виплату додаткової заробітної плати
(премії, заохочення тощо) персоналу відповідно до системи оплати
праці, прийнятої на підприємстві.
На субрахунку 813 “Kомпенсаційні виплати” узагальнюється інформація про витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов’язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
На субрахунку 814 “Оплата відпусток” узагальнюється
інформація про витрати на оплату щорічних відпусток персоналу
підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення
майбутніх виплат відпусток.
На субрахунку 815 “Оплата іншого невідпрацьованого часу” узагальнюється інформація про витрати на виплати персоналу
підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством.
На субрахунку 816 “Інші витрати на оплату праці” узагальнюється інформація про інші витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці.

Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи”
Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи” призначено
для узагальнення інформації про витрати та відрахування на
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соціальні заходи.
За дебетом рахунку 82 “Відрахування на соціальні заходи”
відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за
кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми відрахувань, що відносяться до виробничих
накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 82 “Відрахування на соціальні заходи” має такі
субрахунки:
821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”;
822 “Відрахування на соціальне страхування”;
823 “Страхування на випадок безробіття”;
824 “Відрахування на індивідуальне страхування”.
На субрахунку 821 “Відрахування на пенсійне забезпечення” ведеться облік відрахувань на обов’язкове державне пенсійне
страхування.
На субрахунку 822 “Відрахування на соціальне страхування” ведеться облік відрахувань на обов’язкове соціальне страхування.
На субрахунку 823 “Страхування на випадок безробіття”
ведеться облік відрахувань на обов’язкове соціальне страхування на
випадок безробіття.
На субрахунку 824 “Відрахування на індивідуальне страхування” ведеться облік відрахувань на індивідуальне страхування
працівників за рахунок підприємства.

Рахунок 83 “Амортизація”
Рахунок 83 “Амортизація” призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.
За дебетом рахунку 83 “Амортизація” відображається сума
нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом — списання
на рахунок 23 “Виробництво” суми амортизаційних відрахувань, які
прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до вироб441

ничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на
рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує
рахунки класу 9.
Рахунок 83 “Амортизація” має такі субрахунки:
831 “Амортизація основних засобів”;
832 “Амортизація інших необоротних матеріальних активів”;
833 “Амортизація нематеріальних активів”.
На субрахунку 831 “Амортизація основних засобів” узагальнюється інформація про нарахування амортизації основних засобів.
На субрахунку 832 “Амортизація інших необоротних матеріальних активів” узагальнюється інформація про нарахування
амортизації інших необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 833 “Амортизація нематеріальних активів” узагальнюється інформація про нарахування амортизації
нематеріальних активів.

Рахунок 84 “Інші операційні витрати”
Рахунок 84 “Інші операційні витрати” призначено для обліку
операційних витрат, що не відображаються на інших рахунках класу 8. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до
складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. Зокрема,
до інших операційних витрат включається вартість робіт, послуг
сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов’язкових платежів), крім податків на прибуток, втрати від курсових різниць,
знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій тощо.
Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку
витрати на перестрахування та виплату страхових сум та страхових відшкодувань.
За дебетом рахунку 84 “Інші операційні витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 23 “Виробництво” витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних
(підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 — виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує
рахунки класу 9.
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6.3. Облік витрат допоміжних виробництв
Kожному підприємству при його створенні ставиться цілком
конкретна ціль, яка пов’язана із виробництвом продукції, виконанням робіт або наданням послуг.
Ті підрозділи підприємства, які безпосередньо пов’язані із
реалізацією його статутних засад, відносяться до основного виробництва. Проте, в залежності від географічного розміщення
підприємства на території країни або його технологічних особливостей на підприємствах можуть створюватися допоміжні виробництва.
Головною метою створення і діяльності таких виробництв є забезпечення необхідних умов для реалізації завдань, поставлених перед
підрозділами основного виробництва.
На підприємствах можуть створюватися такі види допоміжних виробництв:
1) енергосилові — пов’язані із виробництвом і забезпеченням
підприємства усіма видами енергії і т.ін. (електроенергії, води, тепла, пари, стиснутого повітря тощо);
2) транспортні — пов’язані із забезпеченням потреб як підрозділів основного виробництва, так і постачанням сировини і
транспортування покупцям реалізованої продукції (автомобільний, залізничний, повітряний, водний, гужовий тощо);
3) ремонтні (інструментальні) — пов’язані як із здійсненням
ремонтів основних засобів підприємства, так і виробництвом інструментів, інвентаря і т.ін. власними силами.
Проте, треба зазначити, що створення підрозділів допоміжного
виробництва, поряд з іншим, може бути зумовлене і економічною стороною даного питання. Так, незважаючи на те, що підприємство може знаходитися на території централізованого забезпечення електроенергією,
водою, централізованим опаленням, а також є можливість замовляти
транспорт у транспортних компаній та здійснення ремонтів у
спеціалізованих станцій технічного обслуговування, — все ж таки, спираючись на проведені розрахунки і економічну вигоду, на підприємстві
може бути прийняте рішення про започаткування у себе тих чи інших
видів допоміжних виробництв.

6.3.1. Облік енергосилових допоміжних виробництв
Енергосилові допоміжні виробництва створюються з метою
забезпечення підприємства усіма видами енергії: електроенергії, води, тепла, пари, стиснутого повітря тощо.
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В процесі діяльності підприємств в значних обсягах споживається електроенергія, вода, тепло для забезпечення роботи як основних, так і допоміжних та обслуговуючих виробництв.
Джерела забезпечення підприємств електроенергією, водою і теплом поділяються на:
1) власні (стаціонарні і пересувні електростанції, які є
власністю підприємства, водонапірні башти, котельні тощо);
2) залучені — які не є власністю підприємства, але забезпечують його електроенергією, водою і теплом тощо.
В залежності від обрання того чи іншого способу, забезпечення підприємства електроенергією, водою чи теплом може бути реалізоване шляхом:
а) споживання лише із залучених джерел;
б) споживання лише із власних джерел;
в) споживання одночасно із залучених і власних джерел.
За умов споживання підприємством електроенергії, води і
тепла лише із залучених джерел плата за спожиту її кількість проводиться у порядку обліку розрахунків із постачальниками, а включення її вартості до витрат того чи іншого підрозділу здійснюється як окремої статті калькуляції (дебет рахунку 23 “Виробництво”, 91, 92, 93
і кредит рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”). Можна зробити висновок, що варіант а) по забезпеченню
підприємства електроенергією, водою і теплом не є предметом обліку
допоміжних енергосилових виробництв, а отже, і предметом для розгляду по даному питанню.
Предметом же обліку енергосилових допоміжних виробництв є витрати підприємства, спрямовані на забезпечення його
різними видами енергії за рахунок або лише їх власних джерел, або
одночасно із залучених і власних джерел.

Облік електропостачання
Облік витрат, пов’язаних із виробництвом електроенергії
власними електростанціями, а також облік кількості і вартості електроенергії, яка надійшла зі сторони, здійснюють на рахунку 23
“Виробництво” і зокрема на одному із його субрахунків “Електропостачання”. Затрати по дебету рахунку 23 субрахунку “Електропостачання” обліковують помісячно у розрізі таких статей калькуляції:
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1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”;
2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки
за страхуванням”;
3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних
активів”);
4) паливо (рахунок 203 “Паливо”);
5) енергія (рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками”);
6) роботи і послуги (аналітичний рахунок “Ремонти електрообладнання” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23
“Виробництво” або рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”);
7) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);
8) інші затрати (22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”).
Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення сум нарахованої оплати праці працівникам, робота яких безпосередньо пов’язана із обслуговуванням електростанцій та іншого обладнання (трансформатори і т.ін.), використовуваного на підприємстві (машиністи, електромонтери та ін.).
Стаття “Відрахування на соціальні заходи” призначена для
відображення сум зборів до Пенсійного фонду, фонду Соціального
страхування, а також фонду Страхування на випадок безробіття
згідно норм, передбачених законодавством.
Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних
відрахувань основних засобів (приміщення електростанцій, обладнання електростанції, трансформаторні підстанції та ін.).
Стаття “Паливо” призначена для відображення вартості спожитого пального в процесі роботи електростанції.
Стаття “Енергія” відображає кількість і суму, належну до оплати обленерго або іншому постачальнику за спожиту електроенергію зі сторони.
Стаття “Роботи і послуги” відображає суми виконаних ремонтів обладнання електропостачання як власною реммайстернею,
так і сторонніми організаціями (включення вартості ремонтних робіт
здійснюється згідно порядку, передбаченого у Законі України “Про
оподаткування прибутку підприємств”).
Стаття “Страхові платежі” передбачена для відображення
сум, сплачених страховій компанії за страхування обладнання електропостачання.
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Стаття “Інші затрати” відображає вартість списаних (або
знос) малоцінних та швидкозношуваних предметів на електропостачання, витрати на охорону праці і техніку безпеки та ін.
Треба зазначити, що в кінці кожного місяця завідуючим електростанцією або старшим електриком подається до бухгалтерії
підприємства виробничий звіт по електропостачанню. В звіті наводяться дані про відпрацьований час (кількість годин і днів) працівниками даного підрозділу, суми нарахованої їм заробітної плати,
вартість списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів, витрати нафтопродуктів на роботу електростанції, а також дані про вироблену і отриману зі сторони електроенергію і її використання за
споживачами (підрозділами основного, допоміжного і обслуговуючих виробництв, зовнішніх споживачів і т. ін.) із зазначенням по кожному з них кількості спожитих кіловат-годин.
Разом із виробничим звітом до бухгалтерії передаються і первинні документи, які стали підставою для включення до нього певних
затрат: “Табель обліку робочого часу” (див. зразок 5.1.), “Акт списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.).
За даними виробничого звіту по електропостачанню бухгалтером, який відповідає за облік витрат на підприємстві, здійснюються
записи за відповідними статтями калькуляції у книзі обліку витрат виробництва при журнально-ордерній формі обліку, або до Відомості 5М (розділ ІІ) при спрощеній формі обліку (див. додаток А 5). За умови використання автоматизованої форми бухгалтерського обліку дані
переносяться на магнітні носії ЕОМ.
Треба зауважити, що не на всі статті витрат по електропостачанню можна отримати інформацію із виробничого звіту. Так, документальною підставою для віднесення витрат за конкретний місяць
до
книги
обліку
виробництва,
або
до
Відомості
5-М по електропостачанню виступають: по статті “Відрахування на
соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії; по статті “Амортизація”
— форма 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; по статті “Енергія” – “Рахунок фактура” від
постачальника за спожиту електроенергію; по статті “Роботи і послуги” — виробничий звіт по реммайстерні або “Рахунок фактура” від
виконавця ремонтних робіт на адресу підприємства; по статті “Страхові платежі” — розрахунок бухгалтерії, згідно якого проводиться
розподіл витрат по страхуванню, сплачених на початку року і включених до рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”.
За кредитом субрахунку “Електропостачання” рахунку 23 “Виробництво” в кінці кожного місяця відбувається списання витрат,
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пов’язаних із енергозабезпеченням підприємства на витрати конкретних його структурних підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно обсягів спожитої ними електроенергії, зокрема у дебет: субрахунків інших допоміжних виробництв або субрахунку “Основне виробництво” рахунку 23 “Виробництво”, рахунків 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 949
“Інші витрати операційної діяльності” (витрати обслуговуючих виробництв), 90 “Собівартість реалізації”.
Собівартість 1 кіловат-години визначають по усьому електропостачанню, тобто, включають вартість і кількість кіловат-годин, отриманих як від власної електростанції, так і тих, які надійшли із централізованої електромережі. Собівартість визначається шляхом
ділення всіх витрат по дебету субрахунку “Електропостачання” на
загальну кількість спожитої електроенергії у кіловат-годинах.

Облік водопостачання
На субрахунку “Водопостачання” рахунку 23 “Виробництво”
обліковують витрати, пов’язані із утриманням водокачок, водопровідних ліній і водонапірних агрегатів по подачі води (забезпечення власними силами), а також облік кількості і вартості води, яка
надійшла від водопостачальних організацій. Облік на даному субрахунку в цілому відповідає порядку, викладеному по субрахунку “Електропостачання”.
Суму витрат, пов’язаних із водозабезпеченням підприємства
в кінці кожного місяця списують із субрахунку “Водопостачання” рахунку 23 “Виробництво” на витрати конкретних його структурних
підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно обсягів спожитої
ними м3 води.

Облік теплопостачання
Одним із видів допоміжних виробництв є теплопостачання.
На субрахунку “Теплопостачання” рахунку 23 “Виробництво”
здійснюється облік витрат, пов’язаних із утриманням котельних, водонапірних агрегатів по подачі тепла (забезпечення власними силами), а також облік кількості і вартості гектокалорій тепла, яке
надійшло від постачальних організацій. Облік по даному субрахунку
в цілому відповідає порядку, викладеному по субрахунку “Електропостачання”.
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Суму витрат, пов’язаних із теплозабезпеченням підприємства, в кінці кожного місяця списують із субрахунку “Теплопостачання” рахунку 23 “Виробництво” на витрати конкретних його
структурних підрозділів або зовнішніх споживачів пропорційно
кількості спожитих ними гектокалорій тепла.

* * *
На субрахунку “Інші допоміжні енергосилові виробництва”
рахунку 23 “Виробництво” здійснюється облік витрат по інших допоміжних енергосилових виробництвах, таких, як: забезпечення
стиснутим повітрям, паром, газопостачання і т.ін. Вказані допоміжні
виробництва обслуговують різні потреби підприємства в залежності
від його технологічних особливостей. На кожний із зазначених видів
допоміжних виробництв відкривається у складі субрахунку “Інші допоміжні енергосилові виробництва” окремий аналітичний рахунок.
Облік витрат здійснюється за номенклатурою статей у порядку, наведеному по електропостачанню. Списання витрат інших допоміжних
енергосилових виробництв проводиться на підрозділи підприємства
(споживачів тих чи інших послуг) щомісяця на підставі даних
відповідних лічильників або пропорційно коефіцієнтів щодо їх розподілу, які затверджуються на підприємстві.

6.3.2. Облік транспортних допоміжних виробництв
З метою забезпечення потреб підприємства у транспортуванні придбаних сировини і матеріалів від постачальників, а також
доставки реалізованої готової продукції покупцям, — на
підприємстві можуть створюватися різного роду транспортні допоміжні виробництва: автомобільний транспорт, залізничний,
повітряний, водний, гужовий тощо.

Облік витрат по автотранспорту
Облік витрат по автотранспорту (окрім легкового транспорту) здійснюється на субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку
23 “Виробництво”. Якщо автопарк підприємства нараховує автомобілі різного напряму використання, то для обліку витрат, пов’язаних з їх роботою може бути відкрито декілька аналітичних рахунків
в структурі субрахунку “Автомобільний транспорт”, наприклад:
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вантажний автотранспорт;
пасажирський автотранспорт;
автомашини спеціального призначення.
За умов, якщо на підприємстві окремо обліковуються витрати
на роботу різних груп автомобілів, в структурі субрахунку “Автомобільний транспорт” відкривається додатково ще один аналітичний
рахунок “Витрати на управління автопарком”, на якому здійснюється
облік накладних цехових витрат по автопарку.
-

Облік витрат вантажного автотранспорту
Облік витрат вантажного автотранспорту ведеться на
аналітичному рахунку “Вантажний автотранспорт” субрахунку
“Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво”. Затрати
по дебету аналітичного рахунку “Вантажний автотранспорт” зазначаються щомісяця при журнально-ордерній формі обліку у
книзі обліку виробництва, а при спрощеній формі обліку — у
розділі ІІ Відомості 5-М (див. додаток А 5) у розрізі слідуючих
калькуляційних статей:
1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”);
2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”);
3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”);
4) паливо (рахунок 203 “Паливо”);
5) мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);
6) роботи і послуги (аналітичний рахунок “Ремонти вантажних автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23
“Виробництво” або рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками”);
7) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);
8) витрати на управління автопарком (аналітичний рахунок
“Витрати на управління автопарком” субрахунку “Автомобільний
транспорт” рахунку 23 “Виробництво”).
Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці водіям, які працюють безпосередньо на вантажних автомобілях.
Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується для відображення сум зборів до Пенсійного фонду, Фонду
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Соціального страхування, а також Фонду страхування на випадок
безробіття згідно норм, передбачених законодавством.
Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відрахувань безпосередньо по вантажних автомобілях автопарку.
Статті “Паливо” і “Мастильні матеріали” призначаються для
відображення вартості спожитого пального і мастильних матеріалів в
процесі експлуатації вантажних автомобілів.
Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість виконаних ремонтних робіт по вантажному автотранспорту як власною реммайстернею, так і спеціалізованими станціями технічного обслуговування (включення вартості ремонтних робіт здійснюється згідно порядку, передбаченого у Законі України “Про оподаткування прибутку
підприємств”).
Стаття “Страхові платежі” передбачена для відображення
сум, сплачених страховій компанії за страхування вантажних автомобілів.
Стаття “Витрати на управління автопарком” призначена для
відображення частини загальноцехових витрат, які припадають за
розподілом на вантажний автотранспорт.
Основним первинним документом по обліку роботи вантажного автотранспорту є “Подорожній лист вантажного автомобіля”,
типова форма якого наведена у зразку 6.1.
Перевiзники, якi експлуатують вантажнi автомобiлi — власнi
або орендованi (без водiя) — зобов’язанi при випуску автомобiля на
лiнiю видавати водiю оформлений подорожнiй лист вiдповiдної типової форми.
Подорожнi листи типових форм, оформленi належним чином,
видаються водiю пiд розпис:
- № 1 (мiжнародна) — на строк вiдрядження автомобiля i
водiя для виконання перевезення вантажу у мiжнародному сполученнi, визначений вiдповiдно до наказу чи розпорядження перевiзника;
- № 2 — тiльки на один робочий день (змiну), за умови здачi
водiєм подорожнього листа за минулий день роботи. На бiльший
строк подорожнi листи типової форми № 2 видаються у випадках, коли водiй виконує перевезення вантажiв у мiжмiському сполученнi
понад одну добу вiдповiдно до наказу чи розпорядження перевiзника.
Експлуатацiя вантажного автомобiля без подорожнього листа
затвердженої типової форми забороняється.
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Перевезення вантажiв автомобiльним транспортом як на комерцiйнiй основi, так i для власних потреб, здiйснюються тiльки при
наявностi, належним чином оформлених товарно-транспортних накладних типових форм, що додаються до подорожнього листа. Ця вимога розповсюджується на всi види перевезень вантажiв автомобiльним транспортом, незалежно вiд умов оплати за його роботу
(вiдрядна, погодинна, покiлометрова, iнша) та видiв перевезення
(внутрiшньомiське, примiське, мiжмiське, мiжнародне).
Товарно-транспортна накладна типової форми № 1-ТН — це
єдиний первинний документ, який є пiдставою для списування товарно-матерiальних цiнностей у вантажовiдправника i оприбуткування
їх у вантажоодержувача при перевезеннi вантажiв у межах України,
а також для їх складського, оперативного i бухгалтерського облiку;
вона оформлюється вантажовiдправником на кожну їздку автомобiля
i для кожного вантажоодержувача окремо.
Перевезення вантажними автомобiлями власних речей громадян за їх замовленням здiйснюється за подорожнiм листом з додатком до нього квитанцiї (прибуткового касового ордера) на оплату
транспортних послуг.
Заповнення подорожнього листа типової форми № 2 проводиться вiдповiдальними особами перевiзника у такiй послiдовностi.
Перед видачею водiю подорожнього листа відповідальна
особа:
- на лицевiй сторонi у лiвому верхньому кутi ставить штамп
перевiзника, пiд назвою документа записує дату його видачi (число,
мiсяць, рiк), що повинна вiдповiдати датi реєстрацiї подорожнього
листа у реєстрацiйному журналi;
- у вiдповiдних рядках адресної частини визначає код або
найменування режиму роботи водiя (робота в буденнi днi, вiдрядження, загальний облiк робочого часу, щоденний облiк робочого часу, робота у вихiднi днi, по графiку i т.iн.), згiдно з яким проводиться нарахування заробiтної плати; номер колони, бригади, до складу яких належать автомобiль i водiй, марку, державний номер, тип автомобiля i
його гаражний номер; прiзвище, iнiцiали, номер службового
посвiдчення, клас i табельний номер водiя, якому буде видано цей подорожнiй лист; марку, державний i гаражний номери причепiв i
напiвпричепiв, якщо для перевезення видiлено автопоїзд, а також
прiзвища, iнiцiали осiб, якi супроводжують автомобiль при виконаннi завдання (вантажники, експедитори, стажери i т.п.);
- на пiдставi заявки замовника автотранспорту або умов до453

говору у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графах 2 i 3 визначає
час за графiком (години, хвилини) виїзду з гаража i повернення автомобiля у гараж;
- у роздiлi “Завдання водiєвi” записує найменування замовника автотранспорту, на адресу якого повинен прибути автомобiль для
виконання завдання, час (години, хвилини) прибуття автомобiля до замовника автотранспорту i вибуття вiд нього згiдно з заявкою або
графiком роботи, а також загальний час, на який буде надано автомобiль замовнику автотранспорту, назву пунктiв навантаження та розвантаження автомобiля, найменування вантажу, що пiдлягає перевезенню, розрахункову кiлькiсть їздок з вантажем, що потрiбна для повного виконання завдання, вiдстань мiж пунктами навантаження i розвантаження вантажу по кожнiй їздцi, яка визначається за даними дорожнiх органiв або на пiдставi таблиць вiдстаней, затверджених в установленому порядку, кiлькiсть вантажу в тоннах, що потрiбно перевезти, загальну кiлькiсть їздок з вантажем, загальний пробiг з вантажем та обсяг вантажу, що передбачається виконати (перевезти) згiдно
з завданням.
Право змiни завдання, вказаного в роздiлi “Завдання водiєвi”,
має тiльки перевiзник. У виняткових випадках замовник автотранспорту може по узгодженню з перевiзником змiнити завдання з
вiдповiдним записом у рядку “Особливi вiдмiтки”.
- у роздiлi “Рух пального” в графi 10 “Залишок при виїздi”
робить запис про залишок пального при виїздi автомобiля за даними
попереднього подорожнього листа, визначає загальну кiлькiсть пального, що видано водiю при виїздi (знаходиться в баках автомобiля), i
стверджує зробленi записи власним пiдписом у вiдповiдному рядку;
- у рядку “Посвiдчення водiя перевiрив, завдання видав, видати пального” записує прописом розрахункову кiлькiсть пального,
що належить до видачi водiю для виконання завдання з урахуванням
залишку пального з попереднього дня роботи;
- у рядку “Пiдпис диспетчера” диспетчер або iнша вiдповiдальна особа власним пiдписом стверджує достовiрнiсть заповнених
ним реквiзитiв подорожнього листа i наявнiсть у водiя посвiдчення
водiя.
Заповнення подорожнього листа пiсля видачi його водiю
проводиться у такiй послiдовностi:
– лiкар або iнший медичний працiвник, який здiйснює передрейсовий медичний огляд, власним пiдписом засвiдчує стан здоров’я
водiя i можливiсть допуску його до управлiння автомобiлем;
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- у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 5 “Показання спiдометра” вiдповiдальна особа записує показання спiдометра
при виїздi автомобiля на лiнiю, в графi 6 “Час фактичний” проставляє фактичнi число, мiсяць, час (години, хвилини) виїзду автомобiля;
- у рядку “Виїзд дозволений, пiдпис механiка” механiк або
iнша вiдповiдальна особа засвiдчує власним пiдписом передачу автомобiля в технiчно справному станi i дозвiл на виїзд з гаражу;
- у рядку “Автомобiль прийняв, пiдпис водiя” водiй власним
пiдписом засвiдчує прийняття автомобiля технiчно справним i одержання завдання на роботу;
- у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” вiдповiдальна особа у
вiдповiдних рядках граф 7-9 записує марку, код i кiлькiсть виданого
пального i стверджує зробленi записи власним пiдписом у
вiдповiдному рядку.
Заповнення подорожнього листа на маршрутi руху виконують:
- вантажовiдправник — у випадку необхiдностi змiни проти
зазначеного у “Завданнi водiєвi” маршруту руху, при цьому у графах
30 i 31 “Маршрут руху (роздiл “Послiдовнiсть виконання завдання”)
вказує новi назви пунктiв, звiдки i куди здiйснено перевезення вантажу згiдно з рядками “пункт навантаження”, “пункт розвантаження”
товарно-транспортної накладної;
- органи ДАI МВС та iншi уповноваженi органи — у випадку
порушення водiєм Правил дорожнього руху або змiни маршруту руху з
iнших непередбачених причин для виконання спецiального завдання; в
такому разi робиться вiдповiдний запис у роздiлi “Особливi вiдмiтки”
на лицевiй сторонi подорожнього листа.
При поверненнi автомобiля в гараж заповнення подорожнього листа проводиться у такiй послiдовностi:
- у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” вiдповiдальна особа заповнює графу 11 “Залишок при поверненнi” i стверджує цi данi власним
пiдписом;
- у рядку “Здав водiй” водiй власним пiдписом стверджує
здачу автомобiля вiдповiдальнiй особi в технiчно справному (несправному) станi;
- у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 6 вiдповiдальна особа записує фактичний час повернення автомобiля в гараж (число, мiсяць, години, хвилини), заповнює графу 5 “Показання
спiдометра”, у рядку “Прийняв механiк” власним пiдписом стверджує достовiрнiсть заповнення граф 5 i 6 роздiлу “Робота водiя та ав-
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томобiля” i прийняття автомобiля вiд водiя в технiчно справному (несправному) станi.
Пiсля здачi водiєм подорожнього листа вiдповiдальна особа заповнює його таким чином:
- у роздiлi “Робота водiя та автомобiля” в графi 4 “Нульовий
пробiг” по таблицi вiдстаней визначає вiдстань вiд гаража до першого пункту навантаження i вiд останнього пункту розвантаження до
гаража;
- у роздiлi “Рух пального, лiтрiв” у графах 12 i 13 записує час
роботи спецустаткування i двигуна на пiдставi даних граф 15–22 роздiлу
“Вантажно-розвантажувальнi операцiї” прикладених до подорожнього
листа товарно-транспортних накладних. Цi реквiзити потрiбнi для визначення норми витрати пального. Достовiрнiсть заповнення цих даних
стверджує власним пiдписом пiд зазначеними графами;
- у роздiлi “Послiдовнiсть виконання завдання” (зворотна
сторона) на пiдставi товарно-транспортних накладних в графi 24
проставляє порядковi номери їздок, i далi по кожнiй їздцi — у графi
25 номери товарно-транспортних накладних (талонiв замовника), у
графi 26 — вiдпрацьований час роботи (години, хвилини), по графах
27, 28 вiдповiдно кiлькiсть перевезеного вантажу (тонн брутто) i у
графi 28 — виконаного вантажообороту (ткм); пiсля чого у
вiдповiдних графах визначає загальну кiлькiсть їздок, загальну
кiлькiсть товарно-транспортних накладних, що додаються до подорожнього листа. Цi записи стверджують власними пiдписами водiй
та вiдповiдальна особа;
- оформлений таким чином подорожнiй лист передається на
обробку для подальших розрахункiв, облiку транспортної роботи та
визначення її вартостi.
Показники роздiлу “Результати роботи автомобiля i причепiв”:
- данi графи 32 “витрати пального за нормою” визначають по
загальному пробiгу i виконаних тонно-кiлометрах для певної марки
автомобiля з урахуванням коефiцiєнта змiни норми пального залежно вiд умов експлуатацiї автомобiля, данi графи 33 “витрати пального фактично” дорiвнюють сумi показникiв залишку пального при
виїздi (графа 10) та виданого пального (графа 9) за мiнусом залишку
пального при поверненнi у гараж автомобiля (графа 11) роздiлу “Рух
пального, лiтрiв”).
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ства транспорту України “Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті”;
- данi графи 34 “час в нарядi автомобiля i причепа” дорiвнюють рiзницi мiж показниками фактичного часу повернення в гараж
автомобiля i виїзду його з гаража (вiдповiднi рядки графи 6 роздiлу
“Робота водiя та автомобiля”) за вилученням однiєї години на обiдню
перерву водiя згiдно з установленим режимом роботи. Цiлодобовi
простої через бездорiжжя, технiчнi несправностi i т.iн. iз часу у нарядi виключаються. Данi графи 36 “час у русi автомобiля” дорiвнюють рiзницi мiж даними часу в нарядi i часу в простоях (графа 34
мiнус графи 37, 38);
- данi графи 35 “час в нарядi причепа” визначають згiдно з
часом його роботи з автомобiлем;
- данi графи 37 “час у простої на лiнiї” визначаються шляхом
розрахунку часу простоїв пiд навантаженням i розвантаженням за даними графи 21 товарно-транспортних накладних;
- данi графи 38 “час у простої по тех. несправностi” заповнюють на пiдставi записiв у рядку “Особливi вiдмiтки” (лицева сторона подорожнього листа), вони включають час простою через
технiчнi несправностi автомобiля у дорозi, замiну автопокришок та
iн.;
- данi графи 39 “кiлькiсть їздок з вантажем” дорiвнюють сумi
всiх їздок з вантажем мiж пунктами навантаження i розвантаження
згiдно з роздiлом “Послiдовнiсть виконання завдання”, тобто
кiлькостi доданих товарно-транспортних накладних;
- данi графи 40 “загальний пробiг автомобiля” дорiвнюють
рiзницi мiж показаннями спiдометра при поверненнi в гараж автомобiля та виїзду його з гаража (графа 5 роздiлу “Робота водiя та автомобiля”);
- данi графи 42 “пробiг з вантажем автомобiля” дорiвнюють
сумi вiдстаней по всiх їздках автомобiля з вантажем, зазначених у
графi 24 товарно-транспортних накладних;
данi графи 41 “загальний пробiг причепа” та графи
43 “пробiг з вантажем причепа” визначають згiдно з вiдповiдними
даними роботи автомобiля;
- данi графи 44 “перевезено тонн, всього” дорiвнюють загальному обсягу перевезеного вантажу (брутто), вказаному у графi 27
роздiлу “Послiдовнiсть виконання завдання” i вiдповiдає загальному
обсягу перевезення, зазначеному у графi 37 товарно-транспортних накладних, прикладених до подорожнього листа;
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- данi графи 45 “в т.ч. перевезено тонн на причепах” визначають на пiдставi даних графи 27 роздiлу “Послiдовнiсть виконання
завдання”;
- данi графи 46 “виконано ткм, всього” визначають шляхом
множення обсягу перевезеного вантажу (брутто) за кожну їздку на
вiдстань їздки мiж пунктами навантаження i розвантаження та одержанням загальної суми;
- данi графи 47 “в т.ч. виконано ткм на причепах” дорiвнюють транспортнiй роботi автопричепiв;
- данi графи 49 “зарплата” визначають на пiдставi даних обробки всiх товарно-транспортних накладних, прикладених до подорожнього листа (графи 37-47). Розрахунки заробiтної плати i їх достовiрнiсть
вiдповiдальна особа стверджує власним пiдписом у кiнцi роздiлу.
Достовiрнiсть розрахункiв по обробцi подорожнього листа
пiсля його перевiрки стверджує пiдписом бухгалтер.
Надалі дані з подорожніх листів переносять у нагромаджувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту, яка
відкривається на кожного водія вантажного автомобіля. У ній на протязі місяця вказуються всі основні реквізити із подорожніх листів в
хронологічній послідовності: години в наряді всього, в тому числі (в
русі, під навантаженням або розвантаженням, технічна несправність), кількість їздок з вантажем, витрати пального, пробіг автомобілів загальний і в тому числі з вантажем, масу перевезеного
вантажу, а також кількість здійснених тонно-кілометрів (як у цілому,
так і за напрямками перевезень) і суму заробітної плати водія.
В кінці місяця в нагромаджувальних відомостях по кожному
водію підводять підсумок, на підставі чого в подальшому складають
зведену нагромаджувальну відомість обліку роботи вантажного
автотранспорту. Узагальнення даних у розрізі водіїв дає змогу проаналізувати їх роботу на протязі місяця, а також з’ясувати ступінь
ефективності використання вантажних автомобілів.
За даними зведеної нагромаджувальної відомості обліковцем
автогаража оформляється і подається до бухгалтерії виробничий
звіт по автопарку, де поряд із витратами по управлінню автопарком
і експлуатації різних груп автомобілів наводяться дані і по вантажному автотранспорту. У виробничому звіті поряд із даними зведеної нагромаджувальної відомості (витрат на оплату праці і витрат пального) зазначаються дані і про витрати мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини і т.ін.
Разом із виробничим звітом до бухгалтерії передаються і первинні документи, які стали підставою для його оформлення, тобто,
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акти на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів(списання мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини і т.ін.), а також
подорожні листи вантажного автомобіля, які після арифметичних перевірок передаються бухгалтеру, що здійснює нарахування оплати
праці водіям.
Бухгалтер, який здійснює облік витрат допоміжних виробництв, переносить дані із виробничого звіту по автопарку до книги
обліку витрат виробництва (при журнально-ордерній формі обліку),
або у розділ ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі
обліку у розрізі аналітичних рахунків субрахунку “Автомобільний
транспорт” рахунку 23 “Виробництво”.
Варто зауважити, що не на всі статті витрат по вантажному
автотранспорту можна отримати інформацію із виробничого звіту по
автопарку. Так, документальною підставою для віднесення витрат за
конкретний місяць до книги обліку виробництва, або до Відомості 5М (див. дод. А 5) по вантажному автотранспорту виступають: по
статті “Відрахування на соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії;
по статті “Амортизація” — форма 03-14 “Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”; по статті “Роботи і
послуги” — виробничий звіт по реммайстерні, або “Рахунок фактура” від виконавця ремонтних робіт на адресу підприємства; стаття
“Страхові платежі” — розрахунок бухгалтерії, згідно якого
здійснюється розподіл витрат по страхуванню вантажних автомобілів, сплачених на початку року і включених до рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”.
За кредитом аналітичного рахунку “Вантажний автотранспорт” субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” в кінці кожного місяця здійснюється списання витрат по експлуатації вантажних автомобілів на витрати структурних
підрозділів підприємства або зовнішніх споживачів пропорційно обсягів здійснених тонно-кілометрів, зокрема, у дебет: субрахунків
інших допоміжних виробництв або субрахунку “Основне виробництво” рахунку 23 “Виробництво”, 93 “Витрати на збут”, 949 “Інші
витрати операційної діяльності” (витрати обслуговуючих виробництв), 90 “Собівартість реалізації”.
Фактичну собівартість 1 т.км. визначають діленням витрат по
експлуатації вантажного автотранспорту на загальну кількість
здійснених вантажними автомобілями тонно-кілометрів на протязі
місяця.
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Облік витрат пасажирського автотранспорту та
автотранспорту спеціального призначення
На субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється облік експлуатаційних витрат також і інших
груп автомобілів, зокрема на аналітичному рахунку “Пасажирський
автотранспорт”, “Автомашини спеціального призначення” та ін. Вказані групи автомобілів задовольняють різні спеціалізовані потреби
підприємства в залежності від його технологічних особливостей.
Облік на зазначених аналітичних рахунках в цілому
відповідає порядку, викладеному по аналітичному рахунку “Вантажний автотранспорт”.
Суму витрат, пов’язаних із експлуатацією вказаних груп автомобілів в кінці кожного місяця списують із конкретного аналітичного рахунку на витрати інших структурних підрозділів підприємства
або зовнішніх споживачів пропорційно кількості кілометрів пробігу
або машино-днів роботи.

Облік витрат на управління автопарком
Поряд із обліком витрат на експлуатацію груп автомобілів
різного цільового призначення на субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється також облік накладних цехових витрат автопарку, зокрема, на аналітичному рахунку
“Витрати на управління автопарком”.
Облік накладних цехових витрат по дебету рахунку “Витрати
на управління автопарком” здійснюється у розрізі наступних статей
калькуляції:
1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”);
2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки
за страхуванням”);
3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних
активів”);
4) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);
5) інші витрати (рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети”).
Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці працівникам автопарку загальноцехового призначення (завгара, обліковця, диспетчера та ін.).
Стаття “Відрахування на соціальні заходи” відображає суми
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зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбачених законодавством.
Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних
відрахувань по основних засобах загальноцехового призначення
(будівлі гаража, устаткування для проведення технічних оглядів, телефонів, комп’ютерної техніки і т.ін.).
Стаття “Страхові платежі” застосовується для відображення
сум, сплачених страховій компанії за страхування основних засобів
загальноцехового призначення.
Стаття “Інші витрати” відображає вартість списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (інвентаря, спецодягу,
спецвзуття) або їх зносу, а також витрати по охороні праці і техніці
безпеки, здійснюваних по автопарку.
Облік витрат по управлінню автопарком здійснюють у книзі
обліку виробництва (при журнально-ордерній формі обліку), або у
розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі обліку.
Списання цехових витрат на роботу вантажного автотранспорту, пасажирського або автотранспорту спеціального призначення
проводиться пропорційно заробітної плати або загальних витрат по
експлуатації зазначених груп автомобілів.

* * *

На субрахунку “Інші допоміжні транспортні виробництва” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється облік витрат по інших допоміжних транспортних виробництвах, таких як: залізничний транспорт, повітряний транспорт, водний транспорт, гужовий транспорт тощо. Зазначені допоміжні виробництва обслуговують різні спеціалізовані потреби підприємства в залежності від його технологічних особливостей. На кожний із вказаних видів допоміжних виробництв відкривається у складі субрахунку “Інші допоміжні транспортні виробництва” окремий аналітичний рахунок, облік витрат по якому
здійснюється аналогічно у порядку, викладеному по вантажному автотранспорту. Щомісяця відбувається списання витрат відповідних допоміжних транспортних виробництв або на витрати підрозділів підприємства, або на рахунок 90 “Собівартість реалізації” (при реалізації послуг зовнішнім споживачам).

6.3.3. Облік ремонтних допоміжних виробництв
З метою реалізації потреб підприємства у проведенні ремонтних робіт як власних основних засобів, так і забезпечення даним ви461

дом послуг суб’єктів ринку, а також для виготовлення тих чи інших
видів основних засобів власними силами — на підприємстві можуть
створюватися ремонтні майстерні.
Облік витрат ремонтного допоміжного виробництва здійснюється на субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.
Якщо ремонтною майстернею підприємства проводяться ремонтні роботи різних видів технічних засобів, то у розрізі зазначеного субрахунку
можуть відкриватися аналітичні рахунки, на яких обліковуються витрати, пов’язані з їх проведенням, наприклад:
- ремонти вантажних автомобілів;
- ремонти легкових автомобілів;
- ремонти виробничого устаткування;
- виготовлення інвентаря;
- виготовлення основних засобів і т.ін.
За умов, коли ремонтною майстернею підприємства проводяться ремонтні роботи різного роду техніки, в структурі субрахунку “Ремонтна майстерня” відкривається додатково ще один аналітичний рахунок “Витрати на управління реммайстернею”, на якому здійснюється
облік накладних цехових витрат по реммайстерні.

Облік ремонтів вантажних автомобілів
Облік ремонтів вантажних автомобілів здійснюється на
аналітичному рахунку “Ремонти вантажних автомобілів” субрахунку
“Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.
Затрати по дебету аналітичного рахунку “Ремонти вантажного автотранспорту” зазначаються щомісяця у книзі обліку виробництва (при журнально-ордерній формі бухгалтерського обліку), або
у розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5) при спрощеній формі бухгалтерського обліку у розрізі наступних калькуляційних статей:
1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”);
2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки
за страхуванням”);
3) паливно-мастильні матеріали (рахунок 203 “Паливо”);
4) роботи і послуги (рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”);
5) витрати на управління реммайстернею (аналітичний рахунок “Витрати на управління реммайстернею” субрахунку “Ремонтна
майстерня” рахунку 23 “Виробництво”).
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Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці слюсарям, автомеханікам і т.ін., які
були зайняті безпосередньо ремонтом вантажних автомобілів.
Стаття “Відрахування на соціальні заходи” використовується
для відображення сум зборів до фондів соціального спрямування
згідно норм, передбачених законодавством.
Стаття “Паливно-мастильні матеріали” призначена для відображення вартості витрачених в процесі виконання ремонтних робіт
пального, мастильних матеріалів та ін.
Стаття “Роботи і послуги” відображає вартість частини ремонтних робіт, які були виконані іншим ремонтно-технічним
підприємством унаслідок недостатності власних технічних потужностей для їх виконання.
Стаття “Витрати на управління реммайстернею” призначена
для відображення частини загальноцехових витрат, які припадають
за розподілом на ремонти вантажних автомобілів.
Для проведення тих чи інших ремонтних робіт в ремонтній
майстерні в присутності інженера-механіка або завідуючого майстернею здійснюється огляд вантажного автомобіля. В разі необхідності
проводиться розбирання вузлів і агрегатів, внаслідок чого з’ясовується
ступінь їх зносу, необхідність заміни конкретних деталей або здійснення реставраційно-відновлювальних робіт, а також визначається
кількість потрібних запчастин, обсяги ремонтних робіт (заробітної
плати працівникам для їх виконання) і т.ін.
За даними проведеного огляду автомобіля складається
Відомість дефектів на ремонт машин (див. зразок 6.2.), в якій вказуються виявлені дефекти або пошкодження тих чи інших деталей,
визначається фонд оплати праці для проведення ремонтних робіт,
вказуються вартість необхідних для отримання зі складу запасних частин або інших ремонтних матеріалів. Виходячи із вказаного, визначається загальна кошторисна вартість ремонту.
Відомість дефектів на ремонт машини оформляється, як правило, у двох екземплярах. Перший екземпляр передається на склад і
слугує підставою для відпуску необхідних запасних частин і матеріалів для проведення ремонтів. Другий екземпляр залишається в
реммайстерні і є підставою для оформлення нарядів на відрядну роботу при виконанні слюсарями ремонтних робіт.
За даними відомості на ремонт машини, а також нарядів на
відрядну роботу (як індивідуальних, так і для бригади), які засвідчують
матеріальні і трудові витрати на ремонт, здійснюються записи в Жур463

Підприємство

ВО «Росток»
.
00547038

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

Автопарк

Структурний підрозділ
Майстерня

=Іваненко .
підпис керівника

.

---

«25» червня 20 08 р.

.

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ НА РЕМОНТ МАШИНИ
від 20 червня 20 08 р.
Одержана від

--------

.

найменування замовника

Найменування машини Вантажний автомобіль . Марка

ЗІЛ – 130 .

Заводський № 855697426 Інвентарний № 105251008 строк виконання ------ .
Вид ремонту __
поточний
.
капітальний, поточний

До надходження до ремонту машина:
виробила від останнього ремонту 6700 ткм (еталонних гектарів, ткм, мотогодин)
одержала
останній
ремонт « 15 » квітня 20 08 р.
останній, капітальний, поточний

І. Характеристика колінчатого валу та циліндрів двигуна
( для спеціалізованих підприємств)
Характеристика колінчатого валу
корінні
шийки
1

А
Ремонтний розмір до шліфовки

шатунні
шийки
2

Характеристика циліндрів
А
Ремонтний розмір до розточування

Еліпс до шліфовки

Еліпс до розточування

Конус до шліфовки

Конус до розточування

Ремонтний розмір після шліфовки

Ремонтний розмір після розточування

1

II. Описання дефектів деталей і вузлів та заміна запасних частин
Пор
№

А

1
2
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Найменування
деталей

Б

Первинний
вал коробки
передач
Планетарка
заднього
моста

Описання
дефекту
та зносу

Підлягають
реставрації
(кількість)

В

1

Зламаний
Зношена

Фактично
поставлено
на машину

Підлягають заміні
кількість
2

ціна

сума

кількість

сума

3

4

5

6

Дата
постановки

Г

---

1

70,50 70,50

1

70,50 22.06.08

---

1

98,60 98,60

1

98,60 24.06.08

III. Витрата ремонтних матеріалів
Пор.

Найменування

А

Номенклатурний
номер
В

2070508

шт

1

2071104

шт

1

Б

1 Первинний
вал коробки
передач
2 Планетарка
заднього
моста

Фактично
витрачено

Потрібно для ремонту
кількість
2

одиниця
виміру
1

4

кількість
5

70,50

70,50

98,60

98,60

ціна

сума

3

Дата

сума
6

Г

1

70,50

22.06.08

1

98,60

24.06.08

Разом
X
X
X
X
X
169, 10
169, 10
Виключається вартість матеріалів та запасних частин, які були здані на склад по накладній
№ ----- на суму
----грн.

IV. Оплата праці на ремонтних та монтажних роботах
Пор.
№

Найменування робіт

1

А
Розбирання, збирання, регулювання та обкатка

2

Реставрація деталей

3

Виготовлення деталей

4

Інші
Разом

V.

Трудомісткість
людино-годин
за нормою
фактично
1
2

Оплата праці
за нормою
3

фактично
4

14

14

158,70

158,70

14

14

158,70

158,70

Загальна вартість ремонту, грн.

Пор.
№
А

Статті витрат

За кошторисом

Фактично

169,10
14
158,70
58,20
--------14,80
400,80

169,10
14
158,70
58,20
--------14,80
400,80

Б

1

Запасні частини та ремонтні матеріали

2

Затрати праці: людино-годин

3

Відрахування від оплати праці

4

Нафтопродукти

5

Інші

6

Загальновиробничі (цехові) витрати ремонтної майстерні

сума

Всього

Завідуючий
майстернею
Шофер
(тракторист)

=Майстренко Майстренко К.Г.
підпис

=Водіюк .
підпис

Водіюк А.К.

Інженермеханік
Перевірив
бухгалтер

=Механчук

Механчук А.К.

підпис

=Облікович

ОбліковичА.К.

підпис
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нал обліку затрат в ремонтній майстерні, в якому окремо обліковуються витрати на ремонт кожного інвентарного об’єкта.
В кінці місяця із реммайстерні до бухгалтерії подається Виробничий звіт, де поряд із витратами на ремонт інших видів техніки
зазначаються і витрати на ремонти вантажних автомобілів. Разом із
звітом до бухгалтерії передаються також наряди на відрядну роботу
для нарахування оплати праці працівникам і відомості дефектів на
ремонт машини (по факту закінчення ремонту). Дані із виробничого
звіту переносяться до Книги обліку витрат виробництва (при журнально-ордерній формі обліку), або у розділ ІІ Відомості 5-М (див.
дод. А 5) при спрощеній формі обліку, де обліковуються витрати по
ремонту вантажних автомобілів.
Треба зауважити, що не на всі статті витрат, які пов’язані із
ремонтами вантажних автомобілів, можна отримати інформацію із
виробничого звіту по реммайстерні. Так, документальною підставою
для включення витрат, пов’язаних із ремонтами, за конкретний
місяць до книги обліку виробництва, або розділу ІІ Відомості 5-М
виступають: по статті “Відрахування на соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії; по статті “Роботи і послуги” — “Рахунок-фактура” від станції технічного обслуговування на адресу підприємства.
З кредиту аналітичного рахунку “Ремонти вантажних автомобілів” субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” в кінці кожного місяця (по факту закінчення ремонтних
робіт) здійснюється списання вартості здійснених ремонтних робіт
на дебет: аналітичного рахунку “Вантажний автотранспорт” субрахунку “Автомобільний транспорт” рахунку 23 “Виробництво” та рахунку 10 “Основні засоби” (збільшення балансової вартості об’єкта
основних засобів). Розподіл сум за вказаними рахунками
здійснюється за порядком, визначеним Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.
При виконанні ремонтів вантажних автомобілів сторонніх
організацій по факту їх закінчення здійснюється списання вартості
ремонтів у дебет рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Облік виготовлення ремонтною майстернею
інвентаря та основних засобів
На субрахунку “Ремонтна майстерня” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється, поряд з іншим, також облік витрат, пов’язаних
із виготовленням господарського інвентаря та виготовленням основ466

них засобів (крім об’єктів будівництва та основного стада). Для цього в структурі субрахунку відкриваються окремі аналітичні рахунки.
Облік витрат реммайстерні, пов’язаних із виготовленням інвентаря та основних засобів в цілому відповідає порядку, викладеному по
аналітичному рахунку “Ремонти вантажних автомобілів”.
Суму витрат, пов’язаних із виготовленням у реммайстерні
господарського інвентаря, по закінченні кожного місяця списують із
кредиту аналітичного рахунку “Виготовлення інвентаря” у дебет рахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, а за необхідності реалізації
на ринку — 26 “Готова продукція”.
Суми витрат, пов’язаних із виготовленням у реммайстерні основних засобів, по закінченні кожного місяця по факту закінчення
виготовлення конкретного об’єкта списують з аналітичного рахунку
“Виготовлення основних засобів” у дебет рахунку 152 “Придбання
(виготовлення) основних засобів” з подальшим віднесенням на рахунок 10 “Основні засоби”.

* * *

Варто зазначити, що по аналітичних рахунках по обліку витрат на ремонти і виготовлення засобів праці субрахунку “Ремонтна
майстерня” рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути
дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва (незавершених ремонтів, незавершеного виготовлення інвентаря і основних засобів).

Облік витрат на управління реммайстернею
Поряд із обліком витрат на ремонти конкретних видів технічних засобів, а також їх виготовлення на субрахунку “Ремонтна
майстерня” рахунку 23 “Виробництво” здійснюється також облік накладних цехових витрат по реммайстерні, зокрема на аналітичному
рахунку “Витрати на управління реммайстернею”.
Облік накладних цехових витрат по дебету аналітичного рахунку “Витрати на управління реммайстернею” здійснюється у
розрізі таких статей калькуляції:
1) затрати на оплату праці (рахунок 66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”);
2) відрахування на соціальні заходи (рахунок 65 “Розрахунки
за страхуванням”);
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3) амортизація (рахунок 13 “Знос (амортизація) необоротних
активів”);
4) страхові платежі (рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”);
5) інші витрати (рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети”).
Стаття “Затрати на оплату праці” призначена для відображення суми нарахованої оплати праці працівникам реммайстерні загальноцехового призначення (інженера-механіка, завідуючого реммайстернею, обліковця і т.ін.).
Стаття “Відрахування на соціальні заходи” відображає суми
зборів до фондів соціального спрямування згідно норм, передбачених законодавством.
Стаття “Амортизація” відображає суми амортизаційних відрахувань по основних засобах загальноцехового призначення (будівлі реммайстерні, підіймачі, станки, комп’ютерна техніка і т. ін.).
Стаття “Страхові платежі” відображає суми, сплачені страховій компанії за страхування основних засобів загальноцехового
призначення.
Стаття “Інші витрати” відображає вартість списаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (інвентаря, інструментів,
спецодягу, спецвзуття) або їх зносу, а також витрат по охороні праці
і техніці безпеки, здійснюваних по реммайстерні.
Облік витрат по управлінню реммайстернею здійснюють аналогічно обліку витрат на ремонти у книзі обліку витрат виробництва
(при журнально-ордерній формі обліку), або у розділі ІІ Відомості 5М (див. дод. А 5) при спрощеній формі обліку. Списання цехових витрат на ремонти вантажних автомобілів, легкових автомобілів, на виготовлення інвентаря або основних засобів і т.ін. здійснюється в
кінці кожного місяця пропорційно заробітної плати, нарахованої по
кожному із зазначених аналітичних рахунків субрахунку “Ремонтна
майстерня” рахунку 23 “Виробництво”.

6.4. Облік витрат майбутніх періодів
Kожне підприємство в процесі своєї діяльності здійснює витрати, які не можна відразу віднести до витрат конкретного звітного
періоду (місяця або року).
Виходячи із цього, в обліку існує необхідність розмежовувати
такі витрати між окремими місяцями або роками з метою їх правильного включення до витрат того чи іншого звітного періоду.
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Для узагальнення інформації щодо здійснення витрат у
звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх
звітних періодах, призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх
періодів”.
До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, відносяться: сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети,
журнали, періодичні та довідкові видання; витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості;
витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів.
За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх
списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду
або собівартості виробленої продукції.
Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх
видами.
Що стосується сплачених авансом орендних платежів, суми
оплаченого страхового поліса (страхування основних засобів
підприємства і т.ін.), передплати за газети, журнали, періодичні та
довідкові видання, то здійснення такого роду платежів відбувається, як
правило, на початку звітного періоду (року). Списання (розподіл) та
включення до складу витрат звітного періоду (того чи іншого місяця)
зазначених авансових платежів здійснюється у розрахунку 1/12 від суми здійсненої передоплати на початок року.
Окрему увагу треба приділити витратам майбутніх періодів,
які пов’язані з підготовчими до виробництва роботами, а також, з освоєнням виробництва нових видів продукції.
Під освоєнням виробництва розуміють комплекс заходів, які
спрямовані на випуск нових видів товарів, які планується реалізувати на споживчому ринку, а також забезпечення виробника необхідною технічною документацією, яка засвідчує відповідність
якісних характеристик виробу державним стандартам і надає право
підприємству виробляти та реалізувати продукцію.
Облік витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції
здійснюється у розрізі відповідних статей калькуляції, по яких
здійснюється облік витрат зокрема на:
− витрати на проведення досліджень, пов’язаних із пошуком
нових, до цього невідомих, матеріалів;
− проектування, конструювання, розробка дизайну нового
виробу;
− розробка технологічного процесу виготовлення майбутнь469

ого виробу;
− виготовлення дослідного зразка;
− розробка і оформлення нормативної бази (отримання державного стандарту і т.ін.).
Треба зазначити, що кожна із наведених статей є комплексною,
тобто, до її складу можуть входити трудові витрати (заробітна плата),
відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати (вартість сировини, напівфабрикатів, комплектуючих), а також вартість робіт і послуг, виконаних іншими суб’єктами підприємницької діяльності.
Аналітичний облік витрат на підготовку і освоєння виробництва здійснюється у розрізі конкретних видів продукції.
По факту закінчення комплексу робіт, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції, на підприємстві вирішується
питання щодо списання зазначених витрат на собівартість нового виду
продукції. Списання таких витрат може здійснюватися двома способами: 1) рівномірним; 2) за кошторисними ставками.
Спосіб рівномірного розподілу витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням виробництва продукції, передбачає віднесення
вказаних витрат на витрати виробництва рівними частинами на протязі терміну їх списання, визначеного на підприємстві. Списання витрат на підготовку і освоєння виробництва при використанні
рівномірного способу представимо за допомогою прикладу 1.
Приклад 1.
Витрати на підготовку і освоєння виробництва нового безалкогольного напою на АТ “Ікар” склали 5400 грн. Зазначені витрати
було вирішено списати протягом 24 місяців. Виходячи із цього, сума,
яка повинна буде кожного місяця списуватися із кредиту рахунку 39
“Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво”,
складе: 5400 грн. : 24 місяці=225 грн.
Розподіл витрат, пов’язаних із підготовкою та освоєнням
виробництва продукції при використанні способу кошторисних
ставок, передбачає віднесення вказаних витрат на витрати виробництва пропорційно кошторисної ставки, яка визначається шляхом
ділення таких витрат на запланований випуск нового виду продукції.
Списання витрат на підготовку і освоєння виробництва за умови використання кошторисних ставок показаний на прикладі 2.
Приклад 2.
Витрати на підготовку і освоєння виробництва нового безалкогольного напою на АТ “Ікар” склали 5400 грн. Плановий обсяг виробництва нового виду продукції, на собівартість якого передбачено
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списання вказаних витрат склав за розрахунками 90000 пляшок. Виходячи із цього, списання витрат на підготовку і освоєння виробництва нового напою буде здійснюватись з кредиту рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” у дебет рахунку 23 “Виробництво” у розрахунку 6 копійок на кожну вироблену пляшку до закінчення списання зазначених витрат: 5400 грн.: 90000 пляшок = 0,06 грн.
Треба зазначити, що за умов, коли фактичний обсяг виробництва продукції відстає від запланованого, — на підприємстві може
бути переглянута норма списання витрат на підготовку і освоєння виробництва продукції у сторону її збільшення, виходячи із нового плану обсягу виробництва продукції.
Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” кореспондує:
за дебетом з кредитом рахунків:
20 “Виробничі запаси”
22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
37 “Розрахунки з різними дебіторами”
47 “Забезпечення майбутніх витрат і
платежів”
63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядчиками”
65 “Розрахунки за страхуванням”
66 “Розрахунки за виплатами
працівникам”
68 “Розрахунки за іншими операціями”

за кредитом з дебетом рахунків
23 “Виробництво”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
84 “Інші операційні витрати”
91 “Загальновиробничі витрати”
92 “Адміністративні витрати”
93 “Витрати на збут”
94 “Інші витрати операційної
діяльності”

6.5. Облік загальновиробничих витрат
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” визначено, що до складу загальновиробничих витрат включаються:
− витрати на управлiння виробництвом (оплата працi апарату
управлiння цехами, дiльницями тощо; вiдрахування на соцiальнi заходи й медичне страхування апарату управлiння цехами, дiльницями;
витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць
тощо);
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− амортизацiя основних засобiв загальновиробничого (цехового, дiльничого, лiнiйного) призначення;
− амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого
(цехового, дiльничого, лiнiйного) призначення;
− витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв
загальновиробничого призначення;
− витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи
працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її
надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у
виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй
тощо);
− витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень;
− витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг);
− витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища;
− іншi витрати (внутрiшньозаводське перемiщення матерiалiв, деталей, напiвфабрикатiв, iнструментiв зi складiв до цехiв i
готової продукцiї на склади; нестачi незавершеного виробництва; нестачi i втрати вiд псування матерiальних цiнностей у цехах; оплата
простоїв тощо).
Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами
та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”. Цей рахунок
не застосовується підприємствами торгівлі.
За дебетом рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом — щомісячне, за
відповідним розподілом, списання на рахунки 23 “Виробництво” та
90 “Собівартість реалізації”.
Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат.
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Типову кореспонденцію рахунків по обліку загальновиробничих витрат наведено у табл. 6.1.
Таблиця 6.1.
Типові бухгалтерські проводки по обліку загальновиробничих
витрат
№
п/п

Зміст господарської
операції

1
2
1. Нараховано амортизацію по основних засобах і нематеріальних
активах загальновиробничого
призначення
2. Віднесено виробничі запаси на
загальновиробничі витрати
3. Списані згідно акту малоцінні та
швидкозношувані предмети
загальновиробничого
призначення
4. Оплачені загальновиробничі
витрати із каси підприємства
5. Оплачені загальновиробничі
витрати із розрахункового
рахунку підприємства
6. Списано витрати по відрядженню
на загальновиробничі витрати

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
91 “Загальнови- 13 “Знос
робничі витрати” (амортизація)
необоротних
активів”
91 “Загальнови- 20 “Виробничі
робничі витрати” запаси”
91 “Загальнови- 22 “Малоцінні та
робничі витрати” швидкозношувані предмети”
91 “Загальнови- 30 “Kаса”
робничі витрати”
91 “Загальнови- 31 “Рахунки в
робничі витрати” банках”
91 “Загальнови- 372 “Розрахунки
робничі витрати” з підзвітними
особами”

7. Віднесено частину витрат
майбутніх періодів на
загальновиробничі витрати

91 “Загальнови- 39 “Витрати
робничі витрати” майбутніх
періодів”

8. Проведено нарахування на
заробітну плату до фонду
забезпечення виплати відпусток
9. Віднесено вартість робіт і послуг
підрядників на
загальновиробничі витрати

91 “Загальнови- 471 “Забезпеченробничі витрати” ня виплат
відпусток”
91 “Загальнови- 63 “Розрахунки з
робничі витрати” постачальниками
та
підрядниками”
91 “Загальнови- 65 “Розрахунки
робничі витрати” за страхуванням”

10. Проведено нарахування на
заробітну плату до фондів
соціального спрямування
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Продовження таблиці 6.1.
1
2
11. Нараховано заробітну плату
працівникам загальновиробничого призначення
12. Віднесено на загальновиробничі
витрати вартість робіт і послуг,
виконаних дочірніми
підприємствами
13. Віднесено на загальновиробничі
витрати суми витрат за
елементами (за умови
використання рахунків 8 класу)

14. Списано загальновиробничі
витрати на:
а) виробництво
б) собівартість реалізованої
продукції

тiйнi.

3
4
91 “Загальнови- 66 “Розрахунки
робничі витрати” за виплатами
працівникам”
91 “Загальнови- 685 “Розрахунки
робничі витрати” з іншими
кредиторами”
91 “Загальнови- 80 “Матеріальні
робничі витрати” витрати”
81 “Витрати на
оплату праці”
82 “Відрахування на соціальні
заходи”
83 “Амортизація”
84 “Інші
операційні
витрати”
23 “Виробницт- 91 “Загальново”
виробничі
витрати”
90 “Собівартість 91 “Загальновиреалізації”
робничі витрати”

Загальновиробничi витрати подiляються на змiннi і пос-

До змiнних загальновиробничих витрат належать витрати
на обслуговування i управлiння виробництвом (цехiв, дiльниць), що
змiнюються прямо (або майже прямо) пропорцiйно до змiни обсягу
дiяльностi. Змiннi загальновиробничi витрати розподiляються на
кожен об’єкт витрат з використанням бази розподiлу (годин працi, заробiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат тощо), виходячи з
фактичної потужностi звiтного перiоду.
До постiйних загальновиробничих витрат вiдносяться витрати на обслуговування i управлiння виробництвом, що залишаються незмiнними (або майже незмiнними) при змiнi обсягу дiяльностi.
Постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються на кожен
об’єкт витрат з використанням бази розподiлу (годин працi, заробiтної плати, обсягу дiяльностi, прямих витрат тощо) при нор474

Таблиця 6.2.
Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат
№

Показники

Усього

На
одиницю
бази
розподілу
(1 машиногодина)

2
База розподілу за нормальною
потужністю, машино-години

3

4

5

6

5000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

34000

Х

34000

Х

11000

Х

Х

Х

8000

Х

8000

Х

3000
95000

Х

Х

3000

72000

Х

72000

Х

23000

Х

Х

Х

23000

Х

23000

Х

0

Х

Х

0

п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10.1
10.2

11.
12.
13.
13.1

13.2

Загальновиробничі витрати за
нормальною потужністю, грн.
з них:
змінні
(ряд.3гр.4=ряд.2гр.3:ряд.1гр.3)
постійні
(ряд.5гр.4=ряд.4гр.3:ряд.1гр.3)
База розподілу за фактичною
потужністю, машино-години:
1-й звітний період
2-й звітний період
Фактичні загальновиробничі
витрати, грн.:
1-й звітний період
з них:
змінні
постійні – усього
(ряд.8гр.3–ряд.9гр.3)
у тому числі:
постійні розподілені
(ряд.6гр.3 х ряд.5гр.4)
постійні нерозподілені
(ряд.10гр.3–ряд.10.1гр.3)
2-й звітний період
з них:
змінні
постійні – усього
(ряд.11гр.3–ряд.12гр.3)
у тому числі:
постійні розподілені
(ряд.7гр.3 х ряд.5гр.4), але не
більше суми фактичних
постійних загальновиробничих
витрат
постійні нерозподілені
(ряд.13гр.3–ряд.13.1гр.3)

Включення загальновиробничих
витрат до
собівартості
витрат на
реалізованої
виробництво
продукції
продукції
(рахунок 90
(рахунок 23
“Виробництво”), “Собівартість
реалізації”), грн.
грн.

80000
60000
20000

2000
7000

12
4

45000
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мальнiй потужностi. Нерозподiленi постiйнi загальновиробничi витрати включаються до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї
(робiт, послуг) у перiодi їх виникнення. Загальна сума розподiлених
та нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат не може
перевищувати їх фактичну величину.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюються підприємством.
Приклади розподілу загальновиробничих витрат наведено у
табл. 6.2.
Бухгалтерськими документами, які є підставою для
віднесення витрат до загальновиробничих, виступають:
- по амортизації — “Розрахунок амортизації основних засобів”;
- по виробничих запасах — “Лімітно-забірна картка” (див.
зразок 2.8.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів”(див. зразок 2.7.);
- по малоцінних та швидкозношуваних предметах —
“Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів”
(див. зразок 2.15.);
- грошових коштів — “Видатковий касовий ордер” (див.
зразок 3.3.), виписка банку (див. зразок 3.18.);
- витрат на відрядження — “Звіт про використання коштів,
виданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);
- робіт і послуг підрядників — “Рахунок-фактура (див.
зразок 2.2.)”, “Акт приймання виконаних підрядних робіт”;
- заробітної плати — “Табель обліку використання робочого часу” (див. зразок 5.1.), а також, складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.
Щомісячне списання загальновиробничих витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником
бухгалтерії.
Узагальнення обліку загальновиробничих витрат здійснюється
при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

6.6. Облік витрат основного і незавершеного
виробництва
Для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) використовується рахунок 23 “Виробництво”.
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Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:
- промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;
- підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та
проектно-пошукових робіт;
- підприємств транспорту та зв’язку на надання послуг;
- науково-дослідних підприємств на виконання науководослідних і конструкторських робіт;
- підприємств громадського харчування на випуск власної
продукції;
- підприємств торгівлі, постачання і збуту на здійснення
діяльності з продажу товарів;
- дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;
- інших підприємств та організацій.
За дебетом рахунку 23 “Виробництво” відображаються
прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90).
Аналітичний облік за рахунком 23 “Виробництво” ведеться
за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами
продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та
центрами витрат і відповідальності.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
витрат основного виробництва показано у таблиці 6.3.
В кінці кожного місяця за підписом керівника виробничого
підрозділу до бухгалтерії передається виробничий звіт. У ньому у
розрізі найменувань продукції, яку виробляє зазначений підрозділ,
вказується: кількість відпрацьованого часу працівниками
підрозділу (у людино-годинах і людино-днях); обсяг нарахованої
їм заробітної плати, вартість спожитих виробничих запасів,
кількість і вартість спожитих електроенергії, води, тепла і т.ін.,
вартість списаних на витрати виробництва малоцінних та швидкозношуваних предметів, кількість виробленої і оприбуткованої на
склад готової продукції.
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Таблиця 6.3.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку основного виробництва
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Нараховано амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, які використовуються в підрозділах основного виробництва
2. Витрачено виробничі запаси на
виробництві продукції
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
23 “Вироб- 13 “Знос (амортиництво”
зація) необоротних
активів”

23 “Вироб- 20 “Виробничі
ництво”
запаси”
25 “Напівфабрикати”
Списано і віднесено вартість
23 “Вироб- 22 “Малоцінні та
малоцінних та швидкозношуваних ництво”
швидкозношувані
предметів на витрати основного
предмети”
виробництва
Віднесено на витрати основного
23 “Вироб- 23 “Виробництво”
виробництва вартість робіт і
ництво”
послуг допоміжних виробництв
Віднесено частину витрат,
23 “Вироб- 39 “Витрати
пов’язаних із освоєнням і
ництво”
майбутніх періодів”
підготовкою виробництва на
витрати основного виробництва
Проведено нарахування на
23 “Вироб- 471 “Забезпечення
заробітну плату працівників
ництво”
виплат відпусток”
основного виробництва до фонду
забезпечення виплат відпусток
Віднесено вартість робіт і послуг 23 “Вироб- 63 “Розрахунки з
підрядників на витрати основного ництво”
постачальниками та
виробництва
підрядниками”
Проведено нарахування на
23 “Вироб- 65 “Розрахунки за
заробітну плату працівників
ництво”
страхуванням”
основного виробництва до фондів
соціального спрямування
Нараховано заробітну плату
23 “Вироб- 66 “Розрахунки за
працівникам основного
ництво”
виплатами
виробництва
працівникам”
Віднесено на витрати основного
23 “Вироб- 685 “Розрахунки з
виробництва вартість робіт і
ництво”
іншими
послуг, виконаних дочірніми
кредиторами”
підприємствами

Продовження таблиці 6.3.
1
2
11. Віднесено на витрати основного
виробництва суми витрат за
елементами (за умови
використання рахунків 8 класу)

12. Віднесено загальновиробничі
витрати на витрати основного
виробництва
13. Оприбутковано із основного
виробництва готову продукцію на
склад по собівартості
14. Виявлено і списано із основного
виробництва вартість забракованих
виробів

3
4
23 “Вироб- 80 “Матеріальні
ництво”
витрати”
81 “Витрати на
оплату праці”
82 “Відрахування на
соціальні заходи”
83 “Амортизація”
84 “Інші операційні
витрати”
23 “Вироб- 91 “Загальноництво”
виробничі витрати”
26 “Готова 23 “Виробництво”
продукція”
24 “Брак у
виробництві”

23 “Виробництво”

Разом із виробничим звітом до бухгалтерії також подаються і всі первинні документи, які стали підставою для відображення в ньому тієї чи іншої інформації, зокрема: “Табель обліку
робочого часу” (див. зразок 5.1.), “Наряд на відрядну роботу” (див.
зразки 5.2 і 5.3.), “Накладна — вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.), “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.), “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.) на передачу готової продукції із
цеху на склад і т.ін.
Дані виробничого звіту опрацьовуються бухгалтером, який
відповідає за ділянку облікової роботи по обліку витрат виробництва і
в подальшому переносяться до розділу ІІ Відомості 5-М при спрощеній формі обліку (див. додаток А 5), або до книги обліку витрат виробництва при журнально-ордерній формі обліку, з якої узагальнені
дані в цілому по рахунку 23 переносяться до журналу-ордеру №5. За
умови використання автоматизованої форми бухгалтерського обліку
дані виробничого звіту переносяться на магнітні носії ЕОМ безпосередньо працівниками бухгалтерії або керівником (обліковцем) виробничого підрозділу (у первинному підрозділі або на спеціально відведених для цього автоматизованих робочих місцях у бухгалтерії).
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Треба зауважити, що не на всі статті витрат по основному виробництву є можливість отримати інформацію із виробничого звіту. Так, документальним підтвердженням для включення витрат за конкретний місяць до книги обліку виробництва, або
Відомості 5-М (розділ ІІ) по основному виробництву виступають:
по статті “Відрахування на соціальні заходи” — розрахунок бухгалтерії, по статті “Амортизація” — форма 0З-14 “Розрахунок
амортизації основних засобів (для промислових підприємств)”, по
статті “Роботи і послуги” — “Рахунок-фактура” на суму виконаних
робіт для основного виробництва підрядниками, по статті “Витрати майбутніх періодів” — розрахунок бухгалтерії.
Собівартість одиниці виробленої продукції розраховується шляхом ділення виробничих витрат на кількість виробленої готової продукції у вказаному звітному періоді.
Варто зазначити, що по субрахунку “Основне виробництво” рахунку 23 “Виробництво” на кінець місяця може бути дебетовий залишок (сальдо) в сумі незавершеного виробництва.
Незавершене виробництво являє собою продукцію, роботи
і послуги, які не пройшли всіх стадій технологічного процесу і, як
наслідок, є недоукомплектованими або такими, що не пройшли
відповідного технічного контролю.
Важливість визначення обсягів незавершеного виробництва зумовлена необхідністю розмежування здійснених витрат
того чи іншого підрозділу підприємства з метою визначення фактичної собівартості виробленої продукції.
Наявність на підприємстві незавершеного виробництва та
його розміри залежать від характеру, структури, технології виробництва. Варто відмітити, що значні обсяги незавершеного виробництва характерні для машинобудівної, деревообробної, легкої
промисловості. Поряд з тим, на підприємствах видобувної промисловості, енергетиці незавершене виробництво взагалі відсутнє.
З метою визначення обсягів незавершеного виробництва в
натуральному і вартісному вираженні на перше число кожного
місяця проводиться його інвентаризація. Проведення інвентаризації покладається на спеціально створену для цього на початку року комісію, склад якої затверджується наказом по підприємству.
Треба зауважити, що до складу незавершеного виробництва не входять:
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сировина, матеріали і напівфабрикати, які були отримані
виробничим підрозділом, але обробка яких на кінець місяця не була розпочата;
- комплектуючі (деталі, вузли, агрегати), які були отримані,
але на кінець місяця не пройшли ні однієї технологічної
ланки, передбаченої для даного виробничого підрозділу;
- забраковані як готові вироби, так і матеріали, сировина,
деталі, комплектуючі, які були забраковані в процесі роботи з ними.
Результати проведення інвентаризації оформляються за допомогою “Інвентаризаційного опису незавершеного виробництва”,
дані якого засвідчуються підписами всіх членів комісії. Залишки
виробів, вузлів, деталей і т.ін. зазначаються в інвентаризаційному
описі у розрізі калькуляційних статей: сировини і матеріалів, основної і додаткової заробітної плати. Kінцева оцінка обсягів незавершеного виробництва проводиться у бухгалтерії підприємства за
умов включення до його складу, в залежності від обсягів заробітної плати по закінчених і незакінчених виробах відрахувань
на соціальні заходи та загальновиробничих витрат.
Якщо визначення незавершеного виробництва співпадає із
закінченням звітного періоду (кварталу), то його обсяги будуть
відображені у розділі 2 Активу Балансу у статті “Незавершене виробництво”.
-

6.7. Собівартість продукції та методи
її калькулювання
Одним із найважливіших завдань бухгалтерського обліку є
визначення собівартості продукції. Собівартість продукції, робіт та
послуг складається із спожитих у процесі виробництва виробничих
запасів, сировини, енергії, основних засобів (у вигляді їх зносу), трудових ресурсів (у вигляді заробітної плати), а також інших витрат,
пов’язаних із їх виробництвом. Виходячи із вказаного можна зазначити, що собівартість продукції являє собою грошовий вираз витрат на її виробництво.
Собівартість продукції (робіт та послуг) визначається відношенням витрат, пов’язаних з її виробництвом до кількості виробле481

ної продукції (виконаних робіт або наданих послуг) протягом облікового періоду. Визначення собівартості за результатами роботи
підприємства дає змогу дослідити динаміку її зміни у сторону
збільшення або зменшення на протязі певного періоду, а також проаналізувати її структуру у розрізі статей калькуляції. Чим нижчою є
собівартість продукції (робіт і послуг), тим міцнішою є позиція
підприємства на споживчому ринку, тим більше у нього є аргументів
у боротьбі за споживача. Таким чином можна ствердити, що
собівартість є також і якісним показником, який відображає ступінь
організації виробничого процесу та ефективність діяльності
підприємства в цілому.
Враховуючи особливість обліку калькулювання собівартості
продукції (робіт і послуг) в різних галузях економіки, відповідним
галузевим міністерствам і відомствам України надане право щодо
врегулювання зазначеного питання шляхом затвердження
відповідного інструктивного забезпечення для його використання на
підприємствах.
Виходячи із того, які витрати враховуються при визначенні собівартості, виділяються наступні її види:
− виробнича собівартість, яка розраховується шляхом додавання до прямих виробничих витрат, пов’язаних із виробництвом
продукції, виконання робіт і наданням послуг, частини загальновиробничих витрат по організації і управлінню виробництвом;
− повна собівартість, яка розраховується шляхом додавання до виробничої собівартості частини адміністративних витрат
підприємства, а також витрат на збут;
− маржинальна собівартість, яка розраховується шляхом
включення до її складу при підрахунку лише прямих змінних витрат
(заробітна плата, сировина) і в той же час без урахування прямих
постійних витрат (амортизація, орендна плата і т.ін.) конкретного виробничого підрозділу підприємства.
Варто зазначити, що маржинальна собівартість в практиці роботи підприємств використовується, як правило, з метою визначення
мінімально допустимої ціни на продукцію, роботи і послуги, що реалізуються.
В залежності від сукупності підприємств, по яких визначається собівартість, виділяють наступні її види:
− індивідуальна собівартість, яка розраховується за показниками виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг
окремо взятого підприємства;
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− середньогалузева собівартість, яка розраховується як
середньоарифметична із сукупності індивідуальних собівартостей
виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг
підприємств окремо взятої галузі економіки.
Сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво, а також економічних розрахунків з метою визначення
собівартості продукції, робіт і послуг являє собою метод калькулювання (визначення собівартості). Метод калькулювання залежить від
організації і технології виробництва, а також визначених на
підприємстві центрів витрат, по яких здійснюється узагальнення
інформації про витрачені ресурси.
В залежності від організації і технології виробництва, а
також виду продукції, яка виробляється, на промислових
підприємствах використовуються такі методи калькулювання:
1) попередільний (попроцесний) метод;
2) позамовний метод;
Попередільний метод включає в себе два варіанти:
а) однопередільний;
б) багатопередільний.
Однопередільний метод характеризується тим, що виготовлення продукції від першої операції до останньої складає єдине ціле.
Прикладом застосування такого методу може бути хлібопекарна промисловість, де і заміс тіста для випічки, випічка і за потребою пакування готових виробів здійснюється в одному цеху (переділі), по якому і здійснюється остаточне калькулювання собівартості виробленої
продукції.
Багатопередільний метод характеризується тим, що виготовлення кінцевого продукту поділено на підприємстві на ряд технологічних процесів, які являють собою переділи, результатом кожного
з яких є отримання напівфабрикатів, деталей, вузлів або комплектів.
Готовий виріб, який включає в себе деталі, вузли, комплекти (результати попередніх переділів), отримують наприкінці останнього переділу. Прикладом застосування багатопередільного методу може бути завод по виробництву автомобільних двигунів. Так, залежно від
технологічних можливостей, в одному цеху заводу можуть виготовлятися і здійснюватися калькуляція собівартості блоків для двигунів,
в іншому — колінчатих валів і т.ін. В подальшому комплектуючі за
собівартістю виробництва по переділах передаються до кінцевого переділу (цеху комплектації), де і здійснюється завершальна комплектація готового виробу (двигуна).
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Позамовний метод калькулювання собівартості характеризується тим, що об’єктами для здійснення калькуляції з метою визначення собівартості продукції виступають окремі, виконані на замовлення вироби, роботи або надані послуги (ательє індпошиву, станція
технічного обслуговування автомобілів і т. ін.).
З метою виявлення відхилень фактичних витрат від нормативних, а також для запобігання здійснення надмірних витрат,
пов’язаних із виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням
послуг, — використовується нормативний метод калькулювання
собівартості. Підставою для визначення фактичної собівартості є
нормативна калькуляція, яка складається на початку року на кожний
вид продукції, робіт і послуг на підставі затверджених норм на витрати сировини, матеріалів, оплати праці та інших витрат у розрізі
статей калькуляції.
При використанні цього методу дуже важливим є формування собівартості на основі документування відхилень від затверджених норм. Співставленням фактичних витрат на виробництво одиниці продукції із нормативними (стандартними) витратами забезпечується пошук і аналіз відхилень, які відбулися як в сторону
збільшення, так і зменшення витрат. Для реалізації поставленого завдання відхилення від норм узагальнюються в обліку у розрізі причин і винних осіб та слугують підставою для прийняття
керівництвом відповідних рішень. Забезпечення аналізу відхилень, а
також усунення їх негативного впливу на формування собівартості
має тісний зв’язок із оперативністю обліку і вчасністю подачі необхідної інформації апарату управління підприємством. В залежності від характеру і технологічних особливостей виробництва
інформація про відхилення може надходити і аналізуватися за
довільний проміжок часу (за кожен день, за кожну неділю або декаду
місяця і т. ін.).
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Розділ 7.

Облік витрат діяльності
В розділі розглядаються наступні питання:
7.1. Облік операційних витрат
7.1.1. Облік адміністративних витрат
7.1.2. Облік витрат на збут
7.1.3. Облік інших операційних витрат
7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності
7.2.1. Облік фінансових витрат
7.2.2. Облік втрат від участі в капіталі
7.2.3. Облік інших витрат
7.3. Облік надзвичайних витрат

7.1. Облік операційних витрат
Витрати, пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг),
подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.

7.1.1. Облік адміністративних витрат
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” визначено, що до адмiнiстративних витрат вiдносяться такi загальногосподарськi витрати, спрямованi на обслуговування та управлiння пiдприємством:
- загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати
на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати тощо);
- витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого загальногосподарського персоналу;
- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних
необоротних активiв загальногосподарського використання (операцiйна оренда, страхування майна, амортизацiя, ремонт, опалення,
освiтлення, водопостачання, водовiдведення, охорона);
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- винагороди за професiйнi послуги (юридичнi, аудиторськi,
з оцiнки майна тощо);
- витрати на зв’язок (поштовi, телеграфнi, телефоннi, телекс,
факс тощо);
- амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання;
- витрати на врегулювання спорiв у судових органах;
- податки, збори та iншi передбаченi законодавством обов’язковi платежi (крiм податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, що включаються до виробничої собiвартостi продукцiї, робiт, послуг);
- плата за розрахунково-касове обслуговування та iншi послуги банкiв;
- iншi витрати загальногосподарського призначення.
На рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
За дебетом рахунку 92 “Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом —
списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.
Типова кореспонденція рахунків по обліку адміністративних
витрат наведена у табл. 7.1.

Таблиця 7.1.
Кореспонденції рахунків по обліку адміністративних витрат
№
Зміст господарської операції
п/п
1
2
1. Нараховано амортизацію по
основних засобах і
нематеріальних активах
адміністративного призначення
2. Віднесено виробничі запаси на
адміністративні витрати
3. Списані малоцінні та
швидкозношувані предмети
адміністративного призначення
4. Оплачені адміністративні витрати
із каси підприємства
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
92 “Адміністра- 13 “Знос (амортитивні витрати” зація) необоротних
активів”
92 “Адміністра- 20 “Виробничі
тивні витрати” запаси”
92 “Адміністра- 22 “Малоцінні та
тивні витрати” швидкозношувані
предмети”
92 “Адміністра- 30 “Kаса”
тивні витрати”

Продовження таблиці 7.1.
1
2
3
4
5. Оплачені адміністративні витрати 92 “Адміністра- 31 “Рахунки в
із розрахункового рахунку
тивні витрати” банках”
підприємства
6. Списано витрати по відрядженню 92 “Адміністра- 372 “Розрахунки з
на адміністративні витрати
тивні витрати” підзвітними
особами”
7. Віднесено частину витрат
92 “Адміністра- 39 “Витрати
майбутніх періодів на
тивні витрати” майбутніх
адміністративні витрати
періодів”
8. Проведено нарахування на
92 “Адміністра- 471“Забезпечення
заробітну плату до фонду
тивні витрати” виплат відпусток”
забезпечення виплати відпусток
9. Віднесено вартість робіт і послуг 92 “Адміністра- 63“Розрахунки з
підрядників на адміністративні
тивні витрати” постачальниками
витрати
та підрядниками
10. Проведено нарахування на
92 “Адміністра- 65“Розрахунки за
заробітну плату до фондів
тивні витрати” страхуванням”
соціального спрямування
11. Нараховано заробітну плату
92 “Адміністра- 66“Розрахунки за
працівникам адміністративного тивні витрати” виплатами
персоналу
працівникам”
12. Віднесено на адміністративні
92 “Адміністра- 685 “Розрахунки з
витрати вартість робіт і послуг, тивні витрати” іншими кредитовиконаних дочірними
рами”
підприємствами
13. Віднесено на адміністративні
92 “Адміністра- 80 “Матеріальні
витрати суми витрат за
тивні витрати” витрати”
елементами (за умови викорис81 “Витрати на
тання рахунків 8 класу)
оплату праці”
82 “Відрахування
на соціальні
заходи”
83 “Амортизація”
84 “Інші операційні витрати”
14. Списано адміністративні витрати 791 “Результат 92 “Адміністна фінансові результати
операційної
ративні витрати”
діяльності”
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Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат, виступають:
- по амортизації — “Розрахунок амортизації основних засобів”;
- по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на
списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок
2.15.);
- грошових коштів — “Видатковий касовий ордер” (див.
зразок 3.3.), виписка банку (див. зразок 3.18.);
- витрат на відрядження — “Звіт про використання коштів,
наданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);
- заробітної плати — “Табель обліку використання робочого
часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.
Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за
допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.
Узагальнення обліку адміністративних витрат здійснюють при
журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

7.1.2. Облік витрат на збут
Витрати на збут включають витрати, пов’язанi з реалiзацiєю
(збутом) продукцiї (товарiв, робiт, послуг), а саме:
- витрати пакувальних матерiалiв для затарювання готової
продукцiї на складах готової продукцiї;
- витрати на ремонт тари;
- оплата працi та комiсiйнi винагороди продавцям, торговим
агентам та працiвникам пiдроздiлiв, що забезпечують збут;
- витрати на рекламу та дослiдження ринку (маркетинг);
- витрати на передпродажну пiдготовку товарiв;
- витрати на вiдрядження працiвникiв, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, пов’язаних зi збутом продукцiї, товарiв,
робiт, послуг (операцiйна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт,
опалення, освiтлення, охорона);
- витрати на транспортування, перевалку i страхування готової продукцiї (товарiв), транспортно-експедицiйнi та iншi послуги,
пов’язанi з транспортуванням продукцiї (товарiв) вiдповiдно до умов
договору (базису) поставки;
- витрати на гарантiйний ремонт i гарантiйне обслуговування;
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послуг.

-

iншi витрати, пов’язанi зi збутом продукцiї, товарiв, робiт,

На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат,
пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,
робіт і послуг.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат на
збут, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.
До витрат на збут, зокрема, належать витрати пакувальних
матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору,
витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комісійні
продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту
продукції, товарів, робіт і послуг.
Типова кореспонденція рахунків по обліку витрат на збут наведена у табл. 7.2.
Таблиця 7.2.
Кореспонденції рахунків по обліку витрат на збут
№
Зміст господарської операції
п/п
1
2
1. Нараховано амортизацію по
основних засобах торгівельного
призначення
2. Віднесено до витрат на збут
вартість пакувальних матеріалів
3. Передано в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети торгівельного призначення
4. Витрати по відрядженню
віднесено до витрат на збут

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
93 “Витрати на 13 “Знос (аморзбут”
тизація) необоротних активів”
93 “Витрати на 20 “Виробничі
збут”
запаси”
93 “Витрати на 22“Малоцінні та
збут”
швидкозношувані предмети”
93 “Витрати на 372 “Розрахунки
збут”
з підзвітними
особами”
5. Віднесено частину витрат майбут- 93 “Витрати на 39 “Витрати майніх періодів до витрат на збут
збут”
бутніх періодів”
(оренда торгівельного
приміщення)
6. Проведено нарахування на
93 “Витрати на 471 “Забезпезаробітну плату працівників збуту збут”
чення виплат
до фонду забезпечення виплат
відпусток”
відпусток
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1
2
7. Проведено нарахування на заробітну плату працівників збуту до
фондів соціального спрямування
8. Нараховано заробітну плату
працівникам збуту

Продовження таблиці 7.2.

3
93 “Витрати на
збут”

4
65 “Розрахунки
за страхуванням”

93 “Витрати на
збут”

66 “Розрахунки
за виплатами
працівникам”
685“Розрахунки
з іншими
кредиторами”
80 “Матеріальні
витрати”
81 “Витрати на
оплату праці”
82 “Відрахування на соціальні
заходи”
83 “Амортизація”
84 “Інші операційні витрати”
93 “Витрати на
збут”

9. Віднесено витрати по рекламі до 93 “Витрати на
витрат на збут
збут”
10. Віднесено до витрат на збут суми 93 “Витрати на
витрат за елементами (за умови збут”
використання рахунків 8 класу)

11. Списано витрати на збут на
фінансові результати

791 “Результат
операційної
діяльності”

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають:
- по амортизації — “Розрахунок амортизації основних засобів”;
- по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на
списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок
2.15.);
- грошових коштів — “Видатковий касовий ордер” (див.
зразок 3.3.), виписка банку (див. зразок 3.18.);
- витрат на відрядження — “Звіт про використання коштів,
наданих на відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.);
- заробітної плати — “Табель обліку використання робочого
часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість.
Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.
Для узагальненого обліку витрат на збут використовують
журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при спрощеній формі обліку — розділ ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).
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7.1.3. Облік інших операційних витрат
До iнших операцiйних витрат включаються:
- витрати на дослiдження та розробки вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 “Нематерiальнi активи”;
- собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, яка для цiлей
бухгалтерського облiку визначається шляхом перерахунку iноземної
валюти в грошову одиницю України за курсом Нацiонального банку
України на дату продажу iноземної валюти, плюс витрати, пов’язанi
з продажем iноземної валюти;
- собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв, яка для
цiлей бухгалтерського облiку складається з їх облiкової вартостi та
витрат, пов’язаних з їх реалiзацiєю;
- сума безнадiйної дебiторської заборгованостi та вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв;
- втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (тобто вiд змiни
курсу валюти за операцiями, активами i зобов’язаннями, що
пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства);
- втрати вiд знецiнення запасiв;
- нестачi й втрати вiд псування цiнностей;
- визнанi штрафи, пеня, неустойка;
- витрати на утримання об’єктiв соцiально-культурного призначення;
- iншi витрати операцiйної дiяльностi.
На рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності” ведеться
облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках 90 “Собівартість реалізації”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”.
Рахунок 94 “Інші витрати операційної діяльності” має
такі субрахунки:
940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості
активів, які обліковуються за справедливою вартістю”;
941 “Витрати на дослідження і розробки”;
942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”;
943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”;
944 “Сумнівні та безнадійні борги”;
945 “Втрати від операційної курсової різниці”;
946 “Втрати від знецінення запасів”;
947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”;
948 “Визнані штрафи, пені, неустойки”;
949 “Інші витрати операційної діяльності”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за
кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.
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На субрахунку 940 “Витрати від первісного визнання та від
зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою
вартістю” узагальнюється інформація про витрати від первісного
визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за
справедливою вартістю, зокрема витрати від первісного визнання
сільськогосподарської продукції і біологічних активів та від зміни
справедливої вартості біологічних активів, які визначені відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”.
На субрахунку 941 “Витрати на дослідження і розробки”
ведеться облік витрат, пов’язаних з дослідженнями та розробками,
що здійснює підприємство у відповідності із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”.
На субрахунку 942 “Собівартість реалізованої іноземної
валюти” відображається балансова вартість реалізованої іноземної
валюти на дату її реалізації.
На субрахунку 943 “Собівартість реалізованих виробничих
запасів” ведеться облік собівартості реалізованих виробничих запасів
(сировини, матеріалів, відходів тощо) і необоротніх активів та груп
вибуття, утримуваних для продажу.
На субрахунку 944 “Сумнівні та безнадійні борги” узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість.
На субрахунку 945 “Втрати від операційної курсової
різниці” ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями операційної
діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 946 “Втрати від знецінення запасів” ведеться
облік втрат, пов’язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” і 27
“Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”.
На субрахунку 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” ведеться облік нестач грошових коштів та інших цінностей і
втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження, та реалізації. Балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 “Списані активи”.
На субрахунку 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” ведеться облік визнаних економічних санкцій за невиконання
підприємством законодавства та умов договорів.
На субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності”
узагальнюється інформація про такі витрати операційної діяльності,
які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 “Інші
витрати операційної діяльності”, зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів,
будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та
культурного призначення тощо.
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Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону
України “Про страхування”, на цьому субрахунку узагальнюють
інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у
централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для
забезпечення виконання зобов’язань щодо окремих видів
обов’язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші,
ніж резерв незароблених премій, які формуюються у випадках,
передбачених чинним законодавством.
Типова кореспонденція рахунків по обліку інших операційних витрат наведена у табл. 7.3.
Таблиця 7.3.
Кореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку
інших операційних витрат
№
п/п

Зміст господарської операції

1
2
1 Відображене перевищення фактичних витрат на виробництво
поточних біологічних активів над
сумою витрат віднесених протягом року.

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит

3
940 “Витрати від
первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю“
2. Відображено витрати підприємс- 941 “Витрати на
тва на дослідження та розробки, а дослідження та
також на утримання об’єктів со- розробки“.
ціально-культурного спрямування
949 “Інші витрати операційної
діяльності”

4
23 "Виробництво"

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”
20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
26 “Готова продукція”
28 “Товари”
63 “Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
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Продовження таблиці 7.3.
1

2

3

3. Відображено вартість
942 “Собіварреалізованої іноземної валюти на тість реалізовадату її реалізації
ної іноземної
валюти”
4. Списано собівартість
943 “Собіварреалізованих виробничих
тість реалізовазапасів і малоцінних та
них виробничих
швидкозношуваних предметів
запасів”

4
65 “Розрахунки за
страхуванням”
66 “Розрахунки за
виплатами
працівникам”
та інші
33 “Інші кошти”

20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані предмети”
5. Створено резерв сумнівних боргів 944 “Сумнівні та 38 “Резерв
по розрахунках із дебіторами
безнадійні борги” сумнівних
боргів”
6. Відображено втрати від
945 “Втрати від 36 “Розрахунки з
операційних курсових різниць в операційної
покупцями та
результаті зміни курсу гривні до курсової різниці” замовниками”
іноземної валюти (від’ємної
63 “Розрахунки з
курсової різниці)
постачальниками
та підрядниками”
68 “Розрахунки
за іншими
операціями”
7. Відображено суму уцінки
946 “Втрати від 20 “Виробничі
(знецінення) запасів
знецінення
запаси”
запасів”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані предмети”
25 “Напівфабрикати”
26 “Готова
продукція”
28 “Товари”
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Продовження таблиці 7.3.
1
2
3
4
8. Списано суму нестач грошових
947 “Нестачі і
10 “Основні закоштів і матеріальних цінностей, втрати від псу- соби”(залишкова
що підлягають врегулюванню
вання цінностей” вартість)
30 “Kаса”
20 “Виробничі
запаси”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані предмети”
25 “Напівфабрикати”
26 “Готова продукція”
28 “Товари”
9. Відображено суми вжитих еконо- 948 “Визнані
36 “Розрахунки з
мічних санкцій за невиконання
штрафи, пені,
покупцями та
підприємством законодавства та неустойки”
замовниками”
умов договорів
63 “Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
64 “Розрахунки
за податками й
платежами”
65 “Розрахунки
за страхуванням”
10. Віднесено до інших витрат опе- 94 “Інші витрати 80 “Матеріальні
раційної діяльності суми витрат операційної
витрати”
за елементами (за умови викорис- діяльності”
81 “Витрати на
тання рахунків 8 класу)
оплату праці”
82 “Відрахування
на соціальні заходи”
83 “Амортизація”
84 “Інші операційні витрати”
11. Списано інші витрати операційної 791 “Результат 94 “Інші витрати
діяльності на фінансові результа- операційної
операційної
ти
діяльності”
діяльності”
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Первинними документами, які використовуються для
відображення інших операційних витрат виступають:
- по основних засобах — “Розрахунок амортизації основних засобів”, “Інвентаризаційний опис основних засобів” (див. зразок 1.10.);
- по виробничих запасах — “Лімітно-забірна картка” (див.
зразок 2.8.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення)
матеріалів (див. зразок 2.7.)”, “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” (див. зразок 2.19.);
- по малоцінних та швидкозношуваних предметах — “Акт на
списання малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок
2.15.);
- грошових коштів — “Видатковий касовий ордер” (див.
зразок 3.3.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Акт інвентаризації
наявності грошових засобів” (див. зразок 3.7.);
- заробітної плати — “Табель обліку використання робочого
часу” (див. зразок 5.1.), а також складена на його підставі “Розрахунково-платіжна відомість”.
Щомісячне списання інших витрат операційної діяльності на
результати від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.
Для синтетичного обліку інших витрат операційної діяльності при журнально-ордерній формі обліку використовується журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку — розділ ІІ Відомості
5-М (див. дод. А5).

7.2. Облік витрат іншої звичайної діяльності
Окрім операційної діяльності, підприємства здійснюють також іншу звичайну діяльність. Витрати іншої звичайної діяльності
включають в себе:
- дії підприємства, які призводять до змін у структурі власного
і позикового капіталу, в результаті яких виникають фінансові витрати;
- отримання підприємством збитків від участі в капіталі
інших підприємств;
- витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім
фінансових витрат), але не пов’язані безпосередньо із виробництвом
або реалізацією продукції, робіт, послуг.

7.2.1. Облік фінансових витрат
До фiнансових витрат вiдносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облiгацiями випущеними, за
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фiнансовою орендою тощо) та iншi витрати пiдприємства, пов’язанi iз
запозиченнями (крім фінансових витрат, які включаються до
співартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”).
На рахунку 95 “Фінансові витрати” ведеться облік витрат на
проценти та інших витрат підприємства, пов’язаних із запозиченями.
Рахунок 95 “Фінансові витрати” має такі субрахунки:
951 “Відсотки за кредит”;
952 “Інші фінансові витрати”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за
кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати” а також на
рахунки обліку витрат з придбання, будівництва, створення,
виготовлення, виробництва, вирощування і доведення кваліфікаційного
активу до стану, у якому він придатний для використання із
заплановоною метою або продажу, відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”.
На субрахунку 951 “Відсотки за кредит” ведеться облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.
На субрахунку 952 “Інші фінансові витрати” ведеться облік
витрат, пов’язаних із залученням позикового капіталу, зокрема витрат,
пов’язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім
банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.
Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових витрат
наведена у табл. 7.4.
Таблиця 7.4.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку
фінансових витрат
№
Зміст господарської операції
п/п
1
2
1. Нараховано відсотки за
користування банківським
кредитом
2. Сплачено банку відсотки за
користування кредитом

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
951 “Відсотки за 684“Розрахунки
кредит”
за нарахованими
відсотками”
684 “Розрахунки 31 “Рахунки в
за нарахованими банках”
відсотками”
3. Нараховано відсотки по векселю, 952 “Інші фінан- 684 “Розрахунки
який видано постачальнику
сові витрати”
за нарахованими
відсотками”
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Продовження табл. 7.4.
1
2
4. Відображено витрати, які пов’язані із залученням позикового
капіталу (витрати, пов’язані із
випуском, утриманням та обігом
власних цінних паперів)
5. Відображено заборгованість за
відсотками за користування
об’єктом, отриманим у фінансову
оренду
6. Відображено премію за
фінансовою інвестицією
7. Списано фінансові витрати на
фінансові результати

3
4
952 “Інші фінан- 31 “Рахунки в
сові витрати”
банках”

952 “Інші
фінансові
витрати”

684 “Розрахунки
за нарахованими
відсотками”

952 “Інші
фінансові
витрати”
792 “Результат
фінансових
операцій”

30 “Каса”
31 “Рахунки в
банках”
95 “Фінансові
витрати”

Документальним підтвердженням здійснення фінансових
витрат виступають: договір на отримання кредиту у банку, виписка
банку (див. зразок 3.18.), яка засвідчує сплату відсотків.
Щомісячне списання фінансових витрат на результати фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку),
оформленої працівниками бухгалтерії.
Узагальнення даних по обліку фінансових витрат
здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі
ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

7.2.2 Облік втрат від участі в капіталі
Втрати вiд участi в капiталi є збитками вiд iнвестицiй в
асоцiйованi, дочiрнi або спiльнi пiдприємства, якi облiковуються за
методом участi в капiталi.
На рахунку 96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік
втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності
підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.
Рахунок 96 “Втрати від участі в капіталі” має такі субрахунки:
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961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства”;
962 “Втрати від спільної діяльності”;
963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних втрат, за
кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.
На субрахунку 961 “Втрати від інвестицій в асоційовані
підприємства” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема
внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків або
зменшення власного капіталу асоційованих підприємств внаслідок
інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
На субрахунку 962 “Втрати від спільної діяльності” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання
спільними підприємствами збитків або зменшення їх власного
капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та
інвестицій тощо).
На субрахунку 963 “Втрати від інвестицій в дочірні
підприємства” ведеться облік втрат, пов’язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема
внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків або зменшення їх власного капіталу внаслідок інших подій (переоцінка необоротних активів та інвестицій тощо).
Типова кореспонденція рахунків по обліку втрат від участі в
капіталі інших підприємств представлена у табл. 7.5.
Таблиця 7.5.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку втрат від
участі в капіталі
№
п/п

Зміст господарської
операції

1
2
1. Відображено втрати, які пов’язані
із зменшенням частки підприємства в чистих активах асоційованих
підприємств внаслідок отримання
ними збитків, або зменшення влас
ного капіталу асоційованих підпри-

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
961 “Втрати від
інвестицій в
асоційовані
підприємства”

4
141 “Інвестиції
пов’язаним
сторонам за
методом обліку
участі в капіталі”
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Продовження таблиці 7.5.
1

2
ємств (переоцінки необоротних
активів та інвестицій тощо)

3

4

2. Відображено втрати, які пов’язані 962 “Втрати від
із зменшенням частки підприємст- спільної
ва в чистих активах спільних під- діяльності”
приємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу спільних підприємств
(переоцінки необоротних активів
та інвестицій тощо)

141 “Інвестиції
пов’язаним
сторонам за
методом обліку
участі в капіталі”

3. Відображено втрати, які пов’язані
із зменшенням частки підприємства в чистих активах дочірніх підприємств внаслідок отримання ними збитків, або зменшення власного капіталу дочірніх підприємств
(переоцінки необоротних активів
та інвестицій тощо)

963 “Втрати від
інвестицій в
дочірні
підприємства”

141 “Інвестиції
пов’язаним
сторонам за
методом обліку
участі в капіталі”

4. Списано втрати від участі в
капіталі на фінансові результати

792 “Результат 96 “Втрати від
фінансових
участі в капіталі”
операцій”

Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі представлено
у таблиці 7.6.
Відображення сум визначених втрат від участі в капіталі в даних бухгалтерського обліку інвестора здійснюється на підставі
звітності об’єкта інвестування та здійснених на її підставі відповідних розрахунків інвестором, які оформляються у вигляді бухгалтерських довідок (розрахунків).
Для узагальнюючого обліку втрат від участі в капіталі використовують журнал-ордер №4, а при спрощеній формі обліку —
розділ ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).
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Розрахунок втрат від участі в капіталі
Назва спільного,
асоційованого чи
дочірнього
підприємства
1

Таблиця 7.6.

Частка в капіталі
Сума збитку спіль(відсоток голосів)
ного, асоційованого Втрати від
спільного, асоційочи дочірнього
участі в
ваного чи дочірнього
підприємства у
капіталі
підприємства, що
звітному періоді (тис. грн.)
належить підприємству
(тис. грн.)
2

3

4

Підприємство1

30

15000

4500*

Підприємство2

25

9000

2250*

Разом

Х

24000

6750

* Але не більше балансової вартості фінансових інвестицій.

7.2.3. Облік інших витрат
До складу iнших витрат включаються витрати, якi виникають
пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не
пов’язанi безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг). До таких витрат належать:
- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй (балансова
вартiсть та витрати, пов’язанi з реалiзацiєю фiнансових iнвестицiй);
- собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв (залишкова
вартiсть та витрати, пов’язанi з реалiзацiєю необоротних активiв);
- собiвартiсть реалiзованих майнових комплексiв;
- втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць;
- сума уцiнки необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй;
- витрати на лiквiдацiю необоротних активiв (розбирання, демонтаж тощо);
- залишкова вартiсть лiквiдованих (списаних) необоротних
активiв;
- iншi витрати звичайної дiяльностi.
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На рахунку 97 “Інші витрати” ведеться облік витрат, що
виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з виробництвом або реалізацією основної
продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності.
За дебетом субрахунків 971-977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові
результати”.
Рахунок 97 “Інші витрати” має такі субрахунки:
971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій”;
972 “Втрати від зменшення корисності активів”;
973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів”;
974 “Втрати від неопераційних курсових різниць”;
975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”;
976 “Списання необоротних активів”;
977 “Інші витрати звичайної діяльності”.
На субрахунку 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” відображається балансова вартість реалізованих
фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати,
пов’язані з їх реалізацією.
На субрахунку 972 “Втрати від зменшення корисності
активів” відображаються втрати від зменшення корисності
активів.
Втрати від зменшення корисності активів визнаються
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28
“Зменшення корисності активів”.
На субрахунку 973 “Собівартість реалізованих майнових комплексів” відображається балансова (залишкова) вартість
реалізованих майнових комплексів (на дату їх реалізації) та інші
витрати, пов’язані з їх реалізацією.
На субрахунку 974 “Втрати від неопераційних курсових
різниць” відображаються втрати за активами й зобов’язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.
На субрахунку 975 “Уцінка необоротних активів і
фінансових інвестицій” відображається сума знецінення (уцінки)
необоротних активів і фінансових інвестицій.
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На субрахунку 976 “Списання необоротних активів”
відображається залишкова вартість списаних необоротних активів
та витрати, пов’язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).
На субрахунку 977 “Інші витрати звичайної діяльності” відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не
знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 “Інші
витрати”.

Типова кореспонденція рахунків по обліку інших витрат
наведена у табл. 7.7.
Таблиця 7.7.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку інших витрат
№
п/п

Зміст господарської
операції

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит

1
2
3
1. Відображено вартість
971 “Собівартість
реалізованих фінансових реалізованих
інвестицій
фінансових
інвестицій”

4
14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
35 “Поточні
фінансові інвестиції”

10 “Основні засоби”
11 “Інші необоротні
матеріальні активи”
12 “Нематеріальні
активи”
3. Відображено залишкову 973 “Собівартість 10 “Основні засоби”
вартість реалізованих
реалізованих маймайнових комплексів
нових комплексів”
4. Відображено втрати за
974 “Втрати від
31 “Рахунки в банках”
активами й зобов’язання- неопераційних
34 “Kороткострокові
ми неопераційної діяль- курсових різниць” векселі одержані”
ності підприємства від
68 “Розрахунки за
зменшення курсу гривні
іншими операціями”
до іноземної валюти
2. Відображено втрати від
зменшення корисності
активів

972 “Втрати від
зменшення
корисності
активів”

5. Відображено суму
знецінення (уцінки)
необоротних активів і

975 “Уцінка нео- 10 “Основні засоби”
боротних активів і 11 “Інші необоротні
фінансових
матеріальні активи”
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Продовження таблиці 7.7.
1

2
фінансових інвестицій

3
інвестицій”

4
12 “Нематеріальні активи”
14 “Довгострокові фінансові інвестиції”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”
6. Відображено залишкову 976 “Списання
10 “Основні засоби”
вартість списаних необо- необоротних акти- 11 “Інші необоротні маротних активів і витрат, вів”
теріальні активи”
пов’язаних з їх ліквідаці65 “Розрахунки за страєю
хуванням”
66 “Розрахунки за
виплатами працівникам”
7. Списано інші витрати на 793 “Результат ін- 97 “Інші витрати”
фінансові результати
шої звичайної діяльності”

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення розмірів інших витрат, виступають: виписка банку (див.
зразок 3.18.), “Акт на списання основних засобів” (див. зразок 1.6.),
“Акт на списання автотранспортних засобів”, акт про уцінку товарно-матеріальних цінностей, “Товарно-транспортна накладна” (див.
зразок 2.4.), “Наряд на відрядну роботу” (див. зразки 5.2. і 5.3.) та ін.
Щомісячне списання інших витрат на фінансові результати
здійснюється за допомогою розрахунку (довідки), складеного
працівниками бухгалтерії.
Для узагальненого обліку інших витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при спрощеній формі обліку — розділ ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

7.3. Облік надзвичайних витрат
В процесі господарської діяльності суб’єкти господарювання
можуть мати справу із надзвичайними подіями (стихійні лиха, техногенні катастрофи, аварії і т.ін.)
Надзвичайна подія являє собою випадкову і нехарактерну
подію для діяльності конкретного підприємства, яка, в свою чергу,
супроводжується заподіянням шкоди його власності.
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Поряд із зазначеним зауважимо, що сума заподіяної шкоди
буде одночасно являти собою, з однієї сторони, надзвичайні витрати
для підприємства, яке зазнало впливу непереборної сили, а з іншої —
як звичайні витрати для страхової організації, яка буде безпосередньо відшкодовувати суми завданої шкоди згідно із умовами укладеного договору страхування.
Під надзвичайними витратами розуміють:
− витрати, які пов’язані з попередженням надзвичайних подій;
− витрати, що здійснюються в процесі ліквідацій наслідків
надзвичайних подій;
− невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (як різниця
між сумою завданого збитку внаслідок дії непереборної сили та сумою належного відшкодування із сторони державного бюджету або
страхової організації).
Облік втрат і витрат, пов’язаних з подіями або операціями, які
відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується,
що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному
періоді ведеться на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за
кредитом — списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.
До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів,
пов’язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата працівників,
зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних сировини та матеріалів тощо).
Рахунок 99 “Надзвичайні витрати” має такі субрахунки:
991 “Втрати від стихійного лиха”;
992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій”;
993 “Інші надзвичайні витрати”.
На субрахунку 991 “Втрати від стихійного лиха” ведеться
облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо).
На субрахунку 992 “Втрати від техногенних катастроф і
аварій” ведеться облік втрат, понесених підприємством у результаті
техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві
чи іншому підприємстві.
На субрахунку 993 “Інші надзвичайні витрати” ведеться
облік втрат від інших надзвичайних подій.
Надзвичайнi витрати включаються до фiнансової звiтностi за
вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток вiд
звичайної дiяльностi пiдприємства внаслiдок цих витрат. Приклад
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розрахунку для включення до фiнансової звiтностi втрат вiд надзвичайних подiй наведено в табл. 7.8.
Таблиця 7.8.
Розрахунок суми витрат від надзвичайних подій
для відображення в звіті про фінансові результати*
НадзвичайСтавка
ні витрати
податку на
(тис. грн.) прибуток (%)
1
21000

2
30

Зменшення податку
на прибуток внаслідок збитків від надзвичайних подій (тис.
грн.) (гр.1x гр.2/100)
3
6300

Сума надзвичайних
витрат у звіті про
фінансові результати
(тис. грн.)
(гр.1–гр.3)
4
14700

* У випадку, якщо сума прибутку від звичайної діяльності не менше збитків від надзвичайних подій.

Типова кореспонденція рахунків по обліку надзвичайних витрат представлена у табл. 7.9.
Таблиця 7.9.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку надзвичайних витрат
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Відображено списання
майна, вартості
будівельних робіт і
грошових засобів в
результаті стихійного
лиха
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
99 “Надзви- 10 “Основні засоби”
чайні
11 “Інші необоротні
витрати”
матеріальні активи”
12 “Нематеріальні активи”
15 “Kапітальні інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
21 “Поточні біологічні
активи”
22 “Малоцінні та
швидкозношувані предмети”
25 “Напівфабрикати”
26 “Готова продукція”
28 “Товари”
30 “Kаса”

Продовження таблиці 7.9.
1
2
2. Відображено витрати,
які пов’язані із
ліквідацією наслідків
надзвичайної події

3. Списано надзвичайні
витрати на фінансові
результати

3
99 “Надзвичайні
витрати”

4
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
65 “Розрахунки за
страхуванням”
66 “Розрахунки за виплатами
працівникам”
68 “Розрахунки за іншими
операціями”
794 “Резуль- 99 “Надзвичайні витрати”
тат надзвичайних
подій”

Бухгалтерськими документами, які засвідчують втрати
від стихійного лиха, а також витрати по запобіганню і
ліквідації наслідків надзвичайної події виступають: “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” (див. зразок
2.19.), “Акт інвентаризації наявності грошових засобів” (див.
зразок 3.7.), “Акт на списання основних засобів” (див. зразок 1.6.),
“Акт на списання автотранспортних засобів”, “Акт на списання
малоцінних та швидкозношуваних предметів” (див. зразок 2.15.),
“Акт на вибуття тварин та птиці (забій, прирізка і падіж)”, “Акт
приймання виконаних підрядних робіт”, “Наряд на відрядну роботу” (див. зразки 5.2. і 5.3.) та ін.

Щомісячне списання надзвичайних витрат на фінансові результати оформляється за допомогою розрахунку (довідки) бухгалтерії.
Для узагальненого обліку надзвичайних витрат при журнально-ордерній формі обліку використовують журнал-ордер №5, а при
спрощеній формі обліку — розділ ІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).
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Розділ 8.

Облік готової продукції і товарів та
їх реалізації
В розділі розглядаються наступні питання:
8.1. Характеристика рахунків по обліку готової продукції і товарів
8.2. Облік операцій пов’язаних з рухом готової
продукції і товарів

8.1. Характеристика рахунків по обліку
готової продукції і товарів
Для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції підприємства використовують рахунок 26 “Готова продукція”.
До готової продукції належить продукція, обробка якої
закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним
умовам і стандартам. Вироблена готова продукція зараховується на
баланс за первісною або нормативною вартістю.
За дебетом рахунку 26 “Готова продукція” відображається
надходження готової продукції з власного виробництва.
При списанні готової продукції з рахунку 26 “Готова продукція” сума відхилень фактичної виробничої собівартості від вартості за обліковими цінами, що відноситься до цієї продукції, визначається у відсотку, який обчислюється як відношення відхилень на
залишок готової продукції на початок місяця та відхилень по продукції, яка здана на склад протягом місяця, до вартості продукції за
обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що
відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом
рахунку 26 “Готова продукція” і дебетом відповідних рахунків.
Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух
сільськогосподарської продукції використовується рахунок 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.
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Продукція сільськогосподарського виробництва поточного
року обліковується за плановою собівартістю, яку в кінці звітного
періоду доводять до фактичної собівартості. Підприємства, які не обчислюють собівартість продукції, наприклад фермерські господарства, беруть її на облік за поточними (діючими на момент складання
звітності) цінами. Різниця між фактичною і плановою собівартістю
готової продукції, яка виявляється в кінці року, відноситься пропорційно на рахунок продукції і на інші рахунки, на які ця продукція
була списана протягом року.
Поряд з тим, сільськогосподарська продукція може оприбутковуватися за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати
на місці продажу.
За дебетом рахунку 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва” відображається надходження сільськогосподарської продукції, за кредитом — вибуття сільськогосподарської продукції внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.
На цьому рахунку обліковують продукцію, одержану від
власних рослинницьких, тваринницьких та промислових підрозділів
підприємства, яка призначена для продажу на сторону та для іншого
невиробничого споживання (видачі й продажу працівникам, передачі
в невиробничу сферу, наприклад, в дитячі садки, їдальні тощо); продукцію, яка призначена для споживання в тваринницьких
підрозділах як корми або для виробництва кормів у кормоцехах; продукцію, яка вирощена для годівлі худоби, наприклад зелену масу,
корм, плоди тощо, а також побічну продукцію та відходи, одержані
при доведенні товарної продукції та насіння до належних кондицій;
насіння та посадкового матеріалу, включаючи саджанці, призначені
для закладання та ремонту власних насаджень.
Аналітичний облік продукції сільськогосподарського виробництва ведеться за видами продукції.
На рахунку 28 “Товари” ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 “Товари” застосовується для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді,
коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівар509

тості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а
підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації
на рахунку 28 “Товари” ведуть облік також покупної тари і тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб і облік якої ведеться на рахунку 11
“Інші необоротні матеріальні активи” чи 20 “Виробничі запаси”.
Рахунок 28 “Товари” має такі субрахунки:
281 “Товари на складі”;
282 “Товари в торгівлі”;
283 “Товари на комісії”;
284 “Тара під товарами”;
285 “Торгова націнка”;
286 “Необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу”.
На субрахунках 281-284 за дебетом відображається збільшення товарів та їх вартості, за кредитом — зменшення.
На субрахунку 281 “Товари на складі” ведеться облік руху
та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, овочесховищах, морозильниках тощо.
На субрахунку 282 “Товари в торгівлі” ведеться облік руху
та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної
торгівлі (в магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо).
На субрахунку 283 “Товари на комісії” ведеться облік товарів,
переданих на комісію за договорами комісії та іншими цивільно-правовими договорами, які не передбачають перехід права власності на цей товар
до оплати їх вартості. Аналітичний облік ведеться за видами товарів і
підприємствами (особами)-комісіонерами.
На субрахунку 284 “Тара під товарами” ведеться облік наявності й руху тари під товарами й порожньої тари. Торговельні
підприємства можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами,
які встановлюються керівництвом підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на субрахунок 285 “Торгова націнка”.
На субрахунку 285 “Торгова націнка” торговельні, постачальницькі та збутові підприємства при ведені обліку товарів за продажними цінами відображають торгові націнки на товари, тобто
різницю між покупною та продажною (роздрібною) вартістю товарів.
За кредитом субрахунку 285 відображається збільшення суми торго510

вих націнок, за дебетом — зменшення (списання). Списання за розрахунками суми торгової націнки на реалізовані товари відображається
за дебетом субрахунку 285 і кредитом субрахунку 282 або способом
сторно зворотною кореспонденцією цих рахунків. У звітність включається згорнуте за всіма субрахунками сальдо рахунку 28.
На субрахунку 286 “Необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу” ведеться облік наявності та руху
необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для
продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27
“Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність.

8.2. Облік операцій пов’язаних з рухом
готової продукції і товарів
Готова продукція і товари можуть надходити на підприємство в результаті:
− роботи підрозділів основного і допоміжного виробництв,
які виробляють готову продукцію;
− взаємодії із підприємствами — постачальниками при закупівлі товарів з метою їх подальшого перепродажу;
− оприбуткування лишків готової продукції і товарів за наслідками проведених інвентаризацій тощо.
Готова продукція і товари можуть зменшуватися за своїми обсягами, зокрема:
− внаслідок переведення їх із однієї облікової групи до іншої та списання їх на витрати виробництва у якості виробничих запасів;
− в результаті реалізації як юридичним так і фізичним особам;
− за результатами проведених інвентаризацій і виявлених недостач готової продукції і товарів тощо.
Що стосується документального оформлення наявності і
руху готової продукції і товарів, то треба зазначити, що він є аналогічним обліку наявності і руху виробничих запасів.
Так, при надходженні виготовленої продукції із підрозділів
основного і допоміжного виробництв на склад підприємства оформляється “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.). Вказаний документ
складається у двох екземплярах. Перший екземпляр із підписом
представника цеху, що здає на склад продукцію, залишиться у
комірника, а другий із підписом комірника — у представника цеху. За
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допомогою цього досягається контроль і взаємоперевірка звітних даних як по складу, так і по виробничому підрозділу.
Надходження на склад підприємства товарів, придбаних з метою подальшого продажу, здійснюється за допомогою документів
“Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.) або “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.).
Для оплати реалізованих підприємством готової продукції
або товарів на адресу покупця виставляється “Рахунок-фактура”
(див. зразок 2.1.)
Відвантаження із складу підприємства — продавця реалізованої продукції або товарів здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.); передачу продукції і товарів із складу до торгівельного приміщення (для роздрібної торгівлі)
здійснюється шляхом використання документа “Накладна-вимога на
відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.).
При оформленні видаткових документів на вивіз із складу
підприємства реалізованої продукції самовивозом треба обов’язково
переконатися у тому, чи являється отримувач дійсно представником
підприємства — покупця. З цією метою здійснюється перевірка виданої йому Довіреності (див. зразок 2.2.) на отримання цінностей із
зазначенням у ній: строку її дії; адреси підприємства — покупця;
кількості продукції, яку необхідно отримати, паспортні дані, а також
ідентичність підпису особи, завіреного підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства — покупця.
Надходження і вибуття із складу готової продукції і товарів
знаходить своє відображення у “Kартках складського обліку матеріалів” (див. зразок 2.9).
За результатами змін, які відбулися із готовою продукцією і
товарами на складі на протязі місяця, до бухгалтерії підприємства
подається “Звіт про рух матеріальних цінностей”, за даними якого
бухгалтером вносяться відповідні зміни до “Оборотної відомості по
товарно-матеріальних рахунках”. Типові форми зазначених документів наведено у зразках 2.11. і 2.12.
Узагальнена інформація за операціями, пов’язаними з рухом готової продукції і товарів на підставі звітів виробничих
підрозділів та звітів про рух матеріальних цінностей зі складу, знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у
журналах–ордерах № 3, № 5, № 6, а за умов використання спрощеної
форми бухгалтерського обліку — у Відомостях 2-М, 3-М (розділ І),
5-М (розділ ІІ) (див. додаток А).
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Таблиця 8.1.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по надходженню
на підприємство готової продукції і товарів
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Оприбутковано із
основного виробництва
на склад готову
продукцію
2. Переведено готову
продукцію і товари із
однієї номенклатурної
групи до іншої, внаслідок
помилкового
зарахування у минулому

Кореспондуючі рахунки
Дебет
Кредит
3
4
26 “Готова продукція” 23 “Виробництво”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
26 “Готова продукція” 26 “Готова
продукція”
27 “Продукція
27 “Продукція сільсільськогосподарсьськогосподарського
кого виробництва”
виробництва”
28 “Товари”
28 “Товари”

3. Оприбутковано на склад
товари, які було
придбано підзвітними
особами
4. Відображено суму
дооцінки готової
продукції і товарів

28 “Товари”

372 “Розрахунки з
підзвітними
особами”

26 “Готова продукція” 423 “Дооцінка
активів”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”

5. Оприбутковано товари як 28 “Товари”
внесок до статутного
капіталу

46 “Неоплачений
капітал”
40 “Статутний
капітал”

28 “Товари”
6. Відображено
надходження товарів від
постачальників та інших
кредиторів

63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”
63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”

7. Відображено суму ПДВ
(податковий кредит) за
операцією 6.

64 “Розрахунки за
податками й
платежами”

8. Одержані пені, штрафи, 26 “Готова продукція” 715 “Одержані
неустойки від інших під- 28 “Товари”
штрафи, пені,
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Продовження таблиці 8.1.
1

2
приємств у вигляді готової продукції і товарів
9. Оприбутковано лишки
готової продукції і товарів, які були виявлені в
результаті інвентаризації
10. Одержано дивіденди від
інших підприємств у
вигляді товарів
11. Відображено дохід від
безоплатно одержаних
товарів

3

4
неустойки”

26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського
виробництва”
28 “Товари”
28 “Товари”

719 “Інші доходи
від операційної
діяльності”

28 “Товари”

745 “Доходи від
безоплатно одержаних активів”

731 “Дивіденди
одержані”

Для узагальнення інформації про собівартість реалізованої
готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначено рахунок 90 “Собівартість реалізації”.
За дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт,
послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових
націнок), за кредитом — списання в порядку закриття дебетових
оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється
на рахунках обліку витрат звітного періоду — 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.
Рахунок 90 “Собівартість реалізації” має такі субрахунки:
901 “Собівартість реалізованої готової продукції”;
902 “Собівартість реалізованих товарів”;
903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”;
904 “Страхові виплати”.
На субрахунку 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової
продукції.
На субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” відображається собівартість реалізованих товарів, яка визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.
На субрахунку 903 “Собівартість реалізованих робіт і по514

слуг” ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період
робіт і послуг.
Зауважимо, що по дебету субрахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” вказується не лише собівартість реалізованих товарів, а також і сума транспортно-заготівельних витрат, пов’язаних із
їх закупівлею, яка підлягає списанню за результатами обсягів реалізації у конкретному місяці.
Приклад розподілу транспортно-заготівельних витрат на
підприємствах роздрібної торгівлі, що застосовують оцінку товарів
за цінами продажу, та окремий субрахунок обліку транспортно-заготівельних витрат представлено у табл. 8.2.
Таблиця 8.2.
Розподіл транспортно-заготівельних витрат
на підприємствах роздрібної торгівлі
Зміст
1
1. Залишок на
початок місяця
2. Надійшло за
місяць
3. Вибуло за
місяць
4. Залишок на
кінець місяця
(ряд.1+ряд.2ряд.3)

Субрахунок
282 “Товари
в торгівлі”,
тис. грн.
2

Субрахунок 289 Субрахунок Продажна
“Транспортно- 285 “Торгова вартість (гр.
заготівельні вит- націнка”, тис. 2+гр. 3),
рати”, тис. грн.
грн.
тис. грн.
3
4
5

144

37

94

181

520

68

185

588

406

64

171

470

258

41

108

299

** Зменшення залишку на субрахунку 282 “Товари в торгiвлi” вiдбулося на
суму 406 тис.грн. (171+235) унаслiдок списання торгової нацiнки в кореспонденцiї з
субрахунком 285 “Торгова нацiнка” на суму 171 тис.грн. i купiвельної вартостi товарiв у кореспонденцiї з субрахунком 902 “Собiвартiсть реалiзованих товарiв” на суму 235 тис.грн.

Сума торгової нацiнки, що вiдноситься до реалiзованих товарiв (дебет субрахунку 282 “Товари в торгiвлi”, кредит субрахунку
285 “Торгова нацiнка” сторно), становить:
94+185 х 470 = 171.
––––––––
181+588
515

Сума транспортно-заготiвельних витрат, що вiдноситься до
реалiзованих товарiв (вiдображається за дебетом субрахунку 902
“Собiвартiсть реалiзованих товарiв” i кредитом субрахунку 289
“Транспортно-заготiвельнi витрати”), становить:
37+68 х 470 = 64.
––––––––
181+588
Собiвартiсть реалiзованих товарiв (дебет субрахунку 902
“Собiвартiсть реалiзованих товарiв”, кредит субрахунку 282 “Товари
в торгiвлi”) становить:
470 – 171 – 64 = 235.
Рахунок 90 “Собівартість реалізації” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
21 “Поточні біологічні активи”
23 “Виробництво”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція сільськогосподарського
виробництва”
28 “Товари”
91 “Загальновиробничі витрати”

за кредитом з дебетом рахунків:
79 “Фінансові результати”

Kореспонденцію бухгалтерських рахунків з продажу та іншого
вибуття готової продукції і товарів представлено у таблиці 8.3.
Таблиця 8.3.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків при реалізації
та іншому вибутті готової продукції і товарів.
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік реалізації готової продукції і товарів
1. Списано балансову
901 “Собівартість 26 “Готова продукція”
вартість готової продукції, реалізованої
27 “Продукція сільсьщо реалізується
готової продукції” когосподарського
виробництва”
2. Списано собівартість
902 “Собівартість 281 “Товари на
товарів, що реалізуються реалізованих
складі”
товарів”
282 “Товари в
торгівлі”
3. Відображено зменшення
285 “Торгова
281 “Товари на
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Продовження таблиці 8.3.
1

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

2
3
(списання) суми торгових націнка”
націнок на реалізовані товари
Списано собівартість реалі- 791 “Результат
зованої готової продукції і операційної діяльтоварів на фінансові реності”
зультати
Нараховано покупцям за- 36 “Розрахунки з
боргованість по оплаті за покупцями та завідвантажений товар
мовниками”
Внесено покупцям належні 30 “Kаса”
до оплати суми у касу або 31 “Рахунки в банна розрахунковий рахунок ках”
продавця у банку
Відображено отримання
182 “Довгострокові
векселя від покупця в ра- векселі одержані”
хунок забезпечення оплати 34 “Kороткостроза відвантажений йому то- кові векселі одервар у майбутньому
жані”
Отримано продавцем на- 30 “Kаса”
лежні до оплати суми у
31 “Рахунки в банкасу або на розрахунковий ках”
рахунок у банку в рахунок
погашення раніше отриманого ним векселя
Відображено суму податко- 70 “Доходи від
вого зобов’язання, яке ви- реалізації”
никло за результатами проведеної реалізації (за умови, що продавець є платником ПДВ)
Віднесено суму доходу від 70 “Доходи від
реалізації за вирахуванням реалізації”
ПДВ на фінансові результати
Відображено отримання
79 “Фінансові реприбутку за результатами зультати”
реалізації готової продукції
і товарів

4
складі”
282 “Товари в торгівлі”
90 “Собівартість реалізації”
70 “Доходи від реалізації”
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
182 “Довгострокові
векселі одержані”
34 “Kороткострокові
векселі одержані”
64 “Розрахунки за
податками й платежами”

791 “Результат операційної діяльності”
44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті
збитки)”
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Продовження таблиці 8.3.
1
2
12. Відображено отримання
збитку за результатами
реалізації готової продукції
і товарів

3
4
44 “Нерозподілені 79 “Фінансові
прибутки
результати”
(непокриті
збитки)”

Інше вибуття готової продукції і товарів
13. Відображено вартість
15 “Kапітальні
товарів спрямованих на
інвестиції”
здійснення капітальних
інвестицій з метою
створення основних засобів
і нематеріальних активів
14. Списано на витрати
23 “Виробництво”
виробництва готову
продукцію і товари
15. Відображено суму уцінки 946 “Втрати від
готової продукції і товарів знецінення
запасів”
16. Відображено суму нестач
готової продукції або
товарів, яка підлягає
врегулюванню

974 “Нестачі і
втрати від
псування
цінностей”

17. Відображено вартість
зіпсованих готової
продукції і товарів
внаслідок стихійного лиха
або техногенних катастроф
і аварій
18. Списано вартість готової
продукції і товарів на
здійснення заходів, які
пов’язані із запобіганням
та ліквідацією наслідків
стихійного лиха.

991 “Втрати від
стихійного лиха”
992 “Втрати від
техногенних
катастроф і
аварій”
993 “Інші
надзвичайні
витрати”
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28 “Товари”

26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”
26 “Готова продукція”
27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва”
28 “Товари”

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності
В розділі розглядаються наступні питання:
9.1. Визнання та класифікація доходів
9.2. Організація обліку доходів
9.2.1. Облік доходів від реалізації
9.2.2. Облік інших операційних доходів
9.2.3. Облік доходів від участі в капіталі
9.2.4. Облік інших фінансових доходів
9.2.5. Облік інших доходів
9.2.6. Облік надзвичайних доходів
9.2.7. Облік страхових платежів
9.2.8. Облік доходів майбутніх періодів
9.3. Облік фінансових результатів

9.1. Визнання та класифікація доходів
Нормативним документом, який визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи
підприємства та її розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, який затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі —
підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),
за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Kритерії визнання доходу, наведенні в Положенні (стандарті)
15, застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії
потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до
двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).
Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:
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1. Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і
обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до
бюджету й позабюджетних фондів.
2. Сума надходжень за договором комісії, агентським та іншим
аналогічним договором на користь комітента, принципала
тощо.
3. Сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
4. Сума авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг).
5. Сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це
передбачено відповідним договором.
6. Надходження, що належать іншим особам.
7. Надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за групами:
а) дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг);
б) iншi операцiйнi доходи;
в) фiнансовi доходи;
г) iншi доходи;
д) надзвичайнi доходи.
Склад вiдповiдної групи доходів встановлено Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 3 “Звiт про фiнансовi результати”.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших
активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
– покупцевi переданi ризики й вигоди, пов’язанi з правом
власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
– пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за
реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
– сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
– є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов’язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн продукцiєю
(товарами, роботами, послугами та iншими активами), якi є подiбними за призначенням та мають однакову справедливу вартiсть.
Дохiд, пов’язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi
ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо
може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї.
Результат операцiї з надання послуг може бути достовiрно
оцiнений за наявностi всiх наведених нижче умов:
– можливостi достовiрної оцiнки доходу;
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– iмовiрностi надходження економiчних вигод вiд надання послуг;
– можливостi достовiрної оцiнки ступеня завершеностi надання послуг на дату балансу;
– можливостi достовiрної оцiнки витрат, здiйснених для надання послуг та необхiдних для їх завершення.
Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг
проводиться:
– вивченням виконаної роботи;
– визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну
дату, у загальному обсязi послуг, якi мають бути наданi;
– визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає пiдприємство
у зв’язку iз наданням послуг, у загальнiй очiкуванiй сумi таких витрат.
Сума витрат, здiйснених на певну дату, включає тiльки тi витрати, якi вiдображають обсяг наданих послуг на цю саму дату.
Якщо послуги полягають у виконаннi невизначеної кiлькостi
дiй (операцiй) за визначений перiод часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв, коли
iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi надання послуг).
Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно визначений, то вiн вiдображається в бухгалтерському облiку
в розмiрi визначених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню.
Якщо дохiд (виручка) вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений i не iснує iмовiрностi вiдшкодування зазнаних витрат, то дохiд не визнається, а зазнанi витрати визнаються витратами
звiтного перiоду. Якщо надалi сума доходу буде достовiрно оцiнена,
то дохiд визнається за такою оцiнкою.
Визначений дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) не коригується на величину пов’язаної з ним сумнiвної
та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi
визнається витратами пiдприємства згiдно з Положенням (стандартом)
бухгалтерського облiку 10 “Дебiторська заборгованiсть”. Доходом визнається сума зобов’язання, яка не підлягає погашенню.
Цiльове фiнансування не визнається доходом доти, поки не
iснує пiдтвердження того, що воно буде отримане та пiдприємство
виконає умови щодо такого фiнансування.
Отримане цiльове фiнансування визнається доходом протягом тих перiодiв, в яких були зазнанi витрати, пов’язанi з виконанням
умов цiльового фiнансування.
Цiльове фiнансування капiтальних iнвестицiй визнається доходом протягом перiоду корисного використання вiдповiдних
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об’єктiв iнвестування (основних засобiв, нематерiальних активiв тощо) пропорцiйно сумi нарахованої амортизацiї цих об’єктiв.
Цiльове фiнансування, що отримане як компенсацiя витрат
(або збиткiв), яких вже зазнало пiдприємство, або з метою негайної фiнансової пiдтримки пiдприємства без майбутнiх пов’язаних
iз цим витрат, визнається доходом того перiоду, в якому утворилася дебiторська заборгованiсть, пов’язана з цим фiнансуванням.
Дохiд, який виникає в результатi використання активiв
пiдприємства iншими сторонами, визнається у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв, якщо:
– iмовiрне надходження економiчних вигод, пов’язаних з
такою операцiєю;
– дохiд може бути достовiрно оцiнений.
Такий дохiд має визнаватися у такому порядку:
– проценти (плата за використання грошових засобів, їх
еквівалентів або сум, належних підприємству) визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать, виходячи з бази їх
нарахування та строку користування вiдповiдними активами;
– роялтi (платежі за використання нематеріальних активів
підприємства /патентів, торгівельних марок, авторського
права, прогармних продуктів і т.ін./) визнаються за принципом
нарахування згiдно з економiчним змiстом вiдповiдної угоди;
– дивiденди (частина чистого прибутку, розподілена між
учасниками /власниками/ у відповідності з дольою їх участі
у власному капіталі підприємства) визнаються у перiодi
прийняття рiшення про їх виплату.
Дохiд вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. У разi
вiдстрочення платежу, внаслiдок чого виникає рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, якi пiдлягають отриманню за продукцiю (товари, роботи, послуги та iншi активи), така рiзниця визнається доходом у виглядi процентiв.
Сума доходу за бартерним контрактом визначається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг, що одержанi або пiдлягають
одержанню пiдприємством, зменшеною або збiльшеною вiдповiдно
на суму переданих або одержаних грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Якщо справедливу вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi або пiдлягають отриманню за бартерним контрактом, достовiрно визначити неможливо, то дохiд визначається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг (крiм грошових коштiв та їх
еквiвалентiв), що переданi за цим бартерним контрактом.
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9.2. Організація обліку доходів
Для узагальнення інформації про доходи від операційної,
інвестиційної і фінансової діяльності підприємства призначені рахунки класу 7 “Доходи і результати діяльності”.
На рахунках цього класу, крім рахунку 76 “Страхові платежі”, протягом звітного року за кредитом відображається сума загального доходу разом із сумою непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включені до ціни продажу, за дебетом — щомісячне відображення належної суми непрямих податків, зборів (обов’язкових платежів), щорічне або щомісячне віднесення суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Для обліку доходів планом рахунків передбачено застосування наступних бухгалтерських рахунків:
70 “Доходи від реалізації”;
71 “Інший операційний дохід”;
72 “Доходи від участі в капіталі”;
73 “Інші фінансові доходи”;
74 “Інші доходи”;
75 “Надзвичайні доходи”;
76 “Страхові платежі”.

9.2.1. Облік доходів від реалізації
Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової
продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про
доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму
знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації”.
Рахунок 70 “Доходи від реалізації” має такі субрахунки:
701 “Дохід від реалізації готової продукції”;
702 “Дохід від реалізації товарів”;
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”;
704 “Вирахування з доходу”;
705 “Перестрахування”.
За кредитом субрахунків 701-703 відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (акцизного збору, податку на додану вартість та інших, передбачених законодавством); результат операцій перестрахування (у
кореспонденції з субрахунком 705 “Перестрахування”); результат
зміни резервів незароблених премій (у страхових організаціях); та
списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.
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На субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції”
узагальнюється інформація про доходи від реалізації готової продукції.
На субрахунку 702 “Дохід від реалізації товарів” узагальнюють інформацію про доходи від реалізації товарів.
На субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” узагальнюють інформацію про доходи від реалізації робіт і послуг.
Аналітичний облік доходів від реалізації ведеться за видами
(групами) продукції, товарів, робіт, послуг, регіонами збуту та/або
іншими напрямками, визначеними підприємством.
На субрахунку 704 “Вирахування з доходу” за дебетом
відображаються суми надходжень за договорами комісій,
агентськими та іншими аналогічними договорами на користь
комітентів, принципалів, сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу. За кредитом субрахунку 704 відображається списання дебетових оборотів на рахунок 79 “Фінансові результати”.
На субрахунку 705 “Перестрахування” підприємства, які є
страховиками, відповідно до Закону України “Про страхування”,
узагальнюють інформацію про частки страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) за договорами
престрахування. За дебетом субрахунку 705 відображаються суми
часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій),
що належать перестраховикам за договорами перестрахування, за
кредитом — частки страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), що повертаються перестраховиками у разі
дострокового припинення договору перестрахування. Щомісяця
сальдо субрахунку 705 списується (закривається) у кореспонденції із
субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.
Таблиця 9.1.
Kореспонденції бухгалтерських рахунків
по обліку доходів від реалізації
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Одержано виручку від
реалізації готової
продукції, товарів,
робіт і послуг
споживачам
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
30 “Kаса”
701 “Дохід від реаліза31 “Рахунки в банках” ції готової продукції”
702“Дохід від реалізації товарів”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

Продовження таблиці 9.1.
1
2
2. Виставлено рахунок
покупцю за відвантажені на його адресу
готову продукцію, товар, а також виконані
роботи і послуги

3
36 “Розрахунки
з покупцями
та замовниками”
37 “Розрахунки з
різними дебіторами”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”
76 “Страхові платежі”

3. Відображено доход у
вигляді страхових платежів від страхувальника
4. Відображено податок 701 “Дохід від
на додану вартість із
реалізації готової
суми виручки від реалі- продукції”
зації (за умови, якщо
702 “Дохід від реаліпідприємство є платни- зації товарів”
ком податку на додану 703 “Дохід від реалівартість)
зації робіт і послуг”
5. Списано доходи від
70 “Доходи від
реалізації за вирахуреалізації”
ванням податку на додану вартість
6. Відображено суму на- 791 “Фінансові
даних після дати реалі- результати від
зації знижок покупцям, операційної
вартість повернених по- діяльності”
купцем продукції, товарів та інші суми, які
підлягають вирахуванню з доходу

4
701 “Дохід від реалізації готової продукції”
702 “Дохід від реалізації товарів”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
64 “Розрахунки за податками й платежами”

791 “Фінансові результати від
операційної діяльності”
704 “Вирахування з
доходу”

Бухгалтерськими документами з обліку доходів від реалізації виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.),
виписка банку (див. зразок 3.18.), “Рахунок–фактура” (див. зразок 2.1.),
“Товарно–транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.) та ін.
Віднесення доходу від реалізації на фінансові результати від
операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку
(довідки) оформленої працівниками бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 70 “Доходи від реалізації”
здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі
ІІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).
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9.2.2. Облік інших операційних доходів
Узагальнення інформації про інші доходи від операційної
діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку
71 “Інший операційний дохід”.
За кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та
інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.
Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:
710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів,
які обліковуються за справедливою вартістю”;
711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”;
712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”;
713 “Дохід від операційної оренди активів”;
714 “Дохід від операційної курсової різниці”;
715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”;
716 “Відшкодування раніше списаних активів”;
717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”;
718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;
719 “Інші доходи від операційної діяльності”.
На субрахунку 710 “Дохід від первісного визнання та від
зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою
вартістю” узагальнюється інформація про доходи від первісного
визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за
справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання
сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни
справедливої вартості біологічних активів, який визначено
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30
“Біологічні активи”.
На субрахунку 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.
На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших оборотних
активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних для продажу.
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На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.
На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової
різниці” узагальнюється інформація про доходи від курсових
різниць за активами й зобов’язаннями підприємства, пов’язаними з
операційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за
порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо
яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.
На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється інформація про суми відшкодування
підприємству вартості раніше списаних активів.
На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” узагальнюється інформація про доходи від списання
кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.
На субрахунку 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних
активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних
оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільвого
фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю.
На субрахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності”
узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності,
які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71
“Інший операційний дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою,
від інвентаризації, від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку,
санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення
підприємства. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону
України “Про страхування”, на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від страхової діяльності, зокрема комісійцні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових
відшкодувань, належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із
централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших операційних доходів представлено у табл. 9.2.
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Таблиця 9.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків
по обліку інших операційних доходів
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Відображене
перевищення в кінці року
вартості поточних
біологічних активів над
сумою фактичних витрат
на їх виробництво
визнаних протягом року
2. Відображено дохід від
реалізації іноземної
валюти
3. Відображено доходи від
реалізації оборотних
активів (виробничих
запасів, малоцінних та
швидкозношуваних
предметів тощо)

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
23 "Виробництво"
710 “Дохід від первісного визнання
та від зміни вартості активів, які
обліковуються за
справедливою
вартістю”
31 “Рахунки в банках”
711 “Дохід від
реалізації іноземної валюти”
712 “Дохід від
30 “Kаса”
реалізації інших
31 “Рахунки в банках”
34 “Kороткострокові
оборотних
активів”
векселі одержані”
36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
4. Відображено доходи від 30 “Kаса”
713 “Дохід від
операційної оренди
31 “Рахунки в банках”
операційної
активів
37 “Розрахунки з різними оренди активів”
дебіторами”
5. Відображено дохід від
30 “Kаса”
714 “Дохід від
операційної курсової
31 “Рахунки в банках”
операційної
різниці
36 “Розрахунки з покуп- курсової різниці”
цями та замовниками”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
6. Відображено штрафи,
36 “Розрахунки з покуп- 715 “Одержані
пені, неустойки, які
цями та замовниками”
штрафи, пені,
визнані боржником
37 “Розрахунки з різними неустойки”
підприємства, або щодо дебіторами”
яких одержані позитивні 68 “Розрахунки за
рішення суду
іншими операціями”
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Продовження таблиці 9.2.
1
2
7. Відображено суму
відшкодувань
підприємству вартості
раніше списаних активів

3
10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
20 “Виробничі запаси”
запаси”
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
28 “Товари”
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
8. Відображено доходи від 50 “Довгострокові
списання кредиторської позики”
заборгованості, що
51 “Довгострокові
виникла в ході
векселі видані”
операційного циклу після 60 “Kороткострокові
закінчення строку
позики”
позовної давності
62 “Kороткострокові
векселі видані”
63 “Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
68 “Розрахунки за
іншими операціями”
9. Відображено дохід від
10 “Основні засоби”
безоплатно одержаних
20 “Виробничі запаси”
активів
22 “Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
28 “Товари”
30 “Kаса”
48 “Цільове
фінансування і цільові
надходження”
10. Відображено доходи за
10 “Основні засоби”
результатами проведених 20 “Виробничі запаси”
інвентаризацій оборотних 22 “Малоцінні та
і необоротних активів
швидкозношувані
підприємств
предмети”
26 “Готова продукція”
28 “Товари”
30 “Kаса”

4
716 “Відшкодування раніше
списаних
активів”

717 “Дохід від
списання
кредиторської
заборгованості”

718 “Дохід від
безоплатно
одержаних
активів”

719 “Інші доходи
від операційної
діяльності”
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Продовження таблиці 9.2.
1
2
11. Відображено суму податків та платежів, отриманих у складі іншого
операційного доходу
12. Списано інший
операційний дохід на
фінансові результати

3
71 “Інший операційний
дохід”

4
64 “Розрахунки
за податками й
платежами”

71 “Інший операційний
дохід”

791 “Результат
операційної
діяльності”

Бухгалтерськими документами по обліку інших операційних доходів є: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.),
“Товарно–транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.),
договір оренди, “Акт приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.), контракти та договори,
документально оформлені рішення судових органів, “Kнига обліку
розрахунків з депонентами” (див. зразок 5.5.), “Інвентаризаційний
опис товарно–матеріальних цінностей” (див. зразок 2.19.) та ін.
Віднесення інших операційних доходів на фінансовий результат від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 71 “Інший операційний дохід” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналіордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІІ Відомості
5-М (див. дод. А 5).

9.2.3. Облік доходів від участі в капіталі
Для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, які
здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства та облік
яких ведеться за методом участі в капіталі, призначено рахунок 72
“Дохід від участі в капіталі”.
Рахунок 72 “Дохід від участі в капіталі” має такі субрахунки:
721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”;
722 “Дохід від спільної діяльності”;
723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”.
За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79
“Фінансові результати”.
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На субрахунку 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані
підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі
збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок одержання асоційованими підприємствами
прибутків.
На субрахунку 722 “Дохід від спільної діяльності” узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі збільшенням частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок
одержання спільними підприємствами прибутків.
На субрахунку 723 “Дохід від інвестицій в дочірні
підприємства” узагальнюється інформація про доходи, пов’язані зі
збільшенням частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування,
зокрема внаслідок одержання дочірніми підприємствами прибутків.
Аналітичний облік доходів від участі в капіталі ведеться за
кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками, визначеними
підприємством.
Таблиця 9.3.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку доходів
від участі в капіталі
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Відображено доходи,
пов’язані із збільшенням
частки інвестора в чистих
активах об’єкта інвестування, зокрема внаслідок
одержання асоційованими,
спільними та дочірніми
підприємствами прибутків
або зростання їх власного
капіталу внаслідок переоцінки необоротних активів
та інвестицій.
2. Списано доходи від участі
в капіталі на фінансові результати

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
14 “Довгостро- 721 “Дохід від інвескові фінансові тицій в асоційовані
підприємства”
інвестиції”
722 “Дохід від спільної
діяльності”
723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства”

72 “Дохід від
участі в
капіталі”

792 “Результат фінансових операцій”
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Щомісячне списання доходів від участі в капіталі на результат фінансових операцій здійснюється на підставі довідки (розрахунку), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 72 “Дохід від участі в капіталі” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІІ Відомості 5-М (див. дод. А 5).

9.2.4. Облік інших фінансових доходів
Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності
підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від
фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 “Дохід від
участі в капіталі” призначено рахунок 73 “Інші фінансові доходи”.
Рахунок 73 “Інші фінансові доходи” має такі субрахунки:
731 “Дивіденди одержані”;
732 “Відсотки одержані”;
733 “Інші доходи від фінансових операцій”.
За кредитом рахунку відображається визнана сума доходу,
за дебетом — списання кредитового обороту на рахунок 79 “Фінансові результати”.
На субрахунку 731 “Дивіденди одержані” узагальнюється
інформація про належні дивіденди від інших підприємств, що не є
асоційованими, дочірніми та спільними.
На субрахунку 732 “Відсотки одержані” узагальнюється
інформація про відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами,
за якими не ведеться облік на субрахунку 731 “Дивіденди одержані”, зокрема винагороди за здані в фінансову оренду необоротні активи тощо.
На субрахунку 733 “Інші доходи від фінансових операцій”
узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку
73 “Інші фінансові доходи”, зокрема про доходи від амортизації
премії за випущеними облігаціями.
Бухгалтерськими документами по обліку інших фінансових доходів виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок
3.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Товарно–транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє
переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.), “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок
1.1.), контракти та договори про передачу необоротних активів в
фінансову оренду та ін.
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Узагальнення даних по рахунку 73 “Інші фінансові доходи”
здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі–ордері № 6, а при спрощеній формі обліку у розділі ІІІ Відомості 5-М
(див. дод. А 5).
Таблиця 9.4.
Kореспонденція рахунків по обліку інших фінансових доходів
№

Зміст
господарської
п/п
операції
1
2
1. Відображені
дивіденди,
відсотки та інші
доходи від
фінансової
діяльності

Kореспондуючі рахунки

Дебет
3
10 “Основні засоби”
11 “Інші необоротні матеріальні
активи”
12 “Нематеріальні активи”
14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”
15 “Kапітальні інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
22 “Малоцінні та швидкозношувані
предмети”
28 “Товари”
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
34 “Kороткострокові векселі
одержані”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
2. Відображено
68 “Розрахунки за іншими
інший фінансовий операціями”
дохід, зокрема за
здані в фінансову
оренду необоротні
активи
3. Відображено інші 30 “Kаса”
доходи від фінан- 31 “Рахунки в банках”
сових операцій при
одержанні роялті
14 “Довгострокові фінансові
4. Відображено
дисконт за
інвестиції”
фінансовою
35 “Поточні фінансові інвестиції”
інвестицією

Kредит
4
731 “Дивіденди
одержані”
732 “Відсотки
одержані”

732 “Відсотки
одержані”

733 “Інші
доходи від
фінансових
операцій”
733 “Інші
доходи від
фінансових
операцій”
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Продовження таблиці 9.4.
1
2
3
5. Списано інші фінан- 73 “Інші фінансові доходи”
сові доходи на фінансові результати

4
792 “Результат фінансових операцій”

9.2.5. Облік інших доходів
Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною та фінансовою діяльністю
підприємства, призначено рахунок 74 “Інші доходи”.
За кредитом рахунку 74 “Інші доходи” відображається
збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших
зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на
рахунок 79 “Фінансові результати”.
Рахунок 74 “Інші доходи” має такі субрахунки:
741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”;
742 “Дохід від відновлення корисності активів”;
743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”;
744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”;
745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”;
746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.
На субрахунку 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.
На субрахунку 742 “Дохід від відновлення корисності
активів” узагальнюється інформація про визнані відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 “Зменшення
корисності активів” доходи від відновлення корисності активів”.
На субрахунку 743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.
На субрахунку 744 “Дохід від неопераційної курсової
різниці” узагальнюється інформація про курсові різниці за активами
та зобов’язаннями в іноземній валюті, які пов’язані з фінансовою та
інвестиційною діяльністю підприємства.
На субрахунку 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового
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фінансування капітальних інвестицій. Дохід від цільового
фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних
необоротних активів, що підлягають амортизації визначається у сумі,
пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її
нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і
фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.
На субрахунку 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”
узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності,
які не відображені на інших субрахунках рахунку 74 “Інші доходи”,
зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в
ході операційного циклу, після закінчення строку позовної давності,
від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом, сума
дооцінки необоротних активів.
Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших доходів
представлено у табл. 9.5.
Таблиця 9.5.
Kореспонденції бухгалтерських рахунків по обліку інших доходів
№ Зміст господарської
Kореспондуючі рахунки
п/п
операції
Дебет
Kредит
1
2
3
4
741 “Дохід від
1. Відображено дохід від 31 “Рахунки в банках”
реалізації фінансових 37 “Розрахунки з різними
реалізації
інвестицій
дебіторами”
фінансових
інвестицій”
2. Відображено дохід від 30 “Kаса”
743 “Дохід від
реалізації
майнових 31 “Рахунки в банках”
реалізації
комплексів
34 “Kороткострокові векселі майнових
одержані”
комплексів”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
68 “Розрахунки за іншими
операціями”
3. Відображено дохід від 30 “Kаса”
744 “Дохід від
неопераційної курсо- 31 “Рахунки в
неопераційної
вої різниці за актива- банках”
курсової
різниці”
ми та зобов’язаннями
в іноземній валюті, які
пов’язані з фінансовою та інвестиційною
діяльністю
підприємства
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Продовження таблиці 9.5.
1
2
3
4. Відображено дохід від 10 “Основні засоби”
безоплатно одержаних 11 “Інші необоротні матеріанеоборотних активів льні активи”
12 “Нематеріальні активи”
14 “Довгострокові фінансові
інвестиції”
15 “Kапітальні інвестиції”
63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
68 “Розрахунки за іншими
операціями”
5. Відображено списання 50 “Довгострокові позики”
кредиторської забор- 60 “Kороткострокові позики”
гованості, яка не ви- 68 “Розрахунки за іншими
операціями”
никла в ході операційного циклу
14 “Довгострокові фінансові
6. Відображено збільшення балансової вар- інвестиції”
тості фінансової інвес- 35 “Поточні фінан
тиції, оціненої на дату сові інвестиції”
балансу за справедливою вартістю
74 “Інші доходи”
7. Відображено суму
податків і платежів,
які були отриманні у
складі інших доходів
8. Списано інші доходи 74 “Інші доходи”
на результати іншої
звичайної діяльності

4
745 “Дохід від
безоплатно
одержаних
активів”

746 “Інші
доходи від
звичайної
діяльності”
746 “Інші доходи від звичайної
діяльності”
64 “Розрахунки
за податками й
платежами”
793 “Результати іншої звичайної
діяльності”

Бухгалтерськими документами по обліку інших доходів
виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Товарно–трансопортна накладна” (див.
зразок 2.4.), “Прибутковий ордер” (див. зразок 2.6.), “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.), “Акт приймання–передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.), контракти і договори, які заключались із постачальниками і фінансово-кредитними установами та ін.
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Щомісячне списання доходів на результати іншої звичайної
діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 74 “Інші доходи” проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі–ордері
№6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІІ Відомості 5-М
(див. дод. А5).

9.2.6. Облік надзвичайних доходів
Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій застосовується рахунок 75 “Надзвичайні доходи”.
Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” має такі субрахунки:
751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”;
752 “Інші надзвичайні доходи”.
За кредитом рахунку відображається визнана сума відшкодування, зокрема від страхових організацій, втрат від надзвичайних
подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79
“Фінансові результати”.
На субрахунку 751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій” відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження
втрат від надзвичайних подій.
На субрахунку 752 “Інші надзвичайні доходи” відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.
Рахунок 75 “Надзвичайні доходи” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
за кредитом з дебетом рахунків:
79 “Фінансові результати”
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
37 “Розрахунки з різними дебіторами”
50 “Довгострокові позики”
60 “Kороткострокові позики”

Документами по обліку надзвичайних доходів виступають: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.), виписка банку
(див. зразок 3.18.), а також договори, які заключено із страховими
організаціями.
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Щомісячне списання надзвичайних доходів на рахунок 794
“Результат надзвичайних подій” проводиться на підставі розрахунку
(довідки) оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 75 “Надзвичайні доходи”
проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері
№ 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІІ Відомості 5-М
(див. дод. А 5).

9.2.7. Облік страхових платежів
Для обліку страховиками надходжень страхових платежів
(страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування
призначено рахунок 76 “Страхові платежі”.
За кредитом рахунку 76 “Страхові платежі” відображається збільшення у страховика страхових платежів, за дебетом — повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового
припинення дії договору страхування.
Щомісяця рахунок 76 закривається кореспонденцією з субрахунком 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.
Рахунок 76 “Страхові платежі” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”
70 “Доходи від реалізації”

за кредитом з дебетом рахунків:
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
36 “Розрахунки з покупцями та
замовниками”
70 “Доходи від реалізації”

Документами по обліку страхових платежів виступають:
“Прибутковий касовий ордер” (див. зразок 3.2.), “Видатковий касовий ордер (див. зразок 3.3.)”, виписка банку (див. зразок 3.18.) із доданими до неї первинними документами, а також договори страхування.
Щомісячне списання доходів від страхування здійснюється
на рахунок 70 “Доходи від реалізації” на підставі розрахунку
(довідки) оформленої працівником бухгалтерії.
Узагальнення даних по рахунку 76 “Страхові платежі” проводяться при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері
№ 6, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІІ Відомості 5-М
(див. дод. А 5).
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9.2.8. Облік доходів майбутніх періодів
Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у
звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх
звітних періодах, призначено рахунок 69 “Доходи майбутніх
періодів”.
До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи
у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за
вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і
театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.
За кредитом рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом
— їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до
складу доходів звітного періоду.
Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх
видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.
Рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
70 “Доходи від реалізації”
74 “Інші доходи”

за кредитом з дебетом рахунків:
16 “Довгострокова дебіторська
заборгованість”
30 “Kаса”
31 “Рахунки в банках”
37 “Розрахунки з різними
дебіторами”
48 “Цільове фінансування і цільові
надходження”

Узагальнення даних по рахунку 69 “Доходи майбутніх
періодів” здійснюється при журнально-ордерній формі у журналіордері №3, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3М (див. дод. А 3).
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9.3. Облік фінансових результатів
Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій
призначено рахунок 79 “Фінансові результати”.
За кредитом рахунку 79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебетом — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток.
Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44
“Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”.
Рахунок 79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:
791 “Результат операційної діяльності”;
792 “Результат фінансових операцій”;
793 “Результат іншої звичайної діяльності”;
794 “Результат надзвичайних подій”.
На субрахунку 791 “Результат від операційної діяльності”
визначається прибуток (збиток) від операційної діяльності
підприємства. За кредитом субрахунку відображається в порядку закриття рахунків сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки 70
“Доходи від реалізації”, 71 “Іншій операційний дохід”), за дебетом —
сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої
готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат,
витрат на збут, інших операційних витрат (90 “Собівартість реалізації”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94
“Інші витрати операційної діяльності”).
На субрахунку 792 “Результат фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства.
За кредитом субрахунку відображається списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом — списання фінансових витрат з рахунків
95 “Фінансові витрати” та 96 “Втрати від участі в капіталі”.
На субрахунку 793 “Результат від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. За кредитом рахунку відображається списання
суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та
іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом — списання витрат з рахунку 97 “Інші витрати”.
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На субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом — списання витрат від надзвичайних подій, що
обліковуються на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.
Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати
застосовують тільки рахунки класу 8 “Витрати за елементами”, субрахунки рахунку 79 дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків 23
“Виробництво”, 26 “Готова продукція”, 27 “Продукція
сільськогосподарського виробництва” із кредитом рахунків класу 8
“Витрати за елементами” у порядку закриття цих рахунків.
Типова кореспонденція рахунків по обліку фінансових результатів представлена у табл. 9.6.
Таблиця 9.6.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку
фінансових результатів
№
п/п

Зміст господарської
операції

1

2

Kореспондуючі
рахунки
Дебет Kредит
3
4

791 “Результат операційної діяльності”
1. Віднесено на результат операційної діяльності:
- собівартість реалізації
- загальновиробничі витрати (нерозподілену
частину)
- адміністративні витрати
- витрати на збут
- інші витрати операційної діяльності
***
- доходи від реалізації
- інший операційний дохід

791
791

90
91

791
791
791
***
70
71

92
93
94
***
791
791

792
792
***
72
73

95
96
***
792
792

792 “Результат фінансових операцій”
2. Віднесено на результат фінансових операцій:
- фінансові витрати
- втрати від участі в капіталі
***
- дохід від участі в капіталі
- інші фінансові доходи
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Продовження табл. 9.6.
1

2

3

4

793 “Результат іншої звичайної діяльності”
3. Віднесено на результат іншої звичайної
діяльності:
- інші витрати
***
- інші доходи

793
***
74

97
***
793

794
***
75

99
***
794

79

98

79
44

44
79

794 “Результат надзвичайних подій”
4. Віднесено на результат надзвичайних подій:
- надзвичайні витрати
***
- надзвичайні доходи

Визначення прибутку підприємства
5. Відображено податок на прибуток, який підлягає
сплаті до бюджету
6. Визначено:
- нерозподілений прибуток
- непокритий збиток

Узагальнення даних по обліку фінансових результатів
здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку у розділі ІІІ
Відомості 5-М (див. дод. А 5).
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Розділ 10.

Формування та облік власного капіталу
В розділі розглядаються наступні питання:
10.1. Економічний зміст власного капіталу
10.2. Облік власного капіталу

10.1. Економічний зміст власного капіталу
Kожне підприємство, організація чи установа для реалізації
поставлених цілей має у своєму розпорядженні як засоби праці
(будівлі, машини, устаткування і т.ін.), так і предмети праці (сировину, матеріали, паливо і т. ін.), які в сукупності складають господарські засоби, тобто власність підприємства. В свою чергу власність
асоціюється із поняттям “Kапітал”.
Поряд з тим, господарські засоби мають різні джерела свого
утворення. Одні господарські засоби стали власністю підприємства
внаслідок внеску до статутного капіталу його засновниками, інші були придбані за рахунок або власних коштів підприємства, або позик
інших юридичних чи фізичних осіб. Враховуючи поділ джерел формування господарських засобів на власні та залучені, капітал теж
поділяється на власний та залучений.
При створенні підприємства (за умов відсутності боргів перед кредиторами) активи підприємства дорівнюють його капіталу
(А = K).
В процесі здійснення господарської діяльності у підприємства виникає різного роду кредиторська заборгованість (перед
працівниками — по оплаті праці, перед постачальниками — за поставлені сировину і матеріали, перед банками — на суми отриманих
кредитів). Наслідком такої заборгованості є зростання активів
підприємства. За цих умов активи підприємства дорівнюють сумі
власного капіталу і зобов’язань підприємства (А = Kапітал + Зобов’язання).
Виходячи із зазначеної формули (Kапітал = А — Зобов’язання), можна ствердити, що власний капітал — це частина в активах
підприємства, яка залишається після вирахування всіх його зобов’язань.
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Складові власного капіталу поміщено у розділі І пасиву
балансу “Власний капітал”, до якого входять:
− статутний капітал;
− пайовий капітал;
− додатковий капітал;
− інший додатковий капітал;
− резервний капітал;
− нерозподілений прибуток (непокритий збиток);
− неоплачений капітал;
− вилучений капітал.
Основною складовою власного капіталу є статутний
капітал, який являє собою загальну вартість активів, внесених засновниками при створенні підприємства.
Статутний капітал — це частина капіталу, яка утворюється за рахунок сукупності вкладів у вигляді матеріальних, нематеріальних або фінансових ресурсів засновників у майно
підприємства для забезпечення діяльності господарюючого
суб’єкта згідно меж, які визначені установчими документами.
Розмір статутного капіталу підлягає обов’язковій реєстрації у Державному реєстрі суб’єкта господарювання.
Законом України “Про господарські товариства” від
19.09.1991 р. № 1576–XII визначено, що вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання
та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування
землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням а також інші майнові права (в тому числі на
інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній
валюті.
Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та
засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.
Забороняється використовувати для формування статутного
фонду бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
Фінансовий стан засновників (крім фізичних осіб) відкритих акціонерних товариств щодо їх спроможності здійснити
відповідні внески до статутного фонду повинен бути перевірений
аудитором (аудиторською фірмою).
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
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Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише
після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати
акцій).
Зменшення статутного фонду при наявності заперечень
кредиторів товариства не допускається.
Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду
набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення
його господарсько–фінансової діяльності. Пайовий капітал узагальнює інформацію про суми пайових внесків членів споживчого
товариства, сільськогосподарського підприємства, житловобудівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств,
що передбачені установчими документами.
Додатковий капітал — сума, на якій вартість реалізації
випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів на вартість необоротних активів, безкоштовно
отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
Резервний капітал являє собою суму резервів, створених
відповідно до чинного законодавства та установчих документів за
рахунок нерозподіленого прибутку.
Законом України “Про господарські товариства” від
19.09.1991 р. № 1576–XII визначено, що у товаристві створюється
резервний (страховий)фонд у розмірі, встановленому установчими
документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду, а також
інші фонди, передбачені законодавством України або установчими
документами товариства.
Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового)
фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку.
Нерозподілений прибуток являє собою частину чистого
прибутку, що не була розподілена між акціонерами.
Неоплачений капітал — заборгованість засновників
(учасників) господарського товариства за внесками до статутного
капіталу підприємства.
Вилучений капітал — фактична собівартість акцій власної
емісії або часток, викуплених господарським товариством у його
учасників.
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10.2. Облік власного капіталу
Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидності власного капіталу призначені рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема такі як: 40 “Статутний капітал”, 41 “Пайовий капітал”,
42 “Додатковий капітал”, 43 “Резервний капітал”, 44 “Нерозподілені
прибутки (непокриті збитки)”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплачений капітал”, 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, 48
“Цільове фінансування і цільові надходження”, 49 “Страхові резерви”.
Рахунок 40 “Статутний капітал” призначено для обліку та
узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу
підприємства.
За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображається
збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах
підприємства.
Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами
капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
Рахунок 41 “Пайовий капітал” призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого
товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших
підприємств, що передбачені установчими документами.
Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення
його господарсько-фінансової діяльності.
Сільськогосподарські підприємства на рахунку 41 “Пайовий
капітал” обліковують частину вартості майна, яка була розпайована
між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована
між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна
протягом діяльності підприємства.
Аналітичний облік за рахунком 41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.
Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів,
безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
546

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображається
збільшення додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення.
Рахунок 42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:
421 “Емісійний дохід”;
422 “Інший вкладений капітал”;
423 “Дооцінка активів”;
424 “Безоплатно одержані необоротні активи”;
425 “Інший додатковий капітал”.
На субрахунку 421 “Емісійний дохід” відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених
акцій підприємства на фондовому ринку.
На субрахунку 422 “Інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних
товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.
На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображається сума
дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, яку
здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового
капіталу на цьому субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття
чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності.
На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на
цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом
строку корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.
На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до
наведених вище субрахунків.
Рахунок 43 “Резервний капітал” призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства,
створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.
За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображається
створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.
Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.
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На рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків
поточного та минулих років, а також використаного в поточному році
прибутку.
За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від
усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.
Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” має
такі субрахунки:
441 “Прибуток нерозподілений”;
442 “Непокриті збитки”;
443 “Прибуток, використаний у звітному періоді”.
На субрахунку 441 “Прибуток нерозподілений” відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 442 “Непокриті збитки” відображаються
непокриті збитки. Їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 “Прибуток, використаний у звітному
періоді” відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. Сальдо на цьому субрахунку у кінці року закривається у кореспонденції із субрахунками 441
та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.
На рахунку 45 “Вилучений капітал” ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою
їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.
За дебетом рахунку 45 “Вилучений капітал” відображається
фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених
господарським товариством у його учасників, за кредитом —
вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).
Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:
451 “Вилучені акції”;
452 “Вилучені вклади й паї”;
453 “Інший вилучений капітал”.
Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами
акцій (вкладів, паїв).
Рахунок 46 “Неоплачений капітал” призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу
підприємства.
За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статут548

ного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.
Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами
розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за
кожним засновником (учасником) підприємства.
На рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”
ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням
підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду за винятком суми
забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів.
За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом — їх використання.
Рахунок 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” має
такі субрахунки:
471 “Забезпечення виплат відпусток”;
472 “Додаткове пенсійне забезпечення”;
473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань”;
474 “Забезпечення інших витрат і платежів”.
475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”;
476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою
участі у лотереї”;
477 “Забезпечення матеріального заохочення”;
478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок”.
На субрахунку 471 “Забезпечення виплат відпусток” ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток
працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток
фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також
узагальнюється інформація про забезпечення обов’язкових відрахувань
(зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов’язкове державне пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.
На субрахунку 472 “Додаткове пенсійне забезпечення”
ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.
На субрахунку 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів
проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.
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На субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не
знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.
На субрахунку 475 “Забезпечення призового фонду (резерв
виплат)” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про
призовий фонд — суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї
відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.
На субрахунку 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” підприємства, які здійснюють
діяльність з випуску та проведення лотерей на території України,
узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.
За кредитом субрахунків 475 “Забезпечення призового фонду
(резерв виплат)” і 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого
сплатою участі у лотереї” і дебетом рахунку 90 “Собівартість реалізації” відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом — виплата (видача) виграшів гравцям.
Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів
ведеться за їх видами, напрямками формування й використання.
На субрахунку 477 “Забезпечення матеріального
заохочення” ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення
працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги,
премії тощо.
За кредитом субрахунку 478 “Забезпечення відновлення
земельних ділянок” ведеться облік створення за обґрунтованим
розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних
засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у
стан, придатний для подальшого використання (зокрема на
передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за
дебетом субрахунку відображається використання створеного
забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта
основних засобів, рекультивації порушених земель.
Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів
ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.
На рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та
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рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).
Kошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.
За кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові
надходження” відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом — використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.
Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових
надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джерелами
надходжень.
Узагальнення облікових даних по рахунках 4 класу здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №
7, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі ІІІ і ІV
Відомості 5-М (див. дод. А 5).
Таблиця 10.1.
Kореспонденції рахунків по обліку власного капіталу
№
п/п

Зміст господарської
операції

1
2
1. Проведено підписку на
акції акціонерного
товариства у розмірі
статутного капіталу,
визначеного у
засновницьких документах
2. Відображено внесення
засновниками грошових і
матеріальних ресурсів в
рахунок їх вкладу до
статутного капіталу

Кореспондуючі рахунки
Дебет

Кредит

3
4
46 “Неоплачений капітал” 40 “Статутний капітал”

46 “Неопла10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні активи” чений
капітал”
14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
28 “Товари”
30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”
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Продовження таблиці 10.1.
1
2
3. Відображено перевищення
внесків засновників над
сумою визначеного
статутного капіталу

4. Відображено збільшення
статутного капіталу за
рахунок прибутку
підприємства
5. Збільшено статутний
капітал за рахунок
належних до сплати
дивідендів акціонерам
6. Викуплено власні акції
підприємством у своїх
акціонерів:
– по номіналу
– на суму перевищення
номінальної вартості над
ціною викупу
– на суму перевищення
ціни викупу над
номінальною вартістю
7. Відображено реалізацію
підприємством
викуплених акцій
– на суму номіналу
– на суму перевищення
вартості продажу над
номінальною вартістю
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3
10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
20 “Виробничі запаси”
28 “Товари”
30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”
35 “Поточні фінансові
інвестиції”
433 “Прибуток,
використаний у
звітному періоді”
671 “Розрахунки за
нарахованими
дивідендами”

4
422 “Інший
вкладений
капітал”

40 “Статутний капітал”
40 “Статутний капітал”

45 “Вилучений капітал” 30 “Каса”
31 “Рахунки в
банках”
45 “Вилучений капітал” 733 “Інші
доходи від
фінансових
операцій”
952 “Інші фінансові
45 “Вилувитрати”
чений капітал”

30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”
30 “Каса”
31 “Рахунки в банках”

45 “Вилучений капітал”
421 “Емісійний дохід”

Продовження таблиці 10.1.
1

2
– на суму перевищення
номінальної вартості над
вартістю продажу

8. Анульовано частину
викуплених акцій
9. Проведено дооцінку
активів підприємства

12.
13.

14.

15.

10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
20 “Виробничі запаси”
26 “Готова продукція”
28 “Товари”
10 “Основні засоби”
12 “Нематеріальні
активи”
14 “Довгострокові
фінансові інвестиції”
79 “Фінансові
результати”

4
45 “Вилучений капітал”
45 “Вилучений капітал”
423 “Дооцінка активів”

424 “Безоплатно
одержані
необоротні
активи”
Відображено отриманий
441 “Приприбуток підприємством
буток нерозподілений”
Відображено отриманий
442 “Непокриті збитки” 79 “Фінансові
збиток підприємством
результати”
Використано прибуток на: 443 “Прибуток,
використаний у
43 “Резервний
–збільшення резервного
капітал”
звітному періоді”
капіталу
67 “Розрахун– нарахування дивідендів 443 “Прибуток,
ки з учасниказа акціями
використаний у
ми”
звітному періоді”
66 “Розрахун– нарахування премії
443 “Прибуток,
ки за виплатапрацівникам підприємства використаний у
ми праівникам”
звітному періоді”
471 “За безВідображено створення на 23 “Виробництво”
91 “Загальновиробничі печення
підприємстві фонду на
виплат
витрати”
оплату відпусток
відпусток”
92 “Адміністративні
витрати”
93 “Витрати на збут”
471 “Забезпечення
66 “РозрахунНараховано працівникам
виплат відпусток”
ки за виплатавідпускні за рахунок
ми праівникам”
фонду забезпечення
виплат відпусток

10. Відображено вартість
безоплатно одержаних
активів
11.

3
421 “Емісійний дохід”
443 “Прибуток,
використаний у
звітному періоді”
40 “Статутний капітал”
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Розділ 11.

Облік розрахунків підприємства
В розділі розглядаються наступні питання:
11.1. Облік розрахунків з підзвітними особами
11.2. Облік розрахунків за кредитами банків та
іншими кредитними ресурсами
11.3. Облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками, покупцями та замовниками
11.4. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
11.5. Облік розрахунків з учасниками
11.6. Облік розрахунків векселями

11.1. Облік розрахунків з підзвітними
особами
З метою вирішення виробничих потреб підприємтсва, його
працівникам можуть видаватися під звіт грошові засоби.
Особи, які одержали готівку під звіт (у т.ч. на відрядження у межах України), зобов’язані подати до бухгалтерії підприємства або централізованої бухгалтерії звіт про витрачені суми. Готівка, що видана під
звіт, але з якихось причин не витрачена (частково або в повній сумі),
має бути повернена до каси підприємства одночасно з авансовим звітом
не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (за відрядженням — не пізніше 3 робочих днів після повернення з відрядження,
на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної
сировини — не пізніше 10 робочих днів з дня видачі її під звіт). Якщо
з каси підприємства його працівнику одночасно видано готівку на
відрядження та кошти під звіт для вирішення у цьому відрядженні виробничих чи господарських питань (у тому числі і для закупівлі
сільськогосподарської продукції та заготівлі вторинної сировини чи
вторсировини), то підзвітна особа незалежно від строку відрядження
протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження повинна
подати до бухгалтерії підприємства одночасно звіт про суму, що була їй
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видана для вирішення виробничих (господарських) питань, та авансований звіт про витраченні кошти безпосередньо на відрядження.
Нормативним документом, який врегульовує питання порядку відрядження працівників підприємств усіх форм власності є
“Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон”, затверджена наказом Міністерства фінансів України №59 від
13.03.1998 року.
Даною інструкцією визначено, що службовим вiдрядженням вважається поїздка працiвника за розпорядженням керiвника
пiдприємства, установи, органiзацiї (далi — пiдприємство) на певний
строк до iншого населеного пункту для виконання службового доручення поза мiсцем його постiйної роботи.
Витрати на вiдрядження особи, яка перебуває в трудових
вiдносинах з платником податку, включаються до складу валових витрат платника податку лише за наявностi документiв, що пiдтверджують зв’язок такого вiдрядження з основною дiяльнiстю
пiдприємства, а саме: запрошень сторони, яка приймає i дiяльнiсть
якої збiгається з дiяльнiстю пiдприємства, що направляє у вiдрядження; укладеного договору (контракту) та iнших документiв, якi врегульовують або засвiдчують бажання встановити цивiльно-правовi
вiдносини; документiв, що засвiдчують участь вiдрядженої особи в
переговорах, конференцiях або симпозiумах, якi проводяться за тематикою, що стосується основної дiяльностi пiдприємства, яке вiдряджає працiвника.
Окремим видом витрат, що не потребують спецiального
документального пiдтвердження, є добовi витрати (видатки на харчування та фiнансування iнших особистих потреб фiзичної особи),
норми яких встановленi вiдповiдно до постанови Kабiнету
Мiнiстрiв України вiд 23.04.99 № 663 “Про норми вiдшкодування витрат на вiдрядження в межах України та за кордон”.
Добовi витрати в межах України вiдшкодовуються в
єдинiй сумi незалежно вiд статусу населеного пункту.
Днем вибуття у вiдрядження вважається день вiдправлення
поїзда, лiтака, автобуса або iншого транспортного засобу з мiсця
постiйної роботи вiдрядженого працiвника, а днем прибуття iз вiдрядження — день прибуття транспортного засобу до мiсця постiйної роботи вiдрядженого працiвника. При вiдправленнi транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у вiдрядження вважається
поточна доба, а з 0-ї години i пiзнiше — наступна доба. Якщо станцiя,
пристань, аеропорт розташованi за межами населеного пункту, де
працює вiдряджений, у строк вiдрядження зараховується час, який
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потрiбний для проїзду до станцiї, пристанi, аеропорту. Аналогiчно
визначається день прибуття вiдрядженого працiвника до мiсця
постiйної роботи.
На працiвника, який перебуває у вiдрядженнi, поширюється
режим робочого часу того пiдприємства, до якого вiн вiдряджений.
Якщо працiвник спецiально вiдряджений для роботи у
вихiднi або святковi й неробочi днi, то компенсацiя за роботу в цi днi
виплачується вiдповiдно до чинного законодавства.
Якщо працiвник вiдбуває у вiдрядження у вихiдний день, то
йому пiсля повернення з вiдрядження в установленому порядку надається iнший день вiдпочинку.
За вiдрядженим працiвником зберiгається мiсце роботи (посада) та середнiй заробiток за час вiдрядження, в тому числi й за час
перебування в дорозi.
Середнiй заробiток за час перебування працiвника у вiдрядженнi зберiгається на всi робочi днi тижня за графiком, установленим
за мiсцем постiйної роботи.
Kерiвник пiдприємства може встановлювати додатковi обмеження щодо сум та мети використання коштiв, наданих на вiдрядження. Указанi обмеження встановлюються наказом (розпорядженням) керiвника пiдприємства.

Порядок відрядження в межах України
Направлення працiвника пiдприємства у вiдрядження
здiйснюється керiвником пiдприємства або його заступником i
оформляється наказом (розпорядженням) iз зазначенням: пункту
призначення, назви пiдприємства, куди вiдряджений працiвник,
строку й мети вiдрядження.
Строк вiдрядження визначається керiвником або його заступником, але не може перевищувати 30 календарних днiв.
Термiн вiдрядження працiвникiв, якi направляються для виконання в межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних
i будiвельних робiт, не повинен перевищувати термiну будiвництва
об’єктiв.
Рiшення про службове вiдрядження керiвникiв центральних i
мiсцевих органiв виконавчої влади приймається вiдповiдно до вимог
постанови Kабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.03.2002 р. №337 “Про
службові відрядження в межах України керівників органів
виконавчої влади та Секретаріату Кабінету Міністрів України”, яким
передбачено, що рiшення про службове вiдрядження в межах Ук556
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раїни приймається щодо:
а) Першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем’єр-міністрів
України, міністрів, Міністра Кабінету Міністрів України, Голови Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій — Прем’єрміністром України, а в разі його відсутності — Першим віцепрем’єр-міністром України;
б) керівників центральних органів виконавчої влади (крім
міністерств) — віце-прем’єр-міністрами України згідно з розподілом
функціональних повноважень;
в) першого заступника та заступників Міністра Кабінету
Міністрів України — Міністром Кабінету Міністрів України;
г) перших заступників та заступників міністрів, перших заступників та заступників керівників інших центральних органів виконавчої
влади — відповідно міністрами, керівниками інших центральних
органів виконавчаої влади;
д) голів районних державних адміністрацій — керівником
органу виконавчої влади вищого рівня, а в разі його відсутності —
особою, яка його заміщає.
Дані наказу знаходять своє відображення у посвідченні про
відрядження, яке видається відрядженому працівнику на руки. Типова форм зазначеного документа наведена у зразку 11.1.
Фактичний час перебування у вiдрядженнi визначається за
вiдмiтками в посвiдченнi про вiдрядження щодо вибуття з мiсця
постiйної роботи й прибуття до мiсця постiйної роботи. Якщо працiвника вiдряджено до рiзних населених пунктiв, то вiдмiтки про день
прибуття й день вибуття проставляються в кожному пунктi.
Вiдмiтки в посвiдченнi про вiдрядження щодо прибуття та вибуття працiвника завiряються тiєю печаткою, якою користується у своїй
господарськiй дiяльностi пiдприємство для засвiдчення пiдпису
вiдповiдної службової особи, на яку наказом (розпорядженням)
керiвника пiдприємства покладено обов’язки здiйснювати реєстрацiю
осiб, якi вибувають у вiдрядження та прибувають з нього.
Пiдприємство, що вiдряджає працiвника, здiйснює реєстрацiю
особи, яка вибуває у вiдрядження, у “Журнал реєстрації посвідчень
про відрядження”, форма якого наведена у зразку 11.2.
За кожний день (включаючи день вiд’їзду та приїзду) перебування працiвника у вiдрядженнi в межах України, враховуючи
вихiднi, святковi й неробочi днi та час перебування в дорозi (разом з
вимушеними зупинками), йому виплачуються добовi в межах гра559
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ничних норм, установлених постановою Kабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99 № 663 (із змінами та доповненнями), зокрема:
а) у разi, коли до рахункiв на оплату вартостi проживання у
готелях не включаються витрати на харчування — 30 грн.;
б) у разi, коли до рахункiв вартостi проживання у готелях
включаються витрати на:
- одноразове харчування — 24 грн.;
- дворазове харчування — 18 грн.;
- триразове харчування — 12 грн.
Для державних службовців, а також працівників підприємств, що повністю, або чатково утримуються за рахунок бюджетних
коштів, добові виплачуються у відсотках від норм добових витрат
(80% від 25 грн. — при одноразовому харчуванні, 55% — дворазовому, 35% — при триразовому).

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у нормативно-правових актах, розміри добових, які виплачуються відрядженому працівнику, у майбутньому можуть змінюватися!
Визначення кiлькостi днiв вiдрядження для виплати добових
проводиться з урахуванням дня вибуття у вiдрядження й дня прибуття до мiсця постiйної роботи, що зараховуються як два днi.
При вiдрядженнi працiвника строком на один день або в
таку мiсцевiсть, звiдки працiвник має змогу щоденно повертатися до
мiсця постiйного проживання, добовi вiдшкодовуються як за повну
добу.
Якщо вiдсутнi вiдмiтки в посвiдченнi про вiдрядження, то добовi не виплачуються.
Пiдприємство за наявностi пiдтвердних документiв (в
оригiналi) вiдшкодовує витрати вiдрядженим працiвникам на
наймання жилого примiщення в розмiрi фактичних витрат з урахуванням побутових послуг, що надаються в готелях (прання, чистка,
лагодження та прасування одягу), за користування холодильником,
телевiзором.
Працiвниковi, вiдрядженому в межах України, вiдшкодовується плата за бронювання мiсця в готелях у розмiрi не бiльш як 50
вiдсоткiв його вартостi за одну добу, згiдно з поданими пiдтвердними
документами в оригiналi.
Витрати на наймання жилого примiщення за час вимушеної
зупинки в дорозi, що пiдтверджуються вiдповiдними документами,
вiдшкодовуються в порядку й розмiрах, визначених вище.
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Витрати на проїзд до мiсця вiдрядження i назад вiдшкодовуються в розмiрi вартостi проїзду повiтряним, залiзничним, водним
i автомобiльним транспортом загального користування (крiм таксi) з
урахуванням усiх витрат, пов’язаних iз придбанням проїзних квиткiв
i користуванням постiльними речами в поїздах, та страхових платежiв на транспортi.
Вiдрядженому працiвниковi вiдшкодовуються витрати на
проїзд транспортом загального користування (крiм таксi) до
станцiї, пристанi, аеропорту, якщо вони розташованi за межами населеного пункту, де постiйно працює вiдряджений, або до мiсця перебування у вiдрядженнi.
За наявностi декiлькох видiв транспорту, що зв’язує мiсце
постiйної роботи з мiсцем вiдрядження, адмiнiстрацiя може запропонувати вiдрядженому працiвниковi вид транспорту, яким йому слiд
користуватися. У разi вiдсутностi такої пропозицiї працiвник самостiйно вирiшує питання про вибiр виду транспорту.
Вiдрядженому працiвниковi вiдшкодовуються також витрати на проїзд мiським транспортом загального користування
(крiм таксi) за мiсцем вiдрядження (згiдно з пiдтвердними документами) вiдповiдно до маршруту, погодженого керiвником.
Вiдрядженому працiвниковi понад установленi норми компенсацiї витрат у зв’язку з вiдрядженням вiдшкодовуються також витрати на оплату податку на додану вартiсть за придбанi проїзнi документи, користування в поїздах постiльними речами та наймання жилого примiщення, згiдно з пiдтвердними документами в оригiналi.
У разi тимчасової непрацездатностi вiдрядженого працiвника йому на загальних пiдставах вiдшкодовуються витрати на наймання жилого примiщення (крiм випадкiв, коли вiдряджений
працiвник перебуває на стацiонарному лiкуваннi) i сплачуються добовi протягом усього часу, поки вiн не може за станом здоров’я приступити до виконання покладеного на нього службового доручення
або повернутися до мiсця свого постiйного проживання, але на строк
не бiльше двох мiсяцiв.
Тимчасова непрацездатнiсть вiдрядженого працiвника, а також
неможливiсть за станом здоров’я повернутися до мiсця постiйного проживання повиннi бути засвiдченi в установленому порядку.
За перiод тимчасової непрацездатностi вiдрядженому
працiвниковi на загальних пiдставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатностi. Днi тимчасової непрацездатностi не включаються до строку вiдрядження.
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Вiдрядженому працiвниковi перед вiд’їздом у вiдрядження
видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату
проїзду, наймання жилого примiщення i добовi. Протягом трьох
робочих днiв пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний подати затверджений наказом ДПА України від
19.09.2003 р. №440 “Звіт про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт” (див. зразок 11.3.) про витрачену у
зв’язку з вiдрядженням суму. Разом із звiтом подаються посвiдчення про вiдрядження, оформлене в установленому порядку, i документи в оригiналi про наймання жилого примiщення та проїзд.
Витрати на вiдрядження вiдшкодовуються лише за наявностi документiв в оригiналi, що пiдтверджують вартiсть цих витрат, а саме: транспортних квиткiв або транспортних рахункiв
(багажних квитанцiй), рахункiв готелiв (мотелiв), страхових
полiсiв тощо.
Витрати у зв’язку з вiдрядженням, що не пiдтвердженi
вiдповiдними документами (крiм добових витрат), працiвниковi не вiдшкодовуються.
Витрати у зв’язку з поверненням вiдрядженим працiвником
квитка на потяг, лiтак або iнший транспортний засiб можуть бути
вiдшкодованi з дозволу керiвника пiдприємства лише з поважних
причин (рiшення про вiдмiну вiдрядження, вiдкликання з вiдрядження тощо) при наявностi документа, що пiдтверджує витрати.
Для державних службовцiв, а також iнших осiб, якi
вiдряджаються по території України пiдприємствами, що
повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, установлюються додатковi обмеження
вiдповiдно до чинного законодавства:
- вiдшкодування витрат вартостi проживання понад установленi граничнi норми (до 120 грн. на наймання житлового
приміщення на добу) та оплата витрат на перевезення понад 30
кiлограмiв багажу для державних службовцiв, а також iнших осiб,
якi вiдряджаються пiдприємствами, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв,
здiйснюються згiдно з пiдтвердними документами в оригiналi лише з дозволу керiвника;

Увага! Враховуючи періодичні зміни у нормативноправових актах, граничні норми відшкодування витрат вартості проживання у майбутньому можуть змінюватися!
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Назва підприємства
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

ВО «Росток»
0 0 5 4 7 0 3 8
Посада Заст. директора

Відділ
Цех

Затверджено наказом ДПА України
від 19.09.2003р. № 440
Проводка

Професія

Остапенко М. Т.

П.І.Б.
Ідентифікаційний
номер

2 6 4 2 9 1 4 5 0 7

ЗВІТ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ, НАДАНИХ НА
ВІДРЯДЖЕННЯ АБО ПІД ЗВІТ
№

7

Призначення авансу на

до м. Вінниця

Додаток

3

92

150-00

витрат підтверджую:

25.01.2008 р.

Сума

ПІДПИС

= Саламар

№ 21 / 22.01.08 р. 200-00

Усього отримано
Витрачено
Залишок
Перевитрата

ДЕБЕТ
рахусума
нок

від 25 січня 2008 р.
відрядження Доцільність здійснених

Залишок попереднього авансу
Перевитрата
(за наявністю)
Одержано (від кого, № та дата
документа)
1. Каса
2.
3.

січень 2008 р.

Звіт перевірено
Розділ
пар. ст.
До затвердження

КРЕДИТ

372 150-00

150-00 грн.

200-00 Дата 25.01.2008 р.
150-00 Бухгалтер=Петренко
Звіт затверджений у сумі
50-00
Сто п'ятдесят грн. 00 коп.

документів

РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Остапенко М. Т.
авансовий звіт 25 січня 2008 р. на суму 150-00 грн.
Документів три 200_ р. ПІДПИС = Петренко

Зразок 11.3.

(прописом)

25 січня

2008 р.

= Іваненко
(підпис)

Залишок унесений у сумі 50-00 грн. за касовим ордером № 24 від 25.01.2008 р.
Перевитрата видана
________________200_ р. Підпис ________Перелік документів наведено на звороті.
Розрахунок штрафу та суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені
кошти на відрядження або під звіт:
При несвоєчасності повернення суми надміру сплачених коштів пізніше граничного
терміну (до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку
завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за
дорученням та за рахунок особи, що надала кошти під звіт), але не пізніше звітного місяця, на
який припадає останній день такого граничного терміну:
Сума штрафу__________ (грн.) = несвоєчасно повернута сума_______(грн.) Х 15:100.
При поверненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який
припадає граничний термін повернення:
Сума податку______________(грн.) = не повернута сума____________________(грн.) Х
ставка оподаткування (пункт 7.1. статті 7 Закону України «Про податок з доходів фізичних
осіб») : 100.
Сума штрафу______________(грн.) = не повернута сума___________________(грн.) Х 15:100.
Підпис особи, що склала розрахунок ________________________
Дата складання розрахунку____________________200__р.
З розрахунком ознайомлений: підпис _______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата______________________________________________
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Продовження зразка 11.3.
Зворотна сторона звіту про використання коштів,
наданих на відрядження або під звіт
Дата

Пор
.№
док.

22.01.08 р.
24.01.08 р.
24.01.08 р.

1.
2.
3.

Дебет

Кому, за що і на підставі якого
документа заплачено

Сума

Квиток Київ - Вінниця
Квиток Вінниця - Київ
Квитанція за проживання
Добові (2 дні Х 25 грн.)

16-50 грн
19-50 грн
64-00 грн
50-00 грн

Усього
Підпис підзвітної особи

= Остапенко

Дата

рахунок карт.

92
92
92
92

150-00 грн

25 січня 2008 р.

- витрати на проїзд вiдрядженого працiвника в м’якому вагонi, на суднах морського флоту в каютах, що оплачуються за 1–4-ю
групами тарифних ставок, на суднах рiчкового флоту в каютах 1-ї i 2ї категорiй, а також повiтряним транспортом за квитками 1-го класу
та бiзнес-класу вiдшкодовуються в кожному окремому випадку з
дозволу керiвника пiдприємства, згiдно з поданими проїзними
документами;
- вiдрядженому працiвниковi за наявностi пiдтвердних документiв вiдшкодовуються витрати на побутовi послуги, що надаються
в готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи
бiлизни), але не бiльш як 10 вiдсоткiв норм добових витрат за всi
днi проживання;
- вiдшкодування витрат на службовi телефоннi переговори
проводяться в розмiрах, погоджених з керiвником;
- керiвники пiдприємств, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв, особисто
вирiшують питання щодо вiдшкодування своїх витрат на наймання
жилих примiщень, що перевищують граничнi норми, встановленi
вiдповiдно до постанови Kабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.99
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№663, та витрат на проїзд у м’якому вагонi, на суднах морського флоту в каютах, що оплачуються за 1-4-ю групами тарифних ставок, на суднах рiчкового флоту в каютах 1-ї i 2-ї категорiй, а також повiтряним
транспортом за квитками 1-го класу та бiзнес-класу.

Порядок відрядження за кордон
Вiдрядження за кордон здiйснюється вiдповiдно до наказу
(розпорядження) керiвника пiдприємства пiсля затвердження завдання, в якому визначаються мета виїзду, термiн, умови перебування за
кордоном (у разi поїздки за запрошенням подається його копiя з перекладом), i кошторису витрат. Термiн вiдрядження визначається
керiвником, але не може перевищувати 60 календарних днiв.
Пiдприємство, що направляє працiвника у вiдрядження за
кордон, забезпечує його коштами в нацiональнiй валютi країни, куди вiдряджається працiвник, або у вiльно конвертованiй валютi у
виглядi авансу на поточнi витрати в розмiрах, якi обумовленi реальними потребами в країнi перебування, з дотриманням вимог
Нацiонального банку України щодо вивезення iноземної валюти за
кордон. Працiвника ознайомлюють з довiдкою-розрахунком на виданий йому аванс та з чинними положеннями про звiтування за його використання.
За кожен день перебування працівника у відрядженні за межами України (крім державних службовців, а також інших осіб, які
направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково утримуються (фінансуються)
за рахунок коштів бюджетів), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою Kабінету Міністрів України
від 23.04.1999 р. №663, зокрема:
а) у разі, коли до рахунків на оплату вартості проживання у
готелях не включаються витрати на харчування — 280 гривень;
б) у разі, коли до рахунків вартості проживання у готелях
включаються витрати на:
- одноразове харчування — 224 грн.;
- дворазове харчування — 154 грн.;
- триразове харчування — 98 грн.
Норми відшкодування витрат на відрядження (добових витрат і витрат на наймання житла) до конкретної країни для держслуж566

бовців і працівників підприємств, установ та організацій, що
повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
коштів бюджетів, поміщені у додатку до постанови Kабінету
Міністрів України №663 від 23.04.1999 р. “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон”.
Для державних службовців, а також працівників підприємств, що повністю, або чатково утримуються за рахунок бюджетних
коштів, добові виплачуються у відсотках від норм добових витрат
для певної країни (80% — при одноразовому харчуванні, 55% — дворазовому, 35% — при триразовому).

Увага! Враховуючи зміни, які періодично відбуваються у нормативно-правових актах, розміри добових, які виплачуються відрядженому працівнику, у майбутньому можуть змінюватися!
Працівникам, які направляються у відрядження підприємствами, установати та організаціями всіх форм власності (крім тих, що
повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів),
добові виплачуються в іноземній валюті у сумі, яка в еквіваленті за
офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Нацбанком на день видачі коштів із каси уповноваженого банку, не
перевищує встановлених граничних норм добових витрат.
При видачi авансу в iноземнiй валютi допускається арифметичне округлення суми до повної одиницi.
За час перебування у вiдрядженнi працiвниковi вiдшкодовуються витрати:
а) на проїзд (включаючи попереднє замовлення квиткiв, користування постiльними речами в поїздах, оплату аеропортних зборiв,
перевезення багажу) як до мiсця вiдрядження й назад, так i за мiсцем
вiдрядження;
б) на оплату рахункiв за проживання в готелях (мотелях) або
наймання iнших житлових примiщень, а також уключених до таких
рахункiв витрат на харчування чи побутовi послуги (прання, чистка,
лагодження та прасування одягу, бiлизни, взуття), за користування
холодильником, телевiзором (крiм каналiв, за якi встановлено окрему
плату), кондицiонером;
в) на оплату телефонних рахункiв;
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г) на оформлення закордонних паспортiв, дозволiв на в’їзд (вiз),
на комiсiйнi (в разi обмiну валютних коштiв), обов’язкове страхування, iншi документально оформленi витрати, пов’язанi з правилами
в’їзду та перебування в мiсцi вiдрядження, включаючи будь-якi збори та податки, що пiдлягають сплатi у зв’язку зi здiйсненням таких
витрат.
Зазначені вище витрати можуть бути вiдшкодованi лише за
наявностi документiв (в оригiналi), що пiдтверджують вартiсть цих
витрат, у виглядi рахункiв готелiв (мотелiв) або iнших суб’єктiв, що
надають послуги з розмiщення та проживання вiдрядженого
працiвника, транспортних квиткiв або рахункiв (багажних квитанцiй), страхових полiсiв тощо.
Фактичний час перебування у вiдрядженнi за кордоном
визначається:
а) у разi вiдрядження до країн, з якими встановлено повний
прикордонний контроль, — за вiдмiтками контрольно-пропускних
пунктiв Прикордонних вiйськ України в закордонному паспортi або
документi, що його замiнює;
б) у разi вiдрядження до країн, з якими не встановлено або
спрощено прикордонний контроль, — згiдно з вiдмiтками сторони,
яка вiдряджає, та сторони, яка приймає, у посвiдченнi про вiдрядження.
в) у разi вiдсутностi вiдмiток вiдповiдно до пунктiв “а” i “б”
добовi витрати вiдрядженому працiвниковi не вiдшкодовуються.
Виїзд у вiдрядження за кордон i повернення в Україну в один
i той самий день вважається одним днем вiдрядження.
Добовi витрати за час перебування у вiдрядженнi вiдшкодовуються в межах граничних норм:
а) за кожний день вiдрядження, включаючи день виїзду та
приїзду;
б) у разi включення витрат на харчування до рахункiв на наймання жилого примiщення та у випадках, коли вiдрядженi працiвники за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає,
безкоштовним харчуванням у країнi перебування (дорозi), — в межах граничних норм з урахуванням кiлькостi разiв харчування на добу. Залежно вiд кiлькостi разiв харчування на добу впродовж вiдрядження перерахунок здiйснюється за кожну добу окремо;
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в) якщо дата виїзду у вiдрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний контроль, або дата повернення з них не
збiгається з датами за вiдмiтками в закордонному паспортi чи документi, що його замiнює, то добовi витрати за час проїзду територiєю
України вiдшкодовуються вiдповiдно до порядку, передбаченого для
вiдряджень у межах України;
г) якщо вiдряджений, перебуваючи в дорозi до країни, з якою
не встановлено чи спрощено прикордонний контроль, або повертаючись з такої країни, має транзитну зупинку на територiї України, то
вiдшкодування витрат на вiдрядження за перiод проїзду територiєю
України здiйснюється в порядку, передбаченому для службових
вiдряджень у межах України.
У разi вiдсутностi такої зупинки добовi витрати вiдшкодовуються за кожний день вiдрядження, включаючи день вибуття та прибуття, за нормами, встановленими для вiдряджень за кордон.
Вiдрядженому працiвниковi вiдшкодовуються витрати на
проїзд до вокзалу, аеропорту або пристанi i з вокзалу, аеропорту або
пристанi (якщо цi пункти розташованi за межами мiста) в мiсцях
вiдправлення, призначення та пересадки, а також витрати на проїзд за
мiсцем вiдрядження на мiському транспортi (рейсовi автобуси, метро,
тролейбуси, трамваї тощо (крiм таксi) за умови, що працiвниковi не
надавалися безкоштовно засоби пересування.
У разi потреби пересування країною вiдрядження керiвник
пiдприємства може визначити вiдрядженому працiвниковi вид транспорту, яким вiн може користуватися. Якщо така пропозицiя не надходить, працiвник самостiйно розв’язує питання про вибiр виду транспорту.
Витрати за користування таксi або оренду автотранспорту
можуть бути вiдшкодованi лише з дозволу керiвника пiдприємства.
Указанi витрати вiдшкодовуються лише за наявностi
пiдтвердних документiв.
Працiвнику пiдприємства, який направлений на роботу в зарубiжнi країни термiном, що перевищує 60 календарних днiв, i який
отримує в перiод перебування за кордоном заробiтну плату в iноземнiй валютi, в разi вiдрядження в межах країни перебування та до
iнших країн добовi витрати вiдшкодовуються в межах граничних
норм.
У разi виїзду у вiдрядження iз зарубiжної країни до України
вiдшкодування витрат на вiдрядження здiйснюється в порядку, передбаченому для службових вiдряджень у межах України.
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Виїзд у вiдрядження iз зарубiжної країни до України i повернення в один i той самий день до цих країн вважається одним
днем вiдрядження.
З дозволу керiвника може братися до уваги затримка у вiдрядженнi (в разi захворювання або з iнших причин, не залежних вiд
працiвника) тривалiстю понад добу, але не бiльш як 60 календарних
днiв. Потреба затримки повинна бути пiдтверджена довiдкою дипломатичної або консульської установи України за кордоном.
За час затримки в дорозi без поважних причин працiвниковi не виплачується заробiтна плата, не вiдшкодовуються добовi
витрати, витрати на наймання жилого примiщення та iншi витрати.
Не дозволяється вiдшкодування витрат на алкогольнi напої,
тютюновi вироби, видовищнi заходи, а також суми “чайових”, за
винятком випадкiв, коли суми таких “чайових” включаються до рахунка згiдно iз законами країни перебування.
Якщо сторона, яка приймає, забезпечує вiдрядженого за
кордон працiвника додатковими валютними коштами у виглядi компенсацiї поточних витрат (крiм витрат на проїзд до країни призначення i назад та на наймання житлового примiщення) або добових
витрат, то сторона, яка вiдряджає, виплату йому добових витрат
зменшує на суму додатково наданих коштiв. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, бiльша або дорiвнює встановленим нормам
добових витрат, то сторона, яка вiдряджає, виплату добових витрат
не проводить.
У разi вiдрядження за кордон на службовому автомобiлi витрати на пально-мастильнi матерiали вiдшкодовуються вiдповiдно
до дiючих норм за кiлометр пробiгу та затвердженого маршруту.
Вiдшкодовуються також iншi витрати, пов’язанi з технiчним
обслуговуванням, стоянкою та паркуванням службового автомобiля. Вiдшкодовуються збори за проїзд грунтовими, шосейними
дорогами та водними переправами.
Якщо працiвник отримав аванс на вiдрядження за кордон i не виїхав, то вiн повинен протягом трьох робочих днiв з дня
прийняття рiшення про вiдмiну поїздки повернути до каси
пiдприємства зазначенi кошти в тих грошових одиницях, в яких було видано аванс.
Пiсля повернення з вiдрядження працiвник зобов’язаний
протягом трьох робочих днiв подати авансовий звiт про витраченi у
вiдрядженнi кошти.
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Залишок коштiв понад суму, використану згiдно з авансовим
звiтом, пiдлягає поверненню працiвником до каси пiдприємства в
грошових одиницях, у яких було видано аванс, але не пiзнiше трьох
робочих днiв пiсля повернення з вiдрядження; в разi застосування
корпоративних пластикових карток мiжнародних платiжних систем
— не пiзнiше 10, а з дозволу керiвника (за наявностi поважних причин) — 20 робочих днiв.
У межах цих термiнiв керiвник пiдприємства (в разi вiдсутностi — його заступник) зобов’язаний прийняти рiшення щодо затвердження авансового звiту.
Разом з авансовим звiтом подаються документи (в оригiналi),
що пiдтверджують вартiсть оплачених витрат, iз зазначенням форми
їх оплати (готiвкою, чеком, кредитною карткою, безготiвковим перерахунком). До звiту додається ксерокопiя вiдмiток у закордонному
паспортi, яка завiрена вiддiлом кадрiв або керiвником пiдприємства.
У разi неповернення працiвником залишку коштiв у визначений термiн вiдповiдна сума стягується з нього пiдприємством у
встановленому чинним законодавством порядку.
Якщо для остаточного розрахунку за вiдрядження необхiдно
виплатити додатковi кошти або якщо з поважних причин не отримано
кошти на вiдрядження, то виплата здiйснюється в нацiональнiй валютi
України за офiцiйним обмiнним курсом гривнi до iноземних валют, установленим Нацiональним банком України на день погашення заборгованостi, але не пiзнiше термiну, передбаченого для здачі авансу.
У разi вiдсутностi пiдтвердних документiв про обмiн валюти,
в якiй видано аванс, на нацiональну валюту країни вiдрядження перерахунок витрат, здiйснених у вiдрядженнi, що пiдтвердженi документально, здiйснюється, виходячи з крос-курсу, розрахованого за
офiцiйним обмiнним валютним курсом, що встановлений Нацiональним банком України на день затвердження авансового звiту.
Не дозволяється направляти у вiдрядження та видавати
аванс працiвнику, який не вiдзвiтував про витраченi кошти в попередньому вiдрядженнi.
Дозвiл (погодження) керiвника пiдприємства на вiдшкодування витрат понад встановленi норми оформлюється письмово за
довiльною формою.
Для державних службовцiв та iнших осiб, якi направляються
у вiдрядження за кордон пiдприємствами, що повнiстю або частково
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утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв встановлені певні обмеження.
Для них добовi витрати за час перебування у вiдрядженнi
вiдшкодовуються:
а) за кожний день перебування у вiдрядженнi, включаючи
день виїзду та приїзду, за нормами, що встановленi для країни, куди
вiдряджено працiвника;
б) у разi здiйснення вiдряджень до кiлькох країн протягом доби у розмiрi середнього арифметичного вiд норм, установлених для
цих країн;
в) при направленнi у вiдрядження до двох або бiльше країн за
нормами, що встановленi для вiдповiдних країн, з дня перетину кордону вiдповiдної країни.
День повернення в Україну (перетину кордону) відшкодовується за нормами останньої країни вiдрядження.
Державним службовцям i працiвникам пiдприємств України, якi перебувають за кордоном тривалий термiн i отримують заробiтну плату в iноземнiй валютi, та працiвникам дипломатичних
установ України, якi перебувають за кордоном у довготермiновому
вiдрядженнi i отримують виплати в iноземнiй валютi, в разi вiдрядження в межах країни перебування добовi витрати вiдшкодовуються в розмiрi 80 вiдсоткiв норм добових витрат для даної країни,
згiдно з додатком до постанови Kабiнету Мiнiстрiв України №
663. У разi вiдрядження в межах країни перебування термiном на
одну добу добовi витрати вiдшкодовуються в розмiрi 50 вiдсоткiв
зазначених норм.
За час перебування у вiдрядженнi за кордоном державним
службовцям вiдшкодовуються, на пiдставi поданих в оригiналi
документiв (рахункiв, квитанцiй, проїзних квиткiв тощо), такi
витрати:
а) на проїзд повiтряним, залiзничним, водним та автомобiльним транспортом загального користування за тарифом 2–го
класу (на лiтаках — економiчного, на суднах — 2-го або туристського класу).
Витрати на проїзд вiдрядженого працiвника в м’якому вагонi,
на суднах морського флоту в каютах, що оплачуються за 1–4–ю групами тарифних ставок, на суднах рiчкового флоту в каютах 1-ї i 2-ї
категорiй, а також повiтряним транспортом за квитками 1-го класу та
бiзнес-класу вiдшкодовуються в кожному конкретному випадку з
дозволу керiвника.
572

Якщо класифiкацiя кают на пасажирських суднах установлена в категорiях, то каюти 1, 2 i 3-ї категорiй вважаються каютами 1го класу, а каюти iнших категорiй — 2-го (туристського) класу.
Вартiсть проїзду залiзницями в країнах Азiї та Африки
вiдшкодовується за тарифами 1-го класу.
б) на бронювання мiсць у готелях — у розмiрi не бiльше 50
вiдсоткiв вартостi мiсця за одну добу;
в) на побутовi послуги, вартiсть яких уключена до рахунка
про оплату за наймання жилого примiщення (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, бiлизни, взуття), але не бiльше 10
вiдсоткiв вiд норми добових витрат, установленої для країни, куди
вiдряджається працiвник, згiдно з додатком до постанови Kабiнету
Мiнiстрiв України № 663, — за всi днi проживання;
г) на перевезення до 30 кг багажу, крiм багажу, вартiсть перевезення якого включена до вартостi квитка на той вид транспорту,
яким користується працiвник. Зазначенi витрати вiдшкодовуються в
кожному конкретному випадку з дозволу керiвника;
г') на наймання житлового примiщення пiд час вiдрядження в
разi транзитної зупинки, а також вимушеної затримки в дорозi — у
межах граничних норм, визначених для країни, де вiдбулася зупинка,
згiдно з додатком до постанови Kабiнету Мiнiстрiв України № 663;
д) на службовi телефоннi переговори — у розмiрах, погоджених з керiвником.

* * *
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами” рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим.
Узагальнення інформації про стан розрахунків з підзвітними
особами знаходить своє відображення при журнально-ордерній
формі обліку у журналі-ордері №3, а при використанні спрощеної
форми бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).
Типова кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку
розрахунків із підзвітними особами наведена у табл. 11.1.
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Таблиця 11.1.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
із підзвітними особами
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Видано під звіт працівнику
підприємства готівку на
господарські потреби або
для поїздки у відрядження
2. Перераховано грошові
кошти підзвітній особі за
місцем її перебування у
відрядженні
3. Відшкодовано працівнику
суму перевищення витрат
від суми, яку було ним
отримано під звіт для
поїздки у відрядження
4. Списано із працівника на
підставі авансового звіту і
доданих первинних
документів суми,
спрямовані на закупівлю
для потреби підприємства
як оборотних, так і
необоротних активів
5. Відображено суму ПДВ
(податковий кредит) за
придбаними працівником
цінностями
6. Відображено повернення
до каси невикористаних
підзвітних сум

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
372“Розрахунки з підзвітними 30“Kаса”
особами”
372“Розрахунки з підзвітними
особами”

31“Рахунки
в банках”

372“Розрахунки з підзвітними
особами”

30“Kаса”

15“Kапітальні інвестиції”
20“Виробничі запаси”
21“Поточні біологічні активи”
22“Малоцінні та швидкозношувані предмети”
25 “Напівфабрикати”
28 “Товари”

372“Розрахунки з
підзвітними
особами”

372“Розрахунки з
підзвітними
особами”
30 “Kаса”
372“Розрахунки з
підзвітними
особами”
7. Списано витрати по
23“Виробництво”
372“Розравідрядженню на відповідні 39“Витрати майбутніх періодів” хунки з
бухгалтерські рахунки
84“Інші операційні витрати”
підзвітними
91“Загальновиробничі витрати” особами”
92“Адміністративні витрати”
93“Витрати на збут”
8. Відображено утримання із 66“Розрахунки за виплатами
372“Розразаробітної плати прапрацівникам”
хунки з
цівника підзвітних сум, на
підзвітними
які ним не було вчасно
особами”
подано авансового звіту
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64“Розрахунки за податками й
платежами”

11.2. Облік розрахунків за кредитами банків та
іншими кредитними ресурсами
Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та
іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов’язанням ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”.
За кредитом рахунку 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.
Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки:
501“Довгострокові кредити банків у національній валюті”;
502“Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;
503“Відстрочені довгострокові кредити банків у
національній валюті”;
504“Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній
валюті”;
505“Інші довгострокові позики в національній валюті”;
506“Інші довгострокові позики в іноземній валюті”.
На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в
національній та іноземній валюті.
На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої
заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів
(крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в
розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).
Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти
місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув,
ведеться на рахунку 60 “Kороткострокові позики”.
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).
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Рахунок 60 “Kороткострокові позики” має такі субрахунки:
601“Kороткострокові кредити банків у національній валюті”;
602“Kороткострокові кредити банків в іноземній валюті”;
603“Відстрочені короткострокові кредити банків у
національній валюті”;
604“Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній
валюті”;
605“Прострочені позики в національній валюті”;
606“Прострочені позики в іноземній валюті”.
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в
розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
кредитів банків наведено у табл. 11.2.
Таблиця 11.2.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Відображено отримання
підприємством позики

2. Відображено отримання у
банку лімітованої чекової
книжки або відкриття акредитиву на адресу постачальника
за рахунок позики банку

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
30“Kаса”
50“Довгостро311“Поточні рахунки в кові позики”
національній валюті”
60“Kороткост312“Поточні рахунки в рокові позики”
іноземній валюті”
313“Інші рахунки в
50“Довгостробанку в національній
кові позики”
валюті”
60“Kоротко314“Інші рахунки в
строкові
банку в іноземній
позики”
валюті”
14“Довгострокові
50“Довгострофінансові інвестиції”
кові позики”
35“Поточні фінансові 60“Kороткостінвестиції”
рокові позики”
60“Kороткострокові
50“Довгостропозики”
кові позики”

3. За рахунок позики банку оплачено придбані цінні папери
інших підприємств, облігації
державних та місцевих позик
4. Відображено переоформлення короткострокової позики
банку у довгострокову
5. Погашено заборгованість по 51“Довгострокові
виданих векселях за рахунок векселі видані”
позики банку
62“Kороткострокові
векселі видані”
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50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові позики”

Продовження таблиці 11.2.
1
2
3
6. Проведено розрахунки із
63“Розрахунки з
постачальниками за рахунок постачальниками та
позики банку
підрядниками”
7. Проведено розрахунки з
бюджетом по податках за
рахунок кредиту банку

64“Розрахунки за
податками й
платежами”

8. Погашено заборгованість
перед органами соціального
спрямування за рахунок
позики банку
9. Погашено заборгованість
підприємства перед іншими
кредиторами за рахунок
позики банку
10. Відображено повернення
підприємством суми раніше
отриманої позики

65“Розрахунки за
страхуванням”

11.

12.

13.

14.

685“Розрахунки з
іншими кредиторами”

50“Довгострокові
позики”
60“Kороткострокові
позики”
За домовленістю з банком в 50“Довгострокові
погашення заборгованості по позики”
отриманих кредитах передано 60“Kороткострокові
йому векселі, отримані
позики”
підприємством від покупця
як гарантії щодо оплати за
придбані товари
Погашено заборгованість
50“Довгострокові
перед банком за кредит
позики”
шляхом передачі йому акцій 60“Kороткострокові
підприємства
позики”
Нараховано відсотки за
951“Відсотки за
користування позикою банку кредит”
і віднесено на фінансові
витрати
Перераховано банку суму
684“Розрахунки за
відсотків за користування
нарахованими
позикою банку
відсотками”

4
50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові позики”
50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові позики”
50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові позики”
50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові позики”
30“Kаса”
31“Рахунки в
банках”
182“Довгострокові векселі
одержані”
34“Kороткострокові векселі
одержані”
46“Неоплачений капітал”
684“Розрахунки за
нарахованими
відсотками”
31“Рахунки в
банках”

577

Первинними документами, які засвідчують отримання і повернення довгострокових і короткострокових позик є виписка банку
(див. зразок 3.18.) та платіжне доручення (див. зразок 3.14.).
Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отримання і повернення кредитів здійснюється при журнально-ордерній
формі обліку у журналі-ордері №2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).
Враховуючи недостатність власних оборотних засобів для
здійснення виробничо-господарської діяльності або інших потреб суб'єкти господарювання можуть залучати гроші під проценти в інших юридичних або фізичних осіб. Залучення засобів
шляхом позики (під проценти або і безпроцентно) за цих умов
оформляється договором, в якому обумовлюються умови надання позики (сума позики, процентна ставка за користування позикою та
термін її повернення).
Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних
осіб, за умови її погашення на протязі року з моменту виникнення заборгованості (короткострокової позики), здійснюється на субрахунку
685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.
За кредитом субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” відображаються суми отриманих короткострокових позик, а
також переведення довготермінових позик до короткострокових, за
дебетом — погашення заборгованості за короткостроковими позиками або їх переведення до довгострокових позик.
Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за кожним
кредитом та видами залучених коштів.
Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних
осіб, за умови її погашення не раніше аніж через рік з моменту виникнення заборгованості (довгострокові позики), здійснюється на
рахунку 55 “Інші довгострокові зобов'язання”.
За кредитом рахунку 55 “Інші довгострокові зобов'язання” відображаються суми отриманих довгострокових позик, а також
переведення короткострокових позик до довгострокових, за дебетом
— погашення заборгованості за довгостроковими позиками або їх
переведення до короткострокових позик.
Аналітичний облік по даному рахунку ведеться за кожним
кредитором та видами залучених коштів.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
інших кредитних ресурсів представлено у таблиці 11.3.
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Таблиця 11.3.
Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку
інших кредитних ресурсів
№
Зміст господарської
Кореспондуючі рахунки
п/п
операції
Дебет
Кредит
1
2
3
4
55 “Інші довго1. Відображено отримання підпри- 30 “Каса”
ємством довгострокової або коро- 31 “Рахунки в строкові зобов'язання”
банках”
ткострокової позики в інших
685 “Розрахунюридичних або фізичних осіб
ки з іншими
кредиторами”
2. Відображено переведення довго- 55 “Інші довго- 685 “Розрахунстрокових позик в короткостроко- строкові зобо- ки з іншими
кредиторами”
в'язання”
ві
3. Відображено переведення корот- 685 “Розрахун- 55 “Інші довгокострокових позик в довгостроко- ки з іншими
строкові зобові
кредиторами” в'язання”
4. Відображено частину довгостроко- 55 “Інші довго- 61 “Поточна
вої позики, яка підлягає погашенню строкові зобо- заборгованість
в'язання”
за довгострокона протязі року з моменту виниквими зобов'янення заборгованості за довгострозаннями”
ковою позикою
684 “Розрахунки
5. Нараховано проценти за користу- 952 “Інші фівання іншими кредитними ресур- нансові витра- за нарахованими
відсотками”
ти”
сами
684 “Розрахунки 30 “Каса”
6. Відображено сплату або перерахуза нарахованими 31 “Рахунки в
вання позикодавцю процентів за
банках”
відсотками”
користування наданими коштами
55 “Інші довго- 30 “Каса”
7. Відображено погашення довгострокові зобо- 31 “Рахунки
строкових і короткострокових
в банках”
позик інших юридичних або фізи- в'язання”
685 “Розрахунчних осіб
ки з іншими
кредиторами”
30 “Каса”
8. Відображене перерахування частини 61 “Поточна
довгострокової позики, яка підлягає заборгованість 31 “Рахунки в
погашенню на протязі року з момен- за довгостроко- банках”
вими зобов'яту виникнення заборгованості за
заннями”
довгостроковою позикою

Первинними документами, які засвідчують отримання довгострокових і короткострокових позик від інших юридичних або
фізичних осіб, а також їх повернення є прибутковий і видатковий ка579

сові ордери (див. зразки 3.1 і 3.2.), платіжне доручення (див. зразок
3.14.), та виписка банку (див.зразок 3.18.).
Узагальнення інформації про отримання позикових коштів від
інших юридичних та фізичних осіб та їх повернення здійснюється при
журнально-ордерній формі у журналі-ордері № 2, а при спрощеній формі
бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. додаток А3).

11.3. Облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками, покупцями та замовниками
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за
одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги ведеться на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками”.
За кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо.
Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” має такі субрахунки:
631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”;
632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”;
633 “Розрахунки з учасниками ПФГ”.
На субрахунку 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними
постачальниками та підрядниками.
На субрахунку 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками
та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані
роботи, надані послуги.
На субрахунку 633 “Розрахунки з учасниками ПФГ”
учасник ПФГ веде облік розрахунків за одержані від учасників ПФГ
товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги.
Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками наведено у табл. 11.4.
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Таблиця 11.4.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
з постачальниками та підрядниками
№
Зміст господарської
п/п
операції
1. Відображено надходження
від постачальника основних
засобів або вартості
виконаних робіт
підрядником, пов’язаних із
створенням основних засобів
2. Відображено надходження на
підприємство від
постачальника товарноматеріальних цінностей

3. Віднесено на витрати
виробництва вартість робіт,
виконаних підрядником
4. Повернуто на підприємство
від постачальника раніше
перераховані йому кошти
5. Відображено суму недостачі
при оприбуткуванні на склад
цінностей від постачальника
6. Відображено суму ПДВ
(податкового кредиту) із
вартості придбаних
цінностей у постачальника, а
також виконаних робіт і
послуг підрядником
7. Належить підрядникам за
виконані роботи і надані
послуги

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
15“Kапітальні
63“Розрахунки з
інвестиції”
постачальниками
та підрядниками”

20“Виробничі
запаси”
21“Поточні
біологічні активи”
22“Малоцінні та
швидкозношувані
предмети”
25“Напівфабрикати”
28“Товари”
23“Виробництво”
30“Kаса”
31“Рахунки в
банках”
374“Розрахунки за
претензіями”
64“Розрахунки за
податками й
платежами”

63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”
63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

91“Загальновиробни 63“Розрахунки з
постачальниками
чі витрати”
92“Адміністративні та підрядниками”
витрати”
93“Витрати на збут”
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Продовження таблиці 11.4.
1
2
8. Визнано підприємством
претензії (штрафи, пені,
неустойки), пред’явлені зі
сторони постачальника
9. Списано безнадійну дебіторську заборгованість по розрахунках із постачальниками
на інші витрати операційної
діяльності
10. Нараховано заборгованість
підрядній організації за здійснення робіт, пов’язаних із
запобіганням або ліквідацією
наслідків стихійного лиха
11. Проведена оплата постачальникам та підрядникам за
поставлені цінності, виконані
роботи і надані послуги
12. В рахунок оплати заборгованості перед постачальником
передано векселі, отримані
підприємством від покупця
13. Погашено заборгованість перед постачальником коштами, виданими підзвітним
особам
14. В рахунок погашення боргу
передано постачальнику акції
підприємства
15. Проведено розрахунок з
постачальником за рахунок
позики банку

3
948“Визнані
штрафи, пені,
неустойки”

4
63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

944“Сумнівні та
безнадійні борги”

63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

993“Інші
надзвичайні
витрати”

63“Розрахунки з
постачальниками
та підрядниками”

63“Розрахунки з
30 “Kаса”
постачальниками та 31 “Рахунки в
підрядниками”
банках”
34 “Kоротко63“Розрахунки з
постачальниками та строкові векселі
одержані”
підрядниками”
372 “Розрахунки з
63“Розрахунки з
постачальниками та підзвітними
особами”
підрядниками”
63“Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
63“Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”

46 “Неоплачений
капітал”

50“Довгострокові
позики”
60”Kороткострокові позики”
63“Розрахунки з
51“Довгострокові
16. Видано вексель постачальпостачальниками та векселі видані”
никам та підрядникам в
62“Kороткострорахунок поставки цінностей підрядниками”
кові векселі
або виконаних робіт
видані”
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Для забезпечення оплати підприємством-покупцем бажаних
цінностей на його адресу від постачальника виставляється “Рахунокфактура” (див. зразок 2.1), в якому вказується кількість, ціна і загальна сума (з урахуванням ПДВ) щодо їх оплати. В свою чергу перерахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника здійснюється за
допомогою документа “Платіжне доручення” (див. зразок 3.14).
Підтвердженням здійснення оплати постачальнику є виписка банку по
розрахунковому рахунку підприємства (див. зразок 3.18.).
Для отримання у постачальника придбаних цінностей самовивозом, представнику підприємства-покупця повинна бути видана
“Довіреність на одержання цінностей” (див. зразок 2.2).
Видача покупцю із складу постачальника товарно-матеріальних цінностей здійснюється на підставі документа “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4).
Вантажі, які надходять на підприємство від постачальників, реєструють у “Журнал обліку вантажів, що надійшли” (див. зразок 2.5).
Записи у “Картки складського обліку” (див. зразок 2.9) цінностей, що надійшли, здійснюються на підставі товарно-транспортних накладних або “Прибуткового ордера” (див. зразок 2.6), який
оформляється комірником по факту їх надходження.
Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній
формі обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

* * *
На рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями
та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи
й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.
Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”
має такі субрахунки:
361“Розрахунки з вітчизняними покупцями”;
362“Розрахунки з іноземними покупцями”;
363 “Розрахунки з учасниками ПФГ”.
За дебетом рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та
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інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки
підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків.
Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за
одержані продукцію (роботи, послуги).
На субрахунку 362 “Розрахунки з іноземними покупцями”
аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.
Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками
ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків з покупцями та замовниками представлено у табл. 11.5.
Таблиця 11.5.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
з покупцями та замовниками
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Нараховано заборгованість
покупцям за відвантажену їм
готову продукцію, виконані
роботи або надані послуги за
цінами реалізації
2. Відображено надходження
грошей від покупців та
замовників за реалізовані
товари, роботи та послуги
3. Отримано від покупців векселі
в рахунок оплати за реалізовані
товари, роботи і послуги

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
36“Розрахунки з
70“Доходи від
покупцями та
реалізації”
замовниками”
30“Kаса”
31“Рахунки в
банках”

182“Довгострокові
векселі одержані”
34“Kороткострокові
векселі одержані”
4. Отримано від покупця в
14“Довгострокові
рахунок оплати цінні папери
фінансові
(облігації, казначейські
інвестиції”
зобов’язання), придбані ним на 35“Поточні фінанфінансовому ринку
сові інвестиції”
63 “Розрахунки з
5. Відображено проведення
постачальниками та
взаємозаліку між покупцем і
підрядниками”
продавцем
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36“Розрахунки
з покупцями та
замовниками”
36“Розрахунки
з покупцями та
замовниками”
36“Розрахунки
з покупцями та
замовниками”
36“Розрахунки
з покупцями та
замовниками”

Продовження таблиці 11.5.
1
2
3
4
6. Погашено заборгованість покуп- 681 “Розрахунки за 36“Розрахунки
з покупцями та
авансами
ця за реалізовані йому товари,
замовниками”
роботи і послуги за рахунок рані- одержаними”
ше одержаного від нього авансу

Документальне оформлення операцій, пов’язаних із реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг, а також проведення оплати за них є аналогічним щодо розрахунків із постачальниками та
підрядниками, яке розкрито вище у даному пункті.
Узагальнення інформації щодо розрахунків із покупцями та
замовниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній
формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку —
у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

11.4. Визнання, оцiнка та облік сумнівної
дебiторської заборгованостi
Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій
звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
10 “Дебіторська заборгованість”, який затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 8 жовтня 1999 р. №237.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються
пiдприємствами, органiзацiями та iншими юридичними особами
(далi — пiдприємства) незалежно вiд форм власностi (крiм бюджетних установ).
Положення (стандарт) 10 застосовується з урахуванням особливостей оцiнки та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, встановлених iншими положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Термiни, що використовуються у положеннях (стандартах)
бухгалтерського облiку, мають таке значення:
Безнадiйна дебiторська заборгованiсть — поточна дебiторська заборгованiсть, щодо якої iснує впевненiсть про її неповернення боржником або за якою минув строк позивної давностi.
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Дебiтори — юридичнi та фiзичнi особи, якi внаслiдок минулих подiй заборгували пiдприємству певнi суми грошових коштiв, їх
еквiвалентiв або iнших активiв.
Дебiторська заборгованiсть — сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на певну дату.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть — сума дебiторської заборгованостi, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Поточна дебiторська заборгованiсть — сума дебiторської
заборгованостi, яка виникає в ходi нормального операцiйного циклу
або буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Сумнiвний борг — поточна дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги, щодо якої iснує невпевненiсть її
погашення боржником.
Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi — сума поточної дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує
ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод
та може бути достовiрно визначена її сума.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу
вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за
первiсною вартiстю. У разi вiдстрочення платежу за продукцiю, товари, роботи, послуги з утворенням вiд цього рiзницi мiж справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi та номiнальною сумою
грошових коштiв та/ або їх еквiвалентiв, що пiдлягають отриманню
за продукцiю, товари, роботи, послуги, така рiзниця визнається
дебiторською заборгованiстю за нарахованими доходами (процентами) у перiодi її нарахування.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,
роботи, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Для визначення чистої реалiзацiйної вартостi
на дату балансу обчислюється величина резерву сумнiвних боргiв.
Величина резерву сумнівних боргів визначається за
одним із методів:
- застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
- застосування коефіцєнта сумнівності.
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За методом застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів.
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина
резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської
заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими
способами:
- визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому
доході;
- класифікації дебіторської заборгованості за строками
непогашення;
- визначення середньої питомої ваги списаної протягом
періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості
на початок відповідного періоду за попередні 3–5 років.
Визначена
на
основі
класифікації
дебіторської
заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить
залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може
бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.
Kласифiкацiя дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення iз встановленням коефiцiєнта
сумнiвностi для кожної групи. Kоефiцiєнт сумнiвностi встановлюється пiдприємством, виходячи з фактичної суми безнадiйної
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за
попереднi звiтнi перiоди. Kоефiцiєнт сумнiвностi, як правило, зростає зi збiльшенням строкiв непогашення дебiторської заборгованостi.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як сума добуткiв
поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи,
послуги вiдповiдної групи та коефiцiєнта сумнiвностi вiдповiдної
групи.
Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю,
щодо якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку 38 “Резерв
сумнівних боргів”.
За кредитом рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів” відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом — списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.
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Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів” кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
36“Розрахунки з покупцями та
замовниками”
63“Розрахунки з постачальниками та
підрядниками”
71“Інший операційний дохід”

за кредитом з дебетом рахунків:
84“Інші операційні витрати”
94“Інші витрати операційної
діяльності”

Аналітичний облік на рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів”
ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.
Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод
вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у складi iнших операцiйних витрат.
Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги з активiв здiйснюється з одночасним
зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна
дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв.
Поточна дебiторська заборгованiсть, не пов’язана з реалiзацiєю продукцiї, товарiв, робiт, послуг, що визнана безнадiйною,
списується з балансу з вiдображенням втрат у складi iнших операцiйних витрат.
В примітках до фінансової звітності наводиться наступна
інформація:
- перелік дебіторів і суми довгострокові дебіторської
заборгованості;
- перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості
пов’язаних сторін з виділенням внутрішньогрупового сальдо
дебіторської заборгованості;
- склад і суми статті балансу “Інша дебіторська заборговність”;
- метод визначення величини резерву сумнівних боргів;
- сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію,
товари, работи, послуги в розрізі її класифікації за строками
погашення.
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11.5. Облік розрахунків з бюджетом
та позабюджетними фондами
При організації обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами треба враховувати перш за все, що він повинен забезпечити контроль за правильним нарахуванням та вчасною сплатою податків і зборів з метою уникнення сплати штрафів за невчасне
і неповне здійснення належних платежів.
Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати податків і платежів як
суб’єктами підприємницької діяльності, так і працівниками підприємств, є:
− Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.1994 р. №334/94-ВР;
− Закон України “Про податок на додану вартість” від
03.04.1997 р. №168/97-ВР;
− Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин” від 11.12.1991 р.
№1963-ХІІ;
– Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від
22.05.2003 р. №889–ІV.
Для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за
усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з
працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету, призначено рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”.
Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.
За кредитом рахунку 64 “Розрахунки за податками й платежами” відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом — належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами” має
такі субрахунки:
641 “Розрахунки за податками”;
642 “Розрахунки за обов’язковими платежами”;
643 “Податкові зобов’язання”;
644 “Податковий кредит”.
На субрахунку 641 “Розрахунки за податками” ведеться
облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чин589

ного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість
інші податки).
На субрахунку 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чинного законодавства та облік
яких не ведеться на рахунку 65 “Розрахунки з страхування”.
На субрахунку 643 “Податкові зобов’язання” ведеться
облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми
одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню (виконанню).
На субрахунку 644 “Податковий кредит” ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право
зменшити податкове зобов’язання.
Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ведеться за їх видами.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
розрахунків за податками і платежами наведено у табл. 11.6.
Таблиця 11.6.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
за податками і платежами
№
Зміст господарської
п/п
операції
1
2
1. Нараховано податок на
прибуток від
оподатковуваного прибутку
2.
3.

4.
5.
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Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4
79“Фінансові 98“Податки на
результати”
прибуток”
98“Податки на 64“Розрахунки за поприбуток”
датками й платежами”
Нараховано акцизний збір
70“Доходи від 64“Розрахунки за пореалізації”
датками й платежами”
Нараховано податок на додану 70“Доходи від 64“Розрахунки за повартість від вартості
реалізації”
датками й платежами”
реалізованих товарів, робіт і
послуг
Відображено утриманий при- 66“Розрахунки 64“Розрахунки за побутковий податок із заробітної за виплатами датками й платежами”
плати працівників
працівникам”
Нараховано комунальний
92“Адміністра- 64“Розрахунки за поподаток у розмірі 10%
тивні витрати” датками й платежами”
неоподатковуваного мінімуму

Продовження таблиці 11.6.
1
6.

7.

8.
9.
10.

2
у розрахунку на кожного
працівника підприємства
Нараховано податок з
власників транспортних
засобів та інших самохідних
машин (за шкалою)
Відображено належні до
сплати у бюджет штрафні
санкції, нараховані
податковими органами
Нараховано податок на додану
вартість від вартості придбаних
товарноматеріальних цінностей
Перераховано із розрахункового рахунку належні до
сплати податки до бюджету
Погашено заборгованість
перед бюджетом за рахунок
позик банку

11. В рахунок забезпечення
платежів до бюджету видано
вексель

3

4

92“Адміністрат 64“Розрахунки за поивні витрати” датками й платежами”
948“Визнані
штрафи, пені,
неустойки”

64“Розрахунки за податками й платежами”

64“Розрахунки
за податками й
платежами”
64“Розрахунки
за податками й
платежами”
64“Розрахунки
за податками й
платежами”

63“Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками”
31“Рахунки в банках”

50“Довгострокові
позики”
60“Kороткострокові
позики”
64“Розрахунки 51“Довгострокові
за податками й векселі видані”
платежами”
62“Kороткострокові
векселі видані”

Бухгалтерськими документами, на підставі яких проводяться нарахування податків до бюджету, виступають:
−по податку на додану вартість — “Податкова накладна”;
−по прибутковому податку — “Розрахунково-платіжна
відомість”, або розділ ІІ Відомості 3-М (див. дод. А 3).
−штрафні санкції податкових органів оформляються за допомогою актів або протоколів;
−комунального податку та податку з власників транспортних
засобів — розрахунок бухгалтерії.
Сплата належних податків і платежів до бюджету із розрахункового рахунку здійснюється за допомогою документа “Платіжне доручення” (див. зразок 3.14).
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за податками і
платежами здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).
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* * *
Облік розрахунків за зборами на обов’язкове державне
пенсійне страхування, на обов’язкове соціальне страхування, на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо, за
індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням ведеться на
рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”.
За кредитом рахунку 65 “Розрахунки за страхуванням”
відображаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також
одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення
заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Порядок справляння та використання зборів регулюється
чинним законодавством.
Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” має такі субрахунки:
651 “За пенсійним забезпеченням”;
652 “За соціальним страхуванням”;
653 “За страхуванням на випадок безробіття”;
654 “За індивідуальним страхуванням”;
655 “За страхуванням майна”.
На субрахунку 651 “За пенсійним забезпеченням” ведеться облік розрахунків з Пенсійним фондом України за збором на
обов’язкове державне пенсійне страхування.
На субрахунку 652 “За соціальним страхуванням” ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування України за
збором на обов’язкове соціальне страхування.
На субрахунку 653 “За страхуванням на випадок безробіття” ведеться облік розрахунків з Державним бюджетом України
за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.
На субрахунку 654 “За індивідуальним страхуванням” ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями по індивідуальному страхуванню персоналу підприємства, за їх письмовими дорученнями, у разі добровільного страхування, з нарахованої їм заробітної плати страхових внесків за договорами та по обов’язковому
страхуванню.
На субрахунку 655 “За страхуванням майна” ведеться
облік розрахунків за страхуванням майна підприємства та майна
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працівників підприємства. Такі страхові платежі підлягають перерахуванню страховим організаціям.
Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.
Основними нормативно-правовими документами, які врегульовують питання обрахунку і сплати зборів до фондів соціального
спрямування, є:
−Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне
страхування” від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР;
–Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
і витратами, обумовленими народженням і похованням” від
18.01.2001 р. № 2240–III.
–Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000 р. №
1533–III.
–Закон України “Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105–XIV.
Таблиця 11.7.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
із фондами соціального спрямування
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік зборів до Пенсійного фонду
1. Проведено нарахування на
заробітну плату працівників
підприємства до Пенсійного
фонду і віднесено на відповідні
рахунки витрат суб’єкта
господарювання
2. Проведено утримання до Пенсійного фонду із суми сукупного
оподатковуваного доходу
працівників підприємства

23“Виробництво”
91“Загальновиробничі
витрати”
92“Адміністративні
витрати”
93“Витрати на збут”
66“Розрахунки за
виплатами
працівникам”

651“За
пенсійним
забезпеченням”
651“За пенсійним забезпеченням”
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Продовження таблиці 11.7.
1
2
3. Відображено збір на державне
пенсійне страхування від суми
виручки суб’єкта
господарювання з операцій по
продажу ювелірних виробів із
золота , платини і дорогоцінного
каміння
4. Відображено збір на державне
пенсійне страхування при
придбанні підприємством
легкового автомобіля

3
70“Доходи від
реалізації”

4
651“За
пенсійним
забезпеченням”

15“Kапітальні
інвестиції”

651“За
пенсійним
забезпеченням”

5. Відображено збір на державне
пенсійне страхування при
придбанні підприємством
нерухомого майна

15“Kапітальні
інвестиції”

651“За
пенсійним
забезпеченням”

6. Відображено збір на державне
пенсійне страхування у розмірі в
залежності від кількості
вироблених тютюнових виробів
українськими виробниками, або
імпортованих із-за кордону
7. Відображено збір на державне
пенсійне страхування від
вартості сплачених підприємству
послуг стільникового рухомого
зв’язку

70“Доходи від
реалізації”

651“За
пенсійним
забезпеченням”

70“Доходи від
реалізації”

651“За
пенсійним
забезпеченням”

Облік зборів до Фонду соціального страхування, Фонду
зайнятості, Фонду страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання
8. Проведено нарахування на
заробітну плату працівників
підприємства до Фонду
соціального страхування і
віднесено на відповідні рахунки
витрат суб’єкта
господарювання
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23“Виробництво”
652“За
91“Загальновироб- соціальним
ничі витрати”
страхуванням”
92“Адміністративні
витрати”
93“Витрати на збут”

Продовження таблиці 11.7.
1
2
3
9. Проведено утримання до Фонду 66“Розрахунки за
соціального страхування із суми виплатами
сукупного оподатковуваного
працівникам”
доходу працівників підприємства

4
652“За
соціальним
страхуванням”

10. Відшкодовано тимчасову втрату 652“За соціальним
працездатності працівником
страхуванням”
підприємства із Фонду
соціального страхування на
підставі наданого лікарняного

66“Розрахунки
за виплатами
працівникам”

11. Проведено нарахування на
заробітну плату працівників
підприємства до Фонду
страхування на випадок
безробіття і віднесено на
відповідні рахунки витрат
суб’єкта господарювання

653“За
страхуванням
на випадок
безробіття”

23“Виробництво”
91“Загальновиробничі витрати”
92“Адміністративні
витрати”
93“Витрати на збут”

12. Проведено утримання до Фонду 66“Розрахунки за
страхування на випадок
виплатами
безробіття із суми сукупного
працівникам”
оподатковуваного доходу
працівників підприємства

653“За
страхуванням
на випадок
безробіття”

13. Проведено нарахування (за
шкалою) на заробітну плату
працівників підприємства до
Фонду страхування від
нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання

656“За страхуванням від
нещасного
випадку на
виробництві та
професійного
захворювання”

23“Виробництво”
91“Загальновиробничі витрати”
92“Адміністративні
витрати”
93“Витрати на збут”

Перерахування зборів до фондів соціального спрямування
14. Перераховано із розрахункового 65“Розрахунки за
рахунку належні до оплати збори страхуванням”
до відповідних соціальних
фондів

31“Рахунки в
банках”
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Продовження таблиці 11.7.
1
2
15 Погашено заборгованість перед
фондами соціального
спрямування за рахунок позики
банку

3
65“Розрахунки за
страхуванням”

16 В рахунок забезпечення платежів 65“Розрахунки за
до фондів соціального
страхуванням”
спрямування підприємством
видано вексель

4
50“Довгострокові позики”
60“Kороткострокові
позики”
51“Довгострок
ові векселі
видані”
62“Kороткострокові
векселі видані”

Варто зауважити, що провадження нарахування зборів до
фондів соціального спрямування та віднесення їх на витрати виробництва оформляється у вигляді бухгалтерського розрахунку. В свою чергу провадження зборів до фондів соціального спрямування шляхом
проведення утримання із суми сукупного оподатковуваного доходу
працівників підприємства здійснюється за даними “Розрахунковоплатіжної відомості” безпосередньо по кожному із них.
Окрім розрахунків із фондами соціального спрямування, на
рахунку 65, зокрема на субрахунку 654 “За індивідуальним страхуванням”, здійснюється облік по добровільному страхуванню громадян
(працівників підприємства). Сума утриманих страхових внесків знаходить своє відображення по дебету рахунку 66 “Розрахунки за виплатами
працівникам” і кредиту рахунку 654 “За індивідуальним страхуванням”.
Перерахунок коштів до відповідних страхових компаній відображається
по дебету рахунку 654 і кредиту рахунку 31.
Також по рахунку 65, окрім вищевказаного, відображаються
розрахунки підприємства за операціями, пов’язаними із страхуванням
ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції при реалізації,
страхування майна суб’єкта господарювання. Факт заключення договорів із страховими організаціями, на підставі договору страхування,
знаходить своє відображення по дебету рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” і кредиту рахунку 655”За страхуванням майна”. Перерахування коштів до страхової компанії показується по дебету рахунку
655 і кредиту рахунку 31.
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із фондами
соціального спрямування здійснюється при журнально-ордерній
формі обліку у журналі-ордері №5, а при спрощеній формі обліку —
у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).
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11.6. Облік розрахунків з учасниками
Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та
засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку
(дивіденди тощо), використовують рахунок 67 “Розрахунки з учасниками”.
За кредитом рахунку 67 “Розрахунки з учасниками” відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашення), в тому числі реінвестування доходів тощо.
Рахунок 67 “Розрахунки з учасниками” має такі субрахунки:
671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”;
672 “Розрахунки за іншими виплатами”.
На субрахунку 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” обліковують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або
інших, передбачених установчими документами, джерел.
На субрахунку 672 “Розрахунки за іншими виплатами”
підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам
та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому
учаснику (засновнику) частини активів підприємства.
Аналітичний облік ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.
Дивіденди — платіж, який провадиться юридичною особою
на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав,
емітованих такою юридичною особою, у зв’язку з розподілом частини її прибутку.
До дивідендів не включаються виплати юридичної особи,
пов’язані із зворотним викупом акцій, часток (паїв), раніше емітованих такою юридичною особою.
Платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам
(власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди із нарахованої
суми виплат за рахунок таких виплат незалежно від того, чи є емітент
платником податку на прибуток. Зазначений податок вноситься до бюджету до, або одночасно із виплатою дивідендів.
Платник податку — емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку на прибуток на суму внесеного до бюджету
податку на дивіденди.
У разі, коли сума сплаченого податку на дивіденди перевищує суму податкових зобов’язань підприємства-емітента за податком
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на прибуток звітного періоду, різниця переноситься на зменшення
зобов’язань за податком на прибуток такого підприємства у майбутніх податкових періодах.
Податок на дивіденди не застосовується у разі виплати
дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством,
яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не
змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.
Якщо внаслідок повної ліквідації підприємства платник податку — власник корпоративних прав, емітованих таким підприємством,
отримує кошти або майно, вартість яких перевищує балансову вартість
таких корпоративних прав, сума перевищення включається до валового доходу такої особи. У разі, коли сума коштів або вартість майна менша від номінальної вартості корпоративних прав, сума збитків відноситься до складу валових витрат платника податку у податковий період
отримання такої компенсації, але не раніше періоду повної ліквідації
підприємства-емітента.
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
розрахунків з учасниками наведено у табл. 11.8.
Таблиця 11.8.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
з учасниками
№
Зміст господарської
Kореспондуючі рахунки
п/п
операції
Дебет
Kредит
1. Відображено нарахування диві- 443“Прибуток,
671“Розрахунки
дендів акціонерам підприємства використаний у
за нарахованими
звітному періоді” дивідендами”
2. Відображено утримання податку 671“Розрахунки за 641“Розрахунки
із суми нарахованих дивідендів нарахованими
за податками”
дивідендами”
3. Проведено виплату акціонерам 671“Розрахунки за 30“Kаса”
дивідендів після утримання
нарахованими
31“Рахунки в
податку
дивідендами”
банках”
4. Перераховано до бюджету
641“Розрахунки за 31“Рахунки в
податок, утриманий із
податками”
банках”
нарахованих дивідендів
5. Відображено зменшення
441“Прибуток
443“Прибуток,
нерозподіленого прибутку
нерозподілений” використаний у
підприємства, який залишився
звітному періоді”
після виплати дивідендів
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Узагальнення облікових даних про стан розрахунків із учасниками здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

11.7. Облік розрахунків векселями
Облік розрахунків між суб’єктами економічних взаємовідносин може здійснюватися за допомогою векселів.
Вексель — цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Випускаються такi види векселiв: простий, переказний.
Простий вексель мiстить такi реквiзити:
а) найменування — “вексель”;
б) просту i нiчим не обумовлену обiцянку сплатити визначену суму;
в) зазначення строку платежу;
г) зазначення мiсця, в якому повинен здiйснитись платiж;
д) найменування того, кому або за наказом кого платiж повинен бути здiйснений;
е) дату i мiсце складання векселя;
є) пiдпис того, хто видає документ (векселедавця).
Переказний вексель повинен мiстити крiм реквiзитiв, передбачених у пiдпунктах “а”, “в-є”, також:
- просту i нiчим не обумовлену пропозицiю сплатити певну
суму;
- найменування того, хто повинен платити (платника).
Документ, у якому вiдсутнiй будь-який з реквiзитiв не має сили
простого або переказного векселя, за винятком таких випадкiв:
а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається
як такий, що пiдлягає оплатi по пред’явленнi;
б) при вiдсутностi особливого зазначення мiсце, позначене поруч з найменуванням платника (мiсце складання документа — для простого векселя), вважається мiсцем платежу i одночасно мiсцем проживання платника (векселедавця — для простого векселя);
в) вексель, в якому не вказано мiсце його складання, визнається пiдписаним у мiсцi, позначеному поруч з найменуванням
векселедавця.
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Порядок випуску та обiгу векселiв визначається Kабiнетом
Мiнiстрiв України.
Типову форму документа “Простий вексель” наведено у зразку 11.4.
На рахунку 34 “Kороткострокові векселі одержані” ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів
за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.
Рахунок 34 “Kороткострокові векселі одержані” має такі
субрахунки:
341“Kороткострокові векселі, одержані в національній валюті”;
342“Kороткострокові векселі, одержані в іноземній валюті”.
На рахунку 34 “Kороткострокові векселі одержані” за дебетом відображається отримання векселя за продані товари (роботи,
послуги) та за іншими операціями, за кредитом — отримання
коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.
Облік довгострокових векселів, одержаних у забезпечення
довгострокової дебіторської заборгованості, ведеться на субрахунку
182 “Довгострокові векселі одержані” рахунку 18 “Довгострокова
дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”.
За дебетом субрахунку 182 “Довгострокові векселі одержані”
відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом — отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій особі тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.
На рахунку 62 “Kороткострокові векселі видані” ведеться
облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та
іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги,
роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі.
Рахунок 62 “Kороткострокові векселі видані” має такі субрахунки:
621 “Kороткострокові векселі, видані в національній валюті”;
622 “Kороткострокові векселі, видані в іноземній валюті”.
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За кредитом рахунку 62 “Kороткострокові векселі видані” відображається видача векселів в забезпечення поставок
(робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом — погашення заборгованості за
виданими векселями, її списання тощо.
Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем
та за строками їх погашення.
На рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” ведеться
облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими
кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані
послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.
Рахунок 51 “Довгострокові векселі видані” має такі субрахунки:
511 “Довгострокові векселі, видані в національній валюті”;
512 “Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті”.
На рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” за кредитом відображається видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями, за дебетом — погашення заборгованості, забезпеченої
виданим векселем.
Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем.
Треба зазначити, що векселі є бланками суворої звітності.
Тому їх придбання у бланковидавництві, зберігання, облік і списання на адміністративні витрати здійснюється згідно порядку обліку бланків суворої звітності, який викладено у пункті 2.3, розділу
2, частини 2.
Узагальнення бухгалтерської інформації про стан розрахунків із покупцями та замовниками, а також постачальниками та
підрядниками за допомогою векселів знаходить своє відображення
при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №3, а при
спрощеній формі бухгалтерського обліку — у розділі І Відомості
3-М (див. дод. А 3).
Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку
розрахунків за допомогою векселів наведено у табл. 11.9.
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Таблиця 11.9.
Kореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку розрахунків
векселями
№
п/п
1

Зміст господарської
операції
2

Kореспондуючі рахунки
Дебет
Kредит
3
4

Облік векселів одержаних
1. Нараховано заборгованість
покупцю за реалізовані товари,
роботи, і послуги
2. Отримано від покупця вексель
як гарантію щодо оплати у
майбутньому

3. Нараховано відсотки по
одержаному від покупця
векселю
4. Надійшли гроші від покупця в
рахунок погашення раніше
одержаного від нього векселя
на основну суму та суму
відсотків, що становлять плату
за використання векселедавцем
основної суми протягом дії
векселя
5. Проведено погашення
заборгованості підприємства
перед кредитором шляхом
передачі йому векселя,
одержаного від покупця

6. Відображено основну суму
реалізованого векселя,
отриманого від покупця

36“Розрахунки з
покупцями та
замовниками”
182“Довгостроко
ві векселі
одержані”
34“Kороткострокові векселі
одержані”
37“Розрахунки з
різними
дебіторами”
30“Kаса”
31“Рахунки в
банках”

70“Доходи від
реалізації”
36“Розрахунки з
покупцями та
замовниками”

73“Інші фінансові
доходи”

182“Довгострокові
векселі одержані”
34“Kороткострокові векселі
одержані”
37“Розрахунки з
різними
дебіторами”
63“Розрахунки з 182“Довгострокові
постачальниками векселі одержані”
34“Kороткострота
підрядниками” кові векселі
одержані”
37“Розрахунки з
різними
дебіторами”
97“Інші витрати” 182“Довгострокові
векселі одержані”
34“Kороткострокові векселі
одержані”
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Продовження таблиці 11.9.
1
2
3
7. Відображено списання відсотків 95“Фінансові
за реалізованим векселем
витрати”
8. Відображено нарахування
виручки за реалізованим
векселем
9. Відображено надходження
готівки за реалізованим
векселем

4
37“Розрахунки з
різними
дебіторами”
36“Розрахунки з 74“Інші доходи”
покупцями та
замовниками”
30“Kаса”
36“Розрахунки з
31“Рахунки в
покупцями та
банках”
замовниками”

Облік векселів виданих
10. Видано вексель постачальникам
та іншим кредиторам за
поставлені ними товарноматеріальні цінності

63“Розрахунки з 51“Довгострокові
постачальниками векселі видані”
та підрядчиками”
685“Розрахунки 62“Kороткостроз іншими
кові векселі
кредиторами
видані”

11. Відображено заборгованість по
відсотках за використання
векселедавцем основної суми
протягом дії векселя
12. Оплачено постачальникам та
іншим кредиторам
заборгованість за основною
сумою, а також відсотками за
виданим векселем

95“Фінансові
витрати”

604

684“Розрахунки за
нарахованими
відсотками”

51“Довгостроко- 31“Рахунки в
ві векселі
банках”
видані”
62“Kороткострокові векселі
видані”
684“Розрахунки
за нарахованими
відсотками”

Розділ 12.

Фінансова звітність підприємства
В розділі розглядаються наступні питання:
12.1. Бухгалтерський баланс
12.2. Звіт про фінансові результати
12.3. Звіт про рух грошових коштів
12.4. Звіт про власний капітал

12.1. Бухгалтерський баланс
Нормативним документом, яким визначається зміст і форма
Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей є Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансiв пiдприємств, органiзацiй та iнших юридичних осiб (далi —
пiдприємства) усiх форм власностi (крiм банкiв i бюджетних установ).
Особливостi складання консолiдованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).
Термiни, що використовуються в цьому Положеннi (стандартi), мають таке значення:
Активи — ресурси, контрольованi пiдприємством в результатi минулих подiй, використання яких, як очiкується, приведе до
надходження економiчних вигод у майбутньому.
Власний капiтал — частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов’язань.
Довгостроковi зобов’язання — всi зобов’язання, якi не є поточними зобов’язаннями.
Пов’язанi сторони — пiдприємства, стосунки мiж якими
обумовлюють можливiсть однiєї сторони контролювати iншу або
здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових i оперативних
рiшень iншою стороною.
Зобов’язання — заборгованiсть пiдприємства, яка виникла
внаслiдок минулих подiй i погашення якої, як очiкується, призведе до
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зменшення ресурсiв пiдприємства, що втiлюють в собi економiчнi
вигоди.
Еквiваленти грошових коштiв — короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком
змiни вартостi.
Фiнансовi iнвестицiї — активи, якi утримуються пiдприємством з метою збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв тощо),
зростання вартостi капiталу або iнших вигод для iнвестора.
Поточнi зобов’язання — зобов’язання, якi будуть погашенi
протягом операцiйного циклу пiдприємства або повиннi бути погашенi протягом дванадцяти мiсяцiв, починаючи з дати балансу.
Необоротнi активи — всi активи, що не є оборотними.
Оборотнi активи — грошовi кошти та їх еквiваленти, що не
обмеженi у використаннi, а також iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом
дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Операцiйний цикл — промiжок часу мiж придбанням запасiв для здiйснення дiяльностi та отриманням коштiв (еквівалентів
грошових коштів) вiд реалiзацiї виробленої з них продукцiї або товарiв i послуг.
Метою складання балансу є надання користувачам повної,
правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан
пiдприємства на звiтну дату.
У балансi вiдображаються активи, зобов’язання та власний
капiтал пiдприємства.
Згортання статей активiв та зобов’язань є неприпустимим,
крiм випадкiв, передбачених вiдповiдними положеннями (стандартами).
Пiдсумок активiв балансу повинен дорiвнювати сумi зобов’язань та власного капiталу.
Для малих пiдприємств може передбачатися скорочена форма
балансу.

Визнання статей балансу
Актив вiдображається в балансi за умови, що оцiнка його може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому
економiчних
вигод,
пов’язаних
з
його
використанням.
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Витрати на придбання та створення активу, якi, вiдповiдно до
попереднього абзацу, не можуть бути вiдображенi в балансi, включаються до складу витрат звiтного перiоду у звiтi про фiнансовi результати.
Зобов’язання вiдображається у балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Власний капiтал вiдображається в балансi одночасно з вiдображенням активiв або зобов’язань, якi призводять до його змiни.
Змiст статей балансу та його форма поміщені у пункті 3.1
розділу 3 “Бухгалтерський баланс” частини 1.
Оцiнка та подальше розкриття окремих статей балансу в
примiтках до звiтностi здiйснюються згiдно з вiдповiдними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку

12.2. Звіт про фінансові результати
Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
№ 87 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3
“Звіт про фінансові результати”.

Загальнi положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються змiст i форма
Звiту про фiнансовi результати, а також загальнi вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звiтiв про
фiнансовi результати пiдприємств, органiзацiй та iнших юридичних
осiб (далi — пiдприємства) усiх форм власностi (крiм банкiв i бюджетних установ).
3. Особливостi складання консолiдованого звiту про фiнансовi
результати визначаються окремим Положенням (стандартом).
4. Термiни, що використовуються в цьому Положеннi (стандартi), мають таке значення:
Витрати — зменшення економiчних вигод у виглядi вибуття
активiв або збiльшення зобов’язань, якi призводять до зменшення
власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його
вилучення або розподiлу власниками) за звітний період.
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Власний капiтал — частина в активах пiдприємства, що залишається пiсля вирахування його зобов’язань.
Доходи — збiльшення економiчних вигод у виглядi надходження активiв або зменшення зобов’язань, якi призводять до зростання власного капiталу (крiм зростання капiталу за рахунок внескiв
власникiв) за звітний період.
Збиток — перевищення суми витрат над сумою доходу, для
отримання якого були здiйсненi цi витрати.
Звичайна дiяльнiсть — будь-яка основна дiяльнiсть
пiдприємства, а також операцiї, що її забезпечують або виникають
внаслiдок її проведення.
Метод участi в капiталi — метод облiку iнвестицiй, згiдно з
яким балансова вартiсть iнвестицiй вiдповiдно збiльшується або
зменшується на суму збiльшення або зменшення частки iнвестора у
власному капiталi об’єкта iнвестування.
Надзвичайна подiя — подiя або операцiя, яка вiдрiзняється
вiд звичайної дiяльностi пiдприємства, та не очiкується, що вона повторюватиметься перiодично або в кожному наступному звiтному
перiодi.
Операцiйна дiяльнiсть — основна дiяльнiсть пiдприємства,
а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою
дiяльнiстю.
Основна дiяльнiсть — операцiї, пов’язанi з виробництвом
або реалiзацiєю продукцiї (товарiв, робiт, послуг), що є головною метою створення пiдприємства i забезпечують основну частку його доходу.
Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язанi з
ними витрати.
Асоцiйоване пiдприємство — пiдприємство, в якому iнвестору належить блокувальний (бiльше 25 вiдсоткiв) пакет акцiй (голосiв) i яке не є дочiрнiм або спiльним пiдприємством iнвестора.
5. Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi пiдприємства за
звiтний перiод.
6. Форма Звiту про фiнансовi результати є додатком до цього
Положення (стандарту).
Для малих пiдприємств може передбачатися скорочена форма
звiту про фiнансовi результати.
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Визнання доходiв i витрат
7. За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, дохід у Звiтi про фiнансовi результати вiдображається в момент
надходження активу або погашення зобов’язання, якi призводять до
збiльшення власного капiталу пiдприємства (крiм зростання капiталу
за рахунок внескiв учасникiв).
8. За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена,
витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов’язання, якi призводять до зменшення власного капiталу пiдприємства (крiм зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками).
9. Якщо актив забезпечує економiчнi вигоди протягом кiлькох
звiтних перiодiв, то витрати вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати на основi систематичного та рацiонального їх розподiлу (наприклад, у виглядi амортизацiї) протягом тих звiтних перiодiв, коли
надходять вiдповiднi економiчнi вигоди.
10. Витрати треба негайно вiдображати у звiтi про фiнансовi
результати, якщо економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають
вiдповiдати такому стану, за якого вони визнаються активами
пiдприємства.
11. Згортання доходiв i витрат не дозволяється, крiм випадкiв,
передбачених вiдповiдними положеннями (стандартами). Показники
про непрямi податки, вирахування з доходу, собiвартiсть, витрати i
збитки наводяться у дужках.

Визначення прибутку (збитку) за звiтний перiод
12. Доходи i витрати, якi вiдповiдають критерiям, викладеним вище, наводять у Звiтi про фiнансовi результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звiтного перiоду (крiм випадкiв, коли вiдповiднi
положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).
13. У статтi “Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)” вiдображається загальний дохід (виручка) вiд
реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт або послуг, тобто без вирахування
наданих знижок, повернення проданих товарiв та непрямих податкiв
(податку на додану вартiсть, акцизного збору тощо). Органiзацiї, основною дiяльнiстю яких є торгiвля цiнними паперами, у цiй статтi
вiдображають вартiсть, за якою реалiзовано цiннi папери, та суму винагороди за виконання iнших операцiй, пов’язаних з розмiщенням,
купiвлею i продажем цiнних паперiв.
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14. У статтi “Податок на додану вартiсть” вiдображається
сума податку на додану вартiсть, яка включена до складу доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
15. У статтi “Акцизний збiр” пiдприємства — платники акцизного збору вiдображають суму, яка врахована у складi доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
16. Пiдприємства, якi сплачують iншi збори або податки з
обороту, показують їх суму у вiльному рядку звiту про фiнансовi результати (збори до Пенсійного фонду з торгівлі ювелірними виробами із дорогоцінних металів і каміння, надання послуг стільникового
рухомого зв'язку), а також належні до сплати суми податку з реклами, збору на розвиток виноградарства, садівництва й хмелярства,
рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат тощо.
17. У статтi “Iншi вирахування з доходу” вiдображаються наданi знижки, повернення товарiв та iншi суми, що пiдлягають вирахуванню з доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) без непрямих податкiв. Зокрема, у цiй статтi вiдображають одержанi пiдприємством вiд iнших осiб суми доходiв на користь комiтента,
принципала, спiввиконавця, субпiдрядника тощо за договорами
комiсiї, пiдряду, агентськими та iншими аналогiчними угодами.
18. Чистий дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,
робiт послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки)
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдних податкiв,
зборiв, знижок тощо.
19. У статтi “Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)” показується виробнича собiвартiсть реалiзованої
продукцiї (робiт, послуг) або собiвартiсть реалiзованих товарiв.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
9 “Запаси”, 16 “Витрати”, 30 “Біологічні активи”. У цiй статтi органiзацiї, основною дiяльнiстю яких є торгiвля цiнними паперами,
вiдображають балансову вартiсть реалiзованих цiнних паперiв.
Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій
статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань.
Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення
лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває
величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.
20. Валовий прибуток (збиток) розраховується як рiзниця мiж
чистим доходом вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i
собiвартiстю реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
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21. У статтi “Iншi операцiйнi доходи” вiдображаються суми
iнших доходiв вiд операцiйної дiяльностi пiдприємства, крiм доходу
(виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): дохід вiд
операцiйної оренди активiв; дохід вiд операцiйних курсових рiзниць;
вiдшкодування ранiше списаних активiв; дохід вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй) тощо.
До цієї статті також уключаються дохід від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у
вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності.
22. У статтi “Адмiнiстративнi витрати” вiдображаються загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням та обслуговуванням пiдприємства.
23. У статтi “Витрати на збут” вiдображаються витрати
пiдприємства, пов’язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв) — витрати
на утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї (товарiв),
рекламу, доставку продукцiї споживачам тощо.
24. У статтi “Iншi операцiйнi витрати” вiдображаються
собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв; сумнiвнi (безнадiйнi)
борги та втрати вiд знецiнення запасiв; втрати вiд операцiйних курсових рiзниць; визнанi економiчнi санкцiї; вiдрахування для забезпечення наступних операцiйних витрат, а також усi iншi витрати, що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства (крiм витрат, що
включаються до собiвартостi продукцiї, товарiв, робiт, послуг).
У цій статті наводяться також витрати від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, від
зміни вартості біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат
від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності
25. Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), iншого операцiйного доходу, адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших
операцiйних витрат.
26. У статтi “Дохід вiд участi в капiталi” вiдображається дохід, отриманий вiд iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi або спiльнi
пiдприємства, облiк яких ведеться методом участi в капiталi.
27. У статтi “Iншi фiнансовi доходи” показуються дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд фiнансових iнвестицiй
(крiм доходiв, якi облiковуються за методом участi в капiталi).
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28. У статтi “Iншi доходи” показується дохід вiд реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв i майнових комплексiв;
дохід вiд неоперацiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi виникають у процесi звичайної дiяльностi, але не пов’язанi з операцiйною
дiяльнiстю пiдприємства.
29. У статтi “Фiнансовi витрати” показуються витрати на
проценти та iншi витрати пiдприємства, пов’язанi iз запозиченнями
(крім фінансових витрат, які включаються до собівартості
кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”.
30. У статтi “Втрати вiд участi в капiталi” вiдображається
збиток, спричинений iнвестицiями в асоцiйованi, дочiрнi або спiльнi
пiдприємства, облiк яких провадиться методом участi в капiталi.
31. У статтi “Iншi витрати” вiдображаються собiвартiсть
реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, майнових
комплексiв; втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць; втрати вiд
уцiнки фiнансових iнвестицiй та необоротних активiв; iншi витрати, якi виникають у процесi звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю
пiдприємства.
32. Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) вiд операцiйної дiяльностi, фiнансових та iнших доходiв (прибуткiв),
фiнансових та iнших витрат (збиткiв).
У вписуваному рядку 176 або 177 відображаються (у тому
числі) відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності
після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки
необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену
діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації та
визначаються
відповідно
до
Положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність”.
33. У статтi “Податки на прибуток” показується сума податкiв
на прибуток вiд звичайної дiяльностi, визначена згiдно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 17 “Податок на прибуток”.
34. Прибуток вiд звичайної дiяльностi визначається як
рiзниця мiж прибутком вiд звичайної дiяльностi до оподаткування
та сумою податкiв з прибутку. Збиток вiд звичайної дiяльностi
дорiвнює збитку вiд звичайної дiяльностi до оподаткування та сумi
податкiв на прибуток.
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35. У статтях “Надзвичайнi доходи” i “Надзвичайнi витрати” вiдображаються вiдповiдно: невiдшкодованi втрати вiд надзвичайних подiй (стихiйного лиха, пожеж, техногенних аварiй тощо), включаючи затрати на запобiгання виникненню втрат вiд
стихiйного лиха та техногенних аварiй, якi визначенi за вирахуванням суми страхового вiдшкодування та покриття втрат вiд надзвичайних ситуацiй за рахунок iнших джерел; доходи i втрати вiд
iнших подiй та операцiй, якi вiдповiдають визначенню надзвичайних подiй, наведеному у цьому Положеннi (стандартi). Втрати вiд
надзвичайних подiй вiдображаються за вирахуванням суми, на яку
зменшується податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
внаслiдок цих втрат. Змiст i вартiсну оцiнку доходiв або витрат вiд
кожної надзвичайної подiї треба окремо розкривати в примiтках
до фiнансових звiтiв.
36. У статтi “Податки з надзвичайного прибутку” вiдображається сума податкiв, що пiдлягає сплатi з прибутку вiд надзвичайних подiй.
37. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податкiв з надзвичайного прибутку.

Елементи операцiйних витрат
38. У роздiлi II Звiту про фiнансовi результати наводяться
вiдповiднi елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi операцiйнi витрати), яких зазнало пiдприємство в
процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду за вирахуванням
внутрiшнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, якi становлять собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг), що вироблена i спожита
самим пiдприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів,
іноземної валюти в цьому розділі не наводиться.

Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй
39. Роздiл III Звiту про фiнансовi результати заповнюють
акцiонернi товариства, простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї яких
вiдкрито продаються та купуються на фондових бiржах, включаючи товариства, якi перебувають у процесi випуску таких акцiй.
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40. У статтi “Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй” наводиться середньозважена кiлькiсть простих акцiй, якi перебували в
обiгу протягом звiтного перiоду.
41. У статтi “Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих
акцiй” показується середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу, скоригована на кiлькiсть простих акцiй, що можуть бути випущенi в обiг
згiдно з укладеними угодами (опцiон, ф’ючерсний контракт тощо).
42. У статтi “Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю” наводиться показник, який розраховується шляхом дiлення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцiй, на середньорiчну кiлькiсть простих акцiй.

Таблиця 12.1.
KОДИ

Дата (рік, місяць, число)

01
Підприємство
ВО “Росток” за ЄДРПОУ
Територія
за KОАТУУ
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь
за ЗKГНГ
Вид економічної
за KВЕД
діяльності
Одиниця виміру: тис.грн
Kонтрольна сума

00547038

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
12 місяців

за

Форма № 2

20 08 р.
Kод за ДKУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу

614

Kод
За
За
рядка звітний попередній
період
період
2
3
4
010
015
020
025
030

2914,1
20,7

1650,4
32,9

Продовження табл. 12.1.
1
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток
збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
прибуток
збиток

2

3

4

035

2893,4

1617,5

040

1547,5

916,7

050
055
060

1345,9

700,8

360,1

149,1

100
105
110
120
130
140
150
160

985,8

551,7

1,0

0,6

170
175
176
177
180

986,8

552,3

296,0

152,5

190
195

690,8

399,8

690,8

399,8

061
070
080
090
091

200
205
210
220
225
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Продовження табл. 12.1.
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1
Матеріальні затрати

Kод
За
За
рядка звітний попередній
період
період
2
3
4
230
178,3
105,6

Витрати на оплату праці

240

968,2

556,9

Відрахування на соціальні заходи

250

346,4

213,9

Амортизація

260

146,4

16,5

Інші операційні витрати

270

268,3

172,9

Разом

280

1907,6

1065,8

ІІІ. РОЗРАХУНОK ПОKАЗНИKІВ ПРИБУТKОВОСТІ АKЦІЙ
Назва статті

Kод
За
За
рядка звітний попередній
період
період

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Kерівник = Іваненко
Головний бухгалтер = Петренко

43. У статтi “Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцiю” вiдображається показник, який розраховується дiленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцiй, на скориговану середньорiчну
кiлькiсть простих акцiй.
44. Розрахунок середньорiчної кiлькостi акцiй, чистого прибутку, який належить власникам простих акцiй, та їх коригування
здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського
облiку 24 “Прибуток на акцiю”.
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45. У статтi “Дивiденди на одну просту акцiю” вiдображається показник, який розраховується шляхом дiлення суми оголошених дивiдендiв на кiлькiсть простих акцiй, за якими сплачуються
дивiденди.
Типову форму “Звіт про фінансові результати” наведено у
таблиці 12.1.

12.3. Звіт про рух грошових коштів
Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
№ 87 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4
“Звіт про рух грошових коштів”.

Загальнi положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються змiст i форма
звiту про рух грошових коштiв та загальнi вимоги до розкриття його
статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звiтiв про
рух грошових коштiв пiдприємств, органiзацiй та iнших юридичних
осiб (далi — пiдприємства) усiх форм власностi (крiм банкiв i бюджетних установ).
3. Особливостi складання консолiдованого звiту про рух грошових коштiв визначаються окремим Положенням (стандартом).
4. Термiни, що використовуються в цьому Положеннi (стандартi), мають таке значення:
Грошовi кошти — готiвка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Група — материнське (холдингове) пiдприємство та його
дочiрнi пiдприємства.
Еквiваленти грошових коштiв — короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком
змiни їх вартостi.
Негрошовi операцiї — операцiї, якi не потребують використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
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Iнвестицiйна дiяльнiсть — придбання та реалiзацiя тих необоротних активiв, а також тих фiнансових iнвестицiй, якi не є складовою частиною еквiвалентiв грошових коштiв.
Операцiйна дiяльнiсть — основна дiяльнiсть пiдприємства,
а також iншi види дiяльностi, якi не є iнвестицiйною чи фiнансовою
дiяльнiстю.
Рух грошових коштiв — надходження i вибуття грошових
коштiв та їхнiх еквiвалентiв.
Фiнансова дiяльнiсть — дiяльнiсть, яка призводить до змiн
розмiру i складу власного та позикового капiталу пiдприємства.
5. Метою складання Звiту про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, що вiдбулися у грошових коштах
пiдприємства та їх еквiвалентах (далi — грошовi кошти) за звiтний
перiод.
6. У звiтi про рух грошових коштiв наводяться данi про рух
грошових коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйної,
iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
7. Якщо рух грошових коштiв у результатi однiєї операцiї
включає суми, якi належать до рiзних видiв дiяльностi, то цi суми
треба наводити окремо у складi вiдповiдних видiв дiяльностi.
8. Внутрiшнi змiни у складi грошових коштiв до звiту про рух
грошових коштiв не включаються.
9. Пiдприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видаткiв, що виникають в результатi операцiйної, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi.
10. Негрошовi операцiї (отримання активiв шляхом фiнансової оренди; бартернi операцiї; придбання активiв шляхом емiсiї акцiй
тощо) не включаються до звiту про рух грошових коштiв.

Рух грошових коштiв у результатi операцiйної
дiяльностi
12. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
визначається шляхом коригування прибутку (збитку) вiд звичайної
дiяльностi до оподаткування на суми:
− змiн запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi, пов’язаної з операцiйною дiяльнiстю, протягом звiтного
перiоду;
− наведенi в негрошових статтях;
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− наведенi в статтях, якi пов’язанi з рухом грошових коштiв
у результатi iнвестицiйної та фiнансової дiяльностей.
13. У статтi “Прибуток (збиток) вiд звичайної дiяльностi
до оподаткування” вiдображається прибуток або збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за звiтний перiод, наведений у звiтi
про фiнансовi результати.
14. У статтi “Амортизацiя необоротних активiв” вiдобра-жаються амортизацiйнi вiдрахування з матерiальних i нематерiальних необоротних активiв, нарахованi протягом звiтного перiоду.
15. У статтi “Збiльшення (зменшення) забезпечень” вiдображається змiна (у графi “Надходження” — збiльшення, у графi “Видаток” — зменшення) у складi забезпечень наступних витрат i платежiв,
якi не пов’язанi з iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю.
16. У статтi “Збиток (прибуток) вiд нереалiзованих курсових рiзниць” у графi “Надходження” вiдображаються збитки, у графi
“Видаток” — прибутки вiд курсових рiзниць внаслiдок перерахунку
статтi балансу “Грошовi кошти та їх еквiваленти в iноземнiй валютi”.
17. У статтi “Збиток (прибуток) вiд неоперацiйної дiяльностi” у графi “Надходження” вiдображається збиток, у графi “Видаток” — прибуток вiд володiння (дивiденди, вiдсотки тощо) та реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, а також вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших довгострокових активiв, вiд
обмiну оборотних активiв на необоротнi активи i фiнансовi iнвестицiї, вiд неоперацiйних курсових рiзниць, iншi прибутки i збитки
вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi
18. У статтi “Витрати на сплату вiдсоткiв” вiдображаються
витрати на сплату вiдсоткiв за користування кредитами i позиками,
нарахованих протягом звiтного перiоду.
19. У статтi “Прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi
до змiни в чистих оборотних активах” вiдображається рiзниця мiж
сумами грошових надходжень та сумами грошових видаткiв, вiдображених вiдповiдно до п.13-18 цього Положення (стандарту).
20. У статтi “Зменшення (збiльшення) оборотних активiв” у
графi “Надходження” вiдображається зменшення, у графi “Видаток” — збiльшення статей оборотних активiв (крiм статей “Грошовi
кошти та їх еквiваленти”, “Поточнi фiнансовi iнвестицiї” та iнших статей неоперацiйних оборотних активiв), що вiдбулись протягом звiтного перiоду. При цьому не враховуються змiни в складi оборотних активiв, якi є наслiдком негрошових операцiй iнвестицiйної дiяльностi
(обмiн на необоротнi активи, фiнансовi iнвестицiї тощо) та фiнансової
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дiяльностi (виплата дивiдендiв або погашення зобов’язань з фiнансової оренди виробничими запасами, продукцiєю, товарами тощо, негрошовi внески до статутного капiталу тощо) або виправлення помилок
минулих рокiв.
21. У статтi “Зменшення (збiльшення) витрат майбутнiх
перiодiв” у графi “Надходження” вiдображається зменшення, у графi
“Видаток” — збiльшення у складi витрат майбутнiх перiодiв, що
вiдбулись протягом звiтного перiоду.
22. У статтi “Збiльшення (зменшення) поточних зобов’язань” у графi “Надходження” вiдображається збiльшення, у
графi “Видаток” — зменшення у статтях роздiлу балансу “Поточнi зобов’язання” (крiм статей “Kороткостроковi кредити банкiв”, “Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточнi зобов’язання за розрахунками з учасниками”, сум зобов’язань за вiдсотками та iнших зобов’язань, не пов’язаних з операцiйною дiяльнiстю).
При цьому не враховуються змiни в складi поточних зобов’язань, якi
є наслiдком негрошових операцiй iнвестицiйної дiяльностi та фiнансової дiяльностi (погашення поточного зобов’язання шляхом передачi
необоротних активiв i фiнансових iнвестицiй, зарахування внескiв до
капiталу тощо) або виправлення помилок минулих рокiв.
23. У статтi “Збiльшення (зменшення) доходiв майбутнiх
перiодiв” у графi “Надходження” вiдображається збiльшення, у
графi “Видаток” — зменшення у складi доходiв майбутнiх перiодiв
протягом звiтного перiоду.
24. У статтi “Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi”
вiдображається рiзниця мiж сумами надходжень та видаткiв, вiдображених вiдповiдно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).
25. У статтi “Сплаченi вiдсотки” вiдображаються суми грошових коштiв, використаних на сплату вiдсоткiв за користування
кредитами i позиками.
26. У статтi “Сплаченi податки на прибуток” показується
використання грошових коштiв для сплати податкiв на прибуток за
умови, що вони конкретно не ототожнюються з фiнансовою або iнвестицiйною дiяльнiстю.
27. У статтi “Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй”
показується надходження або видаток коштiв, вiдображених у статтi
“Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi”, з урахуванням видатку
коштiв, вiдображених вiдповiдно до п.25-26 цього Положення (стандарту).
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28. У статтi “Рух коштiв вiд надзвичайних подiй” вiдображаються, вiдповiдно, надходження або видаток коштiв, пов’язанi з
надзвичайними подiями в процесi операцiйної дiяльностi.
29. У статтi “Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi” вiдображається результат руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi з урахуванням руху коштiв вiд надзвичайних подiй.

Рух грошових коштiв у результатi
iнвестицiйної дiяльностi
30. Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
визначається на основi аналiзу змiн у статтях роздiлу балансу “Необоротнi активи” та статтi “Поточнi фiнансовi iнвестицiї”.
31. У статтi “Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй” вiдображають суми грошових надходжень вiд продажу акцiй або боргових зобов’язань iнших пiдприємств, а також часток у капiталi iнших
пiдприємств (iншi, нiж надходження за такими iнструментами, що
визнаються як еквiваленти грошових коштiв, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цiлей).
32. У статтi “Реалiзацiя необоротних активiв” вiдображається надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових необоротних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй).
33. У статтi “Реалiзацiя майнових комплексiв” показується
надходження грошових коштiв вiд продажу дочiрнiх пiдприємств та
iнших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштiв,
якi були реалiзованi у складi майнового комплексу).
34. У статтi “Отриманi вiдсотки” вiдображаються надходження грошових коштiв у виглядi вiдсоткiв за аванси грошовими коштами та позик, наданих iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики,
здiйсненi фiнансовою установою), за фiнансовими iнвестицiями в
борговi цiннi папери, за використання переданих у фiнансову оренду
необоротних активiв тощо.
35. У статтi “Отриманi дивiденди” вiдображаються суми
грошових надходжень у виглядi дивiдендiв як результат придбання
акцiй або часток у капiталi iнших пiдприємств (крiм виплат за такими iнструментами, якi визнаються як еквiваленти грошових коштiв,
або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних
цiлей).
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36. У статтi “Iншi надходження” показуються надходження
грошових коштiв вiд повернення авансiв (крiм авансiв, пов’язаних з
операцiйною дiяльнiстю) та позик, наданих iншим сторонам (iншi
надходження, нiж аванси та позики фiнансової установи), надходження грошових коштiв вiд ф’ючерсних контрактiв, форвардних контрактiв, опцiонiв тощо (за винятком тих контрактiв, якi укладаються
для основної дiяльностi пiдприємства, або коли надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть), та iншi надходження, якi не передбаченi у вищезазначених статтях.
37. У статтi “Придбання фiнансових iнвестицiй” вiдображаються виплати грошових коштiв для придбання акцiй або боргових зобов’язань iнших пiдприємств, а також часток участi у спiльних
пiдприємствах (iншi, нiж виплати за такими iнструментами, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цiлей).
38. У статтi “Придбання необоротних активiв” показуються виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших необоротних активiв (крiм фiнансових
iнвестицiй).
39. У статтi “Придбання майнових комплексiв” вiдображаються грошовi кошти, сплаченi за придбанi дочiрнi пiдприємства та
iншi господарськi одиницi (за вирахуванням грошових коштiв, придбаних у складi майнового комплексу).
40. У статтi “Iншi платежi” показуються аванси (крiм пов’язаних з операцiйною дiяльнiстю) i позики грошовими коштами, наданi
iншим сторонам (крiм авансiв i позик фiнансових установ); виплати
грошових коштiв за ф’ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опцiонами тощо (за виключенням випадкiв, коли такi контракти укладаються для операцiйної дiяльностi пiдприємства або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть); iншi платежi, що не
передбаченi у вищезазначених статтях.
41. У статтi “Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй”
показується рiзниця мiж сумами грошових надходжень та видаткiв,
вiдображених вiдповiдно до пп. 31-40 цього Положення (стандарту).
42. У статтi “Рух коштiв вiд надзвичайних подiй” вiдображаються, вiдповiдно, надходження або видаток коштiв, пов’язанi з
надзвичайними подiями в процесi iнвестицiйної дiяльностi.
43. У статтi “Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi” вiдображається результат руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi з урахуванням руху коштiв вiд надзвичайних подiй.
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Рух грошових коштiв у результатi фiнансової
дiяльностi
44. Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi
визначається на основi змiн у статтях балансу за роздiлом “Власний капiтал” та статтях, пов’язаних з фiнансовою дiяльнiстю, у
роздiлах балансу: “Забезпечення наступних витрат i платежiв”,
“Довгостроковi зобов’язання” i “Поточнi зобов’язання” (“Kороткостроковi кредити банкiв” i “Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями”, “Поточнi зобов’язання за розрахунками з
учасниками” тощо).
45. У статтi “Надходження власного капiталу” вiдображаються надходження грошових коштiв вiд розмiщення акцiй та
iнших операцiй, що призводять до збiльшення власного капiталу.
46. У статтi “Отриманi позики” вiдображаються надходження грошових коштiв у результатi утворення боргових зобов’язань (позик, векселiв, облiгацiй, а також iнших видiв короткострокових i довгострокових зобов’язань, не пов’язаних з операцiйною дiяльнiстю).
47. У статтi “Iншi надходження” показуються iншi надходження грошових коштiв, пов’язанi з фiнансовою дiяльнiстю.
48. У статтi “Погашення позик” вiдображаються виплати
грошових коштiв для погашення отриманих позик.
49. У статтi “Сплаченi дивiденди” показуються суми дивiдендiв, сплаченi грошовими коштами.
50. У статтi “Iншi платежi” показується використання грошових коштiв для викуплення ранiше випущених акцiй
пiдприємства, виплати грошових коштiв орендодавцю для погашення заборгованостi за фiнансовою орендою та за iншими платежами, пов’язаними з фiнансовою дiяльнiстю.
51. У статтi “Чистий рух коштiв до надзвичайних
подiй” показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та
видаткiв, вiдображених вiдповiдно до пп.45-50 цього Положення
(стандарту).
52. У статтi “Рух коштiв вiд надзвичайних подiй” вiдображаються вiдповiдно, надходження або видаток коштiв, пов’язанi
з надзвичайними подiями в процесi фiнансової дiяльностi.
53. У статтi “Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi” вiдображається результат руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi з урахуванням руху коштiв вiд надзвичайних подiй.
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Таблиця 12.2.
KOДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Підприємство
за ЄДРПОУ
ВО “Росток”
Територія _____________________ за KОАТУУ
Орган державного управління _____ за СПОДУ
Галузь _________________________ за ЗKГНГ
Вид економічної діяльності _______ за KВЕД
Одиниця виміру: тис. грн
Kонтрольна сума

01
00547038

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

12 місяців

за

20 08 р.
Kод за ДКУД

Форма №3
Стаття

Kод

1
I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної дiяльностi
до оподаткування
Kоригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) вiд нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) вiд неопераційної
діяльності
Витрати на сплату відсотків
Прибуток (збиток) від операційної дiяльностi до зміни в чистих оборотних активах
Зменшення (збільшення):
оборотних активів
витрат майбутніх періодів
Збільшення (зменшення):
поточних зобов’язань
доходів майбутнiх перiодiв
Грошові кошти від операційної діяльності
Сплачені: відсотки
податки на прибуток

2
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1801004

За звітний
За попередній
період
період
Над- Вида- Над- Видаходток
ходток
ження
ження
3
4
5
6

010 986,8
020 146,4
030

552,3
Х

16,5

Х

040
050
060

1,0

0,6
Х

070 1134,2
080
090

Х
569,4

9,8
1,7

100
110 26,4
120 1149,1
130
Х
140
Х
296,0

0,5

8,2
561,7
Х
Х

152,5

Продовження таблиці 12.2.
1
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштiв вiд надзвичайних подiй
Чистий рух коштiв від операційної
діяльності
II. Рух коштiв у результаті інвестиційної
дiяльностi
Реалізація: фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Отримані:
відсотки
дивіденди
Інші надходження
Придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
майнових комплексів
Iншi платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштiв від надзвичайних подiй
Чистий рух коштiв вiд інвестиційної
діяльності
III.Рух коштiв у результаті фінансової
дiяльностi
Надходження власного капіталу
Отримані позики
Інші надходження
Погашення позик
Сплачені дивіденди
Iншi платежі
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштiв від надзвичайних подiй
Чистий рух коштiв вiд фінансової діяльності
Чистий рух коштiв за звітний період
Залишок коштiв на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштiв на кінець року

2
3
150 853,1
160
170 853,1

4

180
190
200

Х
Х

Х
Х

210
220
230

Х
Х
Х

Х
Х
Х

240
250
260
270
280
290

Х
Х
Х
Х

300

310
320
330
340
Х
350
Х
360
Х
370
380
390
400 411,4
410 272,0
420
430 683,4

5
409,2

6

409,2

441,7
441,7

Х
Х
Х
Х

220,4
220,4

441,7

220,4

Х
Х
Х

Х
Х
Х

26,8
Х
Х
Х
26,8

Х

26,8
215,6
56,4

Х

Х

272,0

Х

= Іваненко
Головний бухгалтер = Петренко
Kерівник
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Змiна величини грошових коштiв за звiтний перiод
54. У статтi “Чистий рух коштiв за звiтний перiод” показується рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених у статтях: “Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi”,
“Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi” та “Чистий рух
коштiв вiд фiнансової дiяльностi”.
55. У статтi “Залишок коштiв на початок року” показується
залишок грошових коштiв на початок року, наведений у балансi.
56. У статтi “Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв” у графi “Надходження” вiдображається збiльшення, у графi “Видаток” зменшення залишку грошових коштiв в iноземнiй валютi
внаслiдок коливань валютного курсу протягом звiтного перiоду.
57. У статтi “Залишок коштiв на кiнець року” наводиться
рiзниця мiж сумою грошових надходжень та видаткiв, вiдображених
у статтях “Залишок коштiв на початок року”, “Чистий рух коштiв за
звiтний перiод” та “Вплив змiни валютних курсiв на залишок
коштiв”. Розрахований таким чином показник повинен дорiвнювати
наведеному в балансi залишку грошових коштiв та грошових еквiвалентiв на кiнець звiтного перiоду.

Розкриття iнформацiї про рух грошових коштiв
58. У примiтках до фiнансової звiтностi наводиться (розкривається) iнформацiя про:
а) склад грошових коштiв;
б) склад статей “Iншi надходження”, “Iншi платежi” та iнших
статей, якi об’єднують декiлька видiв грошових потокiв;
в) негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi;
г) наявнiсть значного сальдо грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i якi недоступнi для використання групою, до
якої належить пiдприємство.
59. У випадку придбання або продажу майнових комплексiв
протягом звiтного перiоду наводиться (розкривається) iнформацiя
про:
а) загальну вартiсть придбання або реалiзацiї майнового комплексу;
б) частину загальної вартостi майнового комплексу, яка,
вiдповiдно, була сплачена або отримана у формi грошових коштiв;
в) суму грошових коштiв у складi активiв майнових комплексiв, що були придбанi чи реалiзованi;
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г) суму активiв (крiм грошових коштiв) i зобов’язань придбаного або реалiзованого майнового комплексу в розрiзi окремих статей.
Типову форму “Звіт про рух грошових коштів” наведено у
таблиці 12.2.

12.4. Звіт про власний капітал
Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.
№ 87 затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5
“Звіт про власний капітал”.

Загальнi положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються змiст i форма
звiту про власний капiтал i загальнi вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються пiдприємств,
органiзацiй та iнших юридичних осiб (далi — пiдприємства) усiх
форм власностi (крiм банкiв i бюджетних установ).
3. Особливостi складання консолiдованого звiту про власний
капiтал визначаються окремим положенням (стандартом).
4. Метою складання звiту про власний капiтал є розкриття
iнформацiї про змiни у складi власного капiталу пiдприємства протягом звiтного перiоду.
5. Звiт про власний капiтал складається за формою, наведеною в
додатку до цього Положення (стандарту).
6. Для забезпечення порiвняльного аналiзу iнформацiї
пiдприємства повиннi додавати до рiчного звiту звiт про власний
капiтал за попереднiй рiк.

Змiст статей звiту про власний капiтал
7. У статтях “Залишок на початок року” та “Залишок на
кiнець року” показують суми власного капiталу, наведенi в балансi
пiдприємства, вiдповiдно, на початок i кiнець звiтного перiоду.
8. У статтях “Змiна облiкової полiтики”, “Виправлення помилок” та “Iншi змiни” вiдображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом)бухгалтерського облiку 6 “Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах”.
9. У статтi “Скоригований залишок на початок року” показується залишок власного капiталу на початок звiтного року пiсля
внесення вiдповiдних коригувань.
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10. У статтях роздiлу “Переоцiнка активiв” наводяться данi,
якi вiдображають збiльшення або зменшення власного капiталу в результатi переоцiнки основних засобiв та iнших активiв у порядку, передбаченому вiдповiдними положеннями (стандартами).
11. У статтi “Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод” показується сума чистого прибутку (збитку) зi звiту про фiнансовi результати.
12. У статтях роздiлу “Розподiл прибутку” наводяться сума нарахованих дивiдендiв, данi про iнший розподiл прибутку мiж учасниками (власниками) пiдприємства або спрямування прибутку до статутного капiталу, резервного капiталу тощо.
13. У статтях роздiлу “Внески учасникiв” наводяться данi про
збiльшення статутного капiталу пiдприємства та змiни неоплаченого
капiталу в результатi збiльшення або зменшення дебiторської заборгованостi учасникiв за внесками до статутного капiталу
пiдприємства.
14. У статтях роздiлу “Вилучення капiталу” наводяться данi
про зменшення власного капiталу пiдприємства внаслiдок виходу
учасника, викупу чи анулювання викуплених акцiй акцiонерним
товариством, зменшення номiнальної вартостi акцiй або з iнших
причин.
15. У статтях роздiлу “Iншi змiни в капiталi” наводяться данi
про всi iншi змiни у власному капiталi пiдприємства, що не були
включенi до вищезазначених статей, зокрема, списання невiдшкодованих збиткiв, безкоштовно отриманi активи та iншi змiни.
16. У статтi “Разом змiн в капiталi” наводиться пiдсумок змiн
у складi власного капiталу за звiтний перiод, що визначається як сума всiх змiн, вiдображених у рядках 060-280. Залишок власного
капiталу на кiнець року визначається, виходячи з його скоригованого
залишку на початок року (рядок 050) i пiдсумку змiн у капiталi (рядок 290).
17. Данi в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такi показники призводять до зменшення залишку вiдповiдного елементу власного капiталу.

Розкриття iнформацiї в примiтках до фiнансових звiтiв
18. Усi пiдприємства розкривають у примiтках до фiнансових
звiтiв призначення та умови використання кожного елемента власного капiталу (крiм статутного капiталу).
19. Акцiонернi товариства наводять у примiтках до фiнансових
звiтiв iнформацiю про:
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19.1. Загальну кiлькiсть та номiнальну вартiсть акцiй, на якi передбачається здiйснити передплату.
19.2. Загальну кiлькiсть та номiнальну вартiсть акцiй, на якi здiйснена передплата, у порiвняннi iз передбаченими величинами.
19.3. Загальну суму коштiв, одержаних в ходi передплати на
акцiї, у такому розрiзi:
19.3.1. Всi грошовi кошти, внесенi як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй.
19.3.2. Вартiсна оцiнка майна, внесеного як плата за акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй.
19.3.3. Загальну суму iноземної валюти, внесеної як плата за
акцiї, iз зазначенням кiлькостi акцiй та курсу, за яким валюту зараховано в облiку.
19.4. Акцiї у складi статутного капiталу за окремими типами i
категорiями:
19.4.1. Kiлькiсть випущених акцiй iз зазначенням неоплаченої
частини статутного капiталу.
19.4.2. Номiнальна вартiсть акцiї.
19.4.3. Змiни протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу.
19.4.4. Права, привiлеї та обмеження, пов’язанi з акцiями, в тому числi обмеження щодо розподiлу дивiдендiв та повернення
капiталу.
19.4.5. Акцiї, що належать самому товариству, його дочiрнiм i
асоцiйованим пiдприємствам.
19.4.6. Перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють.
19.4.7. Kiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу, та перелiк осiб, частки яких у статутному фондi перевищують 5%.
19.4.8. Акцiї, зарезервованi для випуску згiдно з опцiонами та
iншими контрактами, з указанням їх термiнiв i сум.
19.5. Накопичену суму дивiдендiв, не сплачених за привiлейованими акцiями.
19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивiденди були передбаченi, але формально не затвердженi.
20. Всi iншi пiдприємства наводять у примiтках до фiнансових
звiтiв iнформацiю про:
20.1. Розподiл часток статутного капiталу мiж власниками.
20.2. Права, привiлеї або обмеження щодо цих часток.
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20.3. Змiни у складi часток власникiв у статутному капiталi.
Типову форму “Звіт про власний капітал” наведено у таблиці 12.3.
Таблиця 12.3.
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Підприємство
за ЄДРПОУ
ВО “Росток”
Територія _____________________ за KОАТУУ
Орган державного управління _____ за СПОДУ
Галузь _________________________ за ЗKГНГ
Вид економічної діяльності _______ за KВЕД
Одиниця виміру: тис. грн
Kонтрольна сума

01
00547038

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за

12 місяців

20 08 р.

Форма №4
Стаття

1
2
3
Залишок на початок
010 100,6
року
Kоригування:
Зміна облікової
політики
020
Виправлення помилок
030
Інші зміни
040
Скоригований залишок на початок року 050 100,6
Переоцінка активів:
Дооцiнка основних
засобів
060
Уцінка основних
засобiв
070
Дооцiнка незавершеного будівництва
080
Уцiнка незавершеного будiвництва
090
Дооцiнка нематерiальних активiв
100
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Kод за ДКУД 1801005

Kод Статут- Пайо- Додатконий
вий вий вклакапітал капі- дений
тал
капітал

4

Інший
додатковий
капітал

Ре- Нероз- Неоп- Вилузерв- поділа- чений
ний лений чений капікапі- прибу- капі- тал
тал
ток
тал

5

6

2285,7

3,5

276,6

2666,4

2285,7

3,5

276,6

2666,4

-13,3

7

8

9

10

Разом

11

-13,3

Продовження таблиці 12.3.
1
2
3
Уцiнка нематерiальних
активiв
110
120 5,8
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
130
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
140
Спрямування прибутку до статутного
капіталу
150
Відрахування до
резервного капіталу
160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу
180
Погашення заборгованості з капіталу
190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток)
220
Анулювання викуплених акцій (часток)
230
Вилучення частки в
капіталі
240
Зменшення
номінальної вартості 250
Інші зміни в
капіталі:
Списання невідшко260
дованих збитків
Безкоштовно отримані
активи
270
280
Разом змін в капіталі 290 5,8
Залишок на кінець
300 106,4
року

4

5

6

7

8

9

10

11

5,8

-13,3
2272,4

Kерівник = Іваненко
Головний бухгалтер = Петренко

3,5

690,8

690,8

-74,4

-74,4

616,4

608,9

893,0

3275,3

631

632

Січень

2008 р.

Розділ І. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30)

за

ВІДОМІСТЬ 1-М

Додаток А1.

Д О Д АТ К И

Продовження дод. А1.
Сторінка 2
Відомісті 1 - М
Розділ ІІ. Облік грошових кощтів та їх еквівалентів (рахунок 31)

Д ОД АТ К И

633

Облік запасів
За рахунками 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

за

634

Січень

2008 р.

ВІДОМІСТЬ 2-М

Додаток А2.

Д О Д АТ К И

Січень

2008 р.

Розділ І. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками й платежами,
облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів
За рахунками 34, 36, 37, 50, 55,60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 і 69

за

ВІДОМІСТЬ 3-М

Додаток А3.

Д ОД АТ К И

635

636

Відомості 3-М

Розділ ІІ. Облік розрахунків з оплати праці (рахунок 66)

Сторінка 2

Продовження дод. А3.

Д О Д АТ К И

Січень

2008 р.

Розділ І. Облік необоротних активів і зносу (рахунки 10 і 13)

за

ВІДОМІСТЬ 4-М

Додаток А4.

Д ОД АТ К И

637

638

Відомості 4-М

За рахунками 14, 15, 18 і 35

Розділ ІІ. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

Сторінка 2

Продовження дод. А4.

Д О Д АТ К И

Січень

2008 р.

Розділ І. Облік витрат (рахунки 84, 85)

за

ВІДОМІСТЬ 5-М

Додаток А5.

Д ОД АТ К И

639

Розділ І.

640

Сторінка 1 (продовження)

Продовження дод. А5.
Відомості 5-М

Д О Д АТ К И

Відомості 5-М

Розділ ІІ. Облік витрат на виробництво (рахунок 23)

Сторінка 2

Продовження дод. А5.

Д ОД АТ К И

641

642

Сторінка 3
Відомості 5-М
Розділ ІІІ. Облік доходів і фінансових результатів (рахунки 44, 70, 71,72,73,74,75 ,76 і 79)

Продовження дод. А5.

Д О Д АТ К И

Відомості 5-М

Розділ ІV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів,
забезпечення майбутніх витрат і платежів
За рахунками № 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47

Сторінка 4

Продовження дод. А5.

Д ОД АТ К И

643

644

за

Січень

2008 р.

Оборотно-сальдова відомість

Додаток А6.

Д О Д АТ К И

за

Січень

2008 р.

Оборотно-сальдова відомість

Продовження дод. А6.

Д ОД АТ К И
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Додаток Б 1
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
У відповідності із статтею 135-1 Kодексу законів про працю
України, письмові договори про повну матеріальну відповідальність
можуть бути укладені підприємством, установою, організацією з
робітниками (які досягли 18-річного віку), що займають посади та
виконуючими роботи, безпосередньо пов’язані із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у
процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо посади, займані
працівниками, або виконувані ними роботи, передбачені спеціальним переліком, затвердженим у встановленому порядку.
З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які
належать
Виробничому об’єднанню “Росток”,
найменування підприємства, установи, організації

директор

Іваненко Валентин Миколайович
посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника

або замісника керівника підприємства, установи, організації

що йменується надалі “адміністрація”, яка виступає від імені підприємства, установи, організації, з однієї сторони, і працівник
складу № 3
цех (відділу, дільниці, секції, складу та ін.)

Жук Віктор Іванович
прізвище, ім’я, по батькові

що йменується надалі “працівник”, з іншої сторони, уклали даний
договір про нищенаведене:
1. Працівник, який займає посаду завідуючого складом
або виконуючий роботу
комірника
(найменування роботи)

яка безпосередньо пов’язана із збереженням, оприбуткуванням та
із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва

відпуском переданих йому цінностей
переданих йому цінностей

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення
схоронності довірених йому підприємством, установою, організацією матеріальних цінностей, і в зв’язку з викладеним зобов’язується:
а) дбайливо відноситись до переданих йому для зберігання або з
іншою метою матеріальних цінностей підприємства, установи, організації і приймати заходи по запобіганню збитків;
б) своєчасно сповіщати адміністрацію підприємства, установи,
646
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організації про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей;
в) вести облік, складати та представляти у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та залишки довірених
йому матеріальних цінностей;
г) приймати участь в інвентаризації довірених йому матеріальних цінностей.
2. Адміністрація зобов’язується:
а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної
роботи та забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;
б) ознайомити працівника з діючим законодавством про матеріальну відповідальність працівників та службовців за збиток, заподіяний підприємству, організації, установи, а також з відповідними
інструкціями, нормативами та правилами зберігання, приймання, обробки, продажу (відпустку), перевезення або застосування у процесі
виробництва переданих йому матеріальних цінностей;
в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
3. У випадку незабезпечення з вини робітника збереження
довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру збитку, заподіяного підприємству, установі, організації, та його відшкодування
виконуються у відповідності до діючого законодавства.
4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо
збиток заподіяний не з його вини.
5. Дія даного договору розповсюджується на весь час роботи
з довіреними працівникові матеріальними цінностями підприємства,
установи, організації.
6. Даний договір складений у двох примірниках: перший знаходиться у адміністрації, другий – у працівника.
Адреси сторін договору:
адміністрації
м. Kиїв, вул. Ростова, 9

= Іваненко

нич
е
об

а
дн ння

Ви

К = Жук
О
Т
С
РО Місце печатки
працівника
об
’

Дата підписання договору
17.04.2008 р.

р

є

працівника
м. Київ, вул. Лугова, 7

Підписи сторін договору:
адміністрації
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Додаток Б 2
ТИПОВИЙ ДОГОВIР
про колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть
ВО “Росток”
“ 3 “ червня 2008 р.

(мiсце укладання договору)

Вiдповiдно до статтi 135-2 Kодексу законiв про працю України та на пiдставi наказу вiд 10.01.2008 р. N
5
про встановлення колективної (бригадної) матерiальної вiдповiдальностi, погодженого з профспiлковим комiтетом або iншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберiгання матерiальних цiнностей пiдприємство, установа, органiзацiя

Виробниче обєднання “Росток”

(найменування пiдприємства, установи, органiзацiї)

в особi керiвника пiдприємства, установи, органiзацiї

Іваненка Володимира Миколайовича
(прiзвище, iм’я та по батьковi)

(iменований далi власник), з одного боку, i члени колективу (бриЦеху №1 (виробництво столів)
гади)
(найменування цеху, вiддiлу, вiддiлення, ферми,

__________________________________________________________
дiльницi, секцiї, складу тощо),

(iменований далi колектив (бригада) в особi керiвника колективу(бригадира)
Тимчука Г.А. Зав. цехом
(прiзвище, iм’я та по батьковi, посада)

з другого боку, уклали цей договiр про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матерiальну вiдповiдальнiсть за забезпечення зберiгання майна та iнших цiнностей, переданих йому
для
виробництва столів
(найменування виду робiт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригадi) умови, необхiднi для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.
I. Загальнi положення
1. Kомплектування створюваного колективу (бригади)
здiйснюється на основi принципу добровiльностi. Зарахування в
бригаду нових працiвникiв проводиться за згодою колективу (бри648
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гади).

2. Рiшення власника про встановлення колективної (бригадної) матерiальної вiдповiдальностi оформляється наказом за погодженням з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
3. Kерiвництво колективом (бригадою) здiйснюється керiвником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або
призначається власником згiдно зi статутом пiдприємства.
При тимчасовiй вiдсутностi керiвника (бригадира)
керiвництво колективом (бригадою) здiйснюється iншим його (її)
членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади).
4. При вибуттi зi складу колективу (бригади) окремих
працiвникiв або прийняттi до колективу нових працiвникiв про це видається наказ i проти пiдпису вибулого члена бригади (колективу) в
договорi зазначається дата i номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працiвник пiдписує договiр про колективну матерiальну вiдповiдальнiсть i вказує дату вступу до колективу (бригади).
5. У разi змiни керiвника колективу (бригадира) чи при вибуттi з колективу (бригади) бiльше половини первiсного складу договiр повинен бути переукладений.
6. У випадку вiдмови працiвника вiд укладення договору про
колективну (бригадну) вiдповiдальнiсть власник за згодою працiвника може перевести його на iншу роботу, а при вiдмовi працiвника вiд
iншої роботи або її вiдсутностi - звiльнити його з роботи з пiдстав,
передбачених законодавством про працю.
II. Права i обов’язки членiв колективу (бригади)
та власника
7. Члени колективу (бригади) мають право:
а) брати участь у прийманнi цiнностей i здiйснювати взаємний контроль за зберiганням, обробкою, продажем (вiдпуском), перевезенням або застосуванням у процесi виробництва цiнностей;
б) брати участь в iнвентаризацiї цiнностей, переданих колективу (бригадi);
в) ознайомлюватися зi звiтами про рух i залишки цiнностей,
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переданих колективу (бригадi);
г) у разi необхiдностi вимагати вiд власника проведення
iнвентаризацiї переданих колективу (бригадi) цiнностей;
д) порушувати перед власником обгрунтоване клопотання
про виведення членiв зi складу колективу (бригади), у тому числi
керiвника колективу (бригадира), якi не можуть забезпечити
зберiгання цiнностей.
8. Члени колективу (бригади) зобов’язанi:
а) дбайливо ставитись до цiнностей i вживати заходiв до запобiгання шкоди;
б) в установленому порядку вести облiк, складати i своєчасно подавати звiти про рух та залишки цiнностей;
в) своєчасно iнформувати власника про всi обставини, якi загрожують зберiганню цiнностей.
9. Власник зобов’язаний:
а) створювати колективу (бригадi) умови, необхiднi для нормальної роботи i забезпечення повного збереження дорученого їм
майна;
б) своєчасно вживати заходiв до виявлення i усунення причин, якi перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою)
зберiгання цiнностей, виявляти конкретних осiб, винних у заподiянiй шкодi, i притягати їх до визначеної законодавством
вiдповiдальностi;
в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матерiальну вiдповiдальнiсть працiвникiв за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї, а також з чинними
iнструкцiями i правилами прийому, зберiгання, обробки, продажу
(вiдпуску), перевезення чи застосування у процесi виробництва
цiнностей та їх облiку;
г) забезпечувати колективу (бригадi) умови, необхiднi для
своєчасного облiку та звiтностi про рух i залишки переданих йому
цiнностей;
д) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обгрунтованiсть
вимог членiв колективу (бригади) щодо проведення iнвентаризацiї
цiнностей;
е) розглядати разом з профспiлковим комiтетом пiдприємства, установи, органiзацiї або iншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозицiї колективу (брига650
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ди) про виведення працiвника зi складу бригади в його присутностi i
вирiшувати питання про його подальшу роботу вiдповiдно до чинного законодавства;
ж) розглядати повiдомлення членiв колективу (бригади) про
обставини, що загрожують зберiганню цiнностей, i вживати заходiв
до усунення цих обставин;
з) погоджувати з членами колективу (бригади) хто з його
членiв виконує функцiї керiвника колективу (бригади) при роботi у
вiдсутностi останнього.
III. Порядок ведення облiку i звiтностi
10. Прийом цiнностей, ведення облiку i подання звiтностi про
рух цiнностей здiйснюється в установленому порядку керiвником колективу (бригадиром), а при тимчасовiй вiдсутностi останнього —
членом колективу (бригади), визначеним власником.
Плановi iнвентаризацiї проводяться у строки, встановленi
дiючими правилами. Позаплановi iнвентаризацiї проводяться при
змiнi керiвника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади)
вибуває бiльше 50 вiдсоткiв його членiв, а також на вимогу одного
або кiлькох членiв колективу (бригади).
11. Звiти про рух i залишки цiнностей пiдписуються керiвником колективу (бригадиром) та одним з його членiв. Змiст звiту доводиться до всiх членiв колективу (бригади).
IV. Вiдшкодування шкоди
12. Пiдставою для притягнення членiв колективу (бригади)
до матерiальної вiдповiдальностi є матерiальна шкода, заподiяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зiпсуттям матерiальних цiнностей, а також їх знищенням або зiпсуттям через недбалiсть,
що пiдтверджується iнвентаризацiйними документами.
13. Притягання колективу (бригади) до матерiальної
вiдповiдальностi проводиться власником пiсля ретельної перевiрки
причин утворення шкоди, з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разi необхiдностi, також висновкiв спецiалiстiв.
14. Члени колективу (бригади) звiльняються вiд вiдшкодування шкоди:
а) якщо буде встановлено, що шкода заподiяна не з їх вини;
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б) якщо будуть встановленi конкретнi винуватцi заподiяної
шкоди серед членiв його колективу (бригади).
15. Розмiр шкоди, заподiяної колективом (бригадою) пiдприємству, установi, органiзацiї визначається вiдповiдно до статтi 135-3
Kодексу законiв про працю України.
Порядок вiдшкодування шкоди регулюється законодавством
України.
16. Заподiяна колективом (бригадою) шкода пiдприємству,
установi, органiзацiї, яка пiдлягає вiдшкодуванню, розподiляється
мiж членами цього колективу (бригади) пропорцiйно мiсячнiй тарифнiй ставцi (посадовому окладу) i фактично вiдпрацьованому часу
за перiод вiд останньої iнвентаризацiї до дня виявлення шкоди.
Договiр набирає чинностi з
3 червня 2008 р.
i дiє протягом всього перiоду роботи колективу (бригади) з цiнностями, переданими йому цим пiдприємством, установою,
органiзацiєю.
Договiр укладено у двох примiрниках, перший з яких зберiгається у власника, другий — у керiвника колективу (бригадира).
Пiдписи:
Власник
Директор Іваненко

Володимир Миколайович = Іваненко

(посада, прiзвище, iм’я, по батьковi, пiдпис)

Kерiвник колективу (бригади)
Тимчук
Григорій

Андрійович

= Тимчук

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

Члени колективу (бригади)
Степаненко Петро

= Степаненко

Петрович

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)

Члени колективу (бригади)
Петрук
Антон

Степанович

= Петрук

(посада, прiзвище, iм’я та по батьковi, пiдпис)
р
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“ 3 ”

червня

2008 р.

ВО “Росток”

Затверджую
Kерівник підприємства
=Іваненко Іваненко Валентин Миколайович
підпис прізвище, ім’я, по батькові
“19” лютого 2008 р.

Одержувач

найменування та адреса

ВО “Росток” м. Kиїв, вул. Ростова, 5.
найменування та адреса
Постачальник Цегляний завод № 3. м. Kиїв, вул. Промислова, 19.

найменування та адреса

Місце складання акта
ВО “Росток” склад № 2
Початок прийняття 12 год. 00 хв
Закінчення прийняття 12 год. 30 хв.
Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком № 710 2008 р.
Посвідчення про якість (сертифікат) №: 43 із станції (пристані)
_______________________________________________________________________________________________
за супровідним транспортним документом № 3815 “19” 02 2008 р.
у вагонах № _____________
Відправник Цегляний завод № 3. м. Kиїв, вул. Промислова, 19.

АКТ № 5
ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ 00547038

підприємство, організація

Додаток Б3
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Дата та час (год., хв.)

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі складу відправника
19.02.08 Договір № 118 від “6” 02 2008р. на поставку продукції.
Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника
(заготівельника) ___________________________________________________
За супровідними транспортними документами значилося:

1-ша сторінка форми № М-7 (продовження)

Продовження додатку Б3
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3-я сторінка форми № М-7

Інші дані _____________________________________________________________________

зважуванням, рахунком місць, обміром та інш.

Умови зберігання продукції на складі одержувача ________________________________
Стан тари та упаковки на момент огляду продукції __Пошкоджена
Kількість продукції, що не вистачає, визначено __Зважуванням

2-га сторінка форми № М-7

Продовження додатку Б3

Д ОД АТ К И

655

656

підпис

=Буряк

підпис

=Сопенко

підпис

=Петрук

прізвище,
ім’я, по
батькові

Буряк С.Г.

прізвище,
ім’я, по
батькові

Сопенко В.І.

прізвище,
ім’я, по
батькові

Петрук А.М.

Цегляний завод № 3

номер та дата видачі документа про
повноваження та назва організації,
яка видала документ

ВО “Росток”

номер та дата видачі документа про
повноваження та назва організації,
яка видала документ

Цегляний завод № 3

номер та дата видачі документа про
повноваження та назва організації,
яка видала документ

Завідуючий складом

= Жук

Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані “19” 02 2008 р.
Kомерційний акт № _______ від “___” __________________ 200_р.

посада

Бухгалтер

посада

Експедитор

посада

Водій

Висновок комісії Вартість нестачі цементу на суму 450 грн. 00 коп. віднести за рахунок
постачальника
Додаток. Перелік документів, що додаються _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю та комплектністю всі члени комісії
ознайомлені та попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акту, який містить дані, що
не відповідають дійсності.

4-а сторінка форми № М-7
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Зворотна сторона форми № МШ-6

Видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв
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Додаток Б5
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ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ
НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ
Назва облікового документа або регістра

Сторінки

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

Зразок 1.1.

Зразок 1.2.
Зразок 1.3.
Зразок 1.4.

Зразок 1.5.
Зразок 1.6.
Зразок 1.7.

Зразок 1.8.

Зразок 1.9.

Зразок 1.10.
Зразок 1.11.

Акт приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних
засобів
Інвентарна картка обліку основних
засобів
Інвентарний список основних засобів
(за місцем їх знаходження, експлуатації)
Акт приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих
об’єктів
Акт про установку, пуск та демонтаж
будівельної машини
Акт на списання основних засобів
Акт введення в господарський оборот
об’єкта права інтелектуальної власності
у складі нематеріальних активів
Інвентарна картка обліку об’єкта права
інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів
Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права
інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів
Інвентаризаційний опис основних
засобів
Інвентаризаційний опис об’єктів права
інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів

187-188

190-191
193
195-196

197
198-199
202-203

205

207-208

239-240
243-244
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ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Зразок 2.1.
Зразок 2.2.
Зразок 2.3.
Зразок 2.4.
Зразок 2.5.
Зразок 2.6.
Зразок 2.7.
Зразок 2.8.
Зразок 2.9.
Зразок 2.10.
Зразок 2.11.
Зразок 2.12.
Додаток Б 1
Додаток Б 2
Додаток Б 3
Зразок 2.19.

Рахунок-фактура
261
Довіреність на отримання товарноматеріальних цінностей
263
Журнал реєстрації довіреностей
265
Товарно-транспортна накладна
267
Журнал обліку вантажів, що надійшли
269
Прибутковий ордер
270
Накладна-вимога на відпуск
(внутрішнє переміщення) матеріалів
275
Лімітно-забірна картка
278
Картка складського обліку матеріалів
280
Матеріальний ярлик
281
Звіт про рух матеріальних цінностей
282
Оборотна відомість по товарноматеріальних рахунках
284
Типовий договір про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність
646-647
Типовий договір про колективну
(бригадну) матеріальну відповідальність 648-652
Акт про приймання матеріалів
653-656
Інвентаризаційний опис товарноматеріальних цінностей
306-307

ОБЛІК МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

Зразок 2.13.
Зразок 2.14.

Додаток Б 4
Зразок 2.15.
Додаток Б 5
662

Картка обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів
Відомість обліку, видачі (повернення)
спецодягу, спецвзуття та запобіжних
пристроїв
Особова картка обліку спецодягу,
спецвзуття та запобіжних пристроїв
Акт на списання малоцінних та
швидкозношуваних предметів
Акт на вибуття малоцінних та
швидкозношуваних предметів

288
290

657-658
292-293
659-660
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ОБЛІК БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ

Зразок 2.16.
Зразок 2.17.
Зразок 2.18.

Прибутково-видаткова накладна
Прибутково-видаткова книга з обліку
бланків суворої звітності
Акт на списання використаних
бланків суворої звітності

295
297
298

ОБЛІК У КАСІ

Зразок 3.1.

Розрахунок встановлення ліміту
залишку готівки в касі
Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Журнал реєстрації прибуткових
та видаткових касових документів
Касова книга
Книга обліку прийнятих та виданих
касиром грошей
Акт інвентаризації наявності коштів

Зразок 3.2.
Зразок 3.3.
Зразок 3.4.
Зразок 3.5.
Зразок 3.6.
Зразок 3.7.

319
329
330
334
336
338
345

ОБЛІК НА РОЗРАХУНКОВОМУ РАХУНКУ

Зразок 3.8.
Зразок 3.9.
Зразок 3.10.
Зразок 3.11.
Зразок 3.12.
Зразок 3.13.
Зразок 3.14.
Зразок 3.15.
Зразок 3.16.

Заява на відкриття рахунків
Картка із зразками підписів
та відбитком печатки
Заява про закриття рахунку
Заява на отримання чекових книжок
Чек грошової чекової книжки
Об’ява про внесення готівки
Платіжне доручення
Платіжна вимога-доручення
Платіжна вимога

348

Зразок 3.17.

Меморіальний ордер

375

Зразок 3.18.

Банківська виписка
з розрахункового рахунку

377

351-352
355
364
365
366
368
371
373
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Зразок 5.1.
Зразок 5.2.
Зразок 5.3.
Зразок 5.4.
Зразок 5.5.

Табель обліку використання
робочого часу
Наряд на відрядну роботу
(для бригади)
Наряд на відрядну роботу
(індивідуальний)
Платіжна відомість
Книга обліку розрахунків з депонентами

410
414-415
417
421
425

ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

Зразок 6.1.
Зразок 6.2.

Подорожній лист вантажного
автомобіля
Відомість дефектів на ремонт машини

451-452
464-465

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Зразок 11.1.
Зразок 11.2.
Зразок 11.3.
Зразок 11.4.

Посвідчення про відрядження
Журнал реєстрації посвідчень
про відрядження
Звіт про використання коштів,
наданих на відрядження або під звіт
Простий вексель

557-558
560
564-565
601

ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ

Додаток А

Відомості спрощеної форми
бухгалтерського обліку

632-645

ПЕРЕЛІК ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ І РЕГІСТРІВ
НАВЕДЕНИХ У ПІДРУЧНИКУ
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