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Вступ
У зв’язку зі змінами, що відбуваються в організації й техніці ведення бухгалтерського обліку, а також уведенням міжнародних національних стандартів теорія бухгалтерського обліку потребує нових
теоретичних концепцій.
Структура посібника дає можливість сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички розв’язання конкретних завдань
бухгалтерського обліку. Теоретичні та практичні завдання подаються
з урахуванням останніх інструктивних документів, наведених у додатках.
Предмет, об’єкти, методичні прийоми та процедури бухгалтерського обліку викладено на сучасних теоретичних засадах. Структурнологічні схеми посилюють сприйняття матеріалу.
Основне завдання посібника — допомогти студентам опанувати
сукупність знань, умінь та навичок з теорії бухгалтерського обліку.
Пропонований посібник базується на джерелах, поданих у списку
використаної та рекомендованої літератури.
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Частина I

Теоретичні засади
бухгалтерського обліку

Ðîçä³ë 1
Ïðåäìåò ³ ìåòîä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

1.1. Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, éîãî ñóòü ³ çíà÷åííÿ.
Âèäè îáë³êó. Îáë³êîâ³ âèì³ðíèêè
Основою бухгалтерського обліку в Україні є Закон України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня
1999 р., який визначає правові основи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Цей
Закон набрав чинності з 1 січня 2000 р., водночас з цим почалася реалізація Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої
постановою № 1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р.
Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб
(підприємства, організації, банки, бюджетні установи).
Господарський облік — це облік господарської діяльності підприємства, суспільства, виробництва, реалізації та розподілу матеріальних благ, необхідних для задоволення матеріальних потреб.
Складовими господарського обліку є оперативний, статистичний
і бухгалтерський облік.
Оперативний облік — це спосіб спостереження і контролю за окремими операціями та процесами з метою управління ними.
Статистичний облік — це планомірне збирання й вивчення
інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності загального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Бухгалтерський облік — це спосіб суцільного документального
спостереження й контролю за господарською та фінансовою діяльні4

стю підприємств і організацій й відповідного відображення отриманої інформації.
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
• систематичне і послідовне відображення всіх господарських операцій у міру їх здійснення;
• документальне обгрунтування господарських операцій;
• застосування різних способів обробки облікової інформації —
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення господарських засобів і процесів, що здійснюються на підприємстві, а також їх кількісних та якісних характеристик.
Облікові вимірники застосовують для оцінювання ефективності
господарських операцій за кількісними та вартісними критеріями
в бізнес-плані та державній фінансовій і статистичній звітності. Облікові вимірники поділяють на натуральні, трудові та грошові.
Натуральні вимірники застосовують для отримання інформації
про господарські засоби та процеси в їх натуральному вираженні (через масу, об’єм, площу). Їх застосовують для обліку тільки однорідних об’єктів.
Трудові вимірники використовують для визначення кількості
витраченої праці в одиницях робочого часу (хвилинах, годинах, днях,
місяцях, роках). За допомогою трудових вимірників можна узагальнювати й порівнювати різнорідні величини.
Грошові вимірники застосовують для узагальненого відображення наявності та руху засобів підприємства, джерел їх формування,
господарських процесів і результатів діяльності в єдиному грошовому вираженні (з метою планування та обліку процесів виробництва і
обігу, визначення фінансових результатів підприємства).

1.2. Çàâäàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà âèìîãè äî íüîãî
Господарська діяльність кожного підприємства базується на раціональному використанні матеріальних і грошових ресурсів та робочого часу. Основне його завдання — випуск продукції чи торгівля товарами високої якості з найменшими витратами.
Основні завдання бухгалтерського обліку:
• дотримання Положення про організацію бухгалтерського обліку
і звітності в Україні;
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• облік, аналіз і перевірка інформації про господарську діяльність;
• контроль за виконанням завдань виробництва щодо кількості,
якості й асортименту;
• контроль за зберіганням власності підприємства;
• виявлення невикористаних резервів;
• контроль за оплатою праці;
• облік, аналіз і контроль за заощадженням і використанням коштів;
• контроль за рівнем рентабельності виробництва продукції;
• виявлення резервів подальшого збільшення виробництва;
• забезпечення наявності первинної документації;
• побудова обліку на підприємстві.
Для успішного виконання завдань, що стоять перед бухгалтерським обліком, він має відповідати певним вимогам:
• порівнянності його показників з показниками плану;
• своєчасності;
• точності й об’єктивності показників;
• повноти, чіткості, точності й достовірності;
• економічності.

1.3. Ïðèíöèïè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Принципи бухгалтерського обліку — це основні засади, на яких
здійснюються його функції в мікроекономічному середовищі, тобто
для суб’єктів господарської діяльності. Вони формуються залежно від
національних особливостей і суспільно-економічного розвитку країни, форм власності, капіталу, способів господарювання. В Україні
найважливішими в бухгалтерському обліку є принципи автономності, безперервності, доказовості, грошової оцінки, собівартості,
обачності, закріплення власності, дискретності, нарахування, суттєвості, правомочності, відповідності, облікової політики, реалізації та
періодизації.
Принцип автономності означає, що суб’єкт господарювання веде
облік власної діяльності автономно, незалежно від засновників (власників капіталу); відповідно до національного законодавства складає
бухгалтерську (фінансову) звітність, визначає результати господарювання, несе майнову та правову відповідальність перед контрагентами,
сплачує податки, здійснює розрахунки з працівниками за виконані
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роботи, з дебіторами та кредиторами, банками, іншими кредитними
установами та інвесторами. Суб’єкт господарювання повинен додержуватися принципу автономності в усіх аспектах діяльності незалежно від його організаційно-правової форми.
Принцип безперервності полягає в тому, що підприємство відповідно до його установчих документів має намір здійснювати господарську діяльність безперервно й постійно, відображаючи її в системі бухгалтерського обліку. Згідно з цим принципом господарські засоби
відображаються в обліку й балансі за ціною їх фактичного придбання
чи власного виробництва, а не за ринковою ціною на момент обліку.
Доходи й витрати відображаються в обліку та звітності безперервно,
що дає змогу визначати на будь-яку звітну дату результати діяльності
підприємства, забезпечує довіру до нього акціонерів та інвесторів.
У разі припинення діяльності підприємства безперервність відображення результатів його фінансово-господарської діяльності гарантує
захист від псевдобанкрутства та інших негативних випадкових явищ.
Принцип доказовості результатів господарювання та використання власного і залученого капіталу грунтується на застосуванні суцільного документування всіх господарських операцій на підприємстві.
При цьому первинні документи, де зафіксовано факт здійснення господарської операції відповідно до нормативно-правових актів, повинні мати обов’язкові реквізити, які стверджують їх юридичну доказовість. Зокрема, це стосується підписів посадових осіб, які дали
дозвіл на виконання господарської операції, і матеріально відповідальних осіб, які виконали певну операцію.
Принцип грошової оцінки в бухгалтерському обліку полягає у відображенні господарських операцій в єдиному грошовому вираженні
з метою їх узагальнення, групування та порівняння з нормативними
показниками та показниками за суміжні звітні періоди. Водночас окремі господарські операції можна відображати в обліку за допомогою кількісних, умовно-кількісних вимірників (у тонно-кілометрах,
гектарах умовної оранки та ін.) для контролю окремих операцій, а не
їх узагальнення по підприємству загалом. Як правило, грошова оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства здійснюється
в єдиній національній валюті.
Принцип собівартості полягає в тому, що сировина, матеріали, засоби праці, вироблена продукція відображаються у бухгалтерському
обліку за собівартістю їх придбання чи виробництва, тобто за фактичними витратами. Цей принцип грунтується на грошовому вимірнику
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використання суб’єктом господарювання фінансових, матеріальних
і трудових ресурсів у створенні нового продукту. Застосування цього
принципу дає змогу визначати ефективність господарювання, обчислювати ціни виробника за допомогою показника собівартості й порівнювати їх із цінами на товарному ринку. Принцип собівартості
продукції (робіт, послуг) у бухгалтерському обліку в ринкових умовах — важлива передумова для обгрунтування ринкової ціни, маркетингових досліджень ринку, якості та дизайну виробів тощо.
Принцип обачності (обережності, консерватизму) означає, що витрати й доходи мають відображатись у бухгалтерському обліку на основі достовірно обгрунтованих первинною документацією господарських операцій. Обачність і обережність мають на меті запобігання
збільшенню витрат виробництва, можливих втрат у господарюванні
від стихійного лиха, виробничих аварій та інших негативних явищ
завдяки створенню страхових резервних фондів. За рахунок коштів
цих фондів компенсуються збитки, завдані підприємству. В обліку
відображаються тільки реальні доходи — гроші, одержані від покупців товарів, векселів та інших документів, які гарантують отримання
необхідних валютних надходжень.
Принцип закріплення власності грунтується на суцільному й безперервному документуванні в бухгалтерському обліку утворення та
використання капіталу засновників підприємства. На підставі документів, які мають юридичну силу, закріплюється власність фізичних
і юридичних осіб у формі акцій, дивідендів, паїв, позик, внесків засновників підприємства до статутного капіталу та інших коштів. Завдяки цьому принципу бухгалтерський облік забезпечує контроль за
збереженням різних форм власності.
Принцип дискретності передбачає переривання бухгалтерського
обліку та звітності у випадку, коли необхідно визначити фінансовий
стан, платоспроможність і ліквідність підприємства на певну дату.
Така потреба з’являється в разі реструктуризації — поділу підприємства на окремі господарські одиниці чи емісії цінних паперів, у разі
отримання кредитів та ін. Принцип дискретності дає змогу до завершення звітного року скласти звітні регістри, Головну книгу, баланс
та іншу фінансову звітність на дату облікового періоду. Цей принцип
застосовують також у фінансовому менеджменті, маркетингу та
діяльності інших управлінських структур.
Принцип нарахування застосовують в бухгалтерському обліку для
визначення моменту здійснення витрат і отримання доходів. Згідно
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з цим принципом витрати й доходи відображаються в обліку в тому
періоді, у якому вони були нараховані (тобто відбулися), незалежно
від того, коли фактично отримано кошти від покупця. Альтернативним цьому принципу є касовий метод, згідно з яким доходи визначаються після надходження коштів на розрахунковий рахунок у банк чи
в касу підприємства, а витрати — після завершення розрахунків за
реалізовану продукцію (роботу, послуги).
Принцип суттєвості передбачає відображення в бухгалтерському
обліку суттєвих витрат упродовж усього циклу виготовлення продукції. При цьому витрати, які не мають великого значення для обчислення собівартості продукції (поштово-телеграфні, канцелярські
та ін.), списуються одразу після їх виникнення. Цей принцип дає змогу уникнути в бухгалтерському обліку нагромадження надлишкової
інформації, яка не має постійних споживачів й істотно не впливає на
результати господарської діяльності.
Принцип правомочності полягає в комплексному відображенні
в бухгалтерському обліку всієї господарської діяльності підприємства
незалежно від статутних положень. За допомогою цього принципу
можна визначити, яку діяльність підприємство не може здійснювати.
Наприклад, якщо за статутом, затвердженим у встановленому порядку, основною діяльністю підприємства є виробництво лікеро-горілчаної продукції, але за даними бухгалтерського обліку державна податкова інспекція виявила факти роздрібної торгівлі цими виробами,
тобто позастатутну діяльність, на підприємство накладаються фінансові санкції.
Принцип відповідності грунтується на розмежуванні витрат і доходів між періодами завершення виробничого циклу та узгодженні
доходів звітного періоду з витратами, завдяки яким одержано ці доходи. Облік доходів за звітний період здійснюється за принципом нарахування та реалізації. Витрати звітного періоду — це витрати ресурсів, що виникли у зв’язку з господарською діяльністю, завдяки
якій було отримано доходи в цьому періоді. Цей принцип бухгалтерського обліку забезпечує відповідність між витратами і доходами у звітному періоді. У разі неправильного відображення в обліку
витрат у незавершеному виробництві продукції (робіт, послуг), порушення платіжної дисципліни та інших недоліків, які впливають на
достовірність визначення фінансових результатів діяльності підприємства, принцип відповідності порушується.
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Принцип облікової політики передбачає застосування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності протягом тривалого часу (як
правило, звітного року) обраних методів визначення доходів, нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, зношування малоцінних і швидкозношуваних предметів, створення резервів, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) тощо.
Принцип реалізації грунтується на визначенні в бухгалтерському
обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) після виконання договірних зобов’язань і вручення рахунків клієнтам. Згідно з цим
принципом моментом реалізації та визначення доходів від неї є момент відвантаження продукції (здавання робіт, послуг) і переходу
права власності на неї до замовника, покупця.
Принцип періодизації обліку передбачає поділ безперервної господарської діяльності підприємства на звітні періоди (наприклад, місяць, квартал) для виявлення результатів цієї діяльності за певні проміжки (періоди) часу. Періодизація обліку впродовж календарного
року необхідна для контролю розрахунків із бюджетом, тобто правильності та своєчасності нарахування та повноти сплати податків за
певний період. Крім того, періодизація обліку дає змогу підготувати
оперативну інформацію для фінансового менеджменту, маркетингової діяльності та інших потреб управління підприємством.
Отже, основні принципи бухгалтерського обліку взаємопов’язані;
вони забезпечують виконання в мікроекономічному середовищі його
функцій — інформаційних, контрольних і загальноекономічних.

1.4. Ïðåäìåò áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ãðóïóâàííÿ
çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà òà äæåðåëà ¿õ óòâîðåííÿ
Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.
Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має
певне майно — господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ресурси, устаткування), які утворюються за рахунок певних джерел
(прибутку, позичених коштів, вкладень засновників).
Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійснюється в межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відоб10

ражуються матеріали, трудові та фінансові затрати на його виробництво.
Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає
розподілу. Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів
праці (основних), друга — на оплату праці робітників і службовців,
на створення загальнодержавних фондів споживання (пенсійного
та ін.).
Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений
суспільний продукт підлягає обміну (реалізації). У процесі реалізації
суспільного продукту виникають витрати, пов’язані з його транспортуванням, зберіганням та реалізацією.
Зі сфери товарного обігу суспільний продукт надходить у сферу
споживання. Виробниче споживання — це використання частини суспільного продукту у вигляді засобів виробництва. Невиробниче споживання здійснюється у ланках невиробничої сфери (оборони, культури та ін.).
Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за
їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, витрати й результати господарської діяльності підприємства.
Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які господарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких джерел утворені.
Господарські засоби і кошти групують за двома ознаками:
• складом і розміщенням;
• джерелами формування і цільовим призначенням.
За складом і розміщенням господарські засоби та кошти поділяють
на такі складові:
1) необоротні активи:
• нематеріальні активи;
• незавершене будівництво;
• основні засоби;
• довгострокові фінансові інвестиції;
• довгострокова дебіторська заборгованість;
• відстрочені податкові активи;
• інші;
2) оборотні активи:
• запаси (виробничі; тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене будівництво; готова продукція; товари);
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• одержані векселі;
• дебіторська заборгованість;
• поточні фінансові інвестиції;
• грошові кошти та їх еквіваленти;
• інші;
3) витрати майбутніх періодів.
Виокремлюють такі джерела формування господарських засобів
і коштів:
1) власний капітал:
• статутний;
• пайовий;
• додатковий;
• резервний;
• незароблений прибуток;
• неоплачений вилучений капітал;
2) забезпечення наступних витрат і платежів:
• персоналу;
• інше забезпечення цільового фінансування;
3) довгострокові зобов’язання:
• довгострокові кредити банків;
• інші довгострокові зобов’язання;
• відстрочені податкові зобов’язання;
4) поточні зобов’язання:
• короткострокові кредити банків;
• поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;
• видані векселі;
• кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
• поточні зобов’язання за розрахунками;
5) доходи майбутніх періодів.

1.5. Ìåòîä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Метод бухгалтерського обліку — це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
Загальнонаукові та конкретно-емпіричні методичні прийоми, що
сформувались у бухгалтерському обліку, наведені на рис. 1.1.
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МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Конкретно-емпіричні методичні прийоми
Загальнонаукові
методичні прийоми
Документалістики

Аналіз
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Індукція
Дедукція
Аналогія
Моделювання
Абстрагування
Конкретизація

Документування господарських
операцій
Контроль первинних документів:
• юридичне обгрунтування
за формою та змістом
• взаємний контроль операцій
і документів
• логічний контроль
Розрахунково-аналітичний
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відображення
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Система рахунків
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Суцільні
спостереження
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синтетичне
групування даних
обліку

Рис. 1.1. Класифікація прийомів бухгалтерського обліку

Балансово-звітні

Балансове
узагальнення
господарської
діяльності
Звітне узагальнення господарської
діяльності
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До загальнонаукових методичних прийомів належать аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація.
Аналіз (від грецьк. analysis — розкладання, розчленування) — прийом дослідження, який передбачає вивчення предмета уявним або
практичним розчленуванням його на складові (частини об’єкта, його
ознаки, властивості, відношення). Кожну з виокремлених частин аналізують окремо в межах одного цілого (наприклад, здійснюють аналітичний облік будинків, споруд, машин і обладнання на синтетичному
рахунку 10 “Основні засоби”).
Синтез (від грецьк. synthesis — сполучення, поєднання, складання) — прийом вивчення об’єкта в цілісності, єдності та взаємозв’язку
його частин. У бухгалтерському обліку синтез пов’язаний із синтетичним обліком, оскільки дає змогу об’єднати об’єкти, розчленовані
у процесі господарської діяльності, встановити їх зв’язок і пізнати
предмет як єдине ціле (нематеріальні активи, матеріали, готова продукція та ін.).
Індукція (від лат. induction — наведення) — прийом дослідження,
за яким загальний висновок про ознаки множини елементів об’єкта
роблять на основі вивчення не всіх ознак, а лише частини елементів
цієї множини, тобто узагальнення висновків від окремого до загального (коли облік дебіторської заборгованості здійснюють за даними
спочатку аналітичного, а потім синтетичного обліку).
Дедукція (від лат. deduction — виведення) — прийом, за яким спочатку досліджують стан об’єкта в цілому, а вже потім його складових,
тобто висновки конкретизують від загального до окремого (коли
облік дебіторської заборгованості здійснюють за даними спочатку
синтетичного, а потім аналітичного обліку).
Аналогія (від грецьк. analogia — відповідність) — прийом, за допомогою якого одні об’єкти пізнають на основі їх подібності з іншими.
Грунтуючись на подібності окремих сторін різних об’єктів, прийом
аналогії є основою моделювання, яке застосовують, зокрема, у побудові аналітичного й синтетичного бухгалтерського обліку знарядь
і об’єктів праці.
Моделювання (від лат. modulus — міра, зразок) — прийом наукового пізнання, що грунтується на заміні об’єкта чи явища, які вивчають,
на їх аналоги, моделі, котрі мають істотні прикмети оригіналу. У бухгалтерському обліку такими моделями є міжнародні та національні
стандарти.
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Абстрагування (від лат. аbstrahere — відволікати) — прийом, що
передбачає перехід від конкретних об’єктів до загальних понять і законів розвитку (наприклад, коли перевіряють стан контролю трудової дисципліни в окремих підрозділах підприємства і, абстрагуючись,
роблять висновки по підприємству загалом).
Конкретизація (від лат. соncretus — густий, твердий) — прийом
дослідження об’єктів в усій їх різнобічності, якісній багатогранності
значень реального існування (на відміну від абстрактного). При цьому досліджують стан об’єктів за певних конкретних умов їх існування
та історичного розвитку. Прикладом застосування цього прийому
може бути виявлення у процесі обліку непродуктивних витрат за
місцями їх утворення — підрозділами підприємства.
На основі загальнонаукових методів дослідження явищ, які відбуваються в господарській діяльності й відбиваються в бухгалтерському обліку, сформувались емпіричні методичні прийоми, що грунтуються на досвіді розвитку обліку та його застосування у практичній
діяльності людей. Це забезпечує поєднання теорії бухгалтерського
обліку як науки та його прикладної частини — обліку капіталу та
його використання суб’єктами підприємницької діяльності.
Конкретно-емпіричні методичні прийоми бухгалтерського обліку
сформувалися на основі загальнонаукових у результаті багатовікового розвитку. Їх застосовують не як констатацію результатів спостереження (наприклад, про перевищення витрат виробництва порівняно
з передбаченими нормами); вони не є пізнанням економічних процесів. Бухгалтерський облік лише тоді виконуватиме покладені на нього функції, коли групуватиме інформацію про господарські процеси
за ознаками, необхідними для управління виробництвом і маркетингом, сприятиме збільшенню капіталу суб’єктів підприємництва.
Конкретно-емпіричні методичні прийоми бухгалтерського обліку
є специфічними для економічної науки. Розрізняють прийоми документалістики, двоїсті, органолептичні та балансово-звітні.
Прийоми документалістики полягають у суцільному безперервному документуванні господарських операцій, які відображаються
в бухгалтерському обліку суб’єкта підприємницької діяльності. Первинною процедурою обліково-аналітичного процесу є оформлення
господарських операцій юридично достовірним документом на папері чи іншому носії інформації. Виходячи з контрольних функцій
бухгалтерського обліку первинна документація підлягає юридичній
перевірці на правомочність і достовірність за формою та змістом
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(із застосуванням прийомів юридичного обгрунтування), взаємному
контролю операцій і логічному контролю. За допомогою документації
в бухгалтерському обліку відображають обіг капіталу, його використання, заощадження та збільшення. Крім того, за документацією
можна здійснювати первинне спостереження за відображеними господарськими операціями, у ній закріплюється матеріальна відповідальність працівників за отримані цінності, відображається оплата праці
працівників.
Розрахунково-аналітичні прийоми застосовують у бухгалтерському
обліку з метою оцінювання господарських операцій в єдиному грошовому вимірнику, а також натуральних, трудових та інших вимірниках об’єктів обліку.
Двоїсті прийоми передбачають відображення структури капіталу
та його використання у процесі обігу під час здійснення господарської діяльності, тобто подвійне відображення господарських операцій
у системі бухгалтерського обліку. Для цього застосовують прийоми
класифікації системи рахунків бухгалтерського обліку господарської
діяльності та їх групування за економічно однорідним змістом і призначенням. Прийоми аналітичного та синтетичного групування даних
обліку застосовують для деталізації та узагальнення інформації про
господарську діяльність з метою активного впливу на неї через систему управління.
Органолептичні (від грецьк. organon — знаряддя, інструмент)
прийоми застосовують для контролю правильності даних обліку цінностей, здійснення інвентаризації, контрольних замірів робіт вибірковими та суцільними спостереженнями господарських операцій, коштів
і матеріальних цінностей. У бухгалтерському обліку ці прийоми застосовують у разі передавання грошей або матеріальних цінностей
від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, приймання
товарів від постачальників та в деяких інших випадках (наприклад,
у разі стихійного лиха чи пожежі).
Балансово-звітні прийоми передбачають узагальнення даних бухгалтерського обліку на певну дату для підбиття підсумку фінансовогосподарської діяльності, обчислення податків, розрахунків із бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків із контрагентами тощо.
При цьому здійснюють синтезування даних обліку в Головній книзі,
балансове відображення стану капіталу на звітну дату (його наявність і розміщення), звітне узагальнення господарської діяльності.
Зміст цих методичних прийомів визначається інформаційними, конт16

рольними та загальноекономічними функціями бухгалтерського обліку в мікро- та макроекономіці, а також національним законодавством і нормативно-правовим регулюванням органів державного управління економікою.
Основними елементами методу бухгалтерського обліку є документація, інвентаризація, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс
і звітність. Практичне використання кожного з них зумовлюється відповідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими та
затвердженими державними органами.
Документація — відображення господарських операцій на бланках документів або технічних носіях (наприклад, магнітних або оптичних дисках).
Інвентаризація — перевірка фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів за допомогою перерахування,
зважування та вимірювання.
Подвійний запис — тотожне відображення господарських операцій
двічі: у дебеті та кредиті одного чи кількох рахунків.
Оцінка — відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх по підприємству
загалом.
Калькуляція (від лат. calculatio — підраховування) — обчислення
собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також
таблиця, зведення результатів такого обчислення.
Бухгалтерський баланс — звіт про фінансовий стан підприємства,
який відображає його активи, зобов’язання та власний капітал на
певну дату.
Бухгалтерська звітність — система взаємопов’язаних і взаємозумовлених показників, що відображають господарсько-фінансову
діяльність підприємства на певний період.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Що таке господарський облік? Його складові.
Яке значення в господарському обліку має бухгалтерський облік?
Перелічіть об’єкти бухгалтерського обліку.
Що є предметом бухгалтерського обліку?
За якими ознаками групують засоби підприємства?
Що є методом бухгалтерського обліку?
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Ðîçä³ë 2
Áóõãàëòåðñüêèé

áàëàíñ

2.1. Áóõãàëòåðñüêèé áàëàíñ, éîãî çì³ñò ³ çíà÷åííÿ
Бухгалтерський баланс дає змогу отримати узагальнену та згруповану у відповідний спосіб інформацію про стан господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату.
Існує два визначення балансу: економічне, згідно з яким це спосіб
економічного групування та узагальненого відображення у грошовій
оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну
дату, і бухгалтерське, згідно з яким це двобічна таблиця, ліва частина
якої (актив) призначена для відображення засобів підприємства, права (пасив) — для відображення джерел їх формування.
Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей
визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2,
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня
1999 р. № 87 (див. дод. 2).
Розрізняють такі види бухгалтерського балансу:
• вступний — складається на початку діяльності підприємства;
• періодичний — складається протягом календарного року за звітними періодами;
• річний — відображує стан капіталу підприємства, розміщеного
в активах і пасивах на початок наступного року, а також результати діяльності за попередній рік;
• об’єднувальний — складається в разі злиття кількох підприємств
у об’єднання на правах юридичної особи;
• розподільний — складається при реструктуризації великих підприємств, поділу їх на менші за обсягом підприємства з правами
юридичної особи;
• санований — призначений для коригування контрактивних та
контрпасивних статей балансу;
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• ліквідаційний — складається в разі ліквідації підприємства, яке
має статус юридичної особи;
• зведений — складається на підприємстві, до складу якого входять
реструктуризовані підприємства чи господарства, виділені на самостійний баланс;
• консолідований — передбачає включення до його складу всіх підприємств однієї компанії, фірми, концерну з правом юридичної
особи.
Значення балансу:
1) це основа бухгалтерської звітності про результати господарської та фінансової діяльності підприємства за певний період;
2) основне джерело інформації про майновий і фінансовий стани
суб’єктів господарювання;
3) інформаційна база для податкових органів, кредитних установ
і органів державного управління майном;
4) інформаційне забезпечення для фінансового планування підприємства, контролю грошових потоків відповідно до отриманого прибутку.
Зміст бухгалтерського балансу складають такі його характеристики:
• повнота охоплення сукупності всіх господарських процесів підприємства;
• здійснення економічно обгрунтованого групування господарських процесів;
• відображення зв’язків між господарськими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків.

2.2. Ñòðóêòóðà áàëàíñó
Структура бухгалтерського балансу підприємства, що рекомендована Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”,
є типовою (табл. 2.1).
Залежно від потреб загальнодержавного спрямування Міністерство фінансів України за погодженням із Держкомстатом України може
вносити відповідні корективи до структури балансу та видавати
інструкції про складання періодичної (поточної) та річної звітності,
в яких конкретизується зміст статей балансу, наводяться їх оцінка,
розрахунок окремих показників та інші дані.
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Таблиця 2.1
Коди

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

За ЄДРПОУ

Територія

За КОАТУУ

Орган державного управління

За СПОДУ

Галузь

За ЗКГНГ

01

Вид економічної діяльності

За КВЕД

Одиниця вимірювання: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

Баланс
на

20

р.

4

010

первісна вартість

011

знос
Незавершене
будівництво

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Довгострокові
фінансові інвестицїї:
які обліковуються
за методом участі
в капіталі інших
підприємств

20

012
020

030
031
032

040

1
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий
вкладений капітал
Інший додатковий
капітал

На кінець
звітного періоду

3

На початок
звітного періоду

На кінець
звітного періоду

2

1
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

Пасив

Код рядка

На початок
звітного періоду

Актив

Код рядка

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2

3

4

300
310
320
330

Резервний капітал

340

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

350
360
370
380

Забезпечення виплат
персоналу

400

Продовження табл. 2.1
1
інші фінансові
інвестиції
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові
активи
Інші необоротні
активи

2

070

Разом за розділом І

080

3

4

1

2

045

Інші забезпечення

410

050

Цільове фінансування

420

060

Разом за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові
зобов’язання
Довгострокові
кредити банків
Інші довгострокові
фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові
зобов’язання
Інші довгострокові
зобов’язання

430

ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі

100

тварини
на вирощуванні
та відгодівлі
незавершене
будівництво

110
120

готова продукція

130

товари
Одержані векселі
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

140
150

160
161

Разом за розділом ІІІ
ІV. Поточні
зобов’язання
Короткострокові
кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточні зобов’язання
за розрахунками:
з одержаних авансів

3

4

440
450
460
470

480

500

510
520

530

540

162

з бюджетом

550

170

з позабюджетних
платежів
зі страхування

560
570

180

з оплати праці

580

190

з учасниками

590
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Закінчення табл. 2.1
1
із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові
інвестиції
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
в національній
валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Разом за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх
періодів
Баланс

2
200
210
220

230
240
250
260

3

4

1
з внутрішніх
розрахунків
Інші поточні
зобов’язання

2

3

4

600
610

Разом за розділом ІV
V. Доходи майбутніх
періодів

620

Баланс

640

630

270
280

Актив і пасив балансу складаються з окремих статей.
Стаття балансу — це показник, який відображає величину певного економічно однорідного виду засобів, джерел їх утворення та коштів у грошовому вираженні на певну дату. Грошове вираження називають оцінкою статті.
Статті балансу, складені за певною системою згідно з чинним законодавством, поєднують у розділи активу та пасиву.
До активу належать статті, які відображають ступінь рухомості
майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна підприємства.
Ліквідність балансу — це можливість мобілізувати засоби (активи),
які є в наявності для оплати боргів (пасивів) у встановлені строки.
До пасиву належать статті, які показують розмір коштів (капіталу), вкладених у господарську діяльність підприємства, і ступінь терміновості повернення зобов’язань.
Актив і пасив балансу складаються також з певних розділів.
Пасив:
Актив:
1. Власний капітал.
1. Необоротні активи.
2. Забезпечення наступних вит2. Оборотні активи.
рат і платежів.
3. Витрати майбутніх періодів.
3. Довгострокові зобов’язання.
4. Поточні зобов’язання.
5. Доходи майбутніх періодів.
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У першому розділі активу відображаються нематеріальні активи,
незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові
інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені
податкові активи та інші необоротні активи.
Другий розділ активу містить інформацію про запаси (виробничі;
тварини на вирощуванні та відгодівлі; незавершене виробництво; готову продукцію; товари), одержані векселі, дебіторську заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти,
інші оборотні активи.
У третьому розділі активу відображаються витрати майбутніх
періодів.
У першому розділі пасиву наводяться дані про статутний, пайовий,
додатковий та резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений і вилучений капітал.
У другому розділі пасиву відображається забезпечення виплат персоналу, інше забезпечення та цільове фінансування.
Третій розділ пасиву відображає довгострокові кредити банків,
інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання.
Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й
послуги, поточні зобов’язання за розрахунками.
П’ятий розділ пасиву відображає доходи майбутніх періодів.
Підсумки активу та пасиву називають валютою балансу.
Актив балансу завжди дорівнює пасиву:
А = П.

2.3. Çì³íè â áàëàíñ³, çóìîâëåí³
ãîñïîäàðñüêèìè îïåðàö³ÿìè
Розглянемо приклади можливих змін у балансі.
Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

Матеріали

150000

Прибуток

50000

24000

Кредити банків

60000

1000

Постачальники

40000

Незавершене виробництво
Каса
Рахунки в банках

800000

85000
Разом

950000

Разом

950000
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Операція 1: оприбутковано в касу підприємства одержані в банку
з розрахункового рахунку грошові кошти — 15000 грн.
Актив

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

Матеріали

150000

Прибуток

Сума, грн.
800000
50000

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

60000

Каса

16000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

70000
Разом

950000

Разом

950000

Унаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15000 грн, і сума за статтею “Каса” становить 16000 грн. Водночас на рахунках у банку (поточному рахунку в національній валюті)
кошти зменшаться на 15000 грн, і за статтею активу “Рахунки в банках” залишок становитиме 70000 грн. Отже, внаслідок господарської
операції 1 грошові кошти перемістилися, але їх загальний розмір не
змінився. Підсумок балансу також залишився таким самим.
Операція 2: зараховано на збільшення статутного капіталу частку
прибутку в розмірі 30000 грн.
Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

Матеріали

150000

Прибуток

20000

24000

Кредити банків

60000

Каса

16000

Постачальники

40000

Рахунки в банках

70000

Незавершене виробництво

Разом

950000

830000

Разом

950000

У результаті цієї операції змінилися джерела засобів. Прибуток
зменшився на 30000 грн, а статутний капітал водночас збільшився на
цю суму. Отже, операція 2 внесла зміни у статті пасиву балансу. Вона
зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу та
пасиву балансу при цьому не порушилася.
Операція 3: оприбутковано на складі підприємства матеріали,
придбані у постачальників, на суму 50000 грн.
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Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Основні засоби

690000

Статутний капітал

Матеріали

200000

Прибуток

20000

24000

Кредити банків

60000

Каса

16000

Постачальники

90000

Рахунки в банках

70000

Незавершене виробництво

Разом

1000000

830000

Разом

1000000

Унаслідок цієї операції запаси на складах підприємства збільшилися на 50000 грн (до 200000 грн). Водночас збільшилась заборгованість постачальникам за одержані матеріали на цю саму суму. Ця операція вносить зміни в актив і пасив балансу. Через те що зміни
у статтях активу та пасиву відбулися на одну й ту саму суму (у напрямку збільшення), загальний підсумок балансу також збільшився,
але рівність його не порушилася.
Операція 4: з поточного рахунку в національній валюті підприємства банку для погашення заборгованості по раніше одержаній позичці перераховано 60000 грн.
Актив

Сума, грн.

Пасив

Основні засоби

690000

Статутний капітал

Матеріали

200000

Прибуток

Незавершене виробництво

24000

Кредити банків

Каса

16000

Постачальники

Рахунки в банках

Сума, грн.
830000
20000
—
90000

10000
Разом

940000

Разом

940000

У результаті цієї операції грошові кошти на рахунках у банку
зменшилися на 60000 грн (залишок становить 10000 грн). Водночас
зменшилася заборгованість банку за позичками на цю саму суму.
У результаті не стало залишку на рахунку “Кредити банків”. Ця операція вносить зміни в актив і пасив балансу, у зв’язку з чим вони
зменшуються на одну й ту саму суму. Валюта балансу зменшилася,
проте рівність не порушилася.
Розглянуті чотири операції охоплюють всі можливі варіанти змін
у балансі і дають змогу зробити такі висновки.
1. Кожна господарська операція вносить зміни щонайменше у дві
статті балансу.
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2. Господарські операції за характером змін, які вони спричинюють у складі засобів і джерел їх формування, поділяють на чотири типи (табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Типи господарських операцій
Тип
операції

Вплив операції
Характеристика операції

на актив

на пасив

на підсумок
балансу
без змін

I

Зміни у складі господарських збільшення
засобів
статті
зменшення
статті

без змін

II

Зміни у джерелах формування без змін
господарських засобів

збільшення
статті
зменшення
статті

без змін

III

Надходження, додаткове залучення господарських засобів в оборот підприємства

збільшення
статті

збільшення
статті

збільшення
статті

IV

Вибуття засобів
із господарства

зменшення
статті

зменшення
статті

зменшення
статті

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке бухгалтерський баланс?
2. Що таке валюта балансу?
3. Зміни в балансі під впливом господарських операцій. Наведіть приклад
господарських операцій для кожного типу змін у балансі.

26

Ðîçä³ë 3
Ñèñòåìà ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.
¯õ çì³ñò ³ êëàñèô³êàö³ÿ

3.1. Áóõãàëòåðñüê³ ðàõóíêè, ¿õ ïîáóäîâà
Бухгалтерський баланс не пристосований для поточного відображення господарських операцій. Тому для цього застосовують рахунки бухгалтерського обліку — спосіб групування господарських операцій за економічно однорідними ознаками з метою систематичного
контролю за наявністю та зміною засобів і їх джерел у процесі господарської діяльності.
За формою бухгалтерський рахунок — це таблиця, лівий бік якої
називається “дебет” (від лат. debet — він винен), правий — “кредит”
(від лат. credit — він вірить):
ДТ

“Каса”

КТ

Відкрити рахунок означає вписати в нього початковий залишок,
який називається “сальдо”. Його записують з того боку рахунка, де
цей об’єкт відображається в балансі. У рахунках, призначених для обліку засобів, сальдо записують з лівого боку, а в рахунках, які відображають облік джерел, — з правого.
Сальдо (с-до) — різниця між підсумками залишків за дебетом
і кредитом рахунків з урахуванням змін на рахунку на кінець звітного періоду.
Наприклад, на 1 січня 2000 р. залишок за балансом у рахунку “Поточні рахунки в національній валюті” становив 500000 грн, і цього ж
дня було здійснено такі господарські операції:
1) надійшло на поточний рахунок у національній валюті за реалізацію продукції 150000 грн;
2) перераховано з поточного рахунка в національній валюті до
державного бюджету 85000 грн.
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Відтворимо стан і зміни коштів на поточному рахунку в національній валюті.
ДТ

КТ

Поточні рахунки в національній валюті

Сальдо на 1 січня 2000 р.
1.

500000
150000

Сальдо на 1 лютого 2000 р.
2.

Оборот за січень

150000

Оборот за лютий

565000
85000
85000

Підсумок залишків на дебеті та кредиті без підсумку початкового
сальдо є оборотом за бухгалтерським рахунком. Підсумок за дебетом
називається дебетовим оборотом, за кредитом — кредитовим оборотом.
Кожний рахунок має цифровий код, наприклад:
10 “Основні засоби”
30 “Каса”
31 “Рахунки в банках” і т. д.

3.2. Àêòèâí³, ïàñèâí³ òà àêòèâíî-ïàñèâí³ ðàõóíêè.
Îáîðîòè é ñàëüäî
Бухгалтерський баланс поділяють на дві частини (рис. 3.1):
• актив, де відображаються наявні господарські засоби;
• пасив, де відображаються джерела їх формування.
БАЛАНС

Актив
Відображення
господарських засобів

Пасив
Відображення
джерел формування
господарських засобів
Рахунки

Активні
Призначені для обліку
наявності та зміни
господарських засобів

Сальдо ДТ

Пасивні
Призначені для обліку
наявності джерел
господарських засобів
Активно-пасивний рахунок

Рис. 3.1. Взаємозв’язок балансу і рахунків
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Сальдо КТ

Активні рахунки відкривають на основі активу статей балансу,
пасивні — на основі пасиву.
В активних рахунках надходження засобів виробництва, коштів
на підприємство відображається за дебетом, а вибуття — за кредитом. Сальдо за активними рахунками визначається за дебетом.
У пасивних рахунках збільшення джерел коштів відображається за
кредитом, а зменшення — за дебетом. Сальдо за пасивними рахунками визначається за кредитом. Запишемо це схематично.
Активний рахунок
ДТ
С-до на початок
Збільшення

КТ

(назва рахунка)
Зменшення

Оборот

Оборот

С-до на кінець
Пасивний рахунок
ДТ

КТ

(назва рахунка)

С-до на початок
Збільшення

Зменшення
Оборот

Оборот
С-до на кінець

Сальдо на кінець звітного періоду визначається так:
• для активних рахунків
сальдо
сальдо на початок
оборот
+
=
за дебетом
періоду за дебетом
за дебетом

−

оборот
за кредитом

• для пасивних рахунків
сальдо
сальдо на початок
оборот
оборот
=
+
−
за кредитом
періоду за кредитом
за кредитом
за дебетом

• для активно-пасивних рахунків — на основі оборотної відомості.

3.3. Êëàñèô³êàö³ÿ ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Рахунки бухгалтерського обліку класифікують за призначенням,
структурою та економічним змістом (рис. 3.2, 3.3).
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СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні

Обліку господарських коштів і джерел їх утворення

Забалансові

Обліку
господарських
процесів

Фінансоворезультатні

Контрарні

Збиральнорозподільчі

Прибутки,
збитки

Контрактивні

Інвентарні
Розрахункові

Регулювальні
і додаткові

Операційні

Калькуляційні

Додаткові

Контрпасивні

Грошові
Операційнорезультатні

Капіталу

Рис. 3.2. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
за їх призначенням і структурою

СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Активні

Господарських
коштів
Засобів
виробництва
і виробничих
запасів
Коштів
у розрахунках

Пасивні

Забалансові

Господарських
процесів

Власних
коштів

Витрат на
виробництво

Капіталу та
забезпечення
зобов’язань

Рахунки обігу
(реалізації,
постачання)

Цільового
фінансування

Залучених
коштів
(зобов’язань)
Кредитів
Розрахунків
із кредиторами

Грошових
коштів
Рис. 3.3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом
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До основних належать рахунки обліку господарських коштів і джерел їх утворення, до операційних — рахунки обліку господарських
процесів і фінансово-результатні, до регулювальних і додаткових —
рахунки, що регулюють і доповнюють показники основних рахунків.
У групі рахунків обліку господарських коштів і джерел їх утворення об’єднано інвентарні, розрахункові, капіталу та грошові, тобто рахунки класів “Необоротні активи”, “Запаси”, “Кошти”, “Розрахунки” та “Інші активи”.
Рахунки, на яких обліковують предмети та знаряддя праці (основні засоби, матеріали, інвентар тощо), називають інвентарними, а ті,
на яких обліковують грошові кошти підприємства в касі, на розрахунковому рахунку в банку тощо, — грошовими. Рахунки, на яких
обліковують розрахунки з різними контрагентами та фізичними особами, називають розрахунковими, а ті, на яких обліковують інвестиційний і статутний капітал та спеціальні кошти, — власного капіталу
та забезпечення зобов’язань.
До рахунків обліку господарських процесів належать збиральнорозподільчі, калькуляційні та операційно-результатні.
Збирально-розподільчими називають рахунки, на яких за певний період відображають економічно однорідні витрати (на заробітну плату, обслуговування виробництва) для розподілу їх між об’єктами
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). До збиральнорозподільчих належать також рахунки “Витрати майбутніх періодів”,
“Резерв сумнівних боргів” та ін. Калькуляційними називають рахунки,
на яких обчислюють собівартість продукції (робіт, послуг), а операційно-результатними — ті, на яких обліковують процес реалізації
продукції (робіт, послуг) і виявляють результати від реалізації (собівартість реалізації).
До фінансово-результатних належать рахунки, на яких обліковують фінансові результати господарської діяльності підприємства (фінансові результати, нерозподілені прибутки).
Рахунки, призначені для коригування показників основних рахунків і окремих статей балансу, називають регулювальними (їх поділяють
на контрарні та додаткові). Основні рахунки коригують відніманням
підсумку контрарного рахунка від підсумку основного рахунка.
Контрарні рахунки застосовують для регулювання підсумків активних і пасивних основних рахунків, тому їх називають відповідно
контрактивними та контрпасивними. Регулювальні рахунки під час
складання балансу наводять у рядках після основного рахунка і не
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включають до валюти балансу. До регулювальних рахунків належать
також додаткові, які коригують сальдо основних рахунків. Додаткові
рахунки бувають активні та пасивні.
Активні додаткові регулювальні рахунки коригують сальдо тих
основних рахунків, у доповнення до яких вони ведуться. Дебетове
сальдо додаткових активних рахунків показує збільшення суми відповідного основного активного рахунка, а кредитове сальдо — зменшення цієї суми.
Прикладом активного додаткового регулюючого рахунка є аналітичний рахунок “Відхилення від облікових цін на матеріали”, який
ведеться у складі синтетичного рахунка “Виробничі запаси” як доповнення до субрахунків “Сировина і матеріали”, “Паливо”, “Запасні
частини” та ін. При цьому фактичну собівартість матеріалів визначають підсумовуванням вартості матеріалів за обліковими цінами та
сальдо додаткового регулювального рахунка.
Пасивні додаткові регулювальні рахунки коригують сальдо тих
основних пасивних рахунків, у доповнення до яких вони ведуться.
Коригування сальдо основного пасивного рахунка за допомогою додаткових регулювальних рахунків здійснюють аналогічно коригуванню основних активних рахунків.
Згідно з класифікацією рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом їх поділяють на активні та пасивні. На активних рахунках обліковують господарські кошти, їх розміщення та цільове
використання, на пасивних — джерела утворення господарських
коштів (капіталу) та їх цільове призначення (див. рис. 3.3). До активних включають рахунки господарських коштів і господарських процесів, до пасивних — джерела власних і залучених коштів (капіталу),
прибутків, збитків.
Розглянуті рахунки відображають у бухгалтерському балансі, тому їх називають балансовими. Проте крім них існують рахунки, які не
відображають у бухгалтерському балансі. Оскільки сальдо цих рахунків показують після підсумку балансу, їх називають позабалансовими. На позабалансових рахунках відображають цінності, які тимчасово перебувають у користуванні чи на збереженні у підприємства,
але йому не належать.
Особливість позабалансових рахунків полягає в одинарності виконаних на них бухгалтерських залишків (операція відображається
тільки на дебеті чи кредиті одного позабалансового рахунка).
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3.4. Ïëàí ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Для одержання різнобічної інформації, необхідної для управління
та контролю, велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.
План рахунків — це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, які використовують для відображення діяльності підприємства, установи, організації.
На основі Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів Міністерство фінансів
України наказом від 30 листопада 1999 р. № 291 затвердило Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій (див. дод. 3).
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем
реєстрацій та групування на їх основі фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку. У ньому для визначення
кодів (номерів) рахунків застосовується десяткова система. Синтетичні рахунки є рахунками першого порядку, субрахунки — другого.
Перша цифра коду визначає клас рахунків, друга — номер синтетичного рахунка, третя — номер субрахунка. Наприклад, у коді 121 перша цифра “1” вказує на клас “Необоротні активи”, цифра “2” — синтетичний рахунок “Нематеріальні активи”, друга цифра “1” —
субрахунок “Права користування природними ресурсами”.
Усі синтетичні рахунки мають двозначний код, а також найпоширеніші субрахунки за порядковою системою кодування в межах тризначного коду.
У плані рахунків синтетичні рахунки об’єднані за економічною
ознакою однорідності та згруповані в такі класи:
1. “Необоротні активи”.
2. “Запаси”.
3. “Кошти, розрахунки та інші активи”.
4. “Власний капітал та забезпечення зобов’язань”.
5. “Довгострокові зобов’язання”.
6. “Поточні зобов’язання”.
7. “Доходи і результати діяльності”.
8. “Витрати за елементами”.
9. “Витрати діяльності”.
33

Окремим класом “0” представлені позабалансові рахунки та субрахунки до них:
01 “Орендовані необоротні активи”.
02 “Активи на відповідальному зберіганні” (устаткування, прийняте для монтажу; матеріали, прийняті для переробки; матеріальні цінності на відповідальному зберіганні; товари, прийняті
на комісію; майно в довірчому управлінні).
03 “Контрактні зобов’язання”.
04 “Непередбачені активи й зобов’язання”.
05 “Гарантії та забезпечення надані”.
06 “Гарантії та забезпечення отримані”.
07 “Списані активи”.
08 “Бланки суворого обліку”.
План рахунків бухгалтерського обліку використовують усі суб’єкти господарювання.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Як побудовані рахунки бухгалтерського обліку?
2. Які рахунки є активними та пасивними?
3. Як визначається сальдо на активному, пасивному та активно-пасивному
рахунках?
4. Як класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?
5. Суть і призначення позабалансових рахунків.
6. Що таке план рахунків бухгалтерського обліку?
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Ðîçä³ë 4
Ïîäâ³éíèé çàïèñ ÿê åëåìåíò ìåòîäó
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

4.1. Ïîäâ³éíèé çàïèñ, éîãî ñóòü ³ çíà÷åííÿ
Кожна господарська операція спричинює в господарській діяльності підприємства два економічні явища, які в бухгалтерському обліку
відображаються взаємопов’язано, тобто способом подвійного запису.
За таким методом відображення інформації визначають взаємопов’язані рахунки, в яких відбулися зміни під впливом господарських операцій.
Подвійний запис є способом відображення кожної господарської
операції двічі: у дебеті одного чи кількох рахунків і кредиті також одного чи кількох рахунків у одній і тій самій сумі. Контрольне значення подвійного запису випливає з того, що підсумок записів за дебетом
усіх рахунків має дорівнювати підсумку записів за їх кредитом. Економічне значення подвійного запису полягає в тому, що він допомагає
забезпечити контроль за збереженням майна господарства.
Взаємозв’язок рахунків, що виникає в результаті відображення на
них господарських операцій подвійним записом, називається кореспонденцією рахунків, а рахунки — такими, що кореспондують. Оформлюють кореспонденцію рахунків складанням бухгалтерських проводок і записуванням їх у рахунок бухгалтерського обліку.
Бухгалтерською проводкою називають значення рахунка, який дебетується, рахунка, який кредитується, і суму відображуваної в обліку
господарської операції.
Приклади.
1. З розрахункового рахунка в касу отримано 20000 грн. У цьому разі кореспонденцію рахунків слід оформити так:
−

Розрахунковий рахунок А

КТ Р/р А

Каса А

ДТ Каса А +

20000 грн
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2. Надійшло матеріалів від постачальника на суму 80000 грн.
У цьому разі робиться такий запис:
ДТ “Матеріали”

А +

КТ “Постачальники”

П +

80000 грн

3. Витрачено у виробництві на виготовлення продукції
Сировини та матеріалів

660000 грн

Палива

140000 грн
Разом

800000 грн

Ця операція зумовила зменшення виробничих запасів і збільшення
затрат виробництва:
ДТ “Виробництво”

800000 грн

КТ “Матеріали”

660000 грн

КТ “Паливо”

140000 грн

Бухгалтерська проводка такого типу є складною. Складні бухгалтерські проводки не порушують правила подвійного запису; кожну
з них можна розкласти на кілька простих.
Простою називають бухгалтерську проводку, коли один рахунок
дебетується на певну суму, а другий кредитується на цю саму суму. За
складної проводки кілька рахунків дебетуються, а на загальну суму записів за дебетом кредитується один рахунок або навпаки.
У наведеному прикладі 3 це має такий вигляд:
ДТ рах. “Виробництво”
КТ рах. “Матеріали”
ДТ рах. “Виробництво”
КТ рах. “Паливо”

660000 грн

140000 грн

Отже, у разі відображення кожної господарської операції способом подвійного запису кореспондують два рахунки, один з яких дебетують, а другий кредитують на одну й ту саму суму. Якщо господарська операція відображається складною проводкою, то загальна
сума залишків за одним боком кількох рахунків має дорівнювати загальній сумі, записаній на протилежному боці рахунка, що кореспондує з ним.
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Правильна кореспонденція рахунків має велике значення для організації бухгалтерського обліку, оскільки вносить певний порядок
у систему облікових записів.

4.2. Ñïîñîáè âèÿâëåííÿ òà âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê
ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó
У процесі ведення бухгалтерського обліку можуть виникати різні
помилки, пов’язані з неточностями записів у первинних документах
і підрахунках, а також з неправильною організацією кореспонденції
рахунків.
Для виявлення допущених помилок застосовують такі прийоми:
• повторне таксування — переведення натуральних і трудових вимірників у грошові (ціна × кількість);
• повторне підбиття підсумків;
• “пунктирування” — порівняння даних у первинних документах із
записами в бухгалтерському обліку. При цьому вивірені суми
позначають V або “•”.
Існують такі способи виправлення помилок: коректурний, додаткових проводок та “червоного сторно”.
Коректурний спосіб застосовують тоді, коли помилка виникла
в одному первинному документі, і її виправлення не впливає на бухгалтерські записи, наприклад:
Надійшли матеріали від постачальника
7500
30 • 250 = 8500.
Виправленому з 8500 (словами) на 7500 вірити. Дата. Підпис.

Зазначимо, що касові та банківські документи виправляти забороняється.
Якщо помилка вплинула на бухгалтерські проводки, її виправляють другим або третім способом.
Трапляється, що виявляють помилку в рахунках. Наприклад, якщо
в розглядуваному прикладі оприбутковано матеріалів на 1000 грн
більше і в момент отримання зроблено запис
ДТ “Виробництво”
КТ “Постачальники”

8500 грн
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помилку виправляють методом “червоного сторно”. Для цього записують на суму різниці раніше записану проводку, зазначивши суму
червоним чорнилом або звичайним, взявши число в рамку (це означає від’ємне число):
ДТ “Матеріали”

(+)

КТ “Постачальники”

(+)

1000 грн

Цей метод застосовують для виправлення неправильних бухгалтерських проводок.
Якщо допущено помилку в бік зменшення суми, застосовують метод додаткових проводок, складаючи додаткову проводку на суму
різниці.

4.3. Ñèíòåòè÷í³ òà àíàë³òè÷í³ ðàõóíêè. Ñóáðàõóíêè
За способом групування та узагальнення облікових даних виокремлюють такі бухгалтерські рахунки:
• І порядку (синтетичні);
• ІІ порядку (субрахунки);
• ІІІ порядку (аналітичні).
Рахунки ІІ та ІІІ порядків існують не самі собою, а лише при певних синтетичних рахунках. Тому рахунки всіх трьох порядків взаємозалежні, що виявляється в такому:
• сальдо на початок місяця за синтетичним рахунком має дорівнювати початковим залишкам аналітичних рахунків, відкритих до
цього синтетичного рахунка;
• оборот за дебетом синтетичного рахунка дорівнює сумі дебетових оборотів за відкритими до нього аналітичними рахунками;
• оборот за кредитом синтетичного рахунка має дорівнювати сумі
кредитових оборотів за відкритими до нього аналітичними рахунками;
• підсумкове сальдо за синтетичним рахунком дорівнює сумі підсумкових сальдо за відкритими до нього аналітичними рахунками.
З метою перевірки взаємозв’язку синтетичних і аналітичних рахунків складають оборотні відомості, де відображають початкові та
підсумкові залишки й операції за дебетом і кредитом синтетичного
рахунка.
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Синтетичними називають балансові рахунки, які узагальнюють
облік господарської діяльності підприємств за економічно однорідними групами у грошовому вираженні. Ці рахунки відкривають відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку (див. дод. 3). За
допомогою синтетичних рахунків здійснюють синтетичний облік.
Кожний синтетичний рахунок має код, наприклад: 10 “Основні засоби”, 20 “Виробничі запаси”, 63 “Розрахунки з постачальниками та
підрядниками” та ін.
Субрахунки — це синтетичні рахунки II порядку. Підприємства
застосовують їх виходячи з проблем управління, контролю, аналізу
та звітності. Субрахунки, що існують згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку, можуть бути доповнені новими зі збереженням
кодів субрахунків Плану рахунків. Наприклад, можуть бути відкриті
субрахунки “МШП на складі”, “МШП в експлуатації” та “Тимчасові
споруди та пристрої”, пов’язані із синтетичним рахунком I порядку
22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.
Аналітичні рахунки дають змогу детально охарактеризувати засоби підприємства та їх джерела. За допомогою таких рахунків здійснюють аналітичний облік. Аналітичними є рахунки “Споруда № 1”,
“Споруда № 2”, “Споруда № 3”, пов’язані із синтетичним рахунком
10 “Основні засоби” та субрахунком 104 “Будинки та споруди”.

4.4. Îáîðîòí³ â³äîìîñò³
Для узагальнення господарських операцій, відображених на рахунках, з метою отримання інформації про зміни ресурсів підприємства та джерел їх формування, а також для перевірки правильності
облікових записів і складання звітності потрібно узагальнювати дані
поточного бухгалтерського обліку за звітний період. Для цього складають оборотні відомості.
Оборотна відомість — спосіб узагальнення оборотів і залишків
рахунків за звітний період, а також засіб зв’язку між балансом і рахунками. Оборотну відомість складають за синтетичними та аналітичними рахунками.
В оборотних відомостях відображають обороти за дебетом і кредитом рахунків, а також залишки на початок і кінець звітного місяця.
Ознайомимося передусім з будовою, порядком складання і призначенням оборотної відомості за синтетичними рахунками. Будують
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таку відомість у вигляді багатографної таблиці, у першій графі якої
записують назву рахунків, а в наступних — дебетові та кредитові залишки на рахунках на початок місяця, обороти за дебетом та кредитом кожного рахунка за місяць, а також залишки на рахунках на
перше число наступного за звітним місяця. У кінці оборотної відомості за кожною з граф підбивають підсумки.
Складемо оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку
(табл. 4.1).
Таблиця 4.1
Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Рахунок
Основні засоби

Сальдо на 01.01
Дебет

Кредит

Обороти за місяць
Дебет

Кредит

грн.

Сальдо на 01.02
Дебет

Кредит

712000

—

168000

90000

790000

—

36000

—

144000

100000

80000

—

Виробництво

4000

—

100000

—

104000

—

Каса

2000

—

28000

—

30000

—

98000

—

20000

—

Матеріали

Розрахунковий
рахунок
Статутний
капітал
Кредити банків
Постачальники
Разом

—
—

817000
20000

—

78000

90000
20000

168000
15000

—
—

895000
15000

—

15000

15000

114000

—

114000

852000

852000

565000

565000

1024000

1024000

Як бачимо, оборотна відомість узагальнює дані поточного синтетичного обліку, даючи зведену інформацію про зміни господарських
засобів і їх джерел за звітний місяць, а також наявність їх на початок
і кінець місяця.
Оборотна відомість за синтетичними рахунками має велике контрольне значення для перевірки правильності й повноти облікових записів на рахунках, яка грунтується на одержанні в ній трьох пар рівних між собою підсумків: за дебетом і кредитом рахунків на початок
місяця; за дебетом і кредитом рахунків за місяць; залишків за дебетом
і кредитом рахунків на кінець місяця.
Рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на рахунках
на початок місяця зумовлена рівністю підсумків активу та пасиву балансу, який є підставою для запису початкових залишків на активних
і пасивних рахунках.
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Рівність підсумків оборотів за дебетом і кредитом рахунків зумовлена подвійним записом операцій, згідно з яким кожна операція в однаковій сумі записується за дебетом і кредитом різних рахунків.
Третя рівність (підсумків залишків за дебетом і кредитом рахунків
на кінець місяця) зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки на рахунках суми оборотів однакові, то й залишки
активних і пасивних рахунків на кінець місяця в підсумку повинні
бути однаковими.
Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах під час складання оборотної відомості.
За допомогою оборотної відомості за синтетичними рахунками
можна виявляти помилки в облікових записах, зумовлені порушенням правила подвійного запису, коли сума операції записана за дебетом одного рахунка, але пропущена за кредитом іншого (або навпаки), або коли за дебетом одного рахунка операція записана в одній
сумі, а за кредитом другого — в іншій. У цьому разі буде порушено
рівність підсумків оборотів за місяць за дебетом і кредитом рахунків
в оборотній відомості, а також рівність залишків на них на наступну
звітну дату.
Якщо ж господарська операція записана на рахунок у неправильній кореспонденції або в неправильній, але однаковій сумі чи була
зовсім пропущена або, навпаки, записана двічі, тобто коли помилка
виходить за межі порушення правила подвійного запису, оборотна
відомість не забезпечує її виявлення. Такі помилки виявляють іншими
способами. Зокрема, повноту облікових записів на синтетичних рахунках перевіряють порівнянням; підсумків дебетових і кредитових
оборотів в оборотній відомості та з підсумком реєстраційного журналу, де в хронологічному порядку зареєстровані господарські операції,
здійснені за звітний місяць. У разі правильних облікових записів на
рахунках підсумок реєстраційного журналу (хронологічний облік)
має дорівнювати підсумкам оборотів за дебетом і кредитом рахунків
в оборотній відомості (систематичний облік). Помилки, зумовлені
порушенням встановленої кореспонденції рахунків, виявляють за допомогою первинних документів, що були підставою для складання
бухгалтерської проводки, записаної на рахунках.
Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують
для складання бухгалтерського балансу на наступну звітну дату (на перше число наступного за звітним місяця). Підсумкові залишки на
рахунках оборотної відомості показують наявність і розміщення
41

господарських засобів (дебетові залишки), а також джерела їх формування (кредитові залишки). Ці залишки рахунків переносять у баланс,
в якому рахунки, що мають дебетові залишки, записують в активи, а
ті, що мають кредитові залишки, — у пасиви балансу.
Проте слід зауважити, що складання балансу — не механічне перенесення в балансову таблицю залишків рахунків, наведених в оборотній відомості. Оборотна відомість містить тільки попередні показники про наявні господарські ресурси та їх джерела на звітну дату.
Визначені в ній залишки перевіряють і уточнюють перед складанням
балансу. Тому оборотну відомість за синтетичними рахунками називають ще перевірочним балансом. Її показники використовують також для аналізу й оцінки загальних змін господарських ресурсів та їх
джерел.
Так, з наведеної оборотної відомості (див. табл. 4.1) випливає, що
господарські засоби за звітний місяць збільшилися на 172000 грн
(1024000 − 852000), зокрема за рахунок збільшення основних засобів —
на 78000 грн (790000 − 712000), матеріальних запасів — на 44000 грн
(80000 − 36000), затрат у виробництво — на 100000 грн (104000 − 4000);
залишок грошових коштів у касі також збільшився на 28000 грн
(30000 − 2000) за рахунок їх зменшення на розрахунковому рахунку
в банку на 78000 грн (98000 − 20000). Зміни в господарських засобах
зумовили зміни й у джерелах їх формування: статутний фонд
збільшився на 78000 грн (895000 − 817000), а заборгованість постачальникам — на 99000 грн (114000 − 15000) за зменшення заборгованості банку за кредитами на 5000 грн (20000 − 15000).
Отже, оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом
узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти та правильності облікових записів і складання балансу, а також отримання узагальненої інформації про наявність і зміни
господарських ресурсів і джерел їх формування, необхідної для управління діяльністю господарства.
Крім оборотних відомостей за рахунками синтетичного обліку на
підприємствах складають також оборотні відомості за аналітичними
рахунками. Техніка їх складання така сама, як і для оборотних відомостей за синтетичними рахунками. Відмінність полягає лише в тому,
що за синтетичними рахунками щомісячно складають одну оборотну
відомість, а за аналітичними — за кожною групою рахунків, що ведуться до відповідного синтетичного рахунка.
Оборотні відомості за аналітичними рахунками за змістом можуть
різнитися, що зумовлено особливостями обліковуваних на рахунках
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об’єктів. Так, аналітичний облік товарно-матеріальних цінностей ведуть як у натуральних, так і у грошовому вимірнику, тому в оборотних відомостях за аналітичними рахунками таких цінностей передбачені графи для запису їх кількості, ціни й вартості. Для початкового
та підсумкового залишків в оборотних відомостях за такими рахунками відводять тільки одну графу, бо кредитового залишку на матеріальних рахунках не може бути.
Аналітичний облік розрахунків і джерел засобів ведуть тільки
у грошовому вираженні, тому в оборотних відомостях за такими рахунками передбачені графи лише для грошового вимірника.
На відміну від оборотної відомості за синтетичними рахунками
оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку не мають трьох
пар однакових підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну
відомість за рахунками аналітичного обліку складають тільки за одним синтетичним рахунком.
В оборотній відомості за аналітичними рахунками початкові й підсумкові залишки залежно від того, якими є рахунки — активними чи
пасивними, є дебетовими чи кредитовими. Оскільки записи на синтетичних і аналітичних рахунках роблять паралельно на підставі одних
і тих самих документів, то в разі правильних облікових записів
підсумки оборотів і залишків в оборотній відомості за аналітичними
рахунками мають дорівнювати сумам оборотів і залишку відповідного синтетичного рахунка. Порушення цієї рівності свідчить про наявність помилок в облікових записах.
Розглянемо будову оборотної відомості за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка “Матеріали” (табл. 4.2).
Таблиця 4.2
Оборотна відомість за аналітичними рахунками
до синтетичного рахунка “Матеріали” за січень 2000 р.
Назва
аналі- Одитичного ниця
рахунка

Оборот за місяць
Залишок
на 01.01
Надходження
Витрати
Ціна,
грн. Кіль- Сума, Кіль- Сума, Кіль- Сума,
кість
грн.
кість
грн.
кість
грн.

Залишок
на 01.02
Кіль- Сума,
кість
грн.

Сталь

т

150

100

15000

880

132000

600

90000

300

45000

Латунь

т

200

55

11000

120

24000

50

10000

125

25000

Разом

×

×

×

26000

×

156000

×

100000

×

70000

Показники оборотної відомості за рахунками аналітичного обліку свідчать про рух (надходження, витрату) і залишки матеріальних
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цінностей кожного виду. Підсумки оборотної відомості за цією групою аналітичних рахунків порівнюють з оборотами й залишками
синтетичного рахунка “Матеріали”. Порушення рівності підсумків за
синтетичним рахунком і відкритими до нього аналітичними рахунками в оборотній відомості свідчить про наявність таких помилок:
• операцію відображено на синтетичному рахунку, але пропущено
в аналітичному обліку (або навпаки);
• на синтетичному рахунку за господарською операцією записано
одну суму, а на аналітичних рахунках — іншу. Проте якщо операцію відображено не на тих аналітичних рахунках, а у групі
синтетичного рахунка, що їх об’єднує, то помилку не можна виявити зазначеним раніше способом. Рівність підсумків рахунків
аналітичного обліку та відповідного їм синтетичного рахунка
в цьому разі не порушується. Такі помилки виявляють у процесі
поточного обліку (наприклад, коли на матеріальному рахунку
з’являється кредитове сальдо, якого не може бути) за допомогою
документів, що були підставою для записів інвентаризації.
Отже, підсумки оборотів і залишків за аналітичними рахунками
мають дорівнювати оборотам за дебетом і кредитом, а також залишку синтетичного рахунка, який їх об’єднує.
Оборотні відомості за аналітичними рахунками використовують
також для одержання детальної інформації про рух і залишки окремих
видів засобів та їх джерел, необхідної для контролю й оперативного
керівництва. Проаналізувавши цю інформацію, можна встановити,
скільки та яких саме матеріальних цінностей надійшло в господарство, скільки їх використано, чи відповідають їх залишки встановленим
нормативним запасам, у якому стані перебувають розрахунки з окремими дебіторами та кредиторами тощо. На підставі одержаної інформації приймають управлінські рішення, спрямовані на усунення недоліків, поліпшення роботи підприємства.
Отже, оборотні відомості за аналітичними рахунками є способом
узагальнення даних аналітичного обліку з метою перевірки правильності облікових записів і одержання інформації, необхідної для оперативного управління.
За значної кількості товарно-матеріальних цінностей доцільніше
складати сальдові відомості. Вони відкриваються на рік і за кожним
видом цінностей містять дані (у натуральних і грошовому вимірниках) про їх залишки на перше число кожного місяця. Показники ж
оборотів відсутні, і це значно спрощує їх складання. Контроль за пра44

вильністю облікових записів при цьому не погіршується, бо звіряння
натуральних і вартісних залишків на рахунках дає такі самі результати, що й звіряння показників оборотних відомостей. Форму сальдової
відомості наведено в табл. 4.3.
Таблиця 4.3
Сальдова відомість за аналітичними рахунками
до синтетичного рахунка “Матеріали”
Назва аналітичного
рахунка
Сталь
Латунь
Разом

Одиниця

Ціна,
грн.

т

150

т
×

Залишок на 01.01 Залишок на 01.02 Залишок на 01.03
КільСума,
КільСума,
КільСума,
кість
грн.
кість
грн.
кість
грн.
100

15000

300

200

55

11000

125

×

×

26000

×

45000

200

30000

25000

60

12000

70000

×

42000

Сальдові відомості широко використовують при оперативно-бухгалтерському (сальдовому) методі обліку товарно-матеріальних цінностей.
За окремих форм бухгалтерського обліку (наприклад, журнальноордерної) поширюється такий порядок обліку, коли немає потреби
складати оборотні відомості за аналітичними рахунками. Це досягається суміщенням підсумків за низкою рахунків синтетичного та
аналітичного обліку в одному реєстрі, що дає змогу мати всі необхідні показники одночасно. Показники перевіряють безпосередньо
під час підбиття підсумків в обліковому реєстрі за звітний місяць. Завдяки цьому економиться час на ведення обліку, підвищується достовірність показників.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У чому полягає сутність подвійного запису?
Що таке бухгалтерська проводка?
Наведіть приклад простої та складної бухгалтерських проводок.
Яке значення має подвійне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку?
Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.
Що таке рахунки І порядку?
Що таке аналітичні рахунки?
Як взаємопов’язані рахунки І, ІІ та ІІІ порядків?
Що таке оборотна відомість?

45

Ðîçä³ë 5
Äîêóìåíòàö³ÿ

ãîñïîäàðñüêèõ

îïåðàö³é

5.1. Äîêóìåíòàö³ÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é,
¿¿ ñóòü ³ çíà÷åííÿ
Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за
господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, використовують бухгалтерські документи, де фіксуються факти здійснення господарських операцій.
Питання, пов’язані з оформленням первинних облікових документів і реєстрів бухгалтерського обліку, регулюються ст. 9 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”
від 16 липня 1999 р. № 996-ХIV (див. дод. 1).
Сутність бухгалтерських документів полягає в тому, що вони, фіксуючи факти здійснення господарських операцій, є основою для їх
бухгалтерського обліку.
Документація — це спосіб оформлення господарських операцій
відповідними документами, призначений для первинного спостереження за господарськими операціями як обов’язкова умова відображення їх в обліку. Документація відіграє також важливу роль
в управлінні діяльністю підприємства, забезпечує контроль за збереженням майна господарства, раціональним його використанням.
Вона має юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій. Використовують документацію для аналізу господарської діяльності, фінансового контролю, аудиту й документальних ревізій.
Документ — це письмове свідчення на паперових або машинних
носіях про здійснення господарських операцій. Документи бувають
первинні та зведені. Первинний документ складають під час виконання господарської операції чи одразу після її завершення, а зведений —
на основі кількох первинних документів для отримання узагальнених
даних.
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5.2. Êëàñèô³êàö³ÿ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â
Для оформлення господарських операцій, що здійснюються на
підприємствах, використовують різні за формою та змістом документи. Правильному складанню й використанню документів в обліку
сприяє їх класифікація (рис. 5.1).

БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ

За призначенням

Розпорядчі
Виконавчі
Бухгалтерського оформлення
Комбіновані

За порядком складання

Первинні
Зведені

За охопленням операцій

Разові
Нагромаджувальні

За місцем складання

За кількістю позицій
(відображуваних об’єктів)
За технікою складання
і опрацювання

Внутрішні
Зовнішні
Однопозиційні
Багатопозиційні
Підготовлені вручну
За допомогою ЕОМ

Рис. 5.1. Класифікація бухгалтерських документів

Залежно від змісту господарських операцій, які підлягають документуванню, первинні документи поділяють на грошові, матеріальні
та розрахункові.
Грошовими документами оформлюють операції з грошовими коштами (це банківські чеки, прибуткові та видаткові касові ордери).
Матеріальними називають документи з надходження й вибуття основних засобів, товарно-матеріальних цінностей (це прибуткові й видаткові накладні, вимоги, ордери, лімітні картки). Розрахунковими
документами оформлюють розрахункові операції між підприємствами, підприємцями — фізичними особами (це рахунки-фактури, платіжні вимоги та ін.).
Одним із видів розрахункових документів є вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника спла47

тити після настання строку визначену суму грошей власникові векселя. Простий вексель містить просту й нічим не обумовлену обіцянку
векселедавця сплатити власникові векселя після обумовленого строку
визначену суму. Переказний вексель містить адресований платнику
(трасату) письмовий наказ векселедержателя (трасанта) сплатити
третій особі (ремітенту) обумовлену суму грошей у певний строк.
Предметом векселя є гроші: як у національній, так і в іноземній валюті.

5.3. Âèìîãè äî çì³ñòó é îôîðìëåííÿ
áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â
Від якості оформлення документів залежать повнота й достовірність показників обліку та звітності.
Основні вимоги до складання документів:
• своєчасність складання;
• достовірність показників;
• правильність оформлення;
• заповнення всіх реквізитів.
Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку первинні документи мають бути складені
в момент здійснення господарських операцій або одразу після їх завершення.
Реквізити — це показники, які характеризують сутність господарської операції. Основні реквізити є в кожному документі, а додаткові притаманні певним окремим документам.
Документи складають на бланках типових форм, затверджених
Міністерством фінансів і Міністерством статистики України, або на
бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України. Форма документа має бути простою, зручною
й такою, що характеризує відповідну операцію, задовольняючи вимоги оперативного, статистичного й бухгалтерського обліку.
Для виконання цих вимог велике значення мають уніфікація і стандартизація документів. Уніфікація документів — це розробка єдиних
форм документів для оформлення однотипних господарських операцій. Стандартизацією називають встановлення для бланків однотипних документів однакового найраціональнішого розміру та форми
з певним розміщенням відповідних реквізитів.
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5.4. Äîêóìåíòîîáîðîò ³ éîãî îðãàí³çàö³ÿ.
Çáåð³ãàííÿ äîêóìåíò³â
Документооборот — це рух документів з моменту їх складання чи
одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів
після здійснення певних записів в облікових реєстрах.
Основні етапи документообороту:
• складання і оформлення документа;
• прийняття документа бухгалтерією;
• рух документа відділами;
• передавання документа для обробки засобами обчислювальної
техніки й повернення назад;
• передавання документа в архів.
Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють графік документообороту, в якому передбачають послідовність проходження документів, роботу кожної ланки, зазначають конкретних виконавців тощо.
Документи зберігають в архіві, який може бути поточним і постійним. Поточний архів організовують безпосередньо в бухгалтерії
для зберігання документів поточного року, а постійний розміщують
у спеціально обладнаному приміщенні.
Строки зберігання документів і звітності встановлює Головне
державне управління при Кабінеті Міністрів України. Наприклад,
Головні книги та особові рахунки робітників і службовців, баланси
та звіти зберігають постійно, акти документальних ревізій — 5 років,
документи, що стали підставою для облікових записів, — 3 роки.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.
5.

Охарактеризуйте матеріальні носії первинної облікової інформації.
Що означає документація господарських операцій?
За якими ознаками класифікують бухгалтерські документи?
У чому полягають уніфікація і стандартизація документів?
Що таке документооборот? Його сутність.
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Ðîçä³ë 6
²íâåíòàðèçàö³ÿ

6.1. ²íâåíòàðèçàö³ÿ, ¿¿ ñóòü ³ çíà÷åííÿ
Інвентаризація — елемент методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого забезпечується наявність облікових даних про засоби
підприємств.
За повнотою охоплення об’єктів інвентаризацію поділяють на повну, яка передбачає суцільну перевірку всього майна підприємства та
стану розрахункових відносин, і часткову, що передбачає перевірку
окремих видів засобів.
За характером виокремлюють інвентаризацію планову та позапланову. Планову інвентаризацію здійснюють за завчасно складеним
планом, а позапланову — за розпорядженням керівника в разі пожежі
чи стихійного лиха, а також на вимогу слідчих органів.
Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства регулюється
ст. 10 Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, згідно з якою перевіряються й документально підтверджуються їх наявність і стан.

6.2. Ïîðÿäîê çä³éñíåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿
1. Наказом або розпорядженням керівника призначається інвентаризаційна комісія в такому складі:
• спеціаліст з певної групи товарів;
• представник бухгалтерії;
• представник адміністрації;
• матеріально відповідальна особа.
2. Інвентаризацію здійснюють на перше число для полегшення
звіряння фактичних даних з обліковими.
3. Інвентаризаційна комісія показує матеріально відповідальній
особі наказ або розпорядження про здійснення інвентаризації.
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4. Матеріально відповідальна особа складає товарно-матеріальний звіт на момент інвентаризації і дає підписку про те, що всі документи з надходження та вибуття цінностей включено у звіт і жодних
неоприбуткованих та неописаних цінностей у неї немає.
5. За наявності каси інвентаризацію починають зі зняття залишків
у ній.
6. Інвентаризацію здійснюють за кожним місцем зберігання цінностей у присутності матеріально відповідальної особи.
7. Результати фіксують в інвентаризаційних відомостях або актах
(у трьох ідентичних примірниках).
8. Якщо протягом дня інвентаризацію не закінчено, приміщення
зачиняють і пломбують; при цьому ключ залишається в матеріально
відповідальної особи, а пломбір — у голови комісії.
9. Після закінчення інвентаризації на основі інвентаризаційних відомостей і облікових даних складають порівняльну відомість.
10. Після інвентаризації здійснюють вибіркову перевірку цінностей, результати якої оформлюють актом повторної перевірки.
11. У разі виявлення розбіжностей з даними обліку здійснюють повторну інвентаризацію.

6.3. Ðåçóëüòàòè ³íâåíòàðèçàö³¿
òà ¿õ â³äîáðàæåííÿ â îáë³êó
За даними порівняльної відомості, а також акта результатів інвентаризації лишки, виявлені під час перевірки, оприбутковують, а нестачі розглядають щодо можливості їх списання. Результати інвентаризації оформлюють у вигляді бухгалтерських записів (табл. 6.1).
Результати інвентаризації відображають у бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводять у повну
відповідність до фактичної наявності господарських засобів і стану
розрахункових відносин.
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Таблиця 6.1
Відображення результатів інвентаризації
№
пор.

Господарська операція

1

Оприбуткування лишків цінностей

2

Оприбуткування лишків у касі

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума

20; 203; 205;
207; 208; 22;
26; 281; 282

44

Σ

30

64

Σ

37

20; 203; 205,
207; 208; 22;
26; 281

Σ

3

Нестача, виявлена під час
інвентаризації

4

Нестача в межах природних витрат

91; 23

37

Σ

5

Списання побитих, зламаних
і зіпсованих товарів

44

37

Σ

6

Списання нестачі з вини конкретної
особи

375

37

Σ

7

Списання нестачі в касі
(грошові внески в касу)

375; 30

30; 375

Σ

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке інвентаризація? Її основні види.
2. Як здійснюють і оформлюють інвентаризацію?
3. Як відображують в обліку результати інвентаризації?
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Ðîçä³ë 7
Ðåºñòðè òà ôîðìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó

7.1. Îáë³êîâ³ ðåºñòðè òà ¿õ êëàñèô³êàö³ÿ
Усі господарські операції, які відображаються в первинних документах, підлягають групуванню й відображенню в певному порядку
в облікових реєстрах.
Облікові реєстри — носії інформації спеціального формату й будови, призначені для реєстрації, групування та узагальнення господарських операцій, оформлених відповідними первинними документами. Записи господарських операцій у реєстрах називаються
обліковою реєстрацією.
Інформацію, що міститься в облікових реєстрах, використовують
для оперативного управління, економічного аналізу господарської
діяльності підприємств і складання звітності.
Залежно від змісту здійснюваних операцій реєстри бухгалтерського обліку мають різну будову, форму та по-різному класифікуються
(рис. 7.1).

7.2. Òåõí³êà îáë³êîâî¿ ðåºñòðàö³¿
Порядок запису господарських операцій в облікових реєстрах регламентується Положенням про документальне забезпечення описів
у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88.
Відповідно до цього Положення записи в облікових реєстрах роблять:
• на підставі належно оформлених і опрацьованих документів;
• чорнилом темного кольору чи пастою;
• у міру надходження документів до місця опрацювання;
• не пізніше строку, який забезпечував би своєчасну виплату заробітної плати, складання звітності та розрахунків.
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ОБЛІКОВІ РЕЄСТРИ

За зовнішнім
виглядом

За характером
записів

За змістом

Книги

Касова книга, Головна
книга, книга Журналголовна

Картки

Картки аналітичного
обліку (матеріалів,
розрахунків, затрат
виробництва та ін.)

Окремі аркуші

Журнали-ордери,
допоміжні відомості,
машинограми

Хронологічного
обліку

Реєстраційний журнал

Систематичного
обліку

Реєстри синтетичного
та аналітичного обліку

Комбіновані

Журнали-ордери,
книга Журнал-головна

Синтетичного
обліку

Реєстраційний журнал,
Головна книга,
книга Журнал-головна

Аналітичного
обліку

Книги та картки
аналітичного обліку

Комбіновані

Журнали-ордери
(№ 6, 7 та ін.)

Двобічні

Головна книга

Однобічні

Контокорентні, кількіснопідсумкового та кількісносортового обліку

Багатографні

Картки, книги

Шахові

Журнали-ордери,
допоміжні відомості

За формою

Рис. 7.1. Класифікація облікових реєстрів
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Записи в обліковому реєстрі можуть бути простими (їх виконують
тільки в одному примірнику) та копійованими (їх застосовують тоді,
коли потрібна копія, наприклад у касовій книзі).
Порядок відображення господарських операцій в облікових реєстрах залежить від форми бухгалтерського обліку, що застосовується
на підприємстві.
Основні напрямки вдосконалення облікової інформації:
• поєднання в одному обліковому реєстрі хронологічного та систематичного обліків;
• застосування позиційного (лінійного) і шахового записів в облікових реєстрах;
• застосування систем нагромаджувальних і групувальних документів для одержання узагальнених показників за групою однорідних документів і оптимізації їх подальшої реєстрації;
• якнайширше застосування сучасної обчислювальної техніки для
опрацювання облікової інформації.

7.3. Ôîðìè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Однією з важливих передумов організації обліку є застосування
найефективнішої форми бухгалтерського обліку — поєднання реєстрів аналітичного та синтетичного обліків, їх взаємозв’язок, послідовність і способи застосування облікових засобів з метою узагальнення
й одержання звітності.
Існують такі форми бухгалтерського обліку: меморіально-ордерна
(контрольно-шахова), за допомогою книги Журнал-головна, журнально-ордерна та автоматизована. Меморіально-ордерна форма
(рис. 7.2) характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку та карток для аналітичного. Використання книги Журналголовна (рис. 7.3) є спрощеним варіантом меморіально-ордерної форми. Цю форму бухгалтерського обліку застосовують на невеликих за
обсягом підприємствах. Журнально-ордерна форма (рис. 7.4) грунтується на широкому застосуванні системи нагромаджувальних і групувальних облікових реєстрів, а також журналів ордерів допоміжних
відомостей до них. Автоматизована форма грунтується на комплексному використанні ЕОМ.
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Касові ордери

Первинні документи

Реєстри аналітичного
обліку (картки, книги)

Касова книга

Нагромаджувальні
та групувальні
відомості

Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками

Реєстраційний
журнал операцій

Меморіальні ордери
Головна книга
(контрольно-шахова
відомість)

Вибірки й додаткові
розрахунки для
складання звітності

Оборотна відомість
за синтетичними
рахунками
Інші форми
звітності

Бухгалтерський
баланс

Рис. 7.2. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку:
— записи поточного обліку;
— звіряння записів;
— складання звітності

Касові ордери

Касова книга

Первинні документи
Нагромаджувальні
та групувальні
відомості
Меморіальні ордери
Книга
Журнал-головна
Бухгалтерський
баланс
Інші форми
звітності

Реєстри меморіального
обліку (картки, книги)
Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками
Вибірки й додаткові
розрахунки для
складання звітності

Рис. 7.3. Форма бухгалтерського обліку книга Журнал-головна
(позначення див. на рис. 7.2)
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Касові ордери

Касова книга

Первинні документи

Допоміжні відомості

Журнали-ордери

Реєстри аналітичного
обліку (картки, книги)

Головна книга

Оборотні відомості
за аналітичними
рахунками

Бухгалтерський
баланс

Інші форми
звітності

Рис. 7.4. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку
(позначення див. на рис. 7.2)

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1. Що таке облікові реєстри?
2. Класифікація облікових реєстрів.
3. Що таке форма бухгалтерського обліку? Її види.
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Ðîçä³ë 8
Ïåðâèííå ñïîñòåðåæåííÿ òà âàðò³ñíå
âèì³ðþâàííÿ. Îö³íêà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé
³ êàëüêóëÿö³ÿ

8.1. Îñíîâí³ ïîêàçíèêè ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà
Для характеристики господарської діяльності підприємств використовують певну систему показників. За способом обчислення ці показники поділяють на первинні, які визначають зведенням даних спостереження і подають у вигляді абсолютних величин, і похідні, що
утворюються від первинних. За ознакою часу виокремлюють інтервальні показники, які характеризують явище за певний час, і моментні, які характеризують діяльність підприємства на певний момент
часу. Зазначимо, що інтервальні й моментні показники можуть бути
як первинними, так і похідними.
Залежно від того, який напрямок діяльності підприємства характеризують показники, їх поділяють на кількісні та якісні.
До кількісних належать показники обсягу чи певних процесів (обсяг заготовлених виробничих запасів, виробленої та реалізованої
продукції). Якісні показники характеризують економічну ефективність діяльності підприємства. Виокремлюють такі якісні показники:
• прибуток — різниця між виручкою підприємства від реалізації
продукції (робіт, послуг) і сумою витрат на виконання господарської діяльності;
• рентабельність — процентне відношення суми прибутку до обсягу
реалізованої продукції (вартості капіталу, вкладеного в підприємство);
• ефективність — порівняння показників рентабельності з плановими показниками підприємства чи в динаміці за певну кількість
звітних періодів або з показниками інших підприємств, що працюють у таких самих умовах;
• собівартість продукції (виробленої та реалізованої);
• рівень витрат обігу.
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8.2. Îö³íêà ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé
Оцінка — це відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою їх узагальнення по підприємству
в цілому.
Оцінка матеріальних цінностей пов’язана з визначенням собівартості продукції. У бухгалтерського обліку таку оцінку можна здійснювати за купівельними цінами, фактичною собівартістю, ринковими та обліковими цінами.
Фактична собівартість матеріальних цінностей дорівнює сумі
заготівельної собівартості товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство, і транспортно-заготівельних витрат. Транспортно-заготівельні витрати охоплюють витрати на транспортування, комісійні та відрядні, природні втрати під час транспортування,
витрати зі страхування платежів і транспортних засобів.
Купівельними цінами можуть бути прейскурантні чи договірні,
прейскурантні зі знижкою чи надбавкою, фактичні (що визначаються
за прейскурантними чи договірними цінами з урахуванням різних націнок, знижок, вартості допоміжних і транспортних витрат).
Фактична вартість одержуваних матеріалів може бути різною залежно від умов їх постачання (наприклад, включення до неї залізничного тарифу).
Для поточної оцінки руху матеріальних цінностей протягом певного періоду застосовують облікові ціни.

8.3. Ïðèíöèïè îö³íêè ãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â
³ êàëüêóëÿö³ÿ
Загальним принципом оцінки господарських засобів є врахування
їх фактичної собівартості. Основні засоби обліковуються за початковою вартістю.
Калькуляція — це обчислення собівартості одиниці виготовленої
продукції чи виконаних робіт за елементами праці.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.

Кількісні показники діяльності підприємства.
Якісні показники діяльності підприємства.
Що таке калькуляція? Необхідність калькуляції.
Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку.

59

Ðîçä³ë 9
Áóõãàëòåðñüêà

çâ³òí³ñòü

9.1. Áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü, ¿¿ çíà÷åííÿ,
çàâäàííÿ ³ âèìîãè
Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників,
що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств
за попередній період (місяць, квартал, рік).
Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності.
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги
до визначення й розкриття її елементів (див. дод. 4).
Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності
підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин.
Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого
розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку.
Вимоги до бухгалтерської звітності:
• гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується
документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;
• забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного
управління господарською діяльністю організацій і підприємств.
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9.2. Âèäè çâ³òíîñò³ òà ¿õ îñíîâíèé çì³ñò
За видами звітність організацій і підприємств поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну та податкову.
За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють внутрішню
та зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу окремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність
підприємства в цілому.
Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на періодичну (за місяць, квартал) і річну (за рік).
Розглянемо, у чому полягає основний зміст звітності. Так, баланс
показує зв’язок складу і розміщення господарських засобів у активі із
джерелами їх формування й цільовим призначенням у пасиві; забезпечує контроль і аналіз наявності майна підприємств, його стану, розміщення і джерел формування, стану зобов’язань за розрахунками,
фінансової стійкості, платоспроможності підприємств. Звіт про фінансові результати містить інформацію про формування фінансових
результатів підприємств, зокрема від реалізації продукції, від інших
видів реалізації та позареалізаційних операцій; про використання
одержаного прибутку (платежів до бюджету). Звіт про фінансово-майновий стан містить інформацію про рух фондів підприємств протягом
звітного року, спрямування коштів до цільових, позабюджетних
фондів і на споживання, а також про наявність і рух основних засобів.

9.3. Ïîðÿäîê ñêëàäàííÿ, ïîäàííÿ
òà çàòâåðäæåííÿ çâ³òíîñò³
Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу роботу:
• перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;
• уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними
періодами;
• перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість,
за якою минули строки давності позову;
• розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;
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• визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та
реалізованої продукції;
• визначають та списують фінансовий результат від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;
• списують прибуток, використаний протягом року;
• перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють
дані синтетичного та аналітичного обліків;
• перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.
Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними
інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам
відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких належать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одержання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законодавства.
Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.
Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передбаченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів України.
Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за
такими типовими формами:
• № 1 — баланс підприємства;
• № 2 — звіт про фінансові результати;
• № 3 — звіт про рух грошових коштів;
• № 4 — звіт про власний капітал;
• примітки та пояснення до звітів.
Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (див. дод. 2,
5–7).
У пояснювальній записці до звіту викладають основні фактори,
що вплинули на господарські та фінансові результати підприємства.

Êîíòðîëüí³ ïèòàííÿ
1.
2.
3.
4.
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Що таке бухгалтерська звітність?
Які вимоги висуваються до бухгалтерської звітності?
Види звітності.
Основні типові форми звітності.

Частина II

Практичні завдання
до теоретичного курсу

Ðîçä³ë 10
Ïðèêëàäè ðîçâ’ÿçàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü

10.1. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà ¿õ ñêëàäîì, ðîçì³ùåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì
Завдання 10.1. Згрупувати в навчальній таблиці засоби підприємства за такими класифікаційними групами: основні засоби, товарні запаси (матеріали), виробництво, готова продукція, грошові кошти
в касі, грошові кошти на рахунках у банку, засоби в розрахунках.
Склад господарських засобів швейної фабрики “Володарка” на 1 січня
Засіб
1
Тканина костюмна на складі
Швейні машини у кравецькому цеху
Готівка в касі
Сатин підкладочний на складі
Заборгованість експедитора Козаченко І. П. за авансом, виданим
на господарські витрати
Тканина, розкроєна для пошиву костюмів у закрійному цеху
Нитки швейні на складі
Брюки шерстяні на складі
Будівля фабричного корпусу
Заборгованість універмагу за продані швейні вироби
Піджаки шерстяні на складі
Драп для пошиву пальт на складі
Сатин, розкроєний для пошиву костюмів у закрійному цеху

Сума, грн.
2
53000
40000
500
9000
40
8500
2000
21700
210000
18400
8800
48000
1000
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1
Прасувальні преси в оздоблювальному цеху
Залишок коштів на поточному рахунку в банку
Заборгованість інженера Власенко В. П. за авансом, виданим
на службове відрядження
Костюми чоловічі на складі
Гудзики костюмні на складі
Мотовізки в підготовному цеху
Брюки, зшиті у кравецькому цеху

2
7000
53500

Разом

120
7500
400
3000
2500
494960

Розв’язання.
1. Скласти таблицю за наведеною далі формою.
2. Записати в таблицю суми господарських засобів за класифікаційними групами.
3. Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою та загальний.
Групування господарських засобів швейної фабрики “Володарка” на 1 січня

Основні
засоби

грн.
Засоби в розрахунках
Грошові
Грошові
з підзвіт- з іншими
Мате- ВиробГотова
кошти
кошти
ними
особами
ріали ництво продукція
на рахунках
в касі
особами та підприу банку
ємствами

40000

53000

8500

21700

210000

9000

1000

8800

7000

2000

2500

7500

3000

48000

260000

112400

12000

38000

500

53500

40

18400

120

400
500

53500

160

18400

Разом 494960 грн.

10.2. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà äæåðåëàìè ¿õ óòâîðåííÿ
òà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
Завдання 10.2. Згрупувати в навчальній таблиці джерела утворення засобів підприємства за такими класифікаційними групами: ста64

тутний фонд, прибуток, кредити банку, розрахунки з постачальниками, розрахунки з оплати праці, цільові фонди.
Підсумкові дані про окремі джерела утворення господарських засобів
швейної фабрики “Володарка” на 1 січня
Джерело господарського засобу
Статутний фонд
Заборгованість підприємству “Фортуна” за матеріали
Заборгованість робітникам цехів із заробітної плати
Заборгованість банку “Аваль” за кредит на тимчасові потреби
Заборгованість суконній фабриці “Світанок” за матеріали
Заборгованість управлінському апарату із заробітної плати
Заборгованість Енергозбуту за електроенергію
Заборгованість підприємству “Веста” за матеріали
Заборгованість молодим службовцям із заробітної плати
Цільове фінансування на будівництво складу
Прибуток від реалізації пальт
Разом

Сума, грн.
380500
11000
15000
7500
7000
4000
6000
8400
2000
51400
2160
494960

Розв’язання.
1. Скласти таблицю за наведеною далі формою.
2. Записати в таблицю за класифікаційними групами підсумкові
дані для окремих видів джерел утворення засобів.
3. Підбити підсумок за кожною класифікаційною групою і загальний.
Групування джерел утворення господарських засобів
швейної фабрики “Володарка” на 1 січня
Статутний
Прибуток
фонд
380500

2160

Кредити
банку
7500

Розрахунки
з постачальниками з оплати праці
11000

15000

7000

4000

6000

2000

грн.
Цільові
фонди
51400

8400
380500

2160

7500

32400

21000

51400

Разом 494960 грн.
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10.3. Ñêëàäàííÿ áàëàíñó íà ï³äñòàâ³
³íâåíòàðíèõ äàíèõ
Завдання 10.3. Скласти за даними розв’язання завдань 10.1 і 10.2
баланс швейної фабрики “Володарка” на 1 січня.
Розв’язання.
1. Скласти за наведеною далі формою баланс.
2. Записати підсумкові дані кожної класифікаційної групи відповідно в актив і пасив балансу.
3. Підбити підсумок в активі та пасиві балансу (вони мають бути
однакові).
Баланс швейної фабрики “Володарка” на 1 січня
Актив
Господарський засіб

Пасив
Сума, грн.

Джерело утворення
господарського засобу

Сума, грн.

Основні засоби

260000

Статутний фонд

Матеріали

112400

Прибуток

2160

12000

Кредити банку

7500

Готова продукція
Грошові кошти в касі

38000
500

Розрахунки з постачальниками
Розрахунки з оплати праці

32400
21000

Грошові кошти на рахунках
у банку
Засоби в розрахунках

53500
18560

Цільові фонди

51400

Разом

494960

Виробництво

380500

Разом

494960

10.4. Ðàõóíêè òà ïîäâ³éíèé çàïèñ
Завдання 10.4. Записати у схемі рахунків за операціями заводу
“Оріон” суми залишків на 1 січня.
Основні засоби
Матеріали
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з оплати праці
Статутний фонд (капітал)
Фінансові результати (прибуток)
Цільові фонди

84000
5450
5100
1400
91000
600
1550
Баланс

66

94550

Накреслити схеми рахунків у формі букви “Т”, записати наведені
суми залишків відповідно за дебетом або кредитом рахунку. Після
цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій; встановити кореспонденцію рахунків за кожною з них, користуючись
Планом рахунків; підбити підсумок реєстраційного журналу.
Записати кореспонденцію на схеми. Знайти дебетові та кредитові
обороти, вивести сальдо. Скласти баланс на 1 лютого.
Реєстраційний журнал господарських операцій скласти за наведеною далі формою.
Реєстраційний журнал господарських операцій
.
за
місяць

№
пор.

Кореспондентські
рахунки

Зміст операції

Дебет

Сума, грн.

Кредит часткова загальна

Разом

Господарські операції заводу “Оріон” за січень
грн.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Одержано в касу з поточного рахунка
Видана з каси заробітна плата працівникам
Видано з каси під звіт на господарські витрати
Прийняті в касу залишки підзвітних сум
Внесено на поточний рахунок залишок грошей у касі
Надійшли на склад від постачальників матеріали
Зараховано на поточний рахунок кредит банку
Відпущено на виробництво матеріали зі складу
Перераховано з поточного рахунка для погашення
заборгованості постачальникам за матеріали
10. Нараховано до сплати постачальникам за рахунок
цільового фонду
11. Перераховано з поточного рахунка для погашення
заборгованості банку за короткостроковими кредитами

1500
1400
80
10
30
3000
2000
1600
2800
700
1900

Разом 15020

Розв’язання. Складаємо журнал операцій заводу “Оріон” за січень.
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Реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Оріон”
за
січень
.
місяць

№
пор.

Кореспондентські
рахунки

Зміст операції

Дебет

1

Одержано в касу з поточного рахунка

2

Видана з каси заробітна плата
працівникам
Видано з каси під звіт на господарські
витрати
Прийняті в касу залишки підзвітних
сум
Внесено на поточний рахунок
залишок грошей у касі
Надійшли на склад
від постачальників матеріали
Зараховано на поточний рахунок
кредит банку
Відпущено на виробництво матеріали
зі складу
Перераховано з поточного рахунка
для погашення заборгованості
постачальникам за матеріали
Нараховано до сплати постачальникам за рахунок цільового фонду
Перераховано з поточного рахунка
для погашення заборгованості банку
за короткостроковими кредитами

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Сума, грн.

Кредит часткова загальна

301

311

1500

661

301

1400

372

301

80

301

372

10

311

301

30

201

631

3000

311

601

2000

23

201

1600

631

311

2800

48

631

700

601

311

1900

—

—

15020

Разом

Рахунки заводу “Оріон” за січень
10
Д
“Основні засоби”
Сальдо 84000

К

201
Д
“Сировина і матеріали”
Сальдо 54500
6)

Оборот

—

Сальдо 84000

68

Оборот

—

3000

Оборот 3000
Сальдо 6850

8)

1600

Оборот 1600

К

311
Д “Поточний рахунок у банку”
Сальдо 5100
5)
7)

30
2000

Оборот 2030
Сальдо

Д

1)
9)
11)

К

1500
2800
1900

Оборот 6200

Д

661
“Розрахунки з оплати праці” К
Сальдо 1400

2)

1400

Оборот 1400

930

79
“Фінансові результати”
К
Сальдо 600

Оборот

Д

—

Оборот

—

Сальдо

600

48
К
“Цільові фонди”
Сальдо 1550

10)

700

Оборот

700

Д

Оборот

—

Сальдо

850

372
Д “Розрахунки з підзвітними особами” К
Сальдо
0

—

Сальдо

0

40
“Статутний капітал”
К
Сальдо 91000

—

Оборот

—

Сальдо 91000

Д
Сальдо
1)
4)

Оборот

Оборот

301
“Каса”
1500
10

Оборот 1510
Сальдо

К

0
2)
3)
5)

1400
80
30

Оборот 1510

0

631
Д “Розрахунки з постачальниками” К
Сальдо
0

3)

80

4)

10

9)

2800

Оборот

80

Оборот

10

Оборот 2800

Сальдо

70

6)
10)

3000
700

Оборот 3700
Сальдо

900

69

601
Д “Короткострокові кредити банку” К
Сальдо
0
11)

1900

7)

Оборот 1900

Д
Сальдо
8)

2000

23
“Виробництво”
0
1600

Оборот 2000

Оборот 1600

Сальдо

Сальдо 1600

100

К

Оборот

—

Примітка. Якщо деякі рахунки відсутні (не було залишків на початок місяця), їх
відкривають, зазначаючи, що сальдо дорівнює нулю.

Після виведення сальдо на рахунках складають баланс на 1 лютого.
Баланс заводу “Оріон” на 1 лютого
Актив
Господарський засіб
Основні засоби (10)

Пасив
Сума, грн.
84000

Сировина і матеріали (201)

6850

Виробництво (23)
Поточний рахунок
у банку (311)
Розрахунки з підзвітними
особами (372)
Разом

1600
930
70
93450

Джерело утворення
господарського засобу
Статутний капітал (40)
Цільові фонди (48)
Короткострокові кредити
банку (601)
Разрахунки з постачальниками (631)
Фінансові результати
(прибуток) (79)
Разом

Сума, грн.
91000
850
100
900
600
93450

10.5. Ðàõóíêè ñèíòåòè÷íîãî òà àíàë³òè÷íîãî îáë³êó
Завдання (загальне) 10.5.
1. Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати
в них початкові залишки заводу “Аналог”.
2. Записати операції послідовно в реєстраційний журнал господарських операцій, а також скласти схеми синтетичних і аналітичних рахунків.
3. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними
рахунками.
4. Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець місяця.
70

Залишки за рахунками заводу “Аналог” на 1 березня, грн.
Основні засоби
Виробництво
Каса
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з підзвітними особами (дебет)
Статутний фонд (капітал)
Розрахунки з підзвітними особами (кредит)

217843
180
10
1900
67
219996
4
Баланс 220000

Залишки за незакінченими розрахунками з підзвітними особами
1. Начальник цеху Гончаренко В. П.
Залишок авансу
2. Продавець Поляков С. О.
Аванс на службове відрядження
3. Експедитор Омельченко О. О.
Перевитрата за авансовим звітом

2 грн
65 грн
4 грн

Дані документів щодо операцій заводу “Аналог” за березень
№
Зміст операції
Сума, грн.
пор.
1 Звіт касира за 9 березня. Надійшло за чеком на господарські
потреби
60
2 Звіт касира за 12 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П.
на господарські потреби — 50 грн, Омельченку О. О. перевитрату
за авансовим звітом — 4 грн, разом
54
3

Виписка з поточного рахунка. Списано за платіжним дорученням
№ 28 відділку зв’язку для переказу в Київ товарознавцю
Полякову С. О. під звіт у зв’язку з продовженням відрядження

45

4

Авансовий звіт Гончаренка В. П. Витрачено на виробничі потреби

41

5

Звіт касира за 15 березня. Одержано від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом 11 грн, за чеком на господарські витрати —
120 грн, разом
Звіт касира за 16 березня. Видано під звіт: Гончаренку В. П.
на господарські потреби — 30 грн, Омельченку О. О.
на транспортні витрати — 80 грн, разом

110

7

Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі потреби
за звітами: Полякова С. О. — 115 грн, Омельченка О. О. — 77 грн,
Гончаренка В. П. — 25 грн, разом

217

8

Звіт касира за 29 березня. Надійшло від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом
Звіт касира за 30 березня. Внесено на поточний рахунок

5
30

6

9

Підсумок за всіма операціями

131

693

71

Розв’язання. Складаємо реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Аналог” за березень.
Реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Аналог”
за березень .
місяць

№
пор.
1
2

Кореспондентські
рахунки

Зміст операції

Дебет
Звіт касира за 9 березня. За чеком
на господарські потреби
Звіт касира за 12 березня. Видано
під звіт: Гончаренку В. П. на господарські потреби 50 грн,
Омельченку О. О. — 4 грн

3

Виписка з поточного рахунка.
Списано для переказу в Київ товарознавцю Полякову С. О. під звіт

4

Авансовий звіт Гончаренка В. П.
Витрачено на виробничі потреби
Звіт касира за 15 березня. Одержано
від Гончаренка В. П. залишок за
авансовим звітом 11 грн, за чеком
на господарські витрати — 120 грн

5

6

7

Звіт касира за 16 березня. Видано під
звіт: Гончаренку В. П. — 30 грн,
Омельченку О. О. — 80 грн
Авансові звіти. Списуються витрачені
суми на виробничі потреби
за звітами: Полякова С. О. — 115 грн,
Омельченка О. О. — 77 грн,
Гончаренка В. П. — 25 грн

Кредит часткова загальна

301

311

372

301

372

311

45

23

372

41

301

372
311

11
120

131

372

301

30
80

110

115
77
25

217

23

372

8

Звіт касира за 29 березня. Надійшло
від Гончаренка В. П. залишок
за авансовим звітом

301

372

9

Звіт касира за 30 березня. Внесено
на поточний рахунок

311

301

—

—

Разом

Сума, грн.

60

50
4

54

5
30
693

693

Запишемо кореспонденцію на відкриті рахунки синтетичного та
аналітичного обліку, відповідно зазначаючи номер операції за реєстраційним журналом.
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Синтетичні рахунки заводу “Аналог” за березень, грн.
10
Д
“Основні засоби”
Сальдо 217843

Оборот

—

Оборот

К

—

Сальдо 217843

Д
Сальдо

301
“Каса”
10

К

Д
Сальдо
4)
7)

41
217

Оборот

258

Сальдо

438

60
131
5

2)
6)
9)

54
110
30

9)

Оборот

196

Оборот

194

Сальдо

12

2)
3)
6)

54
45
110

4)
5)
7)
8)

41
11
217
5

Оборот

209

Оборот

274

Сальдо

3

Сальдо

5

К

Оборот

—

311
Д “Поточний рахунок у банку”
Сальдо
1900

1)
5)
8)

372
Д “Розрахунки з підзвітними особами” К
Сальдо
67
Сальдо
4

23
“Виробництво”
180

К

30

1)
3)
5)

60
45
120

Оборот

30

Оборот

225

Сальдо

1705

Д

Оборот

40
“Статутний капітал”
К
Сальдо 219996

—

Оборот

—

Сальдо 219996

Аналітичні рахунки заводу “Аналог” за розрахунками з підзвітними особами за березень
Д
Сальдо

Гончаренко В. П.
2

К

Д
Сальдо

Поляков С. О.
65

К

2)
6)

50
30

4)
5)
7)
8)

41
11
25
5

3)

45

7)

115

Оборот

80

Оборот

82

Оборот

45

Оборот

115

Сальдо

0

Сальдо

5

73

Д

Омельченко О. О.
Сальдо

К
4

2)
6)

4
80

7)

77

Оборот

84

Оборот

77

Сальдо

3

Примітки: 1. Кожну господарську операцію записують одночасно на синтетичних
і аналітичних рахунках.
2. Для визначення залишків на рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
слід спочатку визначити їх в аналітичних рахунках, а потім перенести на синтетичний
рахунок 372.

Для перевірки записів у рахунках складаємо оборотні відомості за
синтетичними та аналітичними рахунками.
Оборотна відомість синтетичних рахунків заводу “Аналог” за березень
№
рах.

Найменування рахунка

10 Основні засоби

грн.
Оборот
Сальдо на 01.03
Сальдо на 01.04
за березень
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
217843

—

—

—

217843

—

180

—

258

—

438

—

10

—

196

194

12

—

311 Поточний рахунок у банку

1900

—

30

225

1705

—

372 Розрахунки з підзвітними
особами
40 Статутний капітал

—

4
219996

209
—

274
—

—

220000 220000

693

693

23 Виробництво
301 Каса

Разом

67

3

5
219996

220001 220001

Примітка. Обороти за дебетом і кредитом рахунків слід звірити з підсумком реєстраційного журналу.
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Оборотна відомість аналітичних рахунків за розрахунками
з підзвітними особами заводу “Аналог” за березень
№
пор.

Найменування рахунка

1

Гончаренко В. П.

2
3

грн.

Оборот
Сальдо на 01.03
Сальдо на 01.04
за березень
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
2

—

80

82

—

Поляков С. О.

65

—

45

115

—

5

Омельченко О. О.

—

4

84

77

3

—

67

4

209

274

3

5

Разом

—

Підсумок цієї оборотної відомості слід звірити з оборотною відомістю синтетичних рахунків і з записами за рахунком 372 “Розрахунки з підзвітними особами”. Дані мають бути однакові.

10.6. Ïîáóäîâà îáë³êó îïåðàö³é çà îñíîâíèìè
ãîñïîäàðñüêèìè ïðîöåñàìè
Завдання (загальне). Підготувати для розв’язання взаємопов’язаних завдань 10.6–10.8 реєстраційний журнал господарських операцій
та схеми синтетичних рахунків. Записати у схеми рахунків заводу
“Орбіта” залишки на 1 січня.
Залишки за рахунками заводу “Орбіта” на 1 січня, грн.
Основні засоби
Сировина і матеріали
Паливо
Каса
Поточний рахунок у банку
Розрахунки з підзвітними особами
Розрахунки з постачальниками
Статутний фонд (капітал)
Розрахунки з оплати праці
Короткострокові кредити банку

313400
23000
1900
14
20000
6 (дебет)
4740
348650
6900
3000
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1. Синтетичний облік придбання матеріалів
Завдання 10.6. Записати в реєстраційний журнал такі операції за
січень.
№
пор.
1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

76

Зміст операції
Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли на склад від бази
“Постачальник” за платіжною вимогою № 35:
матеріали
паливо
Платіжна вимога № 15 АТП-1 за перевезення на склад:
матеріалів
палива
Прибуткові касові ордери № 1, 2. Одержано за чеком:
на заробітну плату
господарські потреби
від Іванченка О. С. залишок підзвітних сум
Видатковий касовий ордер № 1. Видано Петренку П. В.
під звіт на господарські витрати
Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано короткостроковий кредит банку
Оплачено платіжні вимоги:
№ 35 — бази “Постачальник”
№ 15 — АТП-1
№ 116 — фабрики “Вікторія”
Відомість № 1. Нараховано заробітну плату
за розвантаження:
матеріалів
палива
Прибутковий ордер № 3. Надійшли на склад від заводу
“Світанок” за платіжною вимогою № 45 матеріали
Авансовий звіт № 1 Петренка П. В. на витрати з доставки
на склад:
основних матеріалів
палива
Видаткові касові ордери № 2, 3. Видано:
Петренку П. В. перевитрату за авансовим звітом № 1
за відомістю № 2 заробітну плату за грудень
Акт № 1. Надійшло без оплати від заводу “Механік”
виробниче обладнання (безоплатне обладнання
є додатковим капіталом, необоротними активами)

Сума, грн.
часткова загальна

26500
3000

29500

350
210

560

6900
120
6

7026

100

100

30000

30000

29500
560
4740

34800

130
110

240

8000

8000

40
62

102

2
6900

6902

12000

12000

2. Синтетичний облік виробництва продукції
Завдання 10.7 (продовження завдання 10.6).
1. Записати в схеми рахунків заводу “Орбіта” залишки на 1 січня.
Залишки за розрахунками заводу “Орбіта” на 1 січня, грн.
Виробництво
Готова продукція
Розрахунки за податками
Результат основної діяльності

3000
5600
30
3600 (кредит)

2. Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції
№ 11–19 за січень.
№
пор.
11

12
13

14
15
16
17

18
19

Зміст операції
Вимоги № 1–10. Відпущено зі складу на виробництво:
основні матеріали
паливо
Платіжна вимога № 58 Енергозбуту за використану
на виробництві електроенергію
Відомість № 2–6. Нараховано заробітну плату
виробничим робітникам
Утримано податки із заробітної плати для відрахування
до бюджету
Платіжна вимога № 61 Міськгазу за використаний
на виробництві природний газ
Вимоги № 11–20. Відпущено зі складу на виробництво
матеріали
Накладна № 1. Здано на склад зекономлені
на виробництві основні матеріали
Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано
до бюджету утримані із заробітної плати податки
Видано за чеком на заробітну плату
Видатковий касовий ордер № 4. Видано аванс у рахунок
заробітної плати за січень
Відомість випуску готової продукції. Списується фактична
собівартість зданих на склад готових виробів (визначити
суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва
на кінець місяця — 5000 грн)

Сума, грн.
часткова загальна
23800
1200

25000

900

900

12300

12300

600

600

700

700

12000

12000

300

300

630
5000

5630

5000

5000

?

?
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3. Синтетичний облік реалізації продукції та фінансових результатів
Завдання 10.8 (продовження завдання 10.7). Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 20–27 заводу “Орбіта” за
січень і скласти за ними оборотну відомість.
№
пор.
20
21

22
23

24
25

26
27

Зміст операції
Акт № 2. Надійшов без оплати від заводу “Світанок”
фрезерувальний верстат
Виписка банку з поточного рахунка. Зараховано виручку
(дохід) від реалізації продукції
Видано за чеком:
на заробітну плату
на транспортні витрати
Довідка бухгалтерії. Списується фактична собівартість
реалізованої продукції
Видаткові касові ордери № 5, 6. Видано
експедитору Іванченку О. С. під звіт:
на транспортні витрати
на заробітну плату вантажникам
Платіжна вимога № 27 АТП-1 за доставку продукції
зі складу на товарну станцію для відвантаження покупцям
Виписка банку з поточного рахунка. Списано в часткове
погашення заборгованості за короткостроковим
кредитом банку
Сплачено за платіжними вимогами:
№ 58 — Енергозбуту
№ 61 — Міськгазу
№ 27 — АТП-1
Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С. на витрати
з відвантаження покупцям готової продукції
Довідка бухгалтерії. Списується результат основної
діяльності (прибуток) від реалізації продукції за січень
(визначити суму за даними поточного обліку)

Сума, грн.
часткова загальна
4500

4500

54000

54000

240
160

400

51000

51000

160
240

400

300

300

28000

28000

900
700
300

1900

159

159

?

?

Примітка. Завдання 10.6–10.8 слід розв’язувати поступово: після вивчення теми
“Синтетичний облік придбання матеріалів” — завдання 10.6; теми “Синтетичний
облік виробництва продукції” — завдання 10.7; теми “Синтетичний облік реалізації
продукції і фінансових результатів” — завдання 10.8.
Після закінчення записів за завданням 10.8 підрахувати обороти на рахунках і визначити сальдо на кінець місяця.
Для перевірки правильності виконання завдань 10.6–10.8 треба скласти оборотну
відомість за синтетичними рахунками і баланс.
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Розв’язання завдань 10.6–10.8. На окремих аркушах паперу відкриваємо відповідно до умов завдань синтетичні рахунки та реєстраційний журнал господарських операцій.
Реєстраційний журнал господарських операцій заводу “Орбіта”
за січень .
місяць

№
пор.

Зміст операції

1

2

Кореспондентські
рахунки
Дебет

Сума, грн.

Кредит часткова загальна

3

4

5

6

Прибуткові ордери № 1, 2. Надійшли
на склад від бази “Постачальник”:
матеріали
паливо

201
203

631
631

26500
3000

29500

Платіжна вимога № 15 АТП-1
за перевезення на склад:
матеріалів
палива

201
203

631
631

350
210

560

301

311

7020

301

372

6

372

301

100

311

601

30000

631

311

34800

201
203

661
661

201

631

201
203

372
372

Завдання 10.6
1

2

3

4
5

6

7
8

Прибуткові касові ордери № 1, 2.
Одержано за чеком:
на заробітну плату та господарські
потреби
від Іванченка О. С. залишок
підзвітних сум
Видатковий касовий ордер № 1.
Видано Петренку П. В. під звіт
Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано короткостроковий
кредит банку
Оплачено платіжні вимоги:
№ 35, 15, 116
Відомість № 1. Нараховано заробітну
плату за розвантаження:
матеріалів
палива
Прибутковий ордер № 3. Надійшли на
склад від заводу “Світанок” матеріали
Авансовий звіт № 1 Петренка П. В.
на витрати з доставки на склад:
основних матеріалів
палива

130
110

7026

240
8000

40
62

102
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1

2

3

4

9

Видаткові касові ордери № 2, 3.
Видано:
Петренку П. В. перевитрату
за авансовим звітом № 1 за відомістю № 2 заробітну плату за грудень

372
661

301
301

Акт № 1. Надійшло без оплати
від заводу “Механік” виробниче
обладнання
10
Завдання 10.7

424

11

12

13

Вимоги № 1–10. Відпущено зі складу
на виробництво:
основні матеріали
паливо
Платіжна вимога № 58 Енергозбуту
за використану на виробництві
електроенергію
Відомість № 2–6. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам
Утримано податки для відрахування
до бюджету

14

Платіжна вимога № 61 Міськгазу
за використаний на виробництві
природний газ

15

Вимоги № 11–20. Відпущено зі складу
на виробництво матеріали
Накладна № 1. Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали
Виписка банку з поточного рахунка.
Перераховано до бюджету податки
Видано за чеком на заробітну плату
Видатковий касовий ордер № 4.
Видано аванс у рахунок заробітної
плати за січень
Відомість випуску готової продукції.
Списується фактична собівартість
зданих на склад готових виробів
(порядок розрахунку фактичної
собівартості наведено після завдань)

16
17

18

19

5

6

2
6900

6902

12000

23
23

201
203

23800
1200

23

631

900

23

661

12300

661

641

600

23

631

700

23

201

12000

201

23

300

641
301

311
311

661

301

5000

26

23

48600

10

424

4500

630
5000

25000

5630

Завдання 10.8
20

80

Акт № 2. Надійшов без оплати від
заводу “Світанок” фрезерувальний
верстат

1
21

2
Виписка банку з поточного рахунка.
Зараховано виручку (дохід)
від реалізації продукції
Видано за чеком:
на заробітну плату
на транспортні витрати

3

4

311

701

301
23

311
311

5

6

54000
240
160

22

Довідка бухгалтерії. Списується
фактична собівартість реалізованої
продукції (зменшення доходу
від реалізації продукції)

701

26

23

Видаткові касові ордери № 5, 6.
Видано Іванченку О. С. під звіт:
на транспортні витрати
на заробітну плату вантажникам

372
661

301
301

24

Платіжна вимога № 27 АТП-1
за доставку продукції зі складу на
товарну станцію для відвантаження
покупцям (ці витрати зменшують
дохід від реалізації продукції)

701

631

25

Виписка банку з поточного рахунка.
Списано в часткове погашення
заборгованості за короткостроковим
кредитом банку
Сплачено за платіжними вимогами
постачальників

601

311

28000
1900

631

311

26

Авансовий звіт № 3 Іванченка О. С.
на витрати з відвантаження покупцям
готової продукції (зменшення доходу
від реалізації)

701

372

27

Довідка бухгалтерії. Списується
результат основної діяльності
(прибуток) від реалізації продукції
за січень (визначення суми прибутку
наведено після завдань)

701

791

—

—

Разом

400

51000

160
240

400

300

29900

159

2541
—

383460
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Ñèíòåòè÷í³ ðàõóíêè çàâîäó Îðá³òà çà ñ³÷åíü, ãðí.
10
Ä
Îñíîâí³ çàñîáè
Ñàëüäî 313400
10)
20)

12000
4500

Îáîðîò

16500

Ê

Îáîðîò



Ñàëüäî 329900
Ä
Ñàëüäî
1)
2)
6)
8)

203
Ïàëèâî
1900

Ê

3000
210
110
62

11)

1200

Îáîðîò

3382

Îáîðîò

1200

Ñàëüäî

4082

26
Ä
Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ
Ñàëüäî
5600

Ê

201
Ä
Ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
Ñàëüäî 23000
1)
2)
6)
7)
8)
16)

26500
350
130
8000
40
300

11)
15)

23800
12000

Îáîðîò

35320

Îáîðîò

35800

Ñàëüäî

22520

Ä
Ñàëüäî

23
Âèðîáíèöòâî
3000

11)
12)
13)
14)
15)
Îáîðîò

25000
900
12300
700
12000
50900

Ñàëüäî

5000

Ä
Ñàëüäî

48600

22)

51000

3)
17)
21)

Îáîðîò

48600

Îáîðîò

51000

Îáîðîò

12426

Ñàëüäî

3200

Ñàëüäî

38

5)
21)

30000
54000

Îáîðîò

84000

Ñàëüäî

26250

82

3)
5)
17)
21)
25)
Îáîðîò

Ê

7020
34800
5630
400
29900
77750

Ê

16)
19)

300
48600

Îáîðîò

48900

301
Êàñà
14

19)

311
Ä Ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó
Ñàëüäî 20000

Ê

7026
5000
400

4)
9)
18)
23)
Îáîðîò

Ê
100
6902
5000
400
12402

372
Ä Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè îñîáàìè Ê
Ñàëüäî
6
4)
9)
23)

100
2
160

3)
8)
26)

6
102
159

Îáîðîò

262

Îáîðîò

267

Ñàëüäî

1

40
Ñòàòóòíèé êàï³òàë
Ê
Ñàëüäî 348650

Ä

Îáîðîò



Îáîðîò



Ä

424
Áåçîïëàòíî îäåðæàí³
íåîáîðîòí³ àêòèâè
Ñàëüäî

Îáîðîò



Ñàëüäî 348650
601
Ä Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíêó Ê
Ñàëüäî
3000
25)

28000

Îáîðîò

28000

Ä

5)

Ê
0

10)
20)

12000
4500

Îáîðîò

16500

Ñàëüäî

16500

631
Ä Ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè Ê
Ñàëüäî

4740

30000

5)
25)

34800
1900

1)
2)
7)
12)
14)
24)

29500
560
8000
900
700
300

Îáîðîò

30000

Îáîðîò

36700

Îáîðîò

39960

Ñàëüäî

5000

Ñàëüäî

8000

641
Ðîçðàõóíêè çà ïîäàòêàìè Ê
Ñàëüäî
30

Ä

661
Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³ Ê
Ñàëüäî
6900

17)

630

13)

600

9)
13)
18)
23)

Îáîðîò

630

Îáîðîò

600

Îáîðîò

701
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿
ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
Ä
Ñàëüäî
0

Ê

22)
24)
26)
27)

51000
300
159
2541

21)

54000

Îáîðîò

54000

Îáîðîò

54000

Ä

Îáîðîò

6900
600
5000
240
12740

6)
13)

240
12300

Îáîðîò

12540

Ñàëüäî

6700

791
Ðåçóëüòàòè îñíîâíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ê
Ñàëüäî
3600



27)

2541

Îáîðîò

2541

Ñàëüäî

6141
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Ï³ñëÿ âèâåäåííÿ ñàëüäî íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ ñêëàäàºìî îáîðîòíó
â³äîì³ñòü çà ñèíòåòè÷íèìè ðàõóíêàìè.
Îáîðîòíà â³äîì³ñòü çà ñèíòåòè÷íèìè ðàõóíêàìè çàâîäó Îðá³òà çà ñ³÷åíü
¹
ðàõ.

Íàéìåíóâàííÿ ðàõóíêà

10 Îñíîâí³ çàñîáè
201 Cèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
203 Ïàëèâî

313400

16500

23000

35320

329900
35800

22520

1900

3382

1200

4082

23 Âèðîáíèöòâî

3000

50900

48900

5000

26 Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ

5600

48600

51000

3200

14

12426

12402

38

20000

84000

77750

26250

262

267

1

301 Êàñà
311 Ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó
372 Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè
îñîáàìè
40 Ñòàòóòíèé êàï³òàë

6
348650

424 Áåçîïëàòíî îäåðæàí³
íåîáîðîòí³ àêòèâè
601 Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè
áàíêó
631 Ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè
641 Ðîçðàõóíêè çà ïîäàòêàìè

3000

661 Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³
701 Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿
ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
791 Ðåçóëüòàòè îñíîâíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ðàçîì

ãðí.

Îáîðîò
Ñàëüäî íà 01.01
Ñàëüäî íà 01.02
çà ñ³÷åíü
Äåáåò Êðåäèò Äåáåò Êðåäèò Äåáåò Êðåäèò

348650
16500

16500

28000

30000

5000

4740

36700

39960

8000

30

630

600

6900

12740

12540

54000

54000

3600

2541

6700

6141

366920 366920 383460 383460 390991 390991

Ó ï³äñóìêó îáîðîòíî¿ â³äîìîñò³ îäåðæàíî òðè ïàðè îäíàêîâèõ ÷èñåë äëÿ ñàëüäî íà 01.01, îáîðîòó çà ñ³÷åíü ³ ñàëüäî íà 01.02. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ïðàâèëüí³ñòü ðîçâÿçàííÿ çàâäàííÿ. Çà äàíèìè ñàëüäî íà
01.02 ñêëàäàºìî íàâ÷àëüíèé áàëàíñ.
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Áàëàíñ çàâîäó Îðá³òà íà 1 ëþòîãî
Àêòèâ
Ãîñïîäàðñüêèé çàñ³á
Îñíîâí³ çàñîáè (10)
Ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè (201)

Ïàñèâ
Ñóìà, ãðí.
329900
22520

Ïàëèâî (203)

4082

Âèðîáíèöòâî (23)

5000

Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ (26)

3200

Êàñà (301)
Ïîòî÷íèé ðàõóíîê
ó áàíêó (311)
Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè
îñîáàìè (372)
Ðàçîì

38

Äæåðåëî óòâîðåííÿ
ãîñïîäàðñüêîãî çàñîáó
Ñòàòóòíèé êàï³òàë (40)
Áåçîïëàòíî îäåðæàí³
íåîáîðîòí³ àêòèâè (424)
Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè
áàíêó (601)
Ðîçðàõóíêè
ç ïîñòà÷àëüíèêàìè (631)
Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè
ïðàö³ (661)
Ðåçóëüòàòè îñíîâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ (791)

Ñóìà, ãðí.
348650
16500
5000
8000
6700
6141

26250
1
390991

Ðàçîì

390991

Ïðèì³òêà. Ñïðàâæí³é áóõãàëòåðñüêèé áàëàíñ çàòâåðäæåíî¿ ôîðìè âèâ÷àþòü ó êóðñ³
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.

Ïîðÿäîê ðîçðàõóíêó ôàêòè÷íî¿ ñîá³âàðòîñò³ âèïóùåíî¿
ç âèðîáíèöòâà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ (äî îïåðàö³¿ ¹ 19)
Çà ñïðîùåíîþ ôîðìîþ ðîçðàõóíêó ôàêòè÷íà ñîá³âàðò³ñòü âèïóùåíî¿ ç âèðîáíèöòâà ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ äîð³âíþº îáñÿãó íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà (ÍÇÂ), òîìó
Ôàêòè÷íà
ÍÇÂ
Ïîâåðíåí³
ÍÇÂ
ñîá³âàðò³ñòü
Âèòðàòè
= íà ïî÷àòîê +
− ìàòåð³àëè − íà ê³íåöü
ãîòîâî¿
çà ì³ñÿöü
ì³ñÿöÿ
òà ñïèñàííÿ
ì³ñÿöÿ
ïðîäóêö³¿

Ç äàíèõ çàâäàííÿ â³äîìî, ùî çàëèøîê íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà íà ïî÷àòîê ì³ñÿöÿ (íà 1 ñ³÷íÿ) ñòàíîâèòü 3000 ãðí, íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ
(íà 1 ëþòîãî)  5000 ãðí. Âèòðàòè âèðîáíèöòâà çà ì³ñÿöü ï³äðàõîâóþòü çà äåáåòîì ðàõóíêà 23 Âèðîáíèöòâî (òîáòî ¿õ ñóìà äîð³âíþº
äåáåòîâîìó îáîðîòó)  50900 ãðí. Ñóìà ïîâåðíåíèõ (çåêîíîìëåíèõ)
ìàòåð³àë³â (îïåðàö³ÿ ¹ 16)  300 ãðí.
85

Ï³äñòàâèâøè ö³ äàí³ â îñòàííþ ôîðìóëó, îäåðæóºìî: ôàêòè÷íà ñîá³âàðò³ñòü ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ ñòàíîâèòü 48600 ãðí (3000 + 50900 − 300 −
− 5000).
Ïðèì³òêà. Çàëèøîê íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà  çàâæäè â³äîìà
âåëè÷èíà, áî âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ä ÷àñ ³íâåíòàðèçàö³¿.
Ïîðÿäîê âèçíà÷åííÿ ïðèáóòêó (äî îïåðàö³¿ ¹ 27)
Ïðèáóòîê âèçíà÷àºìî íà ðàõóíêó 701 Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿
ïðîäóêö³¿:
701
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿
ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
Ä
Ñàëüäî
Ñàëüäî
0

Ê
0

22)
24)
26)
27)

51000
300
159
2541

21)

54000

Îáîðîò

54000

Îáîðîò

54000

Íà äåáåò³ ðàõóíêà 701 â³äîáðàæåíî âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà:
 çà îïåðàö³ºþ ¹ 22 (51000 ãðí)  ôàêòè÷íà ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿;
 çà îïåðàö³ºþ ¹ 24 (300 ãðí)  âèòðàòè íà äîñòàâêó ïðîäóêö³¿;
 çà îïåðàö³ºþ ¹ 26 (159 ãðí)  âèòðàòè íà â³äâàíòàæåííÿ ïðîäóêö³¿.
Íà êðåäèò³ ðàõóíêà 701 çà îïåðàö³ºþ ¹ 21 (54000 ãðí) â³äîáðàæåíî âèðó÷êó â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿.
Ïîð³âíÿâøè êðåäèò ðàõóíêà 701 (54000 ãðí) ³ç çàïèñàìè çà äåáåòîì öüîãî ðàõóíêà (51000 + 300 + 159), áà÷èìî, ùî êðåäèò ðàõóíêà
(òîáòî âèðó÷êà â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿) ïåðåâèùóº äåáåò (òîáòî âñ³
âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà) íà 2541 ãðí. Öå îçíà÷àº, ùî çàâîä Îðá³òà
îäåðæàâ ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿ â ðîçì³ð³ 2541 ãðí.
Ïðè öüîìó îáîðîò çà äåáåòîì ðàõóíêà äîð³âíþº éîãî êðåäèòó, òîìó
ðàõóíîê çàêðèòî.
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Ðîçä³ë 11
Çàâäàííÿ äëÿ ñàìîñò³éíîãî ðîçâÿçàííÿ

11.1. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà ¿õ ñêëàäîì, ðîçì³ùåííÿì ³ âèêîðèñòàííÿì
Çàâäàííÿ 11.1. Âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ òàáë. 11.1 òà 11.2, ñêëàñòè
ãðóïóâàëüí³ òàáëèö³, ï³äáèòè ï³äñóìêè çà êîæíîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ
ãðóïîþ ³ â ö³ëîìó çà òàáëèöÿìè.
Òàáëèöÿ 11.1
Ñêëàä ãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â ³íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó Ìàéñòåð
íà 1 ëþòîãî çà âàð³àíòàìè
Ãîñïîäàðñüêèé çàñ³á ³ äæåðåëî éîãî óòâîðåííÿ

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²

1
Áóä³âëÿ ìåõàí³÷íîãî öåõó
Ñòàëü ³íñòðóìåíòàëüíà íà ñêëàä³

I²

2

3

280000

1385000

82000

118000

Íàïèëêè âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ íà ñêëàä³

4500

12200

Çàãîòîâêè ñòàëåâ³ êðóãë³ â öåõó

4000

39000

Ìàñëî ìàøèííå íà ñêëàä³

5000

1600

200

500

Çàáîðãîâàí³ñòü îïòîâî¿ áàçè çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ

6000

13700

Â³çêè äëÿ ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â ó öåõó

9000

12000

Ôðåçè äèñêîâ³ âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ íà ñêëàä³

3500

13000

200
22000

100
26300

Ãîò³âêà â êàñ³

Çàáîðãîâàí³ñòü íà÷àëüíèêà öåõó çà àâàíñîì, âèäàíèì
íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè
Ñòàëü ëèñòîâà ³íñòðóìåíòàëüíà íà ñêëàä³
Ïîëîòíî íîæ³âêîâå â òåðì³÷íîìó öåõó

7000

42800

Òîêàðí³ âåðñòàòè â ìåõàí³÷íîìó öåõó

10000

167700

Çàáîðãîâàí³ñòü åêñïåäèòîðà çà àâàíñîì, âèäàíèì
íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè
Ôðåçè äèñêîâ³ â òåðì³÷íîìó öåõó

100
5000

300
27300

Ê³íö³ îáòèðàëüí³ (ãàí÷³ðêè) íà ñêëàä³

3500

1400
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.1
1

2

3

Ñòð³÷êà ñòàëåâà ³íñòðóìåíòàëüíà íà ñêëàä³

48500

93800

Çàëèøîê íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó â áàíêó

23800

42500

Øë³ôóâàëüí³ âåðñòàòè â ìåõàí³÷íîìó öåõó

23000

66900

Ïîëîòíî íîæ³âêîâå âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ íà ñêëàä³

2000

8000

Çàáîðãîâàí³ñòü òîâàðîçíàâöÿ çà àâàíñîì, âèäàíèì íà ñëóæáîâå
â³äðÿäæåííÿ
Çàãîòîâêè äëÿ ðó÷îê ³íñòðóìåíò³â ó äåðåâîîáðîáíîìó öåõó

400
1000

200
2900

Ñâåðäëà öèë³íäðè÷í³ âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ íà ñêëàä³

3000

17900

Ñâåðäëèëüí³ âåðñòàòè â ìåõàí³÷íîìó öåõó

8000

45900

Ëèòòÿ ÷àâóííå (ïðèäáàíå) íà ñêëàä³

13000

31500

Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ñâ³òàíîê çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ

11000

53400

Ðåéêè äåðåâÿí³ íà ñêëàä³ (äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðó÷îê ³íñòðóìåíò³â)

6000

9700

30000

100600

1000

26500

Ï³äéîìí³ êðàíè â öåõàõ
Êëþ÷³ ãàéêîâ³ âëàñíîãî âèãîòîâëåííÿ íà ñêëàä³
Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Îðá³òà çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ
Ðàçîì

17300

26300

630000

2387000

Òàáëèöÿ 11.2
Ñêëàä ãîñïîäàðñüêèõ çàñîá³â êîíñåðâíîãî çàâîäó
íà 1 áåðåçíÿ çà âàð³àíòàìè
Ãîñïîäàðñüêèé çàñ³á ³ äæåðåëî éîãî óòâîðåííÿ
1
Ðîáî÷³ òà ñèëîâ³ ìàøèíè

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²

²²

2

3

421000

382000

Ãîò³âêà â êàñ³

400

300

Äðîâà ñîñíîâ³

5600

4900

86400

67000

250

400

Êîíñåðâîâàí³ îã³ðêè â áàíêàõ
Çàáîðãîâàí³ñòü åêñïåäèòîðà çà ï³äçâ³òíèìè ñóìàìè
Êîíñåðâîâàíèé çåëåíèé ãîðîøîê ó áàíêàõ

44200

39600

806000

827000

Çàëèøîê êîøò³â íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó

76560

56900

Çåëåíèé ãîðîøîê

39400

45200

Áóä³âëÿ êîíñåðâíîãî öåõó

Çàáîðãîâàí³ñòü ñåêðåòàðÿ çà ï³äçâ³òíèìè ñóìàìè
Îã³ðêè ñâ³æ³

88

210

160

76200

65800

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.2
1

2

3

110000

125000

Êîíñåðâîâàí³ ïîì³äîðè â áàíêàõ

80700

76200

Ïîì³äîðè ñâ³æ³

54700

62000

Êàìÿíå âóã³ëëÿ

22000

25400

452000

467000

45600

55000

Áóä³âëÿ ñêëàäó

Áóä³âëÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîðïóñó
Êàáà÷êè ìàðèíîâàí³ â áàíêàõ
Ðàçîì

?

?

11.2. Ãðóïóâàííÿ çàñîá³â ï³äïðèºìñòâà
çà äæåðåëàìè ¿õ óòâîðåííÿ
òà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì
Çàâäàííÿ 11.2. Çà äàíèìè òàáë. 11.3 ³ 11.4 çãðóïóâàòè â íàâ÷àëüíèõ
òàáëèöÿõ äæåðåëà óòâîðåííÿ çàñîá³â çà êîæíîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ ãðóïîþ, ï³äáèòè ï³äñóìîê çà êîæíîþ ç íèõ ³ çà òàáëèöÿìè â ö³ëîìó.
Òàáëèöÿ 11.3
Ï³äñóìêîâ³ äàí³ ïðî îêðåì³ äæåðåëà óòâîðåííÿ çàñîá³â
³íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó Ìàéñòåð íà 1 ëþòîãî çà âàð³àíòàìè
Äæåðåëî óòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî çàñîáó

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²

1
Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Ãëîð³ÿ çà ìàòåð³àëè

2

²²
3

14000

37800

Ïðèáóòîê â³ä åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó

4000

7000

Çàáîðãîâàí³ñòü àâòîòðàíñïîðòíîìó ï³äïðèºìñòâó ¹ 1 (ÀÒÏ-1)
çà ïåðåâåçåííÿ âàíòàæ³â
Ðåçåðâ â³äïóñòîê äëÿ ðîá³òíèê³â öåõó ¹ 1

3050
6000

4100
10800

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ïðàö³âíèêàì öåõó ¹ 1
Ñòàòóòíèé êàï³òàë
Çàáîðãîâàí³ñòü ÀÒÏ-3 çà ïåðåâåçåííÿ ìàòåð³àë³â

3000

31000

461000

2051000

1400

11000

10000

20400

2400

11200

600

800

Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ìàÿê çà ìàòåð³àëè

1000

4600

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ îáñëóç³ öåõó ¹ 3

1500

4100

Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Ôîðò çà ìàòåð³àëè
Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ïðàö³âíèêàì öåõó ¹ 2
Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêó öåõó ¹ 2
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.3
1

2

3

Çàáîðãîâàí³ñòü åëåêòðîòåõí³÷íîìó çàâîäó çà âèêîíàí³ ðîáîòè

9600

2700

Ðåçåðâ â³äïóñòîê äëÿ ðîá³òíèê³â öåõó ¹ 2

3000

31000

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ âàíòàæíèêàì

3000

5300

17000

50000

Çàáîðãîâàí³ñòü ÀÒÏ-5 çà ïåðåâåçåííÿ ìàòåð³àë³â

3000

5400

Çàáîðãîâàí³ñòü äåðåâîîáðîáíîìó çàâîäó çà âèêîíàí³ ðîáîòè

8000

9000

5000
10000

12900
12000

Ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ïðàö³âíèêàì
çàâîäîóïðàâë³ííÿ
Êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò áàíêó íà ïîòî÷í³ ïîòðåáè
Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ìàøäåòàëü çà ìàòåð³àëè

1400

800

Ïðèáóòîê â³ä ðîá³ò, âèêîíàíèõ íà ñòîðîíó

3000

11000

Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Ãëîð³ÿ çà ìàòåð³àëè

5500

3800

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ òèì÷àñîâîìó ïðàö³âíèêó
öåõó ¹ 3
Çàáîðãîâàí³ñòü ðåìîíòíîìó çàâîäó çà âèêîíàí³ ðîáîòè

1000
1500

2100
1500

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì öåõó ¹ 4

7800

11000

Çàáîðãîâàí³ñòü Åíåðãîçáóòó çà âèêîðèñòàíó åëåêòðîåíåðã³þ

29000

10200

Ðåçåðâ â³äïóñòîê äëÿ ñëóæáîâö³â

4100

9200

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ çâ³ëüíåíîìó ðîá³òíèêó
öåõó ¹ 3
Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì öåõó ¹ 5

1400
3000

1100
14200

Ðàçîì

?

?
Òàáëèöÿ 11.4

Ï³äñóìêîâ³ äàí³ ïðî îêðåì³ äæåðåëà óòâîðåííÿ çàñîá³â
êîíñåðâíîãî çàâîäó íà 1 áåðåçíÿ çà âàð³àíòàìè

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²²
²

Äæåðåëî óòâîðåííÿ ãîñïîäàðñüêîãî çàñîáó

189000

194000

Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Ðàíîê çà îâî÷³

Ïðèáóòîê çâ³òíîãî ðîêó

46200

38000

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì

51600

49400

Çàáîðãîâàí³ñòü ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâó çà îâî÷³

70700

50500

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ñëóæáîâöÿì

18700

17500

Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Âèðîáíèê çà îâî÷³
Ñòàòóòíèé êàï³òàë
Ðàçîì

90

20320

24260

1924700

1926200

?

?

Çàâäàííÿ 11.3 (çâåäåíå). Çãðóïóâàòè â îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ òàáëèöÿõ ïîêàçíèêè çàñîá³â âçóòòºâî¿ ôàáðèêè Ãåðìåñ (çà äàíèìè
òàáë. 11.5) íà 1 êâ³òíÿ çà ¿õ ñêëàäîì ³ äæåðåëàìè óòâîðåííÿ.
Òàáëèöÿ 11.5
Ï³äñóìêîâ³ äàí³ ïðî îêðåì³ ãîñïîäàðñüê³ çàñîáè âçóòòºâî¿
ôàáðèêè Ãåðìåñ ³ îêðåì³ äæåðåëà ¿õ óòâîðåííÿ íà 1 êâ³òíÿ çà âàð³àíòàìè
Ãîñïîäàðñüêèé çàñ³á ³ äæåðåëî éîãî óòâîðåííÿ
1
×åðåâèêè æ³íî÷³ íà ñêëàä³

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²
I²
2

3

12000

43000

Çàëèøîê êîøò³â íà ïîòî÷íîìó ðàõóíêó â áàíêó

60000

173000

Ðåçåðâíèé êàï³òàë

20000

39000

8000

34200

Áóä³âëÿ ôàáðèêè

700000

2028000

Øê³ðà ï³äîøîâíà íà ñêëàä³

250000

297000

Ñàíäàë³ äèòÿ÷³ íà ñêëàä³

8000

28000

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì öåõó

8000

19000

1300000

3160000

120000

344000

8000

13400

10000

23000

7000

13000

12000

42000

Çàáîðãîâàí³ñòü øê³ðÿíîìó çàâîäó çà ìàòåð³àëè

Ñòàòóòíèé êàï³òàë
Ïðåñè âèðóáí³ â öåõó
Ïðèáóòîê â³ä åêñïëóàòàö³¿ òðàíñïîðòó
Çàãîòîâêè æ³íî÷èõ ÷åðåâèê³â ó öåõó
Ìàñëî ìàøèííå íà ñêëàä³
Ðåçåðâ â³äïóñòîê äëÿ ðîá³òíèê³â
Áóä³âëÿ ìàòåð³àëüíîãî ñêëàäó

200000

425000

Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ìàÿê çà ìàòåð³àëè

7000

21900

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ñëóæáîâöÿì

2000

9500

Ïàðóñèíà ï³äêëàäî÷íà íà ñêëàä³

23000

54000

Çàáîðãîâàí³ñòü áàíêó çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì

20000

36000

Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ñâ³òàíîê çà ìàòåð³àëè

5000

53000

Çàãîòîâêè ÷îëîâ³÷èõ ÷åðåâèê³â ó öåõó

6000

17000

Çàáîðãîâàí³ñòü Ì³ñüêâîäîêàíàëó çà âîäó

2000

11000

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì öåõó

15000

21000

Øâåéí³ ìàøèíè â ïîøèâíîìó öåõó

70000

176000

Õðîì ÷îðíèé (äëÿ âåðõó âçóòòÿ) íà ñêëàä³

39000

88000

6000

40900

200

1000

Çàáîðãîâàí³ñòü Åíåðãîçáóòó çà åëåêòðîåíåðã³þ
Ãîò³âêà â êàñ³
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Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.5
1

2

3

Íèòêè øâåéí³ íà ñêëàä³

4000

9000

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ öåõîâîìó ïåðñîíàëó

5000

6500

40000

43000

3000

73000

300
10000

200
17300

2000

3000

167000

266600

9000

14000

19500

36000

6000

12700

12000

20000

Çàòÿãóâàëüí³ ìàøèíè â öåõó
Ðåçåðâíèé êàï³òàë
Çàáîðãîâàí³ñòü íà÷àëüíèêà öåõó çà àâàíñîì, âèäàíèì
íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè
×îëîâ³÷³ ÷åðåâèêè íà ñêëàä³
Ìèëî ãîñïîäàðñüêå íà ñêëàä³
Ïðèáóòîê â³ä ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
Ï³äîøâà, âèðóáàíà äëÿ ÷îëîâ³÷èõ ÷åðåâèê³â, ó öåõó
Çàáîðãîâàí³ñòü óí³âåðìàãó çà ïðîäàíó ïðîäóêö³þ
Ñïîðòèâí³ ÷åðåâèêè äèòÿ÷³ íà ñêëàä³
Çàáîðãîâàí³ñòü çàâîäó Ìàÿê çà ìàòåð³àëè
Çàáîðãîâàí³ñòü ìàãàçèíó Ñïîðòòîâàðè çà ïðîäàíå âçóòòÿ
Ðàçîì

4000

21800

3200000

7734000

Çàâäàííÿ 11.4 (çâåäåíå). Çãðóïóâàòè â îêðåìèõ íàâ÷àëüíèõ òàáëèöÿõ ïîêàçíèêè çàñîá³â ïèâçàâîäó (çà äàíèìè òàáë. 11.6) íà 1 òðàâíÿ çà
¿õ ñêëàäîì ³ äæåðåëàìè óòâîðåííÿ.
Òàáëèöÿ 11.6
Ï³äñóìêîâ³ äàí³ ïðî îêðåì³ ãîñïîäàðñüê³ çàñîáè ïèâçàâîäó
òà îêðåì³ äæåðåëà ¿õ óòâîðåííÿ íà 1 êâ³òíÿ çà âàð³àíòàìè
Ãîñïîäàðñüêèé çàñ³á ³ äæåðåëî éîãî óòâîðåííÿ

Ñóìà, ãðí.,
çà âàð³àíòàìè
²

1
Áóä³âë³ âèðîáíè÷³
Âóã³ëëÿ êàìÿíå

²²

2

3

570000

540000

33000

31000

742200

812000

Çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâó Õì³ëüîâèê çà ñèðîâèíó

16400

17400

Áðîäèëüí³ ÷àíè

29000

26700

Ðîáî÷³ ìàøèíè òà îáëàäíàííÿ

Çàáîðãîâàí³ñòü åêñïåäèòîðà çà ï³äçâ³òíèìè ñóìàìè
Ïèâî ßíòàð
Ãîò³âêà â êàñ³
Çàáîðãîâàí³ñòü áàíêó çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì
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120

210

19600

16700

450

370

50000

40000

Çàê³í÷åííÿ òàáë. 11.6
1

2

ß÷ì³íü
Ïðèáóòîê ìèíóëîãî òà ïîòî÷íîãî ðîê³â
Òîðô ó áðèêåòàõ

3

56000

62000

312000

340600

8600

6700

Çàáîðãîâàí³ñòü óí³âåðñàëüí³é áàç³ çà ìàòåð³àëè

12220

13330

Ïèâî ×åðí³ã³âñüêå

18400

19800

Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ðîá³òíèêàì

46500

47200

Áóä³âëÿ ìàòåð³àëüíîãî ñêëàäó

98500

84600

Çàëèøîê êîøò³â íà ðîçðàõóíêîâîìó ðàõóíêó

76900

62100

Çàáîðãîâàí³ñòü êîìá³íàòó õë³áîïðîäóêò³â çà îäåðæàí³
çåðíîïðîäóêòè
Åëåêòðîìîòîðè

21400

18600

33000

33000

Ö³ëüîâ³ ôîíäè ï³äïðèºìñòâà

40700

52200

Ñòàòóòíèé êàï³òàë

?

?

Õì³ëü

84500

Çàáîðãîâàí³ñòü ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà çà ï³äçâ³òíèìè ñóìàìè
Çàáîðãîâàí³ñòü çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ñëóæáîâöÿì
Òðàíñïîðòí³ çàñîáè

75200

270

340

17560

19850

111000

122000

Ñîëîä êóïîâàíèé

38500

45100

Ïèâî Ìîñêîâñüêå

22400

9800

Çàáîðãîâàí³ñòü ôåðìåðñüêîìó ãîñïîäàðñòâó çà ñèðîâèíó

50500

40400

220

150

?

?

Çàáîðãîâàí³ñòü ³íæåíåðà çà ï³äçâ³òíèìè ñóìàìè
Ðàçîì

11.3. Ñêëàäàííÿ áàëàíñó íà ï³äñòàâ³
³íâåíòàðíèõ äàíèõ
Çàâäàííÿ 11.5. Ñêëàñòè áàëàíñ ³íñòðóìåíòàëüíîãî çàâîäó Ìàéñòåð íà 1 ëþòîãî çà äàíèìè ãðóïóâàëüíèõ òàáëèöü, ñêëàäåíèõ çà äàíèìè çàâäàíü 11.1 òà 11.2, çà âàð³àíòàìè.
Çàâäàííÿ 11.6. Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçâÿçàííÿ çâåäåíèõ çàâäàíü 11.3
òà 11.4 ñêëàñòè áàëàíñè âçóòòºâî¿ ôàáðèêè Ãåðìåñ ³ ïèâçàâîäó.

93

11.4. Ðàõóíêè òà ïîäâ³éíèé çàïèñ
Çàâäàííÿ 11.7.
1. Çàïèñàòè ó ñõåìè ðàõóíê³â çà îïåðàö³ÿìè çàâîäó Ïðîãðåñ ïî÷àòêîâ³ çàëèøêè çà äàíèìè áàëàíñó.
Áàëàíñ çàâîäó Ïðîãðåñ íà 1 ëþòîãî
Àêòèâ
Ñòàòòÿ áàëàíñó

Ïàñèâ
Ñóìà, ãðí.

Îñíîâí³ çàñîáè

1138200

Ìàòåð³àëè

194000

Ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó
Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè
îñîáàìè
Ðîçðàõóíêè ç äåá³òîðàìè
Ðàçîì

Ñòàòòÿ áàëàíñó

Ñóìà, ãðí.

Ñòàòóòíèé êàï³òàë

1330000

Ïðèáóòîê

59000

95000

Ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³

37000

200
1300

Ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè

2700

1428700

Ðàçîì

1428700

2. Çàïèñàòè â ðåºñòðàö³éíèé æóðíàë îïåðàö³¿ çàâîäó Ïðîãðåñ çà
÷åðâåíü:
1) îäåðæàíî â êàñó: ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà  25800 ãðí ³ â³ä ï³äçâ³òíî¿ îñîáè íåâèêîðèñòàí³ àâàíñè  200 ãðí, ðàçîì  26000 ãðí;
2) íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â ìàòåð³àëè íà ñóìó
48300 ãðí, ïàëèâî  11700 ãðí, ðàçîì  60000 ãðí;
3) çàðàõîâàíî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê: êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò
áàíêó  27000 ãðí, â³ä äåá³òîð³â  1300 ãðí, âíåñîê ãîò³âêè
ç êàñè  300 ãðí, ðàçîì  28600 ãðí;
4) ïåðåðàõîâàíî ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà: äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïîñòà÷àëüíèêàì  21000 ãðí, êðåäèòîðàì  1900 ãðí, äëÿ
ïîãàøåííÿ êðåäèòó áàíêó  15000 ãðí, ðàçîì  37900 ãðí;
5) âèäàíî ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà ãîò³âêîþ: íà çàðîá³òíó ïëàòó 
12000 ãðí, ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè  800 ãðí, ðàçîì  12800 ãðí;
6) â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó é âèòðà÷åíî íà âèðîáíèöòâî ìàòåð³àë³â 
12500 ãðí, ïàëèâà  4400 ãðí, ðàçîì  16900 ãðí;
7) âèäàíî ç êàñè: çàðîá³òíà ïëàòà  37000 ãðí, ï³ä çâ³ò íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè  500 ãðí, êðåäèòîðàì äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³  800 ãðí, âíåñåíî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê  200 ãðí, ðàçîì  38500 ãðí.
Çàãàëüíèé ï³äñóìîê îïåðàö³é  220700 ãðí.
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3. Çàïèñàòè ñóìè îïåðàö³é ó ñõåìè ðàõóíê³â, ï³äðàõóâàòè îáîðîòè
çà ì³ñÿöü, âèâåñòè çàëèøêè íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ òà ñêëàñòè áàëàíñ íà
1 ëèïíÿ.
Çàâäàííÿ 11.8.
1. Çàïèñàòè ñóìè ïî÷àòêîâèõ çàëèøê³â ó ñõåìè ðàõóíê³â, à ñóìè
îïåðàö³é çà áåðåçåíü  ó ðåºñòðàö³éíèé æóðíàë ³ ñõåìè ðàõóíê³â.
2. Ï³äðàõóâàòè îáîðîòè çà ðàõóíêàìè, âèâåñòè â íèõ ï³äñóìêîâ³
çàëèøêè òà ñêëàñòè áàëàíñ íà 1 êâ³òíÿ.
Âèõ³äí³ äàí³
Çàëèøêè çà ñòàòòÿìè áàëàíñó ìàñëîçàâîäó íà 1 áåðåçíÿ (ãðí.): îñíîâí³ çàñîáè  1207500, ìàòåð³àëè  205000, êàñà  200, ïîòî÷íèé
ðàõóíîê  145300, ðîçðàõóíêè ç äåá³òîðàìè  350, ñòàòóòíèé êàï³òàë  1471250, ïðèáóòîê  48000, ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè 
36200, ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³  1900, ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè  1000, áàëàíñ  1558350.
Îïåðàö³¿ ìîëîêîçàâîäó çà áåðåçåíü:
1) ïðèéíÿòî â êàñó: ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà äëÿ âèäà÷³ çàðîá³òíî¿
ïëàòè  1000 ãðí, íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè  400 ãðí, â³ä äåá³òîð³â  350 ãðí, ðàçîì  1750 ãðí;
2) íàä³éøëè íà ñêëàä: â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â ìåòàëîâèðîáè äëÿ âèðîáíèöòâà ìàøèí  66100 ãðí, ìàñòèëà  2000 ãðí, ïàëèâî 
13200 ãðí, ðàçîì  81300 ãðí;
3) ïåðåðàõîâàíî ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ìàòåð³àëè ïîñòà÷àëüíèêàì  117500 ãðí;
4) âèäàíî ç êàñè: ï³ä çâ³ò íà ñëóæáîâå â³äðÿäæåííÿ  400 ãðí, äëÿ
ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³  200 ãðí, ðàçîì 
600 ãðí;
5) íàä³éøëè íà ñêëàä ìàòåð³àëè â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â  55100 ãðí;
6) âèäàíî ç êàñè: çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèêàì  780 ãðí, ï³ä çâ³ò
íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè  360 ãðí, äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³  150 ãðí, ðàçîì  1290 ãðí;
7) íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â ìàòåð³àëè  44200 ãðí,
ïàëèâî  11100 ãðí, ðàçîì  55300 ãðí;
8) çàðàõîâàíî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò
áàíêó íà òèì÷àñîâ³ ïîòðåáè  130000 ãðí.
Çàãàëüíèé ï³äñóìîê îïåðàö³é  442840 ãðí.
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Çàâäàííÿ 11.9.
1. Çàïèñàòè ñóìè ïî÷àòêîâèõ çàëèøê³â ó ñõåìè ðàõóíê³â, à ñóìè
îïåðàö³é çà ëèñòîïàä  ó ðåºñòðàö³éíèé æóðíàë ³ ñõåìè ðàõóíê³â.
2. Ï³äðàõóâàòè îáîðîòè çà ðàõóíêàìè, âèâåñòè â íèõ ï³äñóìêîâ³
çàëèøêè òà ñêëàñòè áàëàíñ íà 1 ãðóäíÿ.
Âèõ³äí³ äàí³
Çàëèøêè çà ðàõóíêàìè õë³áîçàâîäó íà 1 ëèñòîïàäà (ãðí.): îñíîâí³
çàñîáè  2597000, ìàòåð³àëè  156000, êàñà  250, ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó  264700, ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè îñîáàìè  5 (äåáåò),
ñòàòóòíèé êàï³òàë  2351000, ïðèáóòîê  566600, äîäàòêîâèé êàï³òàë  52000, ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³  44000, ðîçðàõóíêè ç êðåäèòîðàìè  6400, êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â  30000, ïàëèâî 
18500, çàïàñí³ ÷àñòèíè  13500, áàëàíñ  3050000.
Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè õë³áîçàâîäó çà ëèñòîïàä
1. Ïðèáóòêîâ³ êàñîâ³ îðäåðè ¹ 110, 111. Îäåðæàíî ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà: íà çàðîá³òíó ïëàòó  44350 ãðí, íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè  500 ãðí, â³ä ï³äçâ³òíî¿ îñîáè çàëèøîê íåâèêîðèñòàíîãî
àâàíñó  50 ãðí, ðàçîì  44900 ãðí.
2. Âèäàòêîâ³ êàñîâ³ îðäåðè ¹ 185187. Âèäàíî çàðîá³òíî¿ ïëàòè:
çà æîâòåíü  44000 ãðí, ï³ä çâ³ò íà ïîòî÷í³ ïîòðåáè  500 ãðí,
äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ³íøèìè ðîçðàõóíêàìè 
180 ãðí, ðàçîì  44680 ãðí.
3. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 139142. Íàä³éøëî íà ñêëàä: â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â ìàòåð³àëè  301000 ãðí, ïàëèâî  23000 ãðí, çàïàñí³ ÷àñòèíè äëÿ ðåìîíòó ìàøèí  5000 ãðí, ðàçîì  329000 ãðí.
4. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî: êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò áàíêó  182000 ãðí, âíåñîê ãîò³âêè ç êàñè  400 ãðí, ðàçîì  182400 ãðí.
5. Àêò ¹ 17. Îäåðæàíî â³ä õë³áîçàâîäó ¹ 2 áåç îïëàòè ò³ñòîçì³øóâàëüí³ ìàøèíè  32000 ãðí.
6. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ïåðåðàõîâàíî ïîñòà÷àëüíèêàì: çà
ìàòåð³àëè òà çàïàñí³ ÷àñòèíè  246000 ãðí, äëÿ ïîãàøåííÿ êîðîòêîñòðîêîâîãî êðåäèòó  35000 ãðí, ðàçîì  281000 ãðí.
7. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ïåðåðàõîâàíî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ïîñòà÷àëüíèêàì çà ìàòåð³àëè  60000 ãðí.
8. Âèìîãè ¹ 710760. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó íà âèðîáíèöòâî: ìàòåð³àëè  317000 ãðí, ïàëèâî  19000 ãðí, ðàçîì  336000 ãðí.
9. Íàêëàäíà ¹ 81. Çäàíî íà ñêëàä íå âèêîðèñòàí³ ó âèðîáíèöòâ³ ìàòåð³àëè  1700 ãðí.
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10. Àâàíñîâèé çâ³ò ¹ 23 Êîâàëåíêà Â. Â. Âèòðà÷åíî íà âèðîáíèöòâî  400 ãðí.
11. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ïåðåðàõîâàíî äëÿ ïîãàøåííÿ êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ð³çíèìè ðîçðàõóíêàìè  2750 ãðí,
çäàíî â êàñó ãîò³âêó  11250 ãðí, ðàçîì  14000 ãðí.
Çàãàëüíèé ï³äñóìîê îïåðàö³é  1326080 ãðí.

11.5. Ðàõóíêè ñèíòåòè÷íîãî òà àíàë³òè÷íîãî îáë³êó
Çàâäàííÿ 11.10. Âèïèñêà çàëèøê³â çà ðàõóíêàìè åëåêòðîòåõí³÷íîãî
çàâîäó íà 1 âåðåñíÿ (ãðí.): îñíîâí³ çàñîáè  2800000, ìàòåð³àëè 
149500, ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó  360000, ñòàòóòíèé êàï³òàë 
3046500, ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè  143000, êîðîòêîñòðîêîâ³
êðåäèòè áàíê³â  120000, áàëàíñ  3309500.
Çàëèøêè çà íåçàê³í÷åíèìè ðîçðàõóíêàìè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè
(ãðí.): Ìåòàëîçáóò  65000, Ìàéñòåð  78000.
Âèïèñêà çàëèøê³â çà ðàõóíêîì Ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
Íàéìåíóâàííÿ
ìàòåð³àëó

Îäèíèöÿ

Îáë³êîâà
ö³íà, ãðí.

Ñòàëü ëèñòîâà

ò

1000

20

20000

Ì³äü êðóãëà

êã

12

5000

60000

Ïðîâ³ä ì³äíèé

êã

40

800

32000

øò.

150

250

Ðåëå ÷àñó

Ê³ëüê³ñòü

Ðàçîì

Ñóìà, ãðí.

37500
149500

Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè çàâîäó çà âåðåñåíü
1. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò áàíêó  125600 ãðí. Ñïèñàíî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³
çà ìàòåð³àëè: Ìåòàëîçáóòó  65000 ãðí, ï³äïðèºìñòâó Ìàéñòåð  78000 ãðí, ðàçîì  268600 ãðí.
2. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 189190. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä Ìåòàëîçáóòó çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 371: ñòàëü ëèñòîâà 8 ò çà ö³íîþ
1000 ãðí çà 1 ò  8000 ãðí, ì³äü êðóãëà 2500 êã çà ö³íîþ 12 ãðí çà
1 êã  30000 ãðí, ðàçîì  38000 ãðí.
3. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 191193. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ï³äïðèºìñòâà Ìàéñòåð çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 711: ïðîâ³ä ì³äíèé
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4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
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600 êã çà ö³íîþ 40 ãðí çà 1 êã  2400 ãðí, ðåëå ÷àñó 100 øò. çà
ö³íîþ 150 ãðí çà 1 øò.  15000 ãðí, ì³äü êðóãëà 3000 êã çà ö³íîþ
12 ãðí çà 1 êã  36000 ãðí, ðàçîì  75000 ãðí.
Âèìîãè ¹ 445455. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó â öåõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ïðîäóêö³¿: ñòàëü ëèñòîâà 17 ò çà ö³íîþ 1000 ãðí çà 1 ò  17000 ãðí,
ì³äü êðóãëà 4000 êã çà ö³íîþ 12 ãðí çà 1 êã  48000 ãðí, ïðîâ³ä ì³äíèé 1250 êã çà ö³íîþ 40 ãðí çà 1 êã  50000 ãðí, ðåëå ÷àñó 220 øò.
çà ö³íîþ 150 ãðí çà 1 øò.  33000 ãðí, ðàçîì  148000 ãðí.
Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Îïëà÷åíî ïëàò³æí³ âèìîãè: ¹ 371
Ìåòàëîçáóòó çà ìàòåð³àëè  38000 ãðí, ¹ 711 ï³äïðèºìñòâó
Ìàéñòåð çà ìàòåð³àëè  75000 ãðí, ñïèñàíî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì  100000 ãðí, ðàçîì  213000 ãðí.
Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 194196. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä Ìåòàëîçáóòó çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 395: ñòàëü ëèñòîâà 16 ò çà ö³íîþ
1000 ãðí çà 1 ò  16000 ãðí, ì³äü êðóãëà 800 êã çà ö³íîþ 12 ãðí çà
1 êã  9600 ãðí, ïðîâ³ä ì³äíèé 500 êã çà ö³íîþ 40 ãðí çà 1 êã 
20000 ãðí, ðàçîì  45600 ãðí.
Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Îïëà÷åíî ïëàò³æíó âèìîãó ¹ 395
Ìåòàëîçáóòó  45600 ãðí.
Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 197203. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ï³äïðèºìñòâà Ìàéñòåð çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 739: ðåëå ÷àñó 300 øò.
çà ö³íîþ 150 ãðí çà 1 øò.  45000 ãðí, ñòàëü ëèñòîâà 9 ò çà ö³íîþ
1000 ãðí çà 1 ò  9000 ãðí, ïðîâ³ä ì³äíèé 700 êã çà ö³íîþ 40 ãðí çà
1 êã  28000 ãðí; â³ä Ìåòàëîçáóòó çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ
¹ 408: ñòàëü ëèñòîâà 12 ò çà ö³íîþ 1000 ãðí çà 1 ò  12000 ãðí,
ì³äü êðóãëà 1800 êã çà ö³íîþ 12 ãðí çà 1 êã  21600 ãðí, ðàçîì 
115600 ãðí.
Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ñïèñàíî çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ
¹ 408 Ìåòàëîçáóòó  33600 ãðí, äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì  40000 ãðí, ðàçîì  73600 ãðí.
Âèìîãè ¹ 456480. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó â öåõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ïðîäóêö³¿: ïðîâ³ä ì³äíèé 750 êã çà ö³íîþ 40 ãðí çà 1 êã  30000 ãðí,
ñòàëü ëèñòîâà 13 ò çà ö³íîþ 1000 ãðí çà 1 ò  13000 ãðí, ì³äü êðóãëà 5200 êã çà ö³íîþ 12 ãðí çà 1 êã  62400 ãðí, ðåëå ÷àñó 280 øò. çà
ö³íîþ 150 ãðí çà 1 øò.  42000 ãðí, ðàçîì  147400 ãðí.
Çàãàëüíèé ï³äñóìîê îïåðàö³é  1124800 ãðí.

Çàâäàííÿ 11.11.
1. Â³äêðèòè ñõåìè ñèíòåòè÷íèõ ³ àíàë³òè÷íèõ ðàõóíê³â òà çàïèñàòè
â íèõ ïî÷àòêîâ³ çàëèøêè.
2. Çàïèñàòè êîæíó îïåðàö³þ ïîñë³äîâíî â ðåºñòðàö³éíèé æóðíàë ³
ñõåìè ñèíòåòè÷íèõ òà àíàë³òè÷íèõ ðàõóíê³â.
3. Ñêëàñòè îáîðîòí³ â³äîìîñò³ çà ñèíòåòè÷íèìè òà àíàë³òè÷íèìè
ðàõóíêàìè, çâ³ðèòè ï³äñóìêîâ³ äàí³ ³ ñêëàñòè áàëàíñ íà ê³íåöü
ì³ñÿöÿ.
Âèõ³äí³ äàí³
Îñíîâí³ çàñîáè  3528000 ãðí, ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè  92630 ãðí,
êàñà  30 ãðí, ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó  310000 ãðí, ðîçðàõóíêè
ç ï³äçâ³òíèìè îñîáàìè  20 ãðí, ñòàòóòíèé êàï³òàë  3726400 ãðí, ðîçðàõóíêè ç îïëàòè ïðàö³  83500 ãðí, ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè  138000 ãðí, îñíîâíå âèðîáíèöòâî  8020 ãðí, ïàëèâî  9200 ãðí,
áàëàíñ  3947900 ãðí.
Çàëèøêè çà ðàõóíêîì Ñèðîâèíà ³ ìàòåð³àëè
Íàéìåíóâàííÿ
ìàòåð³àëó

Îäèíèöÿ

Îáë³êîâà
ö³íà, ãðí.

Ê³ëüê³ñòü

Ñóìà, ãðí.

Ïðóòêè ëàòóíí³

êã

10

4200

42000

Ì³äü ëèñòîâà

êã

11

3100

34100

Ñòàëü êðóãëà

ò

900

Áîëòè ñòàëåâ³

êã

3

10,7
2300
Ðàçîì

9630
6900
92630

Çàëèøêè çà ðàõóíêîì Ïàëèâî
Íàéìåíóâàííÿ
ìàòåð³àëó

Îäèíèöÿ

Îáë³êîâà
ö³íà, ãðí.

Ê³ëüê³ñòü

Ñóìà, ãðí.

Âóã³ëëÿ êàìÿíå

ò

200

26

5200

Ìàçóò

ò

250

16

4000

Ðàçîì

9200

Çàëèøêè çà ðàõóíêîì Ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè: ï³äïðèºìñòâî Âèðîáíèê  21000 ãðí, çàâîä Àíàëîã  117000 ãðí.
Çàëèøêè çà ðàõóíêîì Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè îñîáàìè: åêñïåäèòîð Âîâê Î. Ñ.  20 ãðí.
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Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè çàâîäó Ïðèëàä
1. Ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 79. Çà ÷åêîì íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè  350 ãðí.
2. Âèäàòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 113. Åêñïåäèòîðó Âîâêó Î. Ñ. ï³ä
çâ³ò íà ãîñïîäàðñüê³ ïîòðåáè  150 ãðí.
3. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ïåðåðàõîâàíî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìñòâó Âèðîáíèê  21000 ãðí, çàâîäó
Àíàëîã  117000 ãðí, ðàçîì  138000 ãðí.
4. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 229, 230. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ï³äïðèºìñòâà Âèðîáíèê çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 809: ïðóòêè ëàòóíí³
3600 êã çà ö³íîþ 10 ãðí çà 1 êã  36000 ãðí, ì³äü ëèñòîâà 2950 êã
çà ö³íîþ 11 ãðí çà 1 êã  32450 ãðí, ðàçîì  68450 ãðí.
5. Âèìîãè ¹ 515525. Â³äïóùåí³ ç³ ñêëàäó â öåõ äëÿ âèãîòîâëåííÿ
ïðîäóêö³¿: ì³äü ëèñòîâà 2700 êã çà ö³íîþ 11 ãðí çà 1 êã  29700 ãðí,
ñòàëü êðóãëà 11,2 ò çà ö³íîþ 900 ãðí çà 1 ò  10080 ãðí, áîëòè ñòàëåâ³ 1400 êã çà ö³íîþ 3 ãðí çà 1 êã  4200 ãðí, âóã³ëëÿ êàìÿíå 20 ò
çà ö³íîþ 200 ãðí çà 1 ò  4000 ãðí, ìàçóò 15 ò çà ö³íîþ 250 ãðí çà
1 ò  3750 ãðí, ðàçîì  51730 ãðí.
6. Âèäàòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 114. Åêñïåäèòîðó Ñîáêî Ñ. Â. ï³ä
çâ³ò íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè  200 ãðí.
7. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 231234. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä çàâîäó
Àíàëîã çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 414: ñòàëü êðóãëà 12,3 ò çà ö³íîþ 900 ãðí çà 1 ò  11070 ãðí, áîëòè ñòàëåâ³ 3800 êã çà ö³íîþ
3 ãðí çà 1 êã  11400 ãðí, âóã³ëëÿ êàìÿíå 50 ò çà ö³íîþ 200 ãðí çà
1 ò  10000 ãðí, ïðóòêè ëàòóíí³ 4100 êã çà ö³íîþ 10 ãðí çà 1 êã 
41000 ãðí, ðàçîì  73470 ãðí.
8. Àâàíñîâèé çâ³ò ¹ 17 Âîâêà Î. Ñ. Âèòðàòè íà âèðîáíèöòâî 
180 ãðí.
9. Âèäàòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 115. Åêñïåäèòîðó Âîâêó Î. Ñ. ïåðåâèòðàòà çà àâàíñîâèì çâ³òîì ¹ 17  10 ãðí.
10. Àêò ¹ 13. Ïðèéíÿòî áåç îïëàòè â³ä çàâîäó Êàë³áð òîêàðí³ âåðñòàòè  42000 ãðí.
11. Âèìîãè ¹ 526538. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó íà âèðîáíèöòâî: ïðóòêè
ëàòóíí³ 3900 êã çà ö³íîþ 10 ãðí çà 1 êã  39000 ãðí, ì³äü ëèñòîâà
2450 êã çà ö³íîþ 11 ãðí çà 1 êã  26950 ãðí, ñòàëü êðóãëà 11,8 ò çà
ö³íîþ 900 ãðí çà 1 ò  10620 ãðí, áîëòè ñòàëåâ³ 1600 êã çà ö³íîþ
3 ãðí çà 1 êã  4800 ãðí, âóã³ëëÿ êàìÿíå 22 ò çà ö³íîþ 200 ãðí çà
1 ò  4400 ãðí, ìàçóò 12 ò çà ö³íîþ 250 ãðí çà 1 ò  3000 ãðí, ðàçîì  88770 ãðí.
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12. Ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 80. Îäåðæàíî çà ÷åêîì íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè  300 ãðí, íà çàðîá³òíó ïëàòó  83500 ãðí, ðàçîì  83800 ãðí.
13. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò áàíêó  129000 ãðí.
14. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 235237. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä çàâîäó
Àíàëîã çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 431: ì³äü ëèñòîâà 15000 êã çà
ö³íîþ 11 ãðí çà 1 êã  16500 ãðí, ñòàëü êðóãëà 13,3 ò çà ö³íîþ
900 ãðí çà 1 ò  11970 ãðí, ìàçóò 30 ò çà ö³íîþ 250 ãðí çà 1 ò 
7500 ãðí, ðàçîì  35970 ãðí.
15. Âèäàòêîâ³ êàñîâ³ îðäåðè ¹ 116, 117. Âèäàíî çà â³äîì³ñòþ çàðîá³òíó ïëàòó çà âåðåñåíü  83500 ãðí, Ïåòðåíêó Ï. Â. ï³ä çâ³ò íà ãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè  300 ãðí, ðàçîì  83800 ãðí.
16. Âèìîãè ¹ 539556. Â³äïóùåíî íà âèðîáíèöòâî: ïðóòêè ëàòóíí³
4200 êã çà ö³íîþ 10 ãðí çà 1 êã  42000 ãðí, áîëòè ñòàëåâ³ 1200 êã
çà ö³íîþ 3 ãðí çà 1 êã  3600 ãðí, âóã³ëëÿ êàìÿíå 18 ò çà ö³íîþ
200 ãðí çà 1 ò  3600 ãðí, ðàçîì  49200 ãðí.
17. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ñïèñàíî çà ïëàò³æíèìè âèìîãàìè:
¹ 809 ï³äïðèºìñòâà Âèðîáíèê  68450 ãðí, ¹ 414 çàâîäó
Àíàëîã  73470 ãðí, äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì  63000 ãðí, ðàçîì  204920 ãðí.
18. Àâàíñîâèé çâ³ò ¹ 18 Ñîáêî Ñ. Â. Âèòðà÷åíî íà âèðîáíèöòâî 
170 ãðí.
19. Ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 81. Â³ä Ñîáêî Ñ. Â. çàëèøîê ï³äçâ³òíèõ ñóì  30 ãðí.
20. Íàêëàäí³ ¹ 21, 22. Íàä³éøëè íà ñêëàä ³ç öåõó íå âèêîðèñòàí³ ó âèðîáíèöòâ³: ïðóòêè ëàòóíí³ 10 êã çà ö³íîþ 10 ãðí çà 1 êã  100 ãðí,
áîëòè ñòàëåâ³ 60 êã çà ö³íîþ 3 ãðí çà 1 êã  180 ãðí, ðàçîì 
280 ãðí.
Çàãàëüíèé ï³äñóìîê îïåðàö³é  1050480 ãðí.

11.6. Ïîáóäîâà îáë³êó îïåðàö³é çà îñíîâíèìè
ãîñïîäàðñüêèìè ïðîöåñàìè
Çàâäàííÿ (çàãàëüíå).
1. Â³äêðèòè ñõåìè ñèíòåòè÷íèõ òà àíàë³òè÷íèõ ðàõóíê³â ³ çàïèñàòè â
íèõ ïî÷àòêîâ³ çàëèøêè.
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2. Çàïèñàòè îïåðàö³¿ ïîñë³äîâíî â ðåºñòðàö³éíèé æóðíàë ³ ñõåìè
ñèíòåòè÷íèõ ðîçðàõóíê³â; ñêëàñòè çà íèìè îáîðîòí³ â³äîìîñò³
³ áàëàíñ.
Çàâäàííÿ 11.12. Ñêëàäàºìî áàëàíñ.
Áàëàíñ øâåéíî¿ ôàáðèêè Âîëîäàðêà íà 1 ëþòîãî
Àêòèâ
Ñòàòòÿ áàëàíñó
Îñíîâí³ çàñîáè
Ñèðîâèíà òà ìàòåð³àëè

Ïàñèâ
Ñóìà, ãðí.
3471350
237500

Âèðîáíèöòâî
Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ

42600
28300

Ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó

43400

Ðîçðàõóíêè ç ï³äçâ³òíèìè
îñîáàìè
Ðàçîì

650
3823800

Ñòàòòÿ áàëàíñó

Ñóìà, ãðí.

Ñòàòóòíèé êàï³òàë

3756800

Ïðèáóòîê

43600

Êîðîòêîñòðîêîâèé êðåäèò
áàíêó
Ðîçðàõóíêè çà ïîäàòêàìè

23000
400

Ðàçîì

3823800

Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè ôàáðèêè çà ëþòèé
1. Âèìîãè ¹ 7690. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó íà âèðîáíèöòâî ìàòåð³àëè  164800 ãðí.
2. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 3947. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä çàâîäó Àíàëîã çà ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 319 ìàòåð³àëè  148700 ãðí.
3. Àâàíñîâèé çâ³ò ¹ 7 Áðîâêà Ï. Ï. Íà âèòðàòè ç â³äâàíòàæåííÿ ïîêóïöÿì ïðîäóêö³¿  410 ãðí, íà äîñòàâêó ìàòåð³àë³â, ùî íàä³éøëè
íà ñêëàä,  240 ãðí, ðàçîì  650 ãðí.
4. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 271 ÀÒÏ-2 çà ïåðåâåçåííÿ: ìàòåð³àë³â, ùî íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â,  760 ãðí, â³äâàíòàæåíî¿ ïîêóïöÿì ïðîäóêö³¿  980 ãðí, ðàçîì  1740 ãðí.
5. Â³äîìîñò³ ¹ 917. Íàðàõîâàíî çàðîá³òíó ïëàòó âèðîáíè÷èì ðîá³òíèêàì çà ëþòèé  98870 ãðí, óòðèìàíî ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïîäàòêè äëÿ âíåñåííÿ äî áþäæåòó  5000 ãðí.
6. Íàêëàäí³ ¹ 5462. Íàä³éøëè ç öåõó íà ñêëàä íå âèêîðèñòàí³ ó âèðîáíèöòâ³ ìàòåð³àëè  1800 ãðí.
7. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 307. Åíåðãîçáóòó çà âèêîðèñòàíó íà âèðîáíèöòâ³ åëåêòðîåíåðã³þ  5900 ãðí.
8. Íàêëàäí³ ¹ 5462. Íàä³éøëà íà ñêëàä ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ çà ôàêòè÷íîþ ñîá³âàðò³ñòþ (ðîçðàõóâàòè ñóìó ç óðàõóâàííÿì çàëèøêó
íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ  30000 ãðí).
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9. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Ñïèñàíî äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà êîðîòêîñòðîêîâèì êðåäèòîì áàíêó  23000 ãðí; ñïëà÷åí³
ïëàò³æí³ âèìîãè ïîñòà÷àëüíèê³â: ¹ 319 çàâîäó Àíàëîã çà ìàòåð³àëè  148700 ãðí, ¹ 271 ÀÒÏ-2 çà ïåðåâåçåííÿ  1740 ãðí, ïåðåðàõîâàíî â áþäæåò çà ïëàò³æíèì äîðó÷åííÿì ¹ 75 ïîäàòêè,
óòðèìàí³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè,  4900 ãðí, ðàçîì  178340 ãðí.
10. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî â³ä ïîêóïö³â çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ  28600 ãðí.
11. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ôàêòè÷íà ñîá³âàðò³ñòü îïëà÷åíî¿ ïîêóïöÿìè
ïðîäóêö³¿  269000 ãðí.
12. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ñïèñóºòüñÿ ðåçóëüòàò â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿
çà ëþòèé (ñóìó âèçíà÷èòè çà äàíèìè ïîòî÷íîãî îáë³êó).
Çàâäàííÿ 11.13. Çàëèøêè çà ñèíòåòè÷íèìè ðàõóíêàìè çàâîäó Àíàëîã íà 1 áåðåçíÿ (ãðí.): îñíîâí³ çàñîáè  3462800, ñèðîâèíà òà ìàòåð³àëè  265900, âèðîáíèöòâî  36500, ïîòî÷íèé ðàõóíîê ó áàíêó 
41050, ðîçðàõóíêè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè  47050, ñòàòóòíèé êàï³òàë 
3808620, ïðèáóòîê  24910, äîäàòêîâèé êàï³òàë  35800, ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ  95300, ðîçðàõóíêè çà ïîäàòêàìè  5170, ïàëèâî  20000;
áàëàíñ  3921550.
Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè çàâîäó çà áåðåçåíü
1. Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 114, 115. Ïðèéíÿò³ íà ñêëàä çà ïëàò³æíîþ
âèìîãîþ ¹ 339 ï³äïðèºìñòâà Ôîðòóíà: ìàòåð³àëè  162750 ãðí,
ïàëèâî  18410 ãðí, ðàçîì  181160 ãðí.
2. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî â³ä ïîêóïö³â çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ  286220 ãðí.
3. Àêò ¹ 28. Íàä³éøëè áåçêîøòîâíî â³ä çàâîäó Ñâ³òàíîê ìåòàëîîáðîáí³ âåðñòàòè  93500 ãðí.
4. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 355 Ì³ñüêâîäîêàíàëó çà âèêîðèñòàíó ó âèðîáíèöòâ³ âîäó  15200 ãðí.
5. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 217 ÀÒÏ-4 çà ïåðåâåçåííÿ îäåðæàíèõ ìàòåð³àë³â  1410 ãðí, ïàëèâà  380 ãðí, â³äâàíòàæåíî¿ ïîêóïöÿì
ïðîäóêö³¿  540 ãðí, ðàçîì  2330 ãðí.
6. Â³äîìîñò³ ¹ 1928. Íàðàõîâàíî ðîá³òíèêàì âèðîáíèöòâ çàðîá³òíó ïëàòó çà áåðåçåíü  72970 ãðí.
7. Â³äîìîñò³ ¹ 1928. Óòðèìàí³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïîäàòêè äëÿ çàðàõóâàííÿ äî áþäæåòó  5950 ãðí.
8. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 1211 æèòëîâîãî óïðàâë³ííÿ çà îðåíäó ï³äñîáíîãî ïðèì³ùåííÿ øòàìïóâàëüíîãî öåõó  3820 ãðí.
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9. Âèìîãè ¹ 135152. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó íà âèðîáíèöòâî: ìàòåð³àëè  173090 ãðí, ïàëèâî  13420 ãðí, äëÿ ïàêóâàííÿ â³äâàíòàæåíî¿ ïðîäóêö³¿ ìàòåð³àë³â  1270 ãðí, ðàçîì  187780 ãðí.
10. Íàêëàäí³ ¹ 171187. Çäàíî íà ñêëàä âèïóùåíó ç âèðîáíèöòâà ãîòîâó ïðîäóêö³þ (ñóìó âèçíà÷èòè ç óðàõóâàííÿì çàëèøêó íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ  25000 ãðí).
11. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Îïëà÷åíî ïëàò³æí³ âèìîãè ïîñòà÷àëüíèê³â çà ìàòåð³àëè  228210 ãðí, ïåðåðàõîâàíî äî áþäæåòó óòðèìàí³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïîäàòêè  5170 ãðí, ðàçîì 
233380 ãðí.
12. Ïðèáóòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 112. Çà ÷åêîì íà ñëóæáîâå â³äðÿäæåííÿ  6350 ãðí.
13. Âèäàòêîâèé êàñîâèé îðäåð ¹ 220. Âèäàíî ï³ä çâ³ò íà âèòðàòè çà
ñëóæáîâèìè â³äðÿäæåííÿìè  6350 ãðí.
14. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ñïèñóºòüñÿ ôàêòè÷íà ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿  273200 ãðí.
15. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ñïèñóþòüñÿ ðåçóëüòàòè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ çà áåðåçåíü (ñóìó âèçíà÷èòè çà äàíèìè ïîòî÷íîãî îáë³êó).
Çàâäàííÿ 11.14. Çàëèøêè íà 1 êâ³òíÿ çà ðàõóíêàìè ìåáëåâîãî êîìá³íàòó (ãðí.): 10  3700000, 201  180000, 23  50000, 26  80000,
311  10000, 631  70900, 40  3856000, 791  93100; áàëàíñ 
4020000.
Çàëèøêè çà ðàõóíêîì 23 Âèðîáíèöòâî: âèðîáíèöòâî ñòîë³â
ïèñüìîâèõ  20000 ãðí, øàô êíèæêîâèõ  30000 ãðí, ðàçîì 
50000 ãðí.

1.
2.
3.
4.
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Âèïèñêà ç äîêóìåíò³â çà îïåðàö³ÿìè
ìåáëåâîãî êîìá³íàòó çà êâ³òåíü
Ïðèáóòêîâ³ îðäåðè ¹ 7580. Íàä³éøëè íà ñêëàä â³ä Ë³ñîçáóòó çà
ïëàò³æíîþ âèìîãîþ ¹ 141 ïèëîìàòåð³àëè  300000 ãðí.
Âèìîãè ¹ 164170. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó ïèëîìàòåð³àëè äëÿ âèãîòîâëåííÿ: ñòîë³â ïèñüìîâèõ  120000 ãðí, øàô êíèæêîâèõ 
130000 ãðí, ðàçîì  250000 ãðí.
Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 306 ÀÒÏ-4 çà ïåðåâåçåííÿ: ïèëîìàòåð³àë³â,
ùî íàä³éøëè íà ñêëàä,  2000 ãðí, â³äâàíòàæåíî¿ ïîêóïöÿì ïðîäóêö³¿  3000 ãðí, ðàçîì  5000 ãðí.
Â³äîìîñò³ ¹ 3341. Íà çàðîá³òíó ïëàòó ðîá³òíèêàì çà âèãîòîâëåííÿ: ñòîë³â ïèñüìîâèõ  53500 ãðí, øàô êíèæêîâèõ  74900 ãðí,
ðàçîì  128400 ãðí.

5. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî âèðó÷êó (äîõ³ä) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿  270000 ãðí.
6. Âèìîãè ¹ 171180. Â³äïóùåíî ç³ ñêëàäó ôàíåðó äëÿ îçäîáëåííÿ:
ñòîë³â ïèñüìîâèõ  6500 ãðí, øàô êíèæêîâèõ  16100 ãðí, ðàçîì  22600 ãðí.
7. Íàêëàäíà ¹ 13. Çäàíî íà ñêëàä íå âèêîðèñòàí³ ó âèðîáíèöòâ³
øàô êíèæêîâèõ ìàòåð³àëè  1000 ãðí.
8. Íàêëàäí³ ¹ 4460. Íàä³éøëè ç öåõó íà ñêëàä ãîòîâ³ âèðîáè: ñòîëè
ïèñüìîâ³  500 øò., øàôè êíèæêîâ³  400 øò. (âèçíà÷èòè ¿õ ôàêòè÷íó ñîá³âàðò³ñòü, ÿêùî â³äîìî, ùî çàëèøîê íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà íà ê³íåöü ì³ñÿöÿ áóâ ò³ëüêè äëÿ øàô êíèæêîâõ 
20000 ãðí).
9. Âèïèñêà ç ïîòî÷íîãî ðàõóíêà. Çàðàõîâàíî â³ä ïîêóïö³â çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ  280000 ãðí, îïëà÷åíî ïëàò³æí³ âèìîãè:
¹ 141 Ë³ñîçáóòó  30000 ãðí, ¹ 306 ÀÒÏ-4  5000 ãðí, ³íøèõ
ïîñòà÷àëüíèê³â  70900 ãðí, ðàçîì  375900 ãðí.
10. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ 
500000 ãðí.
11. Ïëàò³æíà âèìîãà ¹ 323 ÀÒÏ-4 çà ïåðåâåçåííÿ ïðîäóêö³¿, â³äâàíòàæåíî¿ ïîêóïöÿì,  2500 ãðí.
12. Äîâ³äêà áóõãàëòåð³¿. Ñïèñóþòüñÿ ðåçóëüòàòè â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ çà êâ³òåíü (ñóìó âèçíà÷èòè çà äàíèìè ïîòî÷íîãî îáë³êó).
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Äîäàòêè
Äîäàòîê 1
Çàêîí Óêðà¿íè
Ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê
òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³
â³ä 16 ëèïíÿ 1999 ð. ¹ 996-Õ²V
Öåé Çàêîí âèçíà÷àº ïðàâîâ³ çàñàäè ðåãóëþâàííÿ, îðãàí³çàö³¿, âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ â Óêðà¿í³.
Ðîçä³ë I. Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Ñòàòòÿ 1. Âèçíà÷åííÿ òåðì³í³â
Äëÿ ö³ëåé öüîãî Çàêîíó òåðì³íè âæèâàþòüñÿ â òàêîìó çíà÷åíí³:
 àêòèâè  ðåñóðñè, êîíòðîëüîâàí³ ï³äïðèºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ ìèíóëèõ
ïîä³é, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäå äî îòðèìàííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó ìàéáóòíüîìó;
 áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê  ïðîöåñ âèÿâëåííÿ, âèì³ðþâàííÿ, ðåºñòðàö³¿, íàêîïè÷åííÿ, óçàãàëüíåííÿ, çáåð³ãàííÿ òà ïåðåäàâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çîâí³øí³ì òà âíóòð³øí³ì êîðèñòóâà÷àì äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü;
 âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèé (óïðàâë³íñüêèé) îáë³ê  ñèñòåìà îáðîáêè òà
ï³äãîòîâêè ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà äëÿ âíóòð³øí³õ êîðèñòóâà÷³â ó ïðîöåñ³ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì;
 ãîñïîäàðñüêà îïåðàö³ÿ  ä³ÿ àáî ïîä³ÿ, ÿêà âèêëèêàº çì³íè ó ñòðóêòóð³ àêòèâ³â òà çîáîâÿçàíü, âëàñíîìó êàï³òàë³ ï³äïðèºìñòâà;
 çîáîâÿçàííÿ  çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ùî âèíèêëà âíàñë³äîê ìèíóëèõ ïîä³é ³ ïîãàøåííÿ ÿêî¿ â ìàéáóòíüîìó, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäå äî
çìåíøåííÿ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà, ùî âò³ëþþòü â ñîá³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè;
 êîíñîë³äîâàíà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü  ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü, ÿêà â³äîáðàæàº ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå, ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà ðóõ ãðîøîâèõ
êîøò³â þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ¿¿ äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ ÿê ºäèíî¿ åêîíîì³÷íî¿ îäèíèö³;
 íàö³îíàëüíå ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó  íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò, çàòâåðäæåíèé Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, ùî
âèçíà÷àº ïðèíöèïè òà ìåòîäè âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ùî íå ñóïåðå÷àòü ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòàì;
 îáë³êîâà ïîë³òèêà  ñóêóïí³ñòü ïðèíöèï³â, ìåòîä³â ³ ïðîöåäóð, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äëÿ ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³;
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 ïåðâèííèé äîêóìåíò  äîêóìåíò, ÿêèé ì³ñòèòü â³äîìîñò³ ïðî ãîñïîäàðñüêó îïåðàö³þ òà ï³äòâåðäæóº ¿¿ çä³éñíåííÿ;
 ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü  áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ
ïðî ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå, ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà çà çâ³òíèé ïåð³îä;
 êîðèñòóâà÷³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ (äàë³  êîðèñòóâà÷³)  ô³çè÷í³ àáî
þðèäè÷í³ îñîáè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
Ñòàòòÿ 2. Ñôåðà ä³¿ Çàêîíó
1. Öåé Çàêîí ïîøèðþºòüñÿ íà âñ³õ þðèäè÷íèõ îñ³á, ñòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî
äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, íåçàëåæíî â³ä ¿õ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ ôîðì
³ ôîðì âëàñíîñò³, à òàêîæ íà ïðåäñòàâíèöòâà ³íîçåìíèõ ñóáºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (äàë³  ï³äïðèºìñòâà), ÿê³ çîáîâÿçàí³ âåñòè áóõãàëòåðñüêèé
îáë³ê òà ïîäàâàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì.
2. Ñóáºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà çâ³ëüíåíî â³ä îáîâÿçêîâîãî îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, íå âåäóòü áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ íå ïîäàþòü ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
3. Ñóáºêòè ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà íàäàíî äîçâ³ë íà âåäåííÿ ñïðîùåíîãî îáë³êó äîõîä³â ³ âèòðàò, âåäóòü
áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ïîäàþòü ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî ñïðîùåíó ñèñòåìó îáë³êó ³ çâ³òíîñò³.
Ñòàòòÿ 3. Ìåòà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
1. Ìåòîþ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ º íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïîâíî¿, ïðàâäèâî¿ òà
íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå, ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà
ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà.
2. Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê º îáîâÿçêîâèì âèäîì îáë³êó, ÿêèé âåäåòüñÿ
ï³äïðèºìñòâîì. Ô³íàíñîâà, ïîäàòêîâà, ñòàòèñòè÷íà òà ³íø³ âèäè çâ³òíîñò³, ùî
âèêîðèñòîâóþòü ãðîøîâèé âèì³ðíèê, ãðóíòóþòüñÿ íà äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó.
Ñòàòòÿ 4. Îñíîâí³ ïðèíöèïè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ãðóíòóþòüñÿ íà òàêèõ îñíîâíèõ ïðèíöèïàõ:
 îáà÷í³ñòü  çàñòîñóâàííÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó ìåòîä³â îö³íêè, ÿê³
ïîâèíí³ çàïîá³ãàòè çàíèæåííþ îö³íêè çîáîâÿçàíü òà âèòðàò ³ çàâèùåííþ îö³íêè àêòèâ³â ³ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâà;
 ïîâíå âèñâ³òëåííÿ  ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà ì³ñòèòè âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷í³ òà ïîòåíö³éí³ íàñë³äêè ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é òà
ïîä³é, çäàòíèõ âïëèíóòè íà ð³øåííÿ, ùî ïðèéìàþòüñÿ íà ¿¿ îñíîâ³;
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 àâòîíîìí³ñòü  êîæíå ï³äïðèºìñòâî ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê þðèäè÷íà îñîáà,
â³äîêðåìëåíà â³ä ¿¿ âëàñíèê³â, ó çâÿçêó ç ÷èì îñîáèñòå ìàéíî òà çîáîâÿçàííÿ âëàñíèê³â íå ïîâèíí³ â³äîáðàæàòèñÿ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³
ï³äïðèºìñòâà;
 ïîñë³äîâí³ñòü  ïîñò³éíå (³ç ðîêó â ð³ê) çàñòîñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâîì
îáðàíî¿ îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè. Çì³íà îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ìîæëèâà ëèøå ó
âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ íàö³îíàëüíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè)
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ³ ïîâèííà áóòè îáãðóíòîâàíà òà ðîçêðèòà ó
ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³;
 áåçïåðåðâí³ñòü  îö³íêà àêòèâ³â òà çîáîâÿçàíü ï³äïðèºìñòâà, ÿêà çä³éñíþºòüñÿ âèõîäÿ÷è ç ïðèïóùåííÿ, ùî éîãî ä³ÿëüí³ñòü òðèâàòèìå äàë³;
 íàðàõóâàííÿ òà â³äïîâ³äí³ñòü äîõîä³â ³ âèòðàò  äëÿ âèçíà÷åííÿ ô³íàíñîâîãî ðåçóëüòàòó çâ³òíîãî ïåð³îäó íåîáõ³äíî ïîð³âíÿòè äîõîäè çâ³òíîãî ïåð³îäó ç âèòðàòàìè, ùî áóëè çä³éñíåí³ äëÿ îòðèìàííÿ öèõ äîõîä³â.
Ïðè öüîìó äîõîäè ³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó
òà ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ â ìîìåíò ¿õ âèíèêíåííÿ, íåçàëåæíî â³ä äàòè íàäõîäæåííÿ àáî ñïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â;
 ïðåâàëþâàííÿ ñóòíîñò³ íàä ôîðìîþ  îïåðàö³¿ îáë³êîâóþòüñÿ â³äïîâ³äíî
äî ¿õ ñóòíîñò³, à íå ëèøå âèõîäÿ÷è ç þðèäè÷íî¿ ôîðìè;
 ³ñòîðè÷íà (ôàêòè÷íà) ñîá³âàðò³ñòü  ïð³îðèòåòíîþ º îö³íêà àêòèâ³â
ï³äïðèºìñòâà âèõîäÿ÷è ç âèòðàò íà ¿õ âèðîáíèöòâî òà ïðèäáàííÿ;
 ºäèíèé ãðîøîâèé âèì³ðíèê  âèì³ðþâàííÿ òà óçàãàëüíåííÿ âñ³õ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ï³äïðèºìñòâà ó éîãî ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ â ºäèí³é ãðîøîâ³é îäèíèö³;
 ïåð³îäè÷í³ñòü  ìîæëèâ³ñòü ðîçïîä³ëó ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà ïåâí³
ïåð³îäè ÷àñó ç ìåòîþ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
Ñòàòòÿ 5. Âàëþòà áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
Ï³äïðèºìñòâà âåäóòü áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ ñêëàäàþòü ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ó ãðîøîâ³é îäèíèö³ Óêðà¿íè.
Ðîçä³ë II. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
Ñòàòòÿ 6. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ â Óêðà¿í³
1. Äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ â
Óêðà¿í³ çä³éñíþºòüñÿ ç ìåòîþ:
 ñòâîðåííÿ ºäèíèõ ïðàâèë âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ
ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ÿê³ º îáîâÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ òà ãàðàíòóþòü ³ çàõèùàþòü ³íòåðåñè êîðèñòóâà÷³â;
 óäîñêîíàëåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
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2. Ðåãóëþâàííÿ ïèòàíü ìåòîäîëîã³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ çä³éñíþºòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè, ÿêå çàòâåðäæóº íàö³îíàëüí³ ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòè) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ³íø³ íîðìàòèâíîïðàâîâ³ àêòè ùîäî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³.
3. Ïîðÿäîê âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ â áàíêàõ âñòàíîâëþºòüñÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî
äî öüîãî Çàêîíó òà íàö³îíàëüíèõ ïîëîæåíü (ñòàíäàðò³â) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.
4. Ïîðÿäîê âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ ïðî âèêîíàííÿ áþäæåò³â ³ ãîñïðîçðàõóíêîâèõ îïåðàö³é áþäæåòíèõ
óñòàíîâ âñòàíîâëþºòüñÿ Äåðæàâíèì êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî äî
çàêîíîäàâñòâà.
5. Ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â ìåæàõ ñâîº¿
êîìïåòåíö³¿ â³äïîâ³äíî äî ãàëóçåâèõ îñîáëèâîñòåé ðîçðîáëÿþòü íà áàç³ íàö³îíàëüíèõ ïîëîæåíü (ñòàíäàðò³â) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ¿õ çàñòîñóâàííÿ.
6. Ìåòîäîëîã³÷íà ðàäà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ä³º íà îñíîâ³ Ïîëîæåííÿ
ïðî Ìåòîäîëîã³÷íó ðàäó ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ïîëîæåííÿ ïðî Ìåòîäîëîã³÷íó ðàäó ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðäæóþòüñÿ ì³í³ñòðîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.
Ñòàòòÿ 7. Ìåòîäîëîã³÷íà ðàäà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
1. Ìåòîäîëîã³÷íà ðàäà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ä³º ÿê äîðàä÷èé îðãàí
ïðè Ì³í³ñòåðñòâ³ ô³íàíñ³â Óêðà¿íè ç ìåòîþ:
 îðãàí³çàö³¿ ðîçðîáêè òà ðîçãëÿäó ïðîåêò³â íàö³îíàëüíèõ ïîëîæåíü
(ñòàíäàðò³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
ùîäî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³);
 óäîñêîíàëåííÿ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ³ ìåòîä³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó â
Óêðà¿í³;
 ìåòîäîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíî¿ òåõíîëîã³¿ çáèðàííÿ òà îáðîáêè îáë³êîâî-åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿;
 ðîçðîáêè ðåêîìåíäàö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè,
ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ áóõãàëòåð³â.
2. Ìåòîäîëîã³÷íà ðàäà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó óòâîðþºòüñÿ ç âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ íàóêîâö³â, ñïåö³àë³ñò³â ì³í³ñòåðñòâ òà ³íøèõ öåíòðàëüíèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ï³äïðèºìñòâ, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, áóõãàëòåð³â òà àóäèòîð³â Óêðà¿íè.
3. Ìåòîäîëîã³÷íà ðàäà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ä³º íà îñíîâ³ Ïîëîæåííÿ
ïðî Ìåòîäîëîã³÷íó ðàäó ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Ïîëîæåííÿ ïðî Ìåòîäîëîã³÷íó ðàäó ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä çàòâåðäæóþòüñÿ ì³í³ñòðîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.

109

Ðîçä³ë III. Îðãàí³çàö³ÿ òà âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ñòàòòÿ 8. Îðãàí³çàö³ÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâ³
1. Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê íà ï³äïðèºìñòâ³ âåäåòüñÿ áåçïåðåðâíî ç äíÿ ðåºñòðàö³¿ ï³äïðèºìñòâà äî éîãî ë³êâ³äàö³¿.
2. Ïèòàííÿ îðãàí³çàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ï³äïðèºìñòâ³ íàëåæàòü
äî êîìïåòåíö³¿ éîãî âëàñíèêà (âëàñíèê³â) àáî óïîâíîâàæåíîãî îðãàíó (ïîñàäîâî¿ îñîáè) â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â.
3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çàáåçïå÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ôàêò³â çä³éñíåííÿ âñ³õ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ó ïåðâèííèõ
äîêóìåíòàõ, çáåðåæåííÿ îáðîáëåíèõ äîêóìåíò³â, ðåºñòð³â ³ çâ³òíîñò³ ïðîòÿãîì
âñòàíîâëåíîãî òåðì³íó, àëå íå ìåíøå òðüîõ ðîê³â, íåñå âëàñíèê (âëàñíèêè)
àáî óïîâíîâàæåíèé îðãàí (ïîñàäîâà îñîáà), ÿêèé çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ï³äïðèºìñòâîì â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà òà óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â.
4. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî îáèðàº ôîðìè éîãî îðãàí³çàö³¿:
 ââåäåííÿ äî øòàòó ï³äïðèºìñòâà ïîñàäè áóõãàëòåðà àáî ñòâîðåííÿ áóõãàëòåðñüêî¿ ñëóæáè íà ÷îë³ ç ãîëîâíèì áóõãàëòåðîì;
 êîðèñòóâàííÿ ïîñëóãàìè ñïåö³àë³ñòà ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, çàðåºñòðîâàíîãî ÿê ï³äïðèºìåöü, ÿêèé çä³éñíþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
áåç ñòâîðåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè;
 âåäåííÿ íà äîãîâ³ðíèõ çàñàäàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó öåíòðàë³çîâàíîþ áóõãàëòåð³ºþ àáî àóäèòîðñüêîþ ô³ðìîþ;
 ñàìîñò³éíå âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ñêëàäàííÿ çâ³òíîñò³ áåçïîñåðåäíüî âëàñíèêîì àáî êåð³âíèêîì ï³äïðèºìñòâà. Öÿ ôîðìà îðãàí³çàö³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íå ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ íà ï³äïðèºìñòâàõ, çâ³òí³ñòü ÿêèõ ïîâèííà îïðèëþäíþâàòèñÿ.
5. Ï³äïðèºìñòâî ñàìîñò³éíî:
 âèçíà÷àº îáë³êîâó ïîë³òèêó ï³äïðèºìñòâà;
 îáèðàº ôîðìó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ÿê ïåâíó ñèñòåìó ðåºñòð³â îáë³êó, ïîðÿäêó ³ ñïîñîáó ðåºñòðàö³¿ òà óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿ â íèõ ç äîäåðæàííÿì ºäèíèõ çàñàä, âñòàíîâëåíèõ öèì Çàêîíîì, òà ç óðàõóâàííÿì
îñîáëèâîñòåé ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ òåõíîëîã³¿ îáðîáêè îáë³êîâèõ äàíèõ;
 ðîçðîáëÿº ñèñòåìó ³ ôîðìè âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêîãî (óïðàâë³íñüêîãî) îáë³êó, çâ³òíîñò³ ³ êîíòðîëþ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, âèçíà÷àº
ïðàâà ïðàö³âíèê³â íà ï³äïèñàííÿ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â;
 çàòâåðäæóº ïðàâèëà äîêóìåíòîîáîðîòó ³ òåõíîëîã³þ îáðîáêè îáë³êîâî¿
³íôîðìàö³¿, äîäàòêîâó ñèñòåìó ðàõóíê³â ³ ðåºñòð³â àíàë³òè÷íîãî îáë³êó;
 ìîæå âèä³ëÿòè íà îêðåìèé áàëàíñ ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òà
³íø³ âèîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ çîáîâÿçàí³ âåñòè áóõãàëòåðñüêèé
îáë³ê, ç íàñòóïíèì âêëþ÷åííÿì ¿õ ïîêàçíèê³â äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
ï³äïðèºìñòâà.
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6. Êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà çîáîâÿçàíèé ñòâîðèòè íåîáõ³äí³ óìîâè äëÿ
ïðàâèëüíîãî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, çàáåçïå÷èòè íåóõèëüíå âèêîíàííÿ âñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè, ñëóæáàìè òà ïðàö³âíèêàìè, ïðè÷åòíèìè äî áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ïðàâîì³ðíèõ âèìîã áóõãàëòåðà ùîäî äîòðèìàííÿ ïîðÿäêó îôîðìëåííÿ òà ïîäàííÿ äî îáë³êó ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â.
7. Ãîëîâíèé áóõãàëòåð àáî îñîáà, íà ÿêó ïîêëàäåíî âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ï³äïðèºìñòâà (äàë³  áóõãàëòåð):
 çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ íà ï³äïðèºìñòâ³ âñòàíîâëåíèõ ºäèíèõ ìåòîäîëîã³÷íèõ çàñàä áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ñêëàäàííÿ ³ ïîäàííÿ ó âñòàíîâëåí³ ñòðîêè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³;
 îðãàí³çóº êîíòðîëü çà â³äîáðàæåííÿì íà ðàõóíêàõ áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó âñ³õ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é;
 áåðå ó÷àñòü â îôîðìëåíí³ ìàòåð³àë³â, ïîâÿçàíèõ ç íåñòà÷åþ òà â³äøêîäóâàííÿì âòðàò â³ä íåñòà÷³, êðàä³æêè ³ ïñóâàííÿ àêòèâ³â ï³äïðèºìñòâà;
 çàáåçïå÷óº ïåðåâ³ðêó ñòàíó áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ó ô³ë³ÿõ, ïðåäñòàâíèöòâàõ, â³ää³ëåííÿõ òà ³íøèõ âèîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ëàõ ï³äïðèºìñòâà.
8. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ïîâÿçàíèõ ç ë³êâ³äàö³ºþ ï³äïðèºìñòâà, âêëþ÷àþ÷è îö³íêó ìàéíà ³ çîáîâÿçàíü
ï³äïðèºìñòâà òà ñêëàäàííÿ ë³êâ³äàö³éíîãî áàëàíñó ³ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³, ïîêëàäàºòüñÿ íà ë³êâ³äàö³éíó êîì³ñ³þ, ÿêà óòâîðþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà.
Ñòàòòÿ 9. Ïåðâèíí³ îáë³êîâ³ äîêóìåíòè
òà ðåºñòðè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
1. Ï³äñòàâîþ äëÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é º ïåðâèíí³ äîêóìåíòè, ÿê³ ô³êñóþòü ôàêòè çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é.
Ïåðâèíí³ äîêóìåíòè ïîâèíí³ áóòè ñêëàäåí³ ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿
îïåðàö³¿, à ÿêùî öå íåìîæëèâî  áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ. Äëÿ
êîíòðîëþ òà âïîðÿäêóâàííÿ îáðîáêè äàíèõ íà ï³äñòàâ³ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ìîæóòü ñêëàäàòèñÿ çâåäåí³ îáë³êîâ³ äîêóìåíòè.
2. Ïåðâèíí³ òà çâåäåí³ îáë³êîâ³ äîêóìåíòè ìîæóòü áóòè ñêëàäåí³ íà ïàïåðîâèõ àáî ìàøèííèõ íîñ³ÿõ ³ ïîâèíí³ ìàòè òàê³ îáîâÿçêîâ³ ðåêâ³çèòè:
 íàçâó äîêóìåíòà (ôîðìè); äàòó ³ ì³ñöå ñêëàäàííÿ; íàçâó ï³äïðèºìñòâà,
â³ä ³ìåí³ ÿêîãî ñêëàäåíî äîêóìåíò;
 çì³ñò òà îáñÿã ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿, îäèíèöþ âèì³ðó ãîñïîäàðñüêî¿
îïåðàö³¿;
 ïîñàäè îñ³á, â³äïîâ³äàëüíèõ çà çä³éñíåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿ ³ ïðàâèëüí³ñòü ¿¿ îôîðìëåííÿ;
 îñîáèñòèé ï³äïèñ àáî ³íø³ äàí³, ùî äàþòü çìîãó ³äåíòèô³êóâàòè îñîáó,
ÿêà áðàëà ó÷àñòü ó çä³éñíåíí³ ãîñïîäàðñüêî¿ îïåðàö³¿.
3. ²íôîðìàö³ÿ, ùî ì³ñòèòüñÿ ó ïðèéíÿòèõ äî îáë³êó ïåðâèííèõ äîêóìåíòàõ, ñèñòåìàòèçóºòüñÿ íà ðàõóíêàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó â ðåºñòðàõ
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ñèíòåòè÷íîãî òà àíàë³òè÷íîãî îáë³êó øëÿõîì ïîäâ³éíîãî çàïèñó ¿õ íà âçàºìîïîâÿçàíèõ ðàõóíêàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó. Îïåðàö³¿ â ³íîçåìí³é âàëþò³ â³äîáðàæàþòüñÿ òàêîæ ó âàëþò³ ðîçðàõóíê³â òà ïëàòåæ³â ïî êîæí³é ³íîçåìí³é
âàëþò³ îêðåìî.
Äàí³ àíàë³òè÷íèõ ðàõóíê³â ïîâèíí³ áóòè òîòîæí³ â³äïîâ³äíèì ðàõóíêàì
ñèíòåòè÷íîãî îáë³êó íà ïåðøå ÷èñëî êîæíîãî ì³ñÿöÿ.
4. Ðåºñòðè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ïîâèíí³ ìàòè íàçâó, ïåð³îä ðåºñòðàö³¿
ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, ïð³çâèùà ³ ï³äïèñè àáî ³íø³ äàí³, ùî äàþòü çìîãó
³äåíòèô³êóâàòè îñ³á, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ¿õ ñêëàäàíí³.
5. Ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ ïîâèíí³ áóòè â³äîáðàæåí³ â îáë³êîâèõ ðåºñòðàõ
ó òîìó çâ³òíîìó ïåð³îä³, â ÿêîìó âîíè áóëè çä³éñíåí³.
6. Ó ðàç³ ñêëàäàííÿ òà çáåð³ãàííÿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â ³ ðåºñòð³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà ìàøèííèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿ ï³äïðèºìñòâî çîáîâÿçàíå çà
ñâ³é ðàõóíîê âèãîòîâèòè ¿õ êîï³¿ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ íà âèìîãó ³íøèõ ó÷àñíèê³â ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é, à òàêîæ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â òà â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â ó ìåæàõ ¿õ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè.
7. Ï³äïðèºìñòâî âæèâàº âñ³õ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â äëÿ çàïîá³ãàííÿ íåñàíêö³îíîâàíîìó òà íåïîì³òíîìó âèïðàâëåííþ çàïèñ³â ó ïåðâèííèõ äîêóìåíòàõ
³ ðåºñòðàõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà çàáåçïå÷óº ¿õ íàëåæíå çáåð³ãàííÿ ïðîòÿãîì âñòàíîâëåíîãî ñòðîêó.
8. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñâîº÷àñíå ñêëàäàííÿ ïåðâèííèõ äîêóìåíò³â
³ ðåºñòð³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà íåäîñòîâ³ðí³ñòü â³äîáðàæåíèõ ó íèõ äàíèõ íåñóòü îñîáè, ÿê³ ñêëàëè òà ï³äïèñàëè ö³ äîêóìåíòè.
9. Ïåðâèíí³ äîêóìåíòè òà ðåºñòðè áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ìîæóòü áóòè
âèëó÷åí³ ó ï³äïðèºìñòâà ò³ëüêè çà ð³øåííÿì â³äïîâ³äíèõ îðãàí³â, ïðèéíÿòèì
ó ìåæàõ ¿õ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè. Ïîñàäîâà îñîáà ï³äïðèºìñòâà ìàº ïðàâî ó ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â, ÿê³ çä³éñíþþòü âèëó÷åííÿ,
çíÿòè êîï³¿ äîêóìåíò³â, ùî âèëó÷àþòüñÿ. Îáîâÿçêîâèì º ñêëàäàííÿ ðåºñòðó
äîêóìåíò³â, ùî âèëó÷àþòüñÿ, ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì.
Ñòàòòÿ 10. ²íâåíòàðèçàö³ÿ àêòèâ³â ³ çîáîâÿçàíü
1. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çîáîâÿçàí³ ïðîâîäèòè ³íâåíòàðèçàö³þ àêòèâ³â ³ çîáîâÿçàíü, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ïåðåâ³ðÿþòüñÿ ³ äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæóþòüñÿ ¿õ íàÿâí³ñòü, ñòàí ³ îö³íêà.
2. Îáºêòè ³ ïåð³îäè÷í³ñòü ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ âèçíà÷àþòüñÿ âëàñíèêîì (êåð³âíèêîì) ï³äïðèºìñòâà, êð³ì âèïàäê³â, êîëè ¿¿ ïðîâåäåííÿ º îáîâÿçêîâèì çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì.
Ðîçä³ë IV. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü
Ñòàòòÿ 11. Çàãàëüí³ âèìîãè äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
1. Íà îñíîâ³ äàíèõ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ï³äïðèºìñòâà çîáîâÿçàí³
ñêëàäàòè ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü. Ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ï³äïèñóþòü êåð³âíèê òà
áóõãàëòåð ï³äïðèºìñòâà.
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2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ï³äïðèºìñòâà (êð³ì áþäæåòíèõ óñòàíîâ, ïðåäñòàâíèöòâ ³íîçåìíèõ ñóáºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ñóáºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, âèçíàíèõ òàêèìè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà) âêëþ÷àº: áàëàíñ, çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè, çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, çâ³ò
ïðî âëàñíèé êàï³òàë ³ ïðèì³òêè äî çâ³ò³â.
3. Äëÿ ñóáºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà ³ ïðåäñòàâíèöòâ ³íîçåìíèõ ñóáºêò³â ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàö³îíàëüíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè)
âñòàíîâëþºòüñÿ ñêîðî÷åíà çà ïîêàçíèêàìè ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ó ñêëàä³ áàëàíñó ³ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
4. Ôîðìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâ (êð³ì áàíê³â) ³ ïîðÿäîê ¿õ çàïîâíåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç
Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè.
5. Ôîðìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ áàíê³â ³ ïîðÿäîê ¿õ çàïîâíåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ Íàö³îíàëüíèì áàíêîì Óêðà¿íè çà ïîãîäæåííÿì ç Äåðæàâíèì êîì³òåòîì ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè.
6. Ôîðìè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ, îðãàí³â Äåðæàâíîãî
êàçíà÷åéñòâà Óêðà¿íè ç âèêîíàííÿ áþäæåò³â óñ³õ ð³âí³â ³ êîøòîðèñ³â âèäàòê³â
òà ïîðÿäîê ¿õ çàïîâíåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ Äåðæàâíèì êàçíà÷åéñòâîì Óêðà¿íè.
Ñòàòòÿ 12. Êîíñîë³äîâàíà òà çâåäåíà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü
1. Ï³äïðèºìñòâà, ùî ìàþòü äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà, êð³ì ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â
ïðî âëàñí³ ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ çîáîâÿçàí³ ñêëàäàòè òà ïîäàâàòè êîíñîë³äîâàíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü.
2. Ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ íàëåæàòü ï³äïðèºìñòâà, çàñíîâàí³ íà äåðæàâí³é âëàñíîñò³, òà
îðãàíè, ÿê³ çä³éñíþþòü óïðàâë³ííÿ ìàéíîì ï³äïðèºìñòâ, çàñíîâàíèõ íà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³, êð³ì âëàñíèõ çâ³ò³â ñêëàäàþòü òà ïîäàþòü çâåäåíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ùîäî âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè ¿õ óïðàâë³ííÿ.
Çàçíà÷åí³ îðãàíè òàêîæ îêðåìî ñêëàäàþòü çâåäåíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü
ùîäî ãîñïîäàðñüêèõ òîâàðèñòâ, àêö³¿ (÷àñòêè, ïà¿) ÿêèõ ïåðåáóâàþòü â³äïîâ³äíî ó äåðæàâí³é òà êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³.
3. Îáºäíàííÿ ï³äïðèºìñòâ êð³ì âëàñíî¿ çâ³òíîñò³ ñêëàäàþòü ³ ïîäàþòü
çâåäåíó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü ùîäî âñ³õ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ âõîäÿòü äî ¿õ ñêëàäó.
Ñòàòòÿ 13. Çâ³òíèé ïåð³îä
1. Çâ³òíèì ïåð³îäîì äëÿ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ º êàëåíäàðíèé
ð³ê. Ïðîì³æíà çâ³òí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì
ç ïî÷àòêó çâ³òíîãî ðîêó ó ñêëàä³ áàëàíñó òà çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
Áàëàíñ ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ çà ñòàíîì íà ê³íåöü îñòàííüîãî äíÿ êâàðòàëó (ðîêó).
2. Ïåðøèé çâ³òíèé ïåð³îä íîâîñòâîðåíîãî ï³äïðèºìñòâà ìîæå áóòè ìåíøå 12 ì³ñÿö³â, àëå íå á³ëüøå 15 ì³ñÿö³â.
3. Çâ³òíèì ïåð³îäîì ï³äïðèºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ, º ïåð³îä ç ïî÷àòêó
çâ³òíîãî ðîêó äî äàòè ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî éîãî ë³êâ³äàö³þ.
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Ñòàòòÿ 14. Ïîäàííÿ òà îïðèëþäíåííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
1. Ï³äïðèºìñòâà çîáîâÿçàí³ ïîäàâàòè êâàðòàëüíó òà ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü îðãàíàì, äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ ÿêèõ âîíè íàëåæàòü, òðóäîâèì êîëåêòèâàì íà ¿õ âèìîãó, âëàñíèêàì (çàñíîâíèêàì) â³äïîâ³äíî äî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî öèì Çàêîíîì. Îðãàíàì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
òà ³íøèì êîðèñòóâà÷àì ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîäàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà. Òåðì³í ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ âñòàíîâëþºòüñÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
2. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ï³äïðèºìñòâ íå ñòàíîâèòü êîìåðö³éíî¿ òàºìíèö³,
êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.
3. Â³äêðèò³ àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà, ï³äïðèºìñòâà  åì³òåíòè îáë³ãàö³é,
áàíêè, äîâ³ð÷³ òîâàðèñòâà, âàëþòí³ òà ôîíäîâ³ á³ðæ³, ³íâåñòèö³éí³ ôîíäè,
³íâåñòèö³éí³ êîìïàí³¿, êðåäèòí³ ñï³ëêè, íåäåðæàâí³ ïåíñ³éí³ ôîíäè, ñòðàõîâ³
êîìïàí³¿ òà ³íø³ ô³íàíñîâ³ óñòàíîâè çîáîâÿçàí³ íå ï³çí³øå 1 ÷åðâíÿ íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ðîêó îïðèëþäíþâàòè ð³÷íó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü òà êîíñîë³äîâàíó çâ³òí³ñòü øëÿõîì ïóáë³êàö³¿ ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ àáî ðîçïîâñþäæåííÿ
¿¿ ó âèãëÿä³ îêðåìèõ äðóêîâàíèõ âèäàíü.
4. Ó ðàç³ ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâà ë³êâ³äàö³éíà êîì³ñ³ÿ ñêëàäàº ë³êâ³äàö³éíèé áàëàíñ òà ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè, ïóáë³êóº éîãî ïðîòÿãîì 45 äí³â.
Ñòàòòÿ 15. Êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà
ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü
Êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì çàêîíîäàâñòâà ïðî áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê òà
ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü â Óêðà¿í³ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè îðãàíàìè â ìåæàõ ¿õ
ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíàìè.
Ðîçä³ë V. Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ
1. Öåé Çàêîí íàáèðàº ÷èííîñò³ ç 1 ñ³÷íÿ 2000 ðîêó.
2. Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè:
 ï³äãîòóâàòè òà ïîäàòè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîïîçèö³¿ ïðî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîí³â Óêðà¿íè, ùî âèïëèâàþòü ç öüîãî Çàêîíó;
 ïðèâåñòè ñâî¿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ àêòè ó â³äïîâ³äí³ñòü ç öèì Çàêîíîì;
 çàáåçïå÷èòè ðîçðîáëåííÿ ì³í³ñòåðñòâàìè òà ³íøèìè öåíòðàëüíèìè
îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ïåðåäáà÷åíèõ
öèì Çàêîíîì, à òàêîæ ïåðåãëÿä ³ ñêàñóâàííÿ ¿õ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ
àêò³â, ùî ñóïåðå÷àòü öüîìó Çàêîíó.
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
Ë. Êó÷ìà
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Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî

Äîäàòîê 2
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 31 áåðåçíÿ 1999 ð. ¹ 87
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ÷åðâíÿ 1999 ð. çà ¹ 396/3689

Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 2
Áàëàíñ
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñò ³ ôîðìà áàëàíñó òà
çàãàëüí³ âèìîãè äî ðîçêðèòòÿ éîãî ñòàòåé.
2. Íîðìè öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) çàñòîñîâóþòüñÿ äî áàëàíñ³â ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà) óñ³õ
ôîðì âëàñíîñò³ (êð³ì áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ).
3. Îñîáëèâîñò³ ñêëàäàííÿ êîíñîë³äîâàíîãî áàëàíñó âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèì ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì).
4. Òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â öüîìó Ïîëîæåíí³ (ñòàíäàðò³), ìàþòü
òàêå çíà÷åííÿ:
Àêòèâè  ðåñóðñè, êîíòðîëüîâàí³ ï³äïðèºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ ìèíóëèõ
ïîä³é, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèâåäå äî íàäõîäæåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó ìàéáóòíüîìó.
Âëàñíèé êàï³òàë  ÷àñòèíà â àêòèâàõ ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøàºòüñÿ
ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ éîãî çîáîâÿçàíü.
Äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâÿçàííÿ  âñ³ çîáîâÿçàííÿ, ÿê³ íå º ïîòî÷íèìè çîáîâÿçàííÿìè.
Ïîâÿçàí³ ñòîðîíè  ï³äïðèºìñòâà, ñòîñóíêè ì³æ ÿêèìè îáóìîâëþþòü
ìîæëèâ³ñòü îäí³º¿ ñòîðîíè êîíòðîëþâàòè ³íøó àáî çä³éñíþâàòè ñóòòºâèé
âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ ô³íàíñîâèõ ³ îïåðàòèâíèõ ð³øåíü ³íøîþ ñòîðîíîþ.
Çîáîâÿçàííÿ  çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ÿêà âèíèêëà âíàñë³äîê ìèíóëèõ ïîä³é ³ ïîãàøåííÿ ÿêî¿, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ ðåñóðñ³â
ï³äïðèºìñòâà, ùî âò³ëþþòü â ñîá³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè.
Åêâ³âàëåíòè ãðîøîâèõ êîøò³â  êîðîòêîñòðîêîâ³ âèñîêîë³êâ³äí³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿, ÿê³ â³ëüíî êîíâåðòóþòüñÿ ó ïåâí³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â ³ ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåçíà÷íèì ðèçèêîì çì³íè âàðòîñò³.
Ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿  àêòèâè, ÿê³ óòðèìóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì ç ìåòîþ
çá³ëüøåííÿ ïðèáóòêó (â³äñîòê³â, äèâ³äåíä³â òîùî) òà âàðòîñò³ êàï³òàëó àáî
³íøèõ âèãîä äëÿ ³íâåñòîðà.
Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ  çîáîâÿçàííÿ, ÿê³ áóäóòü ïîãàøåí³ ïðîòÿãîì îïåðàö³éíîãî öèêëó ï³äïðèºìñòâà àáî ïîâèíí³ áóòè ïîãàøåí³ ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ïî÷èíàþ÷è ç äàòè áàëàíñó.
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Íåîáîðîòí³ àêòèâè  âñ³ àêòèâè, ùî íå º îáîðîòíèìè.
Îáîðîòí³ àêòèâè  ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè, ùî íå îáìåæåí³
ó âèêîðèñòàíí³, à òàêîæ ³íø³ àêòèâè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ÷è ñïîæèâàííÿ ïðîòÿãîì îïåðàö³éíîãî öèêëó ÷è ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ç äàòè áàëàíñó.
Îïåðàö³éíèé öèêë  ïðîì³æîê ÷àñó ì³æ ïðèäáàííÿì çàïàñ³â äëÿ çä³éñíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ òà îòðèìàííÿì êîøò³â â³ä ðåàë³çàö³¿ âèðîáëåíî¿ ç íèõ ïðîäóêö³¿
àáî òîâàð³â ³ ïîñëóã.
5. Ìåòîþ ñêëàäàííÿ áàëàíñó º íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì ïîâíî¿, ïðàâäèâî¿
òà íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà íà çâ³òíó
äàòó.
6. Ó áàëàíñ³ â³äîáðàæàþòüñÿ àêòèâè, çîáîâÿçàííÿ òà âëàñíèé êàï³òàë
ï³äïðèºìñòâà.
7. Çãîðòàííÿ ñòàòåé àêòèâ³â òà çîáîâÿçàíü º íåïðèïóñòèìèì, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
8. Ï³äñóìîê àêòèâ³â áàëàíñó ïîâèíåí äîð³âíþâàòè ñóì³ çîáîâÿçàíü òà
âëàñíîãî êàï³òàëó.
9. Ôîðìà áàëàíñó º äîäàòêîì äî öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó). Äëÿ ìàëèõ
ï³äïðèºìñòâ ìîæå ïåðåäáà÷àòèñÿ ñêîðî÷åíà ôîðìà áàëàíñó.
Âèçíà÷åííÿ ñòàòåé áàëàíñó
10. Àêòèâ â³äîáðàæàºòüñÿ â áàëàíñ³ çà óìîâè, ùî îö³íêà éîãî ìîæå áóòè
äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà ³ î÷³êóºòüñÿ îòðèìàííÿ â ìàéáóòíüîìó åêîíîì³÷íèõ âèãîä, ïîâÿçàíèõ ç éîãî âèêîðèñòàííÿì.
11. Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òà ñòâîðåííÿ àêòèâó, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 10
öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) íå ìîæóòü áóòè â³äîáðàæåí³ â áàëàíñ³, âêëþ÷àþòüñÿ äî ñêëàäó çàòðàò çâ³òíîãî ïåð³îäó ó çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
12. Çîáîâÿçàííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ó áàëàíñ³, ÿêùî éîãî îö³íêà ìîæå áóòè
äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà òà ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä
ó ìàéáóòíüîìó âíàñë³äîê éîãî ïîãàøåííÿ.
13. Âëàñíèé êàï³òàë â³äîáðàæàºòüñÿ â áàëàíñ³ îäíî÷àñíî ç â³äîáðàæåííÿì
àêòèâ³â àáî çîáîâÿçàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî éîãî çì³íè.
Çì³ñò ñòàòåé áàëàíñó
14. Ó ñòàòò³ Íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè â³äîáðàæàºòüñÿ âàðò³ñòü îáºêò³â, ÿê³
â³äíåñåí³ äî ñêëàäó íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè). Ó ö³é ñòàòò³ íàâîäÿòüñÿ îêðåìî ïåðâ³ñíà òà çàëèøêîâà
âàðò³ñòü íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, à òàêîæ íàðàõîâàíà ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ñóìà çíîñó. Çàëèøêîâà âàðò³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ïåðâ³ñíîþ
âàðò³ñòþ ³ ñóìîþ çíîñó.
15. Ó ñòàòò³ Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî ïîêàçóºòüñÿ âàðò³ñòü íåçàâåðøåíîãî áóä³âíèöòâà (âêëþ÷àþ÷è óñòàòêóâàííÿ äëÿ ìîíòàæó), ùî çä³éñíþºòüñÿ
äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ àâàíñîâ³ ïëàòåæ³ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ
òàêîãî áóä³âíèöòâà.
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16. Ó ñòàòò³ Îñíîâí³ çàñîáè íàâîäèòüñÿ âàðò³ñòü âëàñíèõ òà îòðèìàíèõ
íà óìîâàõ ô³íàíñîâîãî ë³çèíãó îáºêò³â ³ îðåíäîâàíèõ ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â, ÿê³ â³äíåñåí³ äî ñêëàäó îñíîâíèõ çàñîá³â çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè). Ó ö³é ñòàòò³ òàêîæ íàâîäèòüñÿ âàðò³ñòü ³íøèõ íåîáîðîòíèõ ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â.
Ó ö³é ñòàòò³ íàâîäÿòüñÿ îêðåìî ïåðâ³ñíà (ïåðåîö³íåíà) âàðò³ñòü, ñóìà çíîñó îñíîâíèõ çàñîá³â òà ¿õ çàëèøêîâà âàðò³ñòü. Äî ï³äñóìêó áàëàíñó âêëþ÷àºòüñÿ çàëèøêîâà âàðò³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ïåðâ³ñíîþ (ïåðåîö³íåíîþ) âàðò³ñòþ îñíîâíèõ çàñîá³â ³ ñóìîþ ¿õ çíîñó íà äàòó áàëàíñó.
17. Ó ñòàòò³ Äîâãîñòðîêîâ³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ â³äîáðàæàþòüñÿ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ íà ïåð³îä á³ëüøå îäíîãî ðîêó, à òàêîæ óñ³ ³íâåñòèö³¿, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè â³ëüíî ðåàë³çîâàí³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò. Ó ö³é ñòàòò³ âèä³ëÿþòüñÿ
ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿, ÿê³ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè)
îáë³êîâóþòüñÿ ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³.
18. Ó ñòàòò³ Äîâãîñòðîêîâà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ÿêà íå âèíèêàº â õîä³ íîðìàëüíîãî îïåðàö³éíîãî öèêëó òà áóäå ïîãàøåíà ï³ñëÿ äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ç äàòè áàëàíñó.
19. Ó ñòàòò³ Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ àêòèâè â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà ïîäàòêó íà ïðèáóòîê, ùî ï³äëÿãàº â³äøêîäóâàííþ â íàñòóïíèõ ïåð³îäàõ óíàñë³äîê
òèì÷àñîâî¿ ð³çíèö³ ì³æ îáë³êîâîþ òà ïîäàòêîâîþ áàçàìè îö³íêè.
20. Ó ñòàòò³ ²íø³ íåîáîðîòí³ àêòèâè íàâîäÿòüñÿ ñóìè íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî íàâåäåíèõ âèùå ñòàòåé ðîçä³ëó Íåîáîðîòí³ àêòèâè.
21. Ó ñòàòò³ Âèðîáíè÷³ çàïàñè ïîêàçóºòüñÿ âàðò³ñòü çàïàñ³â ñèðîâèíè,
îñíîâíèõ ³ äîïîì³æíèõ ìàòåð³àë³â, ïàëèâà, ïîêóïíèõ íàï³âôàáðèêàò³â ³ êîìïëåêòóþ÷èõ âèðîá³â, çàïàñíèõ ÷àñòèí, òàðè, áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â òà ³íøèõ
ìàòåð³àë³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ñïîæèâàííÿ â õîä³ íîðìàëüíîãî îïåðàö³éíîãî
öèêëó.
22. Ó ñòàòò³ Òâàðèíè íà âèðîùóâàíí³ òà â³äãîä³âë³ â³äîáðàæàºòüñÿ âàðò³ñòü äîðîñëèõ òâàðèí íà â³äãîä³âë³ ³ â íàãóë³, ïòèö³, çâ³ð³â, êðîëèê³â, äîðîñëèõ òâàðèí, âèáðàêóâàíèõ ç îñíîâíîãî ñòàäà äëÿ ðåàë³çàö³¿, òà ìîëîäíÿêó òâàðèí.
23. Ó ñòàòò³ Íåçàâåðøåíå âèðîáíèöòâî ïîêàçóþòüñÿ âèòðàòè íà íåçàâåðøåíå âèðîáíèöòâî ³ íåçàâåðøåí³ ðîáîòè (ïîñëóãè).
24. Ó ñòàòò³ Ãîòîâà ïðîäóêö³ÿ ïîêàçóþòüñÿ çàïàñè âèðîá³â íà ñêëàä³,
îáðîáêà ÿêèõ çàê³í÷åíà òà ÿê³ ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ, ïðèéìàííÿ, óêîìïëåêòîâàí³ çã³äíî ç óìîâàìè äîãîâîð³â ³ç çàìîâíèêàìè ³ â³äïîâ³äàþòü òåõí³÷íèì
óìîâàì ³ ñòàíäàðòàì. Ïðîäóêö³ÿ, ÿêà íå â³äïîâ³äàº íàâåäåíèì âèìîãàì (êð³ì
áðàêó), òà ðîáîòè, ÿê³ íå ïðèéíÿò³ çàìîâíèêîì, ïîêàçóþòüñÿ ó ñêëàä³ íåçàâåðøåíîãî âèðîáíèöòâà.
25. Ó ñòàòò³ Òîâàðè ïîêàçóºòüñÿ âàðò³ñòü òîâàð³â, ÿê³ ïðèäáàí³ ï³äïðèºìñòâàìè äëÿ íàñòóïíîãî ïðîäàæó.
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26. Ó ñòàòò³ Âåêñåë³ îäåðæàí³ ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ïîêóïö³â, çàìîâíèê³â òà ³íøèõ äåá³òîð³â çà â³äâàíòàæåíó ïðîäóêö³þ (òîâàðè), âèêîíàí³
ðîáîòè òà íàäàí³ ïîñëóãè, ÿêà çàáåçïå÷åíà âåêñåëÿìè.
27. Ó ñòàòò³ Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè
â³äîáðàæàºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ïîêóïö³â àáî çàìîâíèê³â çà íàäàí³ ¿ì ïðîäóêö³þ, òîâàðè, ðîáîòè àáî ïîñëóãè (êð³ì çàáîðãîâàíîñò³, ÿêà çàáåçïå÷åíà âåêñåëåì). Ó ï³äñóìîê áàëàíñó âêëþ÷àºòüñÿ ÷èñòà ðåàë³çàö³éíà âàðò³ñòü, ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì âèðàõóâàííÿ ç äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ðåçåðâó
ñóìí³âíèõ áîðã³â.
28. Ó ñòàòò³ Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà ðîçðàõóíêàìè ç áþäæåòîì
ïîêàçóºòüñÿ äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ô³íàíñîâèõ ³ ïîäàòêîâèõ îðãàí³â,
à òàêîæ ïåðåïëàòà çà ïîäàòêàìè, çáîðàìè òà ³íøèìè ïëàòåæàìè äî áþäæåòó.
29. Ó ñòàòò³ Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà âèäàíèìè àâàíñàìè ïîêàçóºòüñÿ ñóìà àâàíñ³â, íàäàíèõ ³íøèì ï³äïðèºìñòâàì ó ðàõóíîê íàñòóïíèõ ïëàòåæ³â.
30. Ó ñòàòò³ Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ç íàðàõîâàíèõ äîõîä³â ïîêàçóºòüñÿ ñóìà íàðàõîâàíèõ äèâ³äåíä³â, ïðîöåíò³â, ðîÿëò³ òîùî, ùî ï³äëÿãàþòü
íàäõîäæåííþ.
31. Ó ñòàòò³ Äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âíóòð³øí³õ ðîçðàõóíê³â ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ïîâÿçàíèõ ñòîð³í òà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ³ç
âíóòð³øíüîâ³äîì÷èõ ðîçðàõóíê³â.
32. Ó ñòàòò³ ²íøà ïîòî÷íà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü äåá³òîð³â, ÿêà íå ìîæå áóòè âêëþ÷åíà äî ³íøèõ ñòàòåé äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ òà ÿêà â³äîáðàæàºòüñÿ ó ñêëàä³ îáîðîòíèõ àêòèâ³â.
33. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ â³äîáðàæàþòüñÿ ô³íàíñîâ³
³íâåñòèö³¿ íà ñòðîê, ùî íå ïåðåâèùóº îäèí ð³ê, ÿê³ ìîæóòü áóòè â³ëüíî ðåàë³çîâàí³ â áóäü-ÿêèé ìîìåíò (êð³ì ³íâåñòèö³é, ÿê³ º åêâ³âàëåíòàìè ãðîøîâèõ
êîøò³â).
34. Ó ñòàòò³ Ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè â³äîáðàæàþòüñÿ êîøòè â
êàñ³, íà ïîòî÷íèõ òà ³íøèõ ðàõóíêàõ ó áàíêàõ, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³
äëÿ ïîòî÷íèõ îïåðàö³é, à òàêîæ åêâ³âàëåíòè ãðîøîâèõ êîøò³â. Ó ö³é ñòàòò³
îêðåìî íàâîäÿòüñÿ êîøòè â íàö³îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþòàõ. Êîøòè, ÿê³ íå
ìîæíà âèêîðèñòàòè äëÿ îïåðàö³é ïðîòÿãîì îäíîãî ðîêó ïî÷èíàþ÷è ç äàòè
áàëàíñó àáî ïðîòÿãîì îïåðàö³éíîãî öèêëó âíàñë³äîê îáìåæåíü, ñë³ä âèêëþ÷àòè ç³ ñêëàäó îáîðîòíèõ àêòèâ³â òà â³äîáðàæàòè ÿê íåîáîðîòí³ àêòèâè.
35. Ó ñòàòò³ ²íø³ îáîðîòí³ àêòèâè â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè îáîðîòíèõ àêòèâ³â, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî íàâåäåíèõ âèùå ñòàòåé ðîçä³ëó Îáîðîòí³ àêòèâè.
36. Ó ñòàòò³ Âèòðàòè ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â â³äîáðàæàþòüñÿ âèòðàòè, ùî
ìàëè ì³ñöå ïðîòÿãîì ïîòî÷íîãî àáî ïîïåðåäí³õ çâ³òíèõ ïåð³îä³â, àëå íàëåæàòü äî íàñòóïíèõ çâ³òíèõ ïåð³îä³â.
37. Ó ñòàòò³ Ñòàòóòíèé êàï³òàë íàâîäèòüñÿ çàô³êñîâàíà â óñòàíîâ÷èõ
äîêóìåíòàõ çàãàëüíà âàðò³ñòü àêòèâ³â, ÿê³ º âíåñêîì âëàñíèê³â (ó÷àñíèê³â) äî
êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà.
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38. Ó ñòàòò³ Ïàéîâèé êàï³òàë íàâîäèòüñÿ ñóìà ïàéîâèõ âíåñê³â ÷ëåí³â
ñï³ëîê òà ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ïåðåäáà÷åíà óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè.
39. Ó ñòàòò³ Äîäàòêîâèé âêëàäåíèé êàï³òàë àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà ïîêàçóþòü ñóìó, íà ÿêó âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ âèïóùåíèõ àêö³é ïåðåâèùóº ¿õ íîì³íàëüíó âàðò³ñòü.
40. Ó ñòàòò³ ²íøèé äîäàòêîâèé êàï³òàë â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìà äî îö³íêè
íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â, âàðò³ñòü àêòèâ³â, áåçêîøòîâíî îòðèìàíèõ ï³äïðèºìñòâîì â³ä ³íøèõ þðèäè÷íèõ àáî ô³çè÷íèõ îñ³á, òà ³íø³ âèäè äîäàòêîâîãî êàï³òàëó.
41. Ó ñòàòò³ Ðåçåðâíèé êàï³òàë íàâîäèòüñÿ ñóìà ðåçåðâ³â, ñòâîðåíèõ
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà àáî óñòàíîâ÷èõ äîêóìåíò³â çà ðàõóíîê
íåðîçïîä³ëåíîãî ïðèáóòêó ï³äïðèºìñòâà.
42. Ó ñòàòò³ Íåðîçïîä³ëåíèé ïðèáóòîê (íåïîêðèòèé çáèòîê) â³äîáðàæàºòüñÿ àáî ñóìà ïðèáóòêó, ÿêà ðå³íâåñòîâàíà ó ï³äïðèºìñòâî, àáî ñóìà íåïîêðèòîãî çáèòêó. Ñóìà íåïîêðèòîãî çáèòêó íàâîäèòüñÿ â äóæêàõ òà âèðàõîâóºòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äñóìêó âëàñíîãî êàï³òàëó.
43. Ó ñòàòò³ Íåîïëà÷åíèé êàï³òàë â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³
âëàñíèê³â (ó÷àñíèê³â) çà âíåñêàìè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó. Öÿ ñóìà íàâîäèòüñÿ â äóæêàõ ³ âèðàõîâóºòüñÿ ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äñóìêó âëàñíîãî êàï³òàëó.
44. Ó ñòàòò³ Âèëó÷åíèé êàï³òàë ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà â³äîáðàæàþòü
ôàêòè÷íó ñîá³âàðò³ñòü àêö³é âëàñíî¿ åì³ñ³¿ àáî ÷àñòîê, âèêóïëåíèõ òîâàðèñòâîì ó éîãî ó÷àñíèê³â. Ñóìà âèëó÷åíîãî êàï³òàëó íàâîäèòüñÿ â äóæêàõ ³
ï³äëÿãàº âèðàõóâàííþ ïðè âèçíà÷åíí³ ï³äñóìêó âëàñíîãî êàï³òàëó.
45. Ó ñêëàä³ çàáåçïå÷åíü íàñòóïíèõ âèòðàò ³ ïëàòåæ³â â³äîáðàæàþòüñÿ
íàðàõîâàí³ ó çâ³òíîìó ïåð³îä³ ìàéáóòí³ âèòðàòè òà ïëàòåæ³ (âèòðàòè íà îïëàòó ìàéáóòí³õ â³äïóñòîê, ãàðàíò³éí³ çîáîâÿçàííÿ òîùî), âåëè÷èíà ÿêèõ íà
äàòó ñêëàäàííÿ áàëàíñó ìîæå áóòè âèçíà÷åíà ò³ëüêè øëÿõîì ïîïåðåäí³õ
(ïðîãíîçíèõ) îö³íîê, à òàêîæ çàëèøêè êîøò³â ö³ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ³ ö³ëüîâèõ íàäõîäæåíü, ÿê³ îòðèìàí³ ç áþäæåòó òà ³íøèõ äæåðåë.
46. Ó ñòàòò³ Äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â ïîêàçóºòüñÿ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìñòâà áàíêàì çà îòðèìàíèìè â³ä íèõ ïîçèêàìè, ÿêà íå º ïîòî÷íèì çîáîâÿçàííÿì.
47. Ó ñòàòò³ ²íø³ äîâãîñòðîêîâ³ ô³íàíñîâ³ çîáîâÿçàííÿ íàâîäèòüñÿ ñóìà
äîâãîñòðîêîâî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ùîäî çîáîâÿçàííÿ ³ç çàëó÷åííÿ
ïîçèêîâèõ êîøò³â (êð³ì êðåäèò³â áàíê³â), íà ÿê³ íàðàõîâóþòüñÿ â³äñîòêè.
48. Ó ñòàòò³ Â³äñòðî÷åí³ ïîäàòêîâ³ çîáîâÿçàííÿ ïîêàçóºòüñÿ ñóìà ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê, ùî ï³äëÿãàþòü ñïëàò³ â ìàéáóòí³õ ïåð³îäàõ âíàñë³äîê òèì÷àñîâî¿ ð³çíèö³ ì³æ îáë³êîâîþ òà ïîäàòêîâîþ áàçàìè îö³íêè.
49. Ó ñòàòò³ ²íø³ äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâÿçàííÿ ïîêàçóºòüñÿ ñóìà äîâãîñòðîêîâèõ çîáîâÿçàíü, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ³íøèõ ñòàòåé ðîçä³ëó
Äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâÿçàííÿ.
50. Ó ñòàòò³ Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà ïîòî÷íèõ çîáîâÿçàíü ï³äïðèºìñòâà ïåðåä áàíêàìè çà îòðèìàíèìè â³ä íèõ ïîçèêàìè.
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51. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâÿçàííÿìè ïîêàçóºòüñÿ ñóìà äîâãîñòðîêîâèõ çîáîâÿçàíü, ÿêà ï³äëÿãàº ïîãàøåííþ
ïðîòÿãîì äâàíàäöÿòè ì³ñÿö³â ç äàòè áàëàíñó.
52. Ó ñòàòò³ Âåêñåë³ âèäàí³ ïîêàçóºòüñÿ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³, íà ÿêó ï³äïðèºìñòâî âèäàëî âåêñåë³ íà çàáåçïå÷åííÿ ïîñòàâîê (ðîá³ò, ïîñëóã) ïîñòà÷àëüíèê³â, ï³äðÿä÷èê³â òà ³íøèõ êðåäèòîð³â.
53. Ó ñòàòò³ Êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü çà òîâàðè, ðîáîòè, ïîñëóãè
ïîêàçóºòüñÿ ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ïîñòà÷àëüíèêàì ³ ï³äðÿä÷èêàì çà ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³, âèêîíàí³ ðîáîòè òà îòðèìàí³ ïîñëóãè (êð³ì çàáîðãîâàíîñò³,
çàáåçïå÷åíî¿ âåêñåëÿìè).
54. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ çà îäåðæàíèìè àâàíñàìè â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà àâàíñ³â, îäåðæàíèõ â³ä ³íøèõ îñ³á ó ðàõóíîê íàñòóïíèõ ïîñòàâîê
ïðîäóêö³¿, âèêîíàííÿ ðîá³ò (ïîñëóã).
55. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ ³ç ðîçðàõóíê³â ç áþäæåòîì ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà çà âñ³ìà âèäàìè ïëàòåæ³â äî áþäæåòó,
âêëþ÷àþ÷è ïîäàòêè ç ïðàö³âíèê³â ï³äïðèºìñòâà.
56. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ ç ïîçàáþäæåòíèõ ïëàòåæ³â ïîêàçóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü çà âíåñêàìè äî ïîçàáþäæåòíèõ ôîíä³â, ïåðåäáà÷åíèõ
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
57. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ ç³ ñòðàõóâàííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà
çàáîðãîâàíîñò³ çà â³äðàõóâàííÿìè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó, íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ñòðàõóâàííÿ ìàéíà ï³äïðèºìñòâà òà ³íäèâ³äóàëüíå ñòðàõóâàííÿ éîãî
ïðàö³âíèê³â.
58. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ çà ðîçðàõóíêàìè ç ó÷àñíèêàìè â³äîáðàæàºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà éîãî ó÷àñíèêàì (çàñíîâíèêàì), ïîâÿçàíà ç ðîçïîä³ëîì ïðèáóòêó (äèâ³äåíäè òîùî) ³ ôîðìóâàííÿì ñòàòóòíîãî
êàï³òàëó.
59. Ó ñòàòò³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ ³ç âíóòð³øí³õ ðîçðàõóíê³â â³äîáðàæàþòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ïîâÿçàíèì ñòîðîíàì òà êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü ç âíóòð³øíüîâ³äîì÷èõ ðîçðàõóíê³â.
60. Ó ñòàòò³ ²íø³ ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè çîáîâÿçàíü, ÿê³ íå ìîæóòü áóòè âêëþ÷åí³ äî ³íøèõ ñòàòåé, íàâåäåíèõ ó ðîçä³ë³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ.
61. Äî ñêëàäó äîõîä³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â âêëþ÷àþòüñÿ äîõîäè, îòðèìàí³
ïðîòÿãîì ïîòî÷íîãî àáî ïîïåðåäí³õ çâ³òíèõ ïåð³îä³â, ÿê³ íàëåæàòü äî íàñòóïíèõ çâ³òíèõ ïåð³îä³â.
Îö³íêà òà ðîçêðèòòÿ ñòàòåé áàëàíñó
62. Îö³íêà òà ïîäàëüøå ðîçêðèòòÿ îêðåìèõ ñòàòåé áàëàíñó ó ïðèì³òêàõ
äî çâ³òíîñò³ çä³éñíþþòüñÿ çã³äíî ç â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè)
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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Äîäàòîê 3
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 30 ëèñòîïàäà 1999 ð. ¹ 291
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ãðóäíÿ 1999 ð. çà ¹ 893/4186

²íñòðóêö³ÿ
ïðî çàñòîñóâàííÿ Ïëàíó ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî
îáë³êó àêòèâ³â, êàï³òàëó, çîáîâÿçàíü ³ ãîñïîäàðñüêèõ
îïåðàö³é ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é
². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Öÿ ³íñòðóêö³ÿ âñòàíîâëþº ïðèçíà÷åííÿ ³ ïîðÿäîê âåäåííÿ ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó äëÿ óçàãàëüíåííÿ ìåòîäîì ïîäâ³éíîãî çàïèñó ³íôîðìàö³¿
ïðî íàÿâí³ñòü ³ ðóõ àêòèâ³â, êàï³òàëó, çîáîâÿçàíü òà ôàêòè ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (êð³ì
áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ) íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, îðãàí³çàö³éíîïðàâîâèõ ôîðì ³ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ âèä³ëåíèõ íà îêðåìèé áàëàíñ ô³ë³é,
â³ää³ëåíü òà ³íøèõ â³äîñîáëåíèõ ï³äðîçä³ë³â þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà). Âåäåííÿ ïîçàáàëàíñîâèõ ðàõóíê³â çä³éñíþºòüñÿ çà ïðîñòîþ ñèñòåìîþ
(áåç çàñòîñóâàííÿ ìåòîäó ïîäâ³éíîãî çàïèñó).
Ïëàí ðàõóíê³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó º ïåðåë³êîì ðàõóíê³â ³ ñõåì ðåºñòðàö³¿ òà ãðóïóâàííÿ íà íèõ ôàêò³â ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êîðåñïîíäåíö³ÿ ðàõóíê³â) ó áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó. Ó íüîìó çà äåñÿòêîâîþ ñèñòåìîþ íàâåäåí³ êîäè (íîìåðè) é íàéìåíóâàííÿ ñèíòåòè÷íèõ ðàõóíê³â (ðàõóíê³â
ïåðøîãî ïîðÿäêó) é ñóáðàõóíê³â (ðàõóíê³â äðóãîãî ïîðÿäêó). Ïåðøîþ öèôðîþ êîäó âèçíà÷åíî êëàñ ðàõóíê³â, äðóãîþ  íîìåð ñèíòåòè÷íîãî ðàõóíêà,
òðåòüîþ  íîìåð ñóáðàõóíêà. Êîòèðóâàííÿ äîêóìåíò³â ïåðâèííîãî îáë³êó,
âåäåííÿ ðåºñòð³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó çä³éñíþþòüñÿ ³ç çàñòîñóâàííÿì ùîíàéìåíøå êîäó êëàñó é êîäó ñèíòåòè÷íîãî ðàõóíêà.
Íîâ³ ñèíòåòè÷í³ ðàõóíêè ìîæóòü ââîäèòèñÿ äî Ïëàíó ðàõóíê³â Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè çà â³äïîâ³äíèìè êëîïîòàííÿìè ùîäî áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ñïåöèô³÷íèõ îïåðàö³é.
Ñóáðàõóíêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâàìè âèõîäÿ÷è ç ïîòðåá óïðàâë³ííÿ, êîíòðîëþ, àíàë³çó é çâ³òíîñò³ òà ìîæóòü íèìè äîïîâíþâàòèñÿ ââåäåííÿì íîâèõ ñóáðàõóíê³â (ðàõóíê³â äðóãîãî, òðåòüîãî ïîðÿäê³â) ³ç çáåðåæåííÿì
êîä³â (íîìåð³â) ñóáðàõóíê³â öüîãî Ïëàíó ðàõóíê³â. Ïîðÿäîê âåäåííÿ àíàë³òè÷íîãî îáë³êó òà êîðåñïîíäåíö³¿ ðàõóíê³â, ùî íå íàâåäåíà â ²íñòðóêö³¿, âñòàíîâëþºòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì âèõîäÿ÷è ç íîðì ö³º¿ ²íñòðóêö³¿, ïîëîæåíü (ñòàí-
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äàðò³â) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó, ³íøèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â ç áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà óïðàâë³íñüêèõ ïîòðåá.
²íñòðóêö³ÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ Ïëàíó ðàõóíê³â ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ
ºäíîñò³ â³äîáðàæåííÿ îäíîð³äíèõ çà çì³ñòîì ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é íà â³äïîâ³äíèõ ñèíòåòè÷íèõ ðàõóíêàõ ³ ñóáðàõóíêàõ. Â ²íñòðóêö³¿ íàâåäåí³ êîðîòêà
õàðàêòåðèñòèêà ³ ïðèçíà÷åííÿ ñèíòåòè÷íèõ ðàõóíê³â ³ ñóáðàõóíê³â, òèïîâà
ñõåìà ðåºñòðàö³¿ òà ãðóïóâàííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿ (êîðåñïîíäåíö³ÿ ðàõóíê³â ïåðøîãî ïîðÿäêó).
Ðàõóíêè êëàñ³â 07 º îáîâÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ.
Ðàõóíêè êëàñó 9 Âèòðàòè ä³ÿëüíîñò³ âåäóòüñÿ âñ³ìà ï³äïðèºìñòâàìè,
êð³ì ñóáºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà, à òàêîæ ³íøèõ îðãàí³çàö³é, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ íå ñïðÿìîâàíà íà âåäåííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç â³äêðèòòÿì çà âëàñíèì ð³øåííÿì ðàõóíê³â êëàñó 8 Âèòðàòè çà åëåìåíòàìè.
Ìàë³ ï³äïðèºìñòâà òà ³íø³ îðãàí³çàö³¿, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ íå ñïðÿìîâàíà íà
âåäåííÿ êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ìîæóòü âåñòè áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê âèòðàò
ç âèêîðèñòàííÿì ò³ëüêè ðàõóíê³â êëàñó 8 Âèòðàòè çà åëåìåíòàìè àáî â ïîðÿäêó, ÿêèé íàâåäåíî â ïîïåðåäíüîìó àáçàö³.
Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê íà ñóáðàõóíêàõ âåäåòüñÿ â àíàë³òè÷íîìó ðîçð³ç³
ç âèìîãîþ çàáåçïå÷èòè ê³ëüê³ñíî-ï³äñóìêîâó òà ÿê³ñíó (ìàðêà, ñîðò, ðîçì³ð
òîùî) ³íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü ³ ðóõ îáºêò³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó íà â³äïîâ³äíîìó ñèíòåòè÷íîìó ðàõóíêó êëàñó 1 Íåîáîðîòí³ àêòèâè, 2 Çàïàñè
òà 0 Ïîçàáàëàíñîâ³ ðàõóíêè.
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çîáîâÿçàííÿ 522 Ïðåì³ÿ çà âèïóùåíèìè îáë³ãàö³ÿìè
çà îáë³ãàö³ÿìè 523 Äèñêîíò çà âèïóùåíèìè îáë³ãàö³ÿìè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

53 Äîâãîñòðîêîâ³ 531 Çîáîâÿçàííÿ ç ô³íàíñîâî¿ îðåíäè
Óñ³ âèäè
çîáîâÿçàííÿ 532 Çîáîâÿçàííÿ ç îðåíäè ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ ä³ÿëüíîñò³
ç îðåíäè
êîìïëåêñ³â
54

55

Â³äñòðî÷åí³
ïîäàòêîâ³
çîáîâÿçàííÿ
²íø³ äîâãîñòðîêîâ³
çîáîâÿçàííÿ

Çà âèäàìè çîáîâÿçàíü

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Çà âèäàìè çîáîâÿçàíü

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

56
57
58
59
Êëàñ 6. Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ
60

Êîðîòêîñòðîêîâ³
ïîçèêè

601 Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â
ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³
602 Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â
ó ³íîçåìí³é âàëþò³
603 Â³äñòðî÷åí³ êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè
áàíê³â ó íàö³îíàëüí³é âàëþò³
604 Â³äñòðî÷åí³ êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè
áàíê³â ó ³íîçåìí³é âàëþò³
605 Ïðîñòðî÷åí³ ïîçèêè â íàö³îíàëüí³é
âàëþò³
606 Ïðîñòðî÷åí³ ïîçèêè â ³íîçåìí³é âàëþò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

61

Ïîòî÷íà çà- 611 Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîáîðãîâàí³ñòü
âèìè ïîçèêàìè â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
çà äîâãîñòðî- 612 Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîêîâèìè çîáîâèìè ïîçèêàìè â ³íîçåìí³é âàëþò³
âÿçàííÿìè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

62

Êîðîòêîñòðî- 621 Êîðîòêîñòðîêîâ³ âåêñåë³, âèäàí³
êîâ³ âåêñåë³
â íàö³îíàëüí³é âàëþò³
âèäàí³
622 Êîðîòêîñòðîêîâ³ âåêñåë³, âèäàí³
â ³íîçåìí³é âàëþò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
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63

Ðîçðàõóíêè 631 Ðîçðàõóíêè ç â³ò÷èçíÿíèìè
ç ïîñòà÷àëüïîñòà÷àëüíèêàìè
íèêàìè òà
632 Ðîçðàõóíêè ç ³íîçåìíèìè
ï³äðÿä÷èêàìè
ïîñòà÷àëüíèêàìè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

64

Ðîçðàõóíêè 641 Ðîçðàõóíêè çà ïëàòåæàìè, ïîäàòêàìè
çà ïîäàòêàìè 642 Ðîçðàõóíêè çà îáîâÿçêîâèìè ïëàòåæàìè
é ïëàòåæàìè 643 Ïîäàòêîâ³ çîáîâÿçàííÿ
644 Ïîäàòêîâèé êðåäèò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

65

Ðîçðàõóíêè 651 Çà ïåíñ³éíèì çàáåçïå÷åííÿì
çà ñòðàõóâàí- 652 Çà ñîö³àëüíèì ñòðàõóâàííÿì
íÿì
653 Çà ñòðàõóâàííÿì íà âèïàäîê áåçðîá³òòÿ
654 Çà ³íäèâ³äóàëüíèì ñòðàõóâàííÿì
655 Çà ñòðàõóâàííÿì ìàéíà

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

66

Ðîçðàõóíêè 661 Ðîçðàõóíêè çà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ
ç îïëàòè ïðàö³ 662 Ðîçðàõóíêè ç äåïîíåíòàìè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

67

Ðîçðàõóíêè 671 Ðîçðàõóíêè çà íàðàõîâàíèìè äèâ³äåíäàìè Óñ³ âèäè
ç ó÷àñíèêàìè 672 Ðîçðàõóíêè çà ³íøèìè âèïëàòàìè
ä³ÿëüíîñò³

68

Ðîçðàõóíêè
çà ³íøèìè
îïåðàö³ÿìè

681
682
683
684
685

Ðîçðàõóíêè çà àâàíñàìè îäåðæàíèìè
Âíóòð³øí³ ðîçðàõóíêè
Âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüê³ ðîçðàõóíêè
Ðîçðàõóíêè çà íàðàõîâàíèìè â³äñîòêàìè
Ðîçðàõóíêè ç ³íøèìè êðåäèòîðàìè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

69

Äîõîäè
ìàéáóòí³õ
ïåð³îä³â

Çà âèäàìè äîõîä³â

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

70

Äîõîäè
â³ä ðåàë³çàö³¿

701
702
703
704

71

²íøèé
îïåðàö³éíèé
äîõ³ä

711 Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ³íîçåìíî¿ âàëþòè
712 Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ³íøèõ îáîðîòíèõ
àêòèâ³â
713 Äîõ³ä â³ä îïåðàö³éíî¿ îðåíäè àêòèâ³â
714 Äîõ³ä â³ä îïåðàö³éíî¿ êóðñîâî¿ ð³çíèö³
715 Îäåðæàí³ øòðàôè, ïåí³, íåóñòîéêè
716 Â³äøêîäóâàííÿ ðàí³øå ñïèñàíèõ àêòèâ³â
717 Äîõ³ä â³ä ñïèñàííÿ êðåäèòîðñüêî¿
çàáîðãîâàíîñò³
718 Îäåðæàí³ ãðàíòè òà ñóáñèä³¿
719 ²íø³ äîõîäè â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Êëàñ 7. Äîõîäè ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³
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Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ðîá³ò ³ ïîñëóã
Âèðàõóâàííÿ ç äîõîäó

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

1

2

72

Äîõ³ä
â³ä ó÷àñò³
â êàï³òàë³

721 Äîõ³ä â³ä ³íâåñòèö³é â àñîö³éîâàí³
ï³äïðèºìñòâà
722 Äîõ³ä â³ä ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
723 Äîõ³ä â³ä ³íâåñòèö³é â äî÷³ðí³
ï³äïðèºìñòâà

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

73

²íø³
ô³íàíñîâ³
äîõîäè
²íø³
äîõîäè

731
732
733
741
742
743
744
745
746
751

Äèâ³äåíäè îäåðæàí³
Â³äñîòêè îäåðæàí³
²íø³ äîõîäè â³ä ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
Äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â
Äîõ³ä â³ä íåîïåðàö³éíî¿ êóðñîâî¿ ð³çíèö³
Äîõ³ä â³ä áåçîïëàòíî îäåðæàíèõ àêòèâ³â
²íø³ äîõîäè â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ
ïîä³é
752 ²íø³ íàäçâè÷àéí³ äîõîäè
Çà âèäàìè ñòðàõóâàííÿ

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

791
792
793
794

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

74

75

Íàäçâè÷àéí³
äîõîäè

76

Ñòðàõîâ³
ïëàòåæ³

77
78
79

Ô³íàíñîâ³
ðåçóëüòàòè

3

4

Ðåçóëüòàò îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðåçóëüòàò ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é
Ðåçóëüòàò ³íøî¿ çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ðåçóëüòàò íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é

5

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Êëàñ 8. Âèòðàòè çà åëåìåíòàìè
80

Ìàòåð³àëüí³
âèòðàòè

81

Âèòðàòè
íà îïëàòó
ïðàö³

801 Âèòðàòè ñèðîâèíè ³ ìàòåð³àë³â
802 Âèòðàòè êóï³âåëüíèõ íàï³âôàáðèêàò³â
òà êîìïëåêòóþ÷èõ
803 Âèòðàòè ïàëèâà é åíåðã³¿
804 Âèòðàòè òàðè é òàðíèõ ìàòåð³àë³â
805 Âèòðàòè áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â
806 Âèòðàòè çàïàñíèõ ÷àñòèí
807 Âèòðàòè ìàòåð³àë³â
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ
808 Âèòðàòè òîâàð³â
809 ²íø³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

811
812
813
814
815
816

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Âèòðàòè çà îêëàäàìè é òàðèôàìè
Ïðåì³¿ òà çàîõî÷åííÿ
Êîìïåíñàö³éí³ âèòðàòè
Îïëàòà â³äïóñòîê
Îïëàòà ³íøîãî íåâ³äïðàöüîâàíîãî ÷àñó
²íø³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³
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82

Â³äðàõóâàííÿ 821 Â³äðàõóâàííÿ íà ïåíñ³éíå çàáåçïå÷åííÿ
íà ñîö³àëüí³ 822 Â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ
çàõîäè
823 Ñòðàõóâàííÿ íà âèïàäîê ñìåðò³
824 Â³äðàõóâàííÿ íà ³íäèâ³äóàëüíå
ñòðàõóâàííÿ

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

83

Àìîðòèçàö³ÿ

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

84

²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè

Çà âèäàìè âèòðàò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

85

²íø³ âèòðàòè

Çà âèäàìè âèòðàò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

831 Àìîðòèçàö³ÿ îñíîâíèõ çàñîá³â
832 Àìîðòèçàö³ÿ ³íøèõ íåîáîðîòíèõ
ìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â
833 Àìîðòèçàö³ÿ íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â

86
87
88
89
Êëàñ 9. Âèòðàòè ä³ÿëüíîñò³
901 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ãîòîâî¿
ïðîäóêö³¿
902 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ òîâàð³â
903 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ðîá³ò ³ ïîñëóã

90

Ñîá³âàðò³ñòü
ðåàë³çàö³¿

91

Çàãàëüíîâèðîáíè÷³
âèòðàòè

Çà âèäàìè âèòðàò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

92

Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè

Çà âèäàìè âèòðàò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

93

Âèòðàòè
íà çáóò

Çà âèäàìè âèòðàò

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

94

²íø³ âèòðàòè
îïåðàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³

95

Ô³íàíñîâ³
âèòðàòè

134

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

941 Âèòðàòè íà äîñë³äæåííÿ ³ ðîçðîáêè
942 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ³íîçåìíî¿
âàëþòè
943 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ âèðîáíè÷èõ
çàïàñ³â
944 Ñóìí³âí³ òà áåçíàä³éí³ áîðãè
945 Âòðàòè â³ä îïåðàö³éíî¿ êóðñîâî¿ ð³çíèö³
946 Âòðàòè â³ä çíåö³íåííÿ çàïàñ³â
947 Íåñòà÷³ ³ âòðàòè â³ä ïñóâàííÿ ö³ííîñòåé
948 Âèçíàí³ øòðàôè, ïåí³, íåóñòîéêè
949 ²íø³ âèòðàòè îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

951 Â³äñîòêè çà êðåäèò
952 ²íø³ ô³íàíñîâ³ âèòðàòè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

1

2

96

Âòðàòè
â³ä ó÷àñò³
â êàï³òàë³

3

4

97

²íø³ âèòðàòè

971 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ô³íàíñîâèõ
Óñ³ âèäè
³íâåñòèö³é
ä³ÿëüíîñò³
972 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ íåîáîðîòíèõ
àêòèâ³â
973 Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ ìàéíîâèõ
êîìïëåêñ³â
974 Âòðàòè â³ä íåîïåðàö³éíèõ êóðñîâèõ
ð³çíèöü
975 Óö³íêà íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â ³ ô³íàíñîâèõ
³íâåñòèö³é
976 Ñïèñàííÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
977 ²íø³ âèòðàòè çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³
978 Âèïëàòè ñòðàõîâèõ ñóì òà ñòðàõîâèõ
â³äøêîäóâàíü
979 Ïåðåñòðàõóâàííÿ

98

Ïîäàòêè
íà ïðèáóòîê

981 Ïîäàòêè íà ïðèáóòîê â³ä çâè÷àéíî¿
ä³ÿëüíîñò³
982 Ïîäàòêè íà ïðèáóòîê â³ä íàäçâè÷àéíèõ
ïîä³é

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

99

Íàäçâè÷àéí³
âèòðàòè

991 Âòðàòè â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà
992 Âòðàòè â³ä òåõíîãåííèõ êàòàñòðîô
³ àâàð³é
993 ²íø³ íàäçâè÷àéí³ âèòðàòè

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

961 Âòðàòè â³ä ³íâåñòèö³é â àñîö³éîâàí³
ï³äïðèºìñòâà
962 Âòðàòè â³ä ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³
963 Âòðàòè â³ä ³íâåñòèö³é â äî÷³ðí³
ï³äïðèºìñòâà

5
Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Êëàñ 0. Ïîçàáàëàíñîâ³ ðàõóíêè
01

02

03

Îðåíäîâàí³
íåîáîðîòí³
àêòèâè
Àêòèâè
íà â³äïîâ³äàëüíîìó
çáåð³ãàíí³

Çà âèäàìè àêòèâ³â

021 Óñòàòêóâàííÿ, ïðèéíÿòå äëÿ ìîíòàæó
022 Ìàòåð³àëè, ïðèéíÿò³ äëÿ ïåðåðîáêè
023 Ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ íà â³äïîâ³äàëüíîìó
çáåð³ãàíí³
024 Òîâàðè, ïðèéíÿò³ íà êîì³ñ³þ
025 Ìàéíî â äîâ³ð÷îìó óïðàâë³íí³

Êîíòðàêòí³
Çà âèäàìè çîáîâÿçàíü
çîáîâÿçàííÿ
04 Íåïåðåäáà÷åí³ 041 Íåïåðåäáà÷åí³ àêòèâè
àêòèâè
042 Íåïåðåäáà÷åí³ çîáîâÿçàííÿ
é çîáîâÿçàííÿ

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
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05

Ãàðàíò³¿
òà çàáåçïå÷åííÿ íàäàí³

3

Çà âèäàìè ãàðàíò³é òà çàáåçïå÷åíü
íàäàíèõ

4

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

06

Ãàðàíò³¿
òà çàáåçïå÷åííÿ îòðèìàí³

Çà âèäàìè ãàðàíò³é òà çàáåçïå÷åíü
îòðèìàíèõ

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

07

Ñïèñàí³
àêòèâè

08

Áëàíêè
ñóâîðîãî
îáë³êó

071 Ñïèñàíà äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü
072 Íåâ³äøêîäîâàí³ íåñòà÷³ ³ âòðàòè
â³ä ïñóâàííÿ ö³ííîñòåé
Çà âèäàìè áëàíê³â

5

Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³
Óñ³ âèäè
ä³ÿëüíîñò³

Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ
ìåòîäîëîã³¿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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â³äïîâ³äàëüíîìó
çáåð³ãàíí³
Íåïåðåäáà÷åí³
àêòèâè
³ çîáîâÿçàííÿ

Äîäàòîê 4
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 31 áåðåçíÿ 1999 ð. ¹ 87
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ÷åðâíÿ 1999 ð. çà ¹ 391/3684

Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 1
Çàãàëüí³ âèìîãè äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) âèçíà÷àþòüñÿ ìåòà, ñêëàä ³ ïðèíöèïè
ï³äãîòîâêè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ òà âèìîãè äî âèçíà÷åííÿ ³ ðîçêðèòòÿ ¿¿ åëåìåíò³â.
2. Íîðìè öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) ñë³ä çàñòîñîâóâàòè äî ô³íàíñîâî¿
çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà) óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ (êð³ì áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ) ³ êîíñîë³äîâàíî¿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
3. Òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó öüîìó Ïîëîæåíí³ (ñòàíäàðò³), ìàþòü
òàêå çíà÷åííÿ:
Àêòèâè  ðåñóðñè, êîíòðîëüîâàí³ ï³äïðèºìñòâîì ó ðåçóëüòàò³ ìèíóëèõ
ïîä³é, âèêîðèñòàííÿ ÿêèõ, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäå äî îòðèìàííÿ åêîíîì³÷íèõ
âèãîä ó ìàéáóòíüîìó.
Áàëàíñ  çâ³ò ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà, ÿêèé â³äîáðàæàº íà ïåâíó äàòó éîãî àêòèâè, çîáîâÿçàííÿ ³ âëàñíèé êàï³òàë.
Áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü  çâ³òí³ñòü, ùî ñêëàäàºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äàíèõ
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó äëÿ çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ïåâíèõ êîðèñòóâà÷³â.
Âèòðàòè  çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó âèãëÿä³ âèáóòòÿ àêòèâ³â àáî
çá³ëüøåííÿ çîáîâÿçàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çìåíøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó
(êð³ì çìåíøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê éîãî âèëó÷åííÿ àáî ðîçïîä³ëåííÿ âëàñíèêàìè).
Âëàñíèé êàï³òàë  ÷àñòèíà â àêòèâàõ ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøàºòüñÿ
ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ éîãî çîáîâÿçàíü.
Äîõîäè  çá³ëüøåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó âèãëÿä³ íàäõîäæåííÿ àêòèâ³â
àáî çìåíøåííÿ çîáîâÿçàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó
(êð³ì çá³ëüøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê âíåñê³â âëàñíèê³â).
Çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë  çâ³ò, ÿêèé â³äîáðàæàº çì³íè ó ñêëàä³ âëàñíîãî
êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó
Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè  çâ³ò ïðî äîõîäè, âèòðàòè ³ ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà.
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Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â  çâ³ò, ÿêèé â³äîáðàæàº íàäõîäæåííÿ ³ âèäàòîê ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ó çâ³òíîìó ïåð³îä³.
Çîáîâÿçàííÿ  çàáîðãîâàí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ÿêà âèíèêëà âíàñë³äîê ìèíóëèõ ïîä³é ³ ïîãàøåííÿ ÿêî¿ â ìàéáóòíüîìó, ÿê î÷³êóºòüñÿ, ïðèçâåäå äî çìåíøåííÿ ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà, ùî âò³ëþþòü ó ñîá³ åêîíîì³÷í³ âèãîäè.
Êîíñîë³äîâàíà ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü  çâ³òí³ñòü, ÿêà â³äîáðàæàº ô³íàíñîâèé ñòàí ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ þðèäè÷íî¿ îñîáè òà ¿¿ äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ ÿê ºäèíî¿ åêîíîì³÷íî¿ îäèíèö³.
Êîðèñòóâà÷³ çâ³òíîñò³  ô³çè÷í³ òà þðèäè÷í³ îñîáè, ùî ïîòðåáóþòü ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü.
Îáë³êîâà ïîë³òèêà  ñóêóïí³ñòü ïðèíöèï³â, ìåòîä³â ³ ïðîöåäóð, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâîì äëÿ ñêëàäàííÿ òà ïîäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
Ïðèì³òêè äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â  ñóêóïí³ñòü ïîêàçíèê³â ³ ïîÿñíåíü, ÿê³
çàáåçïå÷óþòü äåòàë³çàö³þ ³ îáãðóíòîâàí³ñòü ñòàòåé ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â, à òàêîæ
³íøà ³íôîðìàö³ÿ, ðîçêðèòòÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíå â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè
(ñòàíäàðòàìè).
Ïðèíöèï áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó  ïðàâèëî, ÿêîãî ñë³ä äîòðèìóâàòèñÿ
ïðè âèì³ðþâàíí³, îö³íö³ òà ðåºñòðàö³¿ ãîñïîäàðñüêèõ îïåðàö³é ³ ïðè â³äîáðàæåíí³ ¿õ ðåçóëüòàò³â ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³.
Ðîçêðèòòÿ  íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà º ñóòòºâîþ äëÿ êîðèñòóâà÷³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
Ñòàòòÿ  åëåìåíò ô³íàíñîâîãî çâ³òó, ÿêèé â³äïîâ³äàº êðèòåð³ÿì, óñòàíîâëåíèì öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì).
Ñóòòºâà ³íôîðìàö³ÿ  ³íôîðìàö³ÿ, â³äñóòí³ñòü ÿêî¿ ìîæå âïëèíóòè íà
ð³øåííÿ êîðèñòóâà÷³â ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³. Ñóòòºâ³ñòü ³íôîðìàö³¿ âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó òà êåð³âíèöòâîì ï³äïðèºìñòâà.
Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü  áóõãàëòåðñüêà çâ³òí³ñòü, ùî ì³ñòèòü ³íôîðìàö³þ
ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí, ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà çà çâ³òíèé ïåð³îä.
Ìåòà ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
4. Ìåòîþ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ º íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì äëÿ
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïîâíî¿, ïðàâäèâî¿ òà íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí, ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ òà ðóõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâà.
5. Ïîðÿäîê íàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ êîðèñòóâà÷àì âèçíà÷àºòüñÿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
6. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü çàáåçïå÷óº ³íôîðìàö³éí³ ïîòðåáè êîðèñòóâà÷³â
ùîäî:
 ïðèäáàííÿ, ïðîäàæó òà âîëîä³ííÿ ö³ííèìè ïàïåðàìè; ó÷àñò³ â êàï³òàë³
ï³äïðèºìñòâà; îö³íêè ÿêîñò³ óïðàâë³ííÿ;
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 îö³íêè çäàòíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ñâîº÷àñíî âèêîíóâàòè ñâî¿ çîáîâÿçàííÿ; çàáåçïå÷åíîñò³ çîáîâÿçàíü ï³äïðèºìñòâà; âèçíà÷åííÿ ñóìè äèâ³äåíä³â, ùî ï³äëÿãàþòü ðîçïîä³ëó; ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà;
 ³íøèõ ð³øåíü.
7. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà çàäîâîëüíÿòè ïîòðåáè òèõ êîðèñòóâà÷³â,
ÿê³ íå ìîæóòü âèìàãàòè çâ³ò³â, ñêëàäåíèõ ç óðàõóâàííÿì ¿õ êîíêðåòíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ïîòðåá.
Ñêëàä òà åëåìåíòè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
8. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç áàëàíñó, çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè, çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â, çâ³òó ïðî âëàñíèé êàï³òàë ³ ïðèì³òîê äî
çâ³ò³â.
9. Ô³íàíñîâ³ çâ³òè ì³ñòÿòü ñòàòò³, ñêëàä ³ çì³ñò ÿêèõ âèçíà÷àþòüñÿ â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
10. Ñòàòòÿ íàâîäèòüñÿ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³, ÿêùî â³äïîâ³äàº òàêèì
êðèòåð³ÿì:
 ³ñíóº éìîâ³ðí³ñòü íàäõîäæåííÿ àáî âèáóòòÿ ìàéáóòí³õ åêîíîì³÷íèõ
âèãîä, ïîâÿçàíèõ ç ö³ºþ ñòàòòåþ;
 îö³íêà ñòàòò³ ìîæå áóòè äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà.
11. Äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ âêëþ÷àþòüñÿ ïîêàçíèêè ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³é, ïðåäñòàâíèöòâ, â³ää³ëåíü òà ³íøèõ â³äîñîáëåíèõ ï³äðîçä³ë³â ï³äïðèºìñòâà.
Çâ³òíèé ïåð³îä
12. Çâ³òíèì ïåð³îäîì äëÿ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ º êàëåíäàðíèé
ð³ê. Áàëàíñ ï³äïðèºìñòâà ñêëàäàºòüñÿ íà ê³íåöü îñòàííüîãî äíÿ çâ³òíîãî ïåð³îäó.
Ïðîì³æíà (ì³ñÿ÷íà, êâàðòàëüíà) çâ³òí³ñòü, ÿêà îõîïëþº ïåâíèé ïåð³îä,
ñêëàäàºòüñÿ íàðîñòàþ÷èì ï³äñóìêîì ç ïî÷àòêó çâ³òíîãî ðîêó.
13. Ïåðøèé çâ³òíèé ïåð³îä íîâîñòâîðåíîãî ï³äïðèºìñòâà ìîæå áóòè ìåíøèì çà 12 ì³ñÿö³â, àëå íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 15 ì³ñÿö³â. Çâ³òíèì ïåð³îäîì
ï³äïðèºìñòâà, ùî ë³êâ³äóºòüñÿ, º ïåð³îä ç ïî÷àòêó ðîêó äî ìîìåíòó ë³êâ³äàö³¿.
ßê³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
14. ²íôîðìàö³ÿ, ÿêà íàäàºòüñÿ ó ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ, ïîâèííà áóòè äîõ³äëèâà ³ ðîçðàõîâàíà íà îäíîçíà÷íå òëóìà÷åííÿ ¿¿ êîðèñòóâà÷àìè çà óìîâè, ùî
âîíè ìàþòü äîñòàòí³ çíàííÿ òà çàö³êàâëåí³ ó ñïðèéíÿòò³ ö³º¿ ³íôîðìàö³¿.
15. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà ì³ñòèòè ëèøå äîðå÷íó ³íôîðìàö³þ, ÿêà
âïëèâàº íà ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü êîðèñòóâà÷àìè, äàº çìîãó â÷àñíî îö³íèòè ìèíóë³, òåïåð³øí³ òà ìàéáóòí³ ïîä³¿, ï³äòâåðäèòè òà ñêîðèãóâàòè ¿õí³ îö³íêè,
çðîáëåí³ ó ìèíóëîìó.
16. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà áóòè äîñòîâ³ðíîþ; ³íôîðìàö³ÿ, íàâåäåíà ó
ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³, º äîñòîâ³ðíîþ, ÿêùî âîíà íå ì³ñòèòü ïîìèëîê òà ïåðåêðó÷åíü, ÿê³ çäàòí³ âïëèíóòè íà ð³øåííÿ êîðèñòóâà÷³â çâ³òíîñò³.
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17. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà íàäàâàòè ìîæëèâ³ñòü êîðèñòóâà÷àì ïîð³âíþâàòè ô³íàíñîâ³ çâ³òè:
 ï³äïðèºìñòâà çà ð³çí³ ïåð³îäè;
 ð³çíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Ïåðåäóìîâîþ ïîð³âíÿííîñò³ º íàâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïîïåðåäíüîãî ïåð³îäó òà ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî îáë³êîâó ïîë³òèêó ³ ¿¿ çì³íè.
Ïðèíöèïè ï³äãîòîâêè ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³
18. Ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ï³äïðèºìñòâà ôîðìóºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì òàêèõ
ïðèíöèï³â:
 àâòîíîìíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, çà ÿêèì êîæíå ï³äïðèºìñòâî ðîçãëÿäàºòüñÿ
ÿê þðèäè÷íà îñîáà, ùî â³äîêðåìëåíà â³ä âëàñíèê³â. Òîìó îñîáèñòå ìàéíî ³ çîáîâÿçàííÿ âëàñíèê³â íå ïîâèíí³ â³äîáðàæàòèñü ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâà;
 áåçïåðåðâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïåðåäáà÷àº îö³íêó àêòèâ³â ³ çîáîâÿçàíü
ï³äïðèºìñòâà âèõîäÿ÷è ç ïðèïóùåííÿ, ùî éîãî ä³ÿëüí³ñòü òðèâàòèìå;
 ïåð³îäè÷íîñò³, ùî ïðèïóñêàº ðîçïîä³ë ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íà ïåâí³
ïåð³îäè ÷àñó ç ìåòîþ ñêëàäàííÿ ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³;
 ³ñòîðè÷íî¿ (ôàêòè÷íî¿) ñîá³âàðòîñò³, ùî âèçíà÷àº ïð³îðèòåò, îö³íêè
àêòèâ³â âèõîäÿ÷è ç âèòðàò íà ¿õ âèðîáíèöòâî òà ïðèäáàííÿ;
 íàðàõóâàííÿ òà â³äïîâ³äíîñò³ äîõîä³â ³ âèòðàò, çà ÿêèì äëÿ âèçíà÷åííÿ
ô³íàíñîâîãî ðåçóëüòàòó çâ³òíîãî ïåð³îäó ñë³ä ïîð³âíÿòè äîõîäè çâ³òíîãî
ïåð³îäó ç âèòðàòàìè, ÿê³ áóëè çä³éñíåí³ äëÿ îòðèìàííÿ öèõ äîõîä³â. Ïðè
öüîìó äîõîäè ³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ â îáë³êó ³ çâ³òíîñò³ ó ìîìåíò ¿õ
âèíèêíåííÿ íåçàëåæíî â³ä ÷àñó íàäõîäæåííÿ ³ ñïëàòè ãðîøåé;
 ïîâíîãî âèñâ³òëåííÿ, çã³äíî ç ÿêèì ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü ïîâèííà ì³ñòèòè
âñþ ³íôîðìàö³þ ïðî ôàêòè÷í³ òà ïîòåíö³éí³ íàñë³äêè îïåðàö³é òà ïîä³é,
ÿêà ìîæå âïëèíóòè íà ð³øåííÿ, ùî ïðèéìàþòüñÿ íà ¿¿ îñíîâ³;
 ïîñë³äîâíîñò³, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ïîñò³éíå (³ç ðîêó â ð³ê) çàñòîñóâàííÿ ï³äïðèºìñòâîì îáðàíî¿ îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè. Çì³íà îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè ïîâèííà áóòè îáãðóíòîâàíà ³ ðîçêðèòà ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³;
 îáà÷íîñò³, çã³äíî ç ÿêèì ìåòîäè îö³íêè, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ â áóõãàëòåðñüêîìó îáë³êó, ïîâèíí³ çàïîá³ãàòè çàíèæåííþ îö³íêè çîáîâÿçàíü òà
âèòðàò ³ çàâèùåííþ îö³íêè àêòèâ³â ³ äîõîä³â ï³äïðèºìñòâà;
 ïðåâàëþâàííÿ çì³ñòó íàä ôîðìîþ, çà ÿêèì îïåðàö³¿ ïîâèíí³ îáë³êîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî ¿õ ñóòíîñò³, à íå ëèøå âèõîäÿ÷è ç þðèäè÷íî¿ ôîðìè;
 ºäèíîãî ãðîøîâîãî âèì³ðíèêà, ÿêèé ïåðåäáà÷àº âèì³ðþâàííÿ òà óçàãàëüíåííÿ âñ³õ îïåðàö³é ï³äïðèºìñòâà ó éîãî ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ â ºäèí³é
ãðîøîâ³é îäèíèö³.
Ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³
19. Äëÿ òîãî ùîá ô³íàíñîâà çâ³òí³ñòü áóëà çðîçóì³ëîþ êîðèñòóâà÷àì,
âîíà ïîâèííà ì³ñòèòè òàê³ äàí³:
 ïðî ï³äïðèºìñòâî;
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äàòó çâ³òíîñò³ òà çâ³òíèé ïåð³îä;
âàëþòó çâ³òíîñò³ òà îäèíèöþ ¿¿ âèì³ðþâàííÿ;
â³äïîâ³äíó ³íôîðìàö³þ ùîäî çâ³òíîãî òà ïîïåðåäíüîãî ïåð³îä³â;
îáë³êîâó ïîë³òèêó ï³äïðèºìñòâà òà ¿¿ çì³íè;
êîíñîë³äàö³þ ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â;
ïðèïèíåííÿ (ë³êâ³äàö³þ) îêðåìèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³;
îáìåæåííÿ ùîäî âîëîä³ííÿ àêòèâàìè;
ó÷àñòü ó ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ;
âèÿâëåí³ ïîìèëêè ïîïåðåäí³õ ðîê³â òà ïîâÿçàí³ ç íèìè êîðèãóâàííÿ;
ïåðåîö³íêó ñòàòåé ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â;
³íøó ³íôîðìàö³þ, ðîçêðèòòÿ ÿêî¿ ïåðåäáà÷åíî â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
20. ²íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äïðèºìñòâî, ÿêà ï³äëÿãàº ðîçêðèòòþ ó ô³íàíñîâ³é
çâ³òíîñò³, âêëþ÷àº:
 íàçâó, îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ôîðìó òà ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ï³äïðèºìñòâà (êðà¿íó, äå çàðåºñòðîâàíå ï³äïðèºìñòâî, àäðåñó éîãî îô³ñó);
 êîðîòêèé îïèñ îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà;
 íàçâó îðãàíó óïðàâë³ííÿ, ó â³äàíí³ ÿêîãî ïåðåáóâàº ï³äïðèºìñòâî, àáî
íàçâó éîãî ìàòåðèíñüêî¿ (õîëäèíãîâî¿) êîìïàí³¿;
 ñåðåäíþ ÷èñåëüí³ñòü ïåðñîíàëó ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
21. Êîæíèé ô³íàíñîâèé çâ³ò ïîâèíåí ì³ñòèòè äàòó, ñòàíîì íà ÿêó íàâåäåí³
éîãî ïîêàçíèêè, àáî ïåð³îä, ÿêèé â³í îõîïëþº. ßêùî ïåð³îä, çà ÿêèé ñêëàäåíî ô³íàíñîâèé çâ³ò, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâ³òíîãî ïåð³îäó, ïåðåäáà÷åíîãî öèì
Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì), òî ïðè÷èíè ³ íàñë³äêè öüîãî ïîâèíí³ áóòè ðîçêðèò³ ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³.
22. Ó ô³íàíñîâ³é çâ³òíîñò³ ïîâèíí³ áóòè çàçíà÷åí³ âàëþòà, â ÿê³é â³äîáðàæåíî åëåìåíòè çâ³òíîñò³, ³ îäèíèöÿ ¿¿ âèì³ðþâàííÿ.
ßêùî âàëþòà çâ³òíîñò³ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä âàëþòè, â ÿê³é âåäåòüñÿ áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê, òî ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî ðîçêðèâàòè ïðè÷èíè öüîãî ³ ìåòîäè, ùî áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ ïåðåâåäåííÿ ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â ç îäí³º¿ âàëþòè
â ³íøó.
23. Ï³äïðèºìñòâî ïîâèííî âèñâ³òëþâàòè îáðàíó îáë³êîâó ïîë³òèêó øëÿõîì îïèñó:
23.1. Ïðèíöèï³â îö³íêè ñòàòåé çâ³òíîñò³.
23.2. Ìåòîä³â îáë³êó ùîäî îêðåìèõ ñòàòåé çâ³òíîñò³.
24. ²íôîðìàö³ÿ, ùî ï³äëÿãàº ðîçêðèòòþ, íàâîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ó
ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ àáî ó ïðèì³òêàõ äî íèõ.
25. Ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â ñë³ä ðîçêðèâàòè:
25.1. Îáë³êîâó ïîë³òèêó ï³äïðèºìñòâà.
25.2. ²íôîðìàö³þ, ÿêà íå íàâåäåíà áåçïîñåðåäíüî ó ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ,
àëå º îáîâÿçêîâîþ çà â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
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25.3. ²íôîðìàö³þ, ùî ì³ñòèòü äîäàòêîâèé àíàë³ç ñòàòåé çâ³òíîñò³,
ïîòð³áíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ çðîçóì³ëîñò³ òà äîðå÷íîñò³.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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Äîäàòîê 5
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 31 áåðåçíÿ 1999 ð. ¹ 87
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ÷åðâíÿ 1999 ð. çà ¹ 397/3690

Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 3
Çâ³ò ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñò ³ ôîðìà Çâ³òó ïðî
ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè, à òàêîæ çàãàëüí³ âèìîãè äî ðîçêðèòòÿ éîãî ñòàòåé.
2. Íîðìè öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) ñòîñóþòüñÿ çâ³ò³â ïðî ô³íàíñîâ³
ðåçóëüòàòè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà) óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ (êð³ì áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ).
3. Îñîáëèâîñò³ ñêëàäàííÿ êîíñîë³äîâàíîãî çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì).
4. Òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â öüîìó Ïîëîæåíí³ (ñòàíäàðò³), ìàþòü
òàêå çíà÷åííÿ:
Âèòðàòè  çìåíøåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó âèãëÿä³ âèáóòòÿ àêòèâ³â àáî
çá³ëüøåííÿ çîáîâÿçàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çìåíøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó
(êð³ì çìåíøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê éîãî âèëó÷åííÿ àáî ðîçïîä³ëó âëàñíèêàìè).
Âëàñíèé êàï³òàë  ÷àñòèíà â àêòèâàõ ï³äïðèºìñòâà, ùî çàëèøàºòüñÿ ï³ñëÿ âèðàõóâàííÿ éîãî çîáîâÿçàíü.
Äîõîäè  çá³ëüøåííÿ åêîíîì³÷íèõ âèãîä ó âèãëÿä³ íàäõîäæåííÿ àêòèâ³â
àáî çìåíøåííÿ çîáîâÿçàíü, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó
(êð³ì çá³ëüøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê âíåñê³â âëàñíèê³â).
Çáèòîê  ïåðåâèùåííÿ ñóìè âèòðàò íàä ñóìîþ äîõîäó, äëÿ îòðèìàííÿ
ÿêîãî áóëè çä³éñíåí³ ö³ âèòðàòè.
Çâè÷àéíà ä³ÿëüí³ñòü  áóäü-ÿêà îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ
îïåðàö³¿, ùî ¿¿ çàáåçïå÷óþòü àáî âèíèêàþòü âíàñë³äîê ¿¿ çä³éñíåííÿ.
Ìåòîä ó÷àñò³ â êàï³òàë³  ìåòîä îáë³êó ³íâåñòèö³é, çã³äíî ç ÿêèì áàëàíñîâà âàðò³ñòü ³íâåñòèö³é â³äïîâ³äíî çá³ëüøóºòüñÿ àáî çìåíøóºòüñÿ íà ñóìó
çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ ÷àñòêè ³íâåñòîðà ó âëàñíîìó êàï³òàë³ îáºêòà ³íâåñòóâàííÿ.
Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ  ïîä³ÿ àáî îïåðàö³ÿ, ÿêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä çâè÷àéíî¿
ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ³ íå î÷³êóºòüñÿ, ùî âîíà ïîâòîðþâàòèìåòüñÿ ïåð³îäè÷íî àáî â êîæíîìó íàñòóïíîìó çâ³òíîìó ïåð³îä³.
Îïåðàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü  îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ³íø³
âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå º ³íâåñòèö³éíîþ ÷è ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
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Îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü  îïåðàö³¿, ïîâÿçàí³ ç âèðîáíèöòâîì àáî ðåàë³çàö³ºþ
ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã), ùî º ãîëîâíîþ ìåòîþ ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâà ³ çàáåçïå÷óþòü îñíîâíó ÷àñòêó éîãî äîõîäó.
Ïðèáóòîê  ñóìà, íà ÿêó äîõîäè ïåðåâèùóþòü ïîâÿçàí³ ç íèìè âèòðàòè.
Àñîö³éîâàíå ï³äïðèºìñòâî  ï³äïðèºìñòâî, â ÿêîìó ³íâåñòîðó íàëåæèòü
áëîêóâàëüíèé (ïîíàä 25 â³äñîòê³â) ïàêåò àêö³é (ãîëîñ³â) ³ ÿêå íå º äî÷³ðí³ì
àáî ñï³ëüíèì ï³äïðèºìñòâîì ³íâåñòîðà.
5. Ìåòîþ ñêëàäàííÿ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè º íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì ïîâíî¿, ïðàâäèâî¿ òà íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî äîõîäè, âèòðàòè, ïðèáóòêè ³ çáèòêè â³ä ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà çà çâ³òíèé ïåð³îä.
6. Ôîðìà Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè º äîäàòêîì äî öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
Äëÿ ìàëèõ ï³äïðèºìñòâ ìîæå ïåðåäáà÷àòèñÿ ñêîðî÷åíà ôîðìà çâ³òó ïðî
ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
Âèçíà÷åííÿ äîõîä³â ³ âèòðàò
7. Çà óìîâè, ùî îö³íêà äîõîäó ìîæå áóòè äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà, äîõ³ä ó
Çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â³äîáðàæàºòüñÿ â ìîìåíò íàäõîäæåííÿ àêòèâó
àáî ïîãàøåííÿ çîáîâÿçàííÿ, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà (êð³ì çá³ëüøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê âíåñê³â ó÷àñíèê³â).
8. Çà óìîâè, ùî îö³íêà âèòðàò ìîæå áóòè äîñòîâ³ðíî âèçíà÷åíà, âèòðàòè
â³äîáðàæàþòüñÿ ó Çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â ìîìåíò âèáóòòÿ àêòèâó
àáî çá³ëüøåííÿ çîáîâÿçàííÿ, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî çìåíøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà (êð³ì çìåíøåííÿ êàï³òàëó çà ðàõóíîê éîãî âèëó÷åííÿ àáî
ðîçïîä³ëó âëàñíèêàìè).
9. ßêùî àêòèâ çàáåçïå÷óº åêîíîì³÷í³ âèãîäè ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ çâ³òíèõ ïåð³îä³â, òî âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ ó Çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè íà îñíîâ³
ñèñòåìàòè÷íîãî òà ðàö³îíàëüíîãî ¿õ ðîçïîä³ëó (íàïðèêëàä, ó âèãëÿä³ àìîðòèçàö³¿) ïðîòÿãîì òèõ çâ³òíèõ ïåð³îä³â, êîëè íàäõîäÿòü â³äïîâ³äí³ åêîíîì³÷í³
âèãîäè.
10. Âèòðàòè ñë³ä íåãàéíî â³äîáðàæàòè ó Çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè,
ÿêùî åêîíîì³÷í³ âèãîäè íå â³äïîâ³äàþòü àáî ïåðåñòàþòü â³äïîâ³äàòè òàêîìó
ñòàíó, çà ÿêîãî âîíè âèçíàþòüñÿ àêòèâàìè ï³äïðèºìñòâà.
11. Çãîðòàííÿ äîõîä³â ³ âèòðàò íå äîçâîëÿºòüñÿ, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ â³äïîâ³äíèìè ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
Âèçíà÷åííÿ ïðèáóòêó (çáèòêó) çà çâ³òíèé ïåð³îä
12. Äîõîäè ³ âèòðàòè, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, âèêëàäåíèì âèùå, íàâîäÿòü ó Çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ÷èñòîãî ïðèáóòêó
àáî çáèòêó çâ³òíîãî ïåð³îäó (êð³ì âèïàäê³â, êîëè â³äïîâ³äí³ ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòè) ïåðåäáà÷àþòü âèíÿòêè ç öüîãî ïðàâèëà).
13. Ó ñòàòò³ Äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) â³äîáðàæàºòüñÿ çàãàëüíèé äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿, òî-
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âàð³â, ðîá³ò àáî ïîñëóã, òîáòî áåç âèðàõóâàííÿ íàäàíèõ çíèæîê, ïîâåðíåííÿ
ïðîäàíèõ òîâàð³â òà ïîäàòê³â ç ïðîäàæó (ïîäàòêó íà äîäàíó âàðò³ñòü,
àêöèçíîãî çáîðó òîùî).
14. Ó ñòàòò³ Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà ïîäàòêó
íà äîäàíó âàðò³ñòü, ÿêà âêëþ÷åíà äî ñêëàäó äîõîäó (âèðó÷êè) â³ä ðåàë³çàö³¿
ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã).
15. Ó ñòàòò³ Àêöèçíèé çá³ð ï³äïðèºìñòâà ïëàòíèêè àêöèçíîãî çáîðó
â³äîáðàæàþòü ñóìó, ÿêà âðàõîâàíà ó ñêëàä³ äîõîäó (âèðó÷êè) â³ä ðåàë³çàö³¿
ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã).
16. Ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ñïëà÷óþòü ³íø³ çáîðè àáî ïîäàòêè ç îáîðîòó,
ïîêàçóþòü ¿õ ñóìó ó â³ëüíîìó ðÿäêó çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
17. Ó ñòàòò³ ²íø³ âèðàõóâàííÿ ç äîõîäó â³äîáðàæàþòüñÿ íàäàí³ çíèæêè
ïîâåðíåííÿ òîâàð³â òà ³íø³ ñóìè, ùî ï³äëÿãàþòü âèðàõóâàííþ ç äîõîäó (âèðó÷êè) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã).
18. ×èñòèé äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã)
âèçíà÷àºòüñÿ øëÿõîì âèðàõóâàííÿ ç äîõîäó (âèðó÷êè) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿
(òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) â³äïîâ³äíèõ ïîäàòê³â, çáîð³â, çíèæîê òîùî.
19. Ó ñòàòò³ Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã)
ïîêàçóºòüñÿ âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (ðîá³ò, ïîñëóã)
àáî ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ òîâàð³â. Ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿
(òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) âèçíà÷àºòüñÿ çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 9 Çàïàñè.
20. Âàëîâèé ïðèáóòîê (çáèòîê) ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ÷èñòèì äîõîäîì â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã) ³ ñîá³âàðò³ñòþ ðåàë³çîâàíî¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã).
21. Ó ñòàòò³ ²íø³ îïåðàö³éí³ äîõîäè â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè ³íøèõ äîõîä³â
â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, êð³ì äîõîäó (âèðó÷êè) â³ä ðåàë³çàö³¿
ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã): äîõ³ä â³ä îïåðàö³éíî¿ îðåíäè àêòèâ³â; äîõ³ä
â³ä îïåðàö³éíèõ êóðñîâèõ ð³çíèöü; â³äøêîäóâàííÿ ðàí³øå ñïèñàíèõ àêòèâ³â;
äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ îáîðîòíèõ àêòèâ³â (êð³ì ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é) òîùî.
22. Ó ñòàòò³ Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ çàãàëüíîãîñïîäàðñüê³ âèòðàòè, ïîâÿçàí³ ç óïðàâë³ííÿì òà îáñëóãîâóâàííÿì ï³äïðèºìñòâà.
23. Ó ñòàòò³ Âèòðàòè íà çáóò â³äîáðàæàþòüñÿ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà,
ïîâÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â)  âèòðàòè íà óòðèìàííÿ
ï³äðîçä³ë³â, ùî çàéìàþòüñÿ çáóòîì ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â), ðåêëàìó, äîñòàâêó
ïðîäóêö³¿ ñïîæèâà÷àì òîùî.
24. Ó ñòàòò³ ²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çîâàíèõ âèðîáíè÷èõ çàïàñ³â; ñóìí³âí³ (áåçíàä³éí³) áîðãè òà âòðàòè â³ä çíåö³íåííÿ çàïàñ³â; âòðàòè â³ä îïåðàö³éíèõ êóðñîâèõ ð³çíèöü; âèçíàí³ åêîíîì³÷í³
ñàíêö³¿; â³äðàõóâàííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò, à òàêîæ óñ³ ³íø³ âèòðàòè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâà (êð³ì âèòðàò, ùî âêëþ÷àþòüñÿ äî ñîá³âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã).

151

25. Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê àëãåáðà¿÷íà ñóìà âàëîâîãî ïðèáóòêó (çáèòêó), ³íøîãî îïåðàö³éíîãî äîõîäó, àäì³í³ñòðàòèâíèõ âèòðàò, âèòðàò íà çáóò òà ³íøèõ îïåðàö³éíèõ âèòðàò.
26. Ó ñòàòò³ Äîõ³ä â³ä ó÷àñò³ â êàï³òàë³ â³äîáðàæàºòüñÿ äîõ³ä, îòðèìàíèé â³ä ³íâåñòèö³é â àñîö³éîâàí³, äî÷³ðí³ àáî ñï³ëüí³ ï³äïðèºìñòâà, îáë³ê ÿêèõ
âåäåòüñÿ ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³.
27. Ó ñòàòò³ ²íø³ ô³íàíñîâ³ äîõîäè ïîêàçóþòüñÿ äèâ³äåíäè, â³äñîòêè òà
³íø³ äîõîäè, îòðèìàí³ â³ä ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é (êð³ì äîõîä³â, ÿê³ îáë³êîâóþòüñÿ çà ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³).
28. Ó ñòàòò³ ²íø³ äîõîäè ïîêàçóºòüñÿ äîõ³ä â³ä ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é, íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â ³ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â; äîõ³ä â³ä íåîïåðàö³éíèõ êóðñîâèõ ð³çíèöü òà ³íø³ äîõîäè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çâè÷àéíî¿
ä³ÿëüíîñò³, àëå íå ïîâÿçàí³ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà.
29. Ó ñòàòò³ Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè ïîêàçóþòüñÿ âèòðàòè íà ïðîöåíòè òà
³íø³ âèòðàòè ï³äïðèºìñòâà, ïîâÿçàí³ ³ç çàëó÷åííÿì ïîçèêîâîãî êàï³òàëó.
30. Ó ñòàòò³ Âòðàòè â³ä ó÷àñò³ â êàï³òàë³ â³äîáðàæàºòüñÿ çáèòîê, ñïðè÷èíåíèé ³íâåñòèö³ÿìè â àñîö³éîâàí³, äî÷³ðí³ àáî ñï³ëüí³ ï³äïðèºìñòâà, îáë³ê
ÿêèõ âåäåòüñÿ ìåòîäîì ó÷àñò³ â êàï³òàë³.
31. Ó ñòàòò³ ²íø³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ ñîá³âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é, íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â, ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â; âòðàòè â³ä
íåîïåðàö³éíèõ êóðñîâèõ ð³çíèöü; âòðàòè â³ä óö³íêè ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é òà
íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â; ³íø³ âèòðàòè, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ (êð³ì ô³íàíñîâèõ âèòðàò), àëå íå ïîâÿçàí³ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ
ï³äïðèºìñòâà.
32. Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê àëãåáðà¿÷íà ñóìà ïðèáóòêó (çáèòêó) â³ä îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â), ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ âèòðàò (çáèòê³â).
33. Ó ñòàòò³ Ïîäàòêè íà ïðèáóòîê ïîêàçóºòüñÿ ñóìà ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíà çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì)
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 17 Ïîäàòîê íà ïðèáóòîê.
34. Ïðèáóòîê â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ ì³æ ïðèáóòêîì â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ òà ñóìîþ ïîäàòê³â ç ïðèáóòêó; çáèòîê â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äîð³âíþº çáèòêó â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ òà ñóì³ ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê.
35. Ó ñòàòòÿõ Íàäçâè÷àéí³ äîõîäè ³ Íàäçâè÷àéí³ âèòðàòè â³äîáðàæàþòüñÿ â³äïîâ³äíî: íåâ³äøêîäîâàí³ çáèòêè â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é (ñòèõ³éíîãî
ëèõà, ïîæåæ, òåõíîãåííèõ àâàð³é òîùî), âêëþ÷àþ÷è çàòðàòè íà çàïîá³ãàííÿ
âèíèêíåííþ âòðàò â³ä ñòèõ³éíîãî ëèõà òà òåõíîãåííèõ àâàð³é, ÿê³ âèçíà÷åí³ çà
âèðàõóâàííÿì ñóìè ñòðàõîâîãî â³äøêîäóâàííÿ òà ïîêðèòòÿ âòðàò â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çà ðàõóíîê ³íøèõ äæåðåë; ïðèáóòêè àáî çáèòêè â³ä ³íøèõ
ïîä³é òà îïåðàö³é, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü âèçíà÷åííþ íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é, íàâåäåíîìó â öüîìó Ïîëîæåíí³ (ñòàíäàðò³). Çáèòêè â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é â³äîáðàæàþòüñÿ çà âèðàõóâàííÿì ñóìè, íà ÿêó çìåíøóºòüñÿ ïîäàòîê íà ïðèáóòîê â³ä
çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âíàñë³äîê öèõ çáèòê³â. Çì³ñò ³ âàðò³ñíà îö³íêà äîõîä³â
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(àáî âèòðàò) â³ä êîæíî¿ íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ ñë³ä îêðåìî ðîçêðèâàòè â ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â.
36. Ó ñòàòò³ Ïîäàòêè ç íàäçâè÷àéíîãî ïðèáóòêó â³äîáðàæàºòüñÿ ñóìà ïîäàòê³â, ùî ï³äëÿãàº ñïëàò³ ç ïðèáóòêó â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é.
37. ×èñòèé ïðèáóòîê (çáèòîê) ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ð³çíèöÿ àëãåáðà¿÷íî¿ ñóìè ïðèáóòêó (çáèòêó) â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà íàäçâè÷àéíîãî ïðèáóòêó
(íàäçâè÷àéíîãî çáèòêó) òà ïîäàòê³â ç íàäçâè÷àéíîãî ïðèáóòêó.
Åëåìåíòè îïåðàö³éíèõ âèòðàò
38. Ó ðîçä³ë³ II Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè íàâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äí³ åëåìåíòè îïåðàö³éíèõ âèòðàò (íà âèðîáíèöòâî ³ çáóò, óïðàâë³ííÿ òà ³íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè), ÿêèõ çàçíàëî ï³äïðèºìñòâî ó ïðîöåñ³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèê³â ïðèáóòêîâîñò³ àêö³é
39. Ðîçä³ë III Çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè çàïîâíþþòü àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà, ïðîñò³ àêö³¿ àáî ïîòåíö³éí³ ïðîñò³ àêö³¿ ÿêèõ â³äêðèòî ïðîäàþòüñÿ
òà êóïóþòüñÿ íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ, âêëþ÷àþ÷è òîâàðèñòâà, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó
ïðîöåñ³ âèïóñêó òàêèõ àêö³é.
40. Ó ñòàòò³ Ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é íàâîäèòüñÿ ñåðåäíüîçâàæåíà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é, ÿê³ ïåðåáóâàëè â îá³ãó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî
ïåð³îäó.
41. Ó ñòàòò³ Ñêîðèãîâàíà ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é ïîêàçóºòüñÿ ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é â îá³ãó, ñêîðèãîâàíà íà ê³ëüê³ñòü
ïðîñòèõ àêö³é, ùî ìîæóòü áóòè âèïóùåí³ â îá³ã çã³äíî ç óêëàäåíèìè óãîäàìè
(îïö³îí, ôþ÷åðñíèé êîíòðàêò òîùî).
42. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ïðèáóòîê, ùî ïðèïàäàº íà îäíó ïðîñòó àêö³þ íàâîäèòüñÿ ïîêàçíèê, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ øëÿõîì ä³ëåííÿ ñóìè ÷èñòîãî ïðèáóòêó àáî çáèòêó, ùî íàëåæèòü âëàñíèêàì ïðîñòèõ àêö³é, íà ñåðåäíüîð³÷íó
ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é.
43. Ó ñòàòò³ Ñêîðèãîâàíèé ÷èñòèé ïðèáóòîê, ùî ïðèïàäàº íà îäíó ïðîñòó
àêö³þ â³äîáðàæàºòüñÿ ïîêàçíèê, ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ ä³ëåííÿì ñêîðèãîâàíî¿
ñóìè ÷èñòîãî ïðèáóòêó, ùî íàëåæèòü âëàñíèêàì ïðîñòèõ àêö³é, íà ñêîðèãîâàíó ñåðåäíüîð³÷íó ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é.
44. Ðîçðàõóíîê ñåðåäíüîð³÷íî¿ ê³ëüêîñò³ àêö³é, ÷èñòîãî ïðèáóòêó, ÿêèé íàëåæèòü âëàñíèêàì ïðîñòèõ àêö³é, òà ¿õ êîðèãóâàííÿ çä³éñíþþòüñÿ çã³äíî
ç Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 24 Ïðèáóòîê íà àêö³þ.
45. Ó ñòàòò³ Äèâ³äåíäè íà îäíó ïðîñòó àêö³þ â³äîáðàæàºòüñÿ ïîêàçíèê,
ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ øëÿõîì ä³ëåííÿ ñóìè îãîëîøåíèõ äèâ³äåíä³â íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é, çà ÿêèìè ñïëà÷óþòüñÿ äèâ³äåíäè.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè
Ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
ïðèáóòîê
çáèòîê
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Çà ïîïåðåäí³é
ïåð³îä

1
². Ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè
Äîõ³ä (âèðó÷êà) â³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîäóêö³¿ (òîâàð³â, ðîá³ò, ïîñëóã)
Ïîäàòîê íà äîäàíó âàðò³ñòü
Àêöèçíèé çá³ð

Çà çâ³òíèé
ïåð³îä

Ñòàòòÿ

Êîä ðÿäêà

Ôîðìà ¹ 2 Êîä çà ÄÊÓÄ 1801003

2

3

4

010
015
020
025
030
035
040
050
055
060
070
080
090
100
105

1
Äîõ³ä â³ä ó÷àñò³ â êàï³òàë³
²íø³ ô³íàíñîâ³ äîõîäè
²íø³ äîõîäè
Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè
Âòðàòè â³ä ó÷àñò³ â êàï³òàë³
²íø³ âèòðàòè
Ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ:
ïðèáóòîê
çáèòîê
Ïîäàòîê íà ïðèáóòîê â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³:
ïðèáóòîê
çáèòîê
Íàäçâè÷àéí³:
äîõîäè
âèòðàòè
Ïîäàòêè ç íàäçâè÷àéíîãî ïðèáóòêó
×èñòèé:
ïðèáóòîê
çáèòîê
²². Åëåìåíòè îïåðàö³éíèõ âèòðàò
Ìàòåð³àëüí³ çàòðàòè
Âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³
Â³äðàõóâàííÿ íà ñîö³àëüí³ çàõîäè
Àìîðòèçàö³ÿ
²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè
Ðàçîì
²I². Ðîçðàõóíîê ïîêàçíèê³â ïðèáóòêîâîñò³ àêö³é
Ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é
Ñêîðèãîâàíà ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü ïðîñòèõ àêö³é
×èñòèé ïðèáóòîê, ùî ïðèïàäàº íà îäíó ïðîñòó àêö³þ
Ñêîðèãîâàíèé ÷èñòèé ïðèáóòîê, ùî ïðèïàäàº
íà îäíó ïðîñòó àêö³þ
Äèâ³äåíäè íà îäíó ïðîñòó àêö³þ

2
110
120
130
140
150
160

3

4

170
175
180
190
195
200
205
210
220
225
230
240
250
260
270
280
300
310
320
330
340

Êåð³âíèê
Ãîëîâíèé áóõãàëòåð

155

Äîäàòîê 6
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 31 áåðåçíÿ 1999 ð. ¹ 87
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ÷åðâíÿ 1999 ð. çà ¹ 398/369

Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 4
Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñò ³ ôîðìà çâ³òó ïðî
ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â òà çàãàëüí³ âèìîãè äî ðîçêðèòòÿ éîãî ñòàòåé.
2. Íîðìè öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) ñòîñóþòüñÿ çâ³ò³â ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà) óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ (êð³ì áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ).
3. Îñîáëèâîñò³ ñêëàäàííÿ êîíñîë³äîâàíîãî çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì).
4. Òåðì³íè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â öüîìó Ïîëîæåíí³ (ñòàíäàðò³), ìàþòü
òàêå çíà÷åííÿ:
Ãðîøîâ³ êîøòè  ãîò³âêà, êîøòè íà ðàõóíêàõ ó áàíêàõ òà äåïîçèòè äî
çàïèòàííÿ.
Ãðóïà  ìàòåðèíñüêå (õîëäèíãîâå) ï³äïðèºìñòâî òà éîãî äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà.
Åêâ³âàëåíòè ãðîøîâèõ êîøò³â  êîðîòêîñòðîêîâ³ âèñîêîë³êâ³äí³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿, ÿê³ â³ëüíî êîíâåðòóþòüñÿ ó ïåâí³ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â ³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåçíà÷íèì ðèçèêîì çì³íè ¿õ âàðòîñò³.
Íåãðîøîâ³ îïåðàö³¿  îïåðàö³¿, ÿê³ íå ïîòðåáóþòü âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ
êîøò³â òà ¿õ åêâ³âàëåíò³â.
²íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü  ïðèäáàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ òèõ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â, à òàêîæ òèõ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é, ÿê³ íå º ñêëàäîâîþ åêâ³âàëåíò³â ãðîøîâèõ êîøò³â.
Îïåðàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü  îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, à òàêîæ ³íø³
âèäè ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ íå º ³íâåñòèö³éíîþ ÷è ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â  íàäõîäæåííÿ ³ âèáóòòÿ ãðîøîâèõ êîøò³â òà ¿õ
åêâ³âàëåíò³â.
Ô³íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü  ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ïðèçâîäèòü äî çì³í
ðîçì³ðó ³ ñêëàäó âëàñíîãî òà ïîçèêîâîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà.
5. Ìåòîþ ñêëàäàííÿ çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â º íàäàííÿ êîðèñòóâà÷àì ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ ïîâíî¿, ïðàâäèâî¿ òà íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî
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çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ ó ãðîøîâèõ êîøòàõ ï³äïðèºìñòâà òà ¿õ åêâ³âàëåíòàõ
(äàë³  ãðîøîâ³ êîøòè) çà çâ³òíèé ïåð³îä.
6. Ó çâ³ò³ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ
êîøò³â ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó â ðåçóëüòàò³ îïåðàö³éíî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ òà
ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
7. ßêùî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ îäí³º¿ îïåðàö³¿ âêëþ÷àº ñóìè,
ÿê³ íàëåæàòü äî ð³çíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, òî ö³ ñóìè ñë³ä íàâîäèòè îêðåìî ó
ñêëàä³ â³äïîâ³äíèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³.
8. Âíóòð³øí³ çì³íè ó ñêëàä³ ãðîøîâèõ êîøò³â äî çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ
êîøò³â íå âêëþ÷àþòüñÿ.
9. Ï³äïðèºìñòâî ðîçãîðíóòî íàâîäèòü ñóìè íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, ùî
âèíèêàþòü ó ðåçóëüòàò³ îïåðàö³éíî¿, ³íâåñòèö³éíî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
10. Íåãðîøîâ³ îïåðàö³¿ (îòðèìàííÿ àêòèâ³â øëÿõîì ô³íàíñîâî¿ îðåíäè;
áàðòåðí³ îïåðàö³¿; ïðèäáàííÿ àêòèâ³â øëÿõîì åì³ñ³¿ àêö³é òîùî) íå âêëþ÷àþòüñÿ äî çâ³òó ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â.
11. Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ñêëàäàºòüñÿ çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â
äîäàòêó äî öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
12. Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ
øëÿõîì êîðèãóâàííÿ ïðèáóòêó (çáèòêó) â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ íà ñóìè:
 çì³í çàïàñ³â, äåá³òîðñüêî¿ òà êðåäèòîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³, ïîâÿçàíî¿
ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó;
 íàâåäåí³ â íåãðîøîâèõ ñòàòòÿõ;
 íàâåäåí³ ó ñòàòòÿõ, ïîâÿçàíèõ ç ðóõîì ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³
³íâåñòèö³éíî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
13. Ó ñòàòò³ Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ ïðèáóòîê àáî çáèòîê â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî îïîäàòêóâàííÿ çà çâ³òíèé ïåð³îä, íàâåäåíèé ó çâ³ò³ ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
14. Ó ñòàòò³ Àìîðòèçàö³ÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â â³äîáðàæàþòüñÿ àìîðòèçàö³éí³ â³äðàõóâàííÿ ç ìàòåð³àëüíèõ ³ íåìàòåð³àëüíèõ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â,
íàðàõîâàí³ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
15. Ó ñòàòò³ Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) çàáåçïå÷åíü â³äîáðàæàºòüñÿ çì³íà
(ó ãðàô³ Íàäõîäæåííÿ  çá³ëüøåííÿ, ó ãðàô³ Âèäàòîê  çìåíøåííÿ)
ó ñêëàä³ çàáåçïå÷åíü íàñòóïíèõ âèòðàò ³ ïëàòåæ³â, ÿê³ íå ïîâÿçàí³ ç ³íâåñòèö³éíîþ òà ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
16. Ó ñòàòò³ Çáèòîê (ïðèáóòîê) â³ä íåðåàë³çîâàíèõ êóðñîâèõ ð³çíèöü ó
ãðàô³ Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàþòüñÿ çáèòêè, ó ãðàô³ Âèäàòîê  ïðèáóòêè â³ä êóðñîâèõ ð³çíèöü âíàñë³äîê ïåðåðàõóíêó ñòàòåé áàëàíñó â ³íîçåìí³é âàëþò³, íå ïîâÿçàíèõ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
17. Ó ñòàòò³ Çáèòîê (ïðèáóòîê) â³ä íåîïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ãðàô³
Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ çáèòîê, ó ãðàô³ Âèäàòîê  ïðèáóòîê â³ä
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âîëîä³ííÿ (äèâ³äåíäè, â³äñîòêè òîùî) òà ðåàë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é,
à òàêîæ â³ä ïðîäàæó îñíîâíèõ çàñîá³â, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ³íøèõ
äîâãîñòðîêîâèõ àêòèâ³â, ³íø³ ïðèáóòêè ³ çáèòêè â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
18. Ó ñòàòò³ Âèòðàòè íà ñïëàòó â³äñîòê³â â³äîáðàæàþòüñÿ âèòðàòè íà
ñïëàòó â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòàìè ³ ïîçèêàìè, íàðàõîâàíèõ ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
19. Ó ñòàòò³ Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî çì³íè â ÷èñòèõ îáîðîòíèõ àêòèâàõ â³äîáðàæàºòüñÿ ð³çíèöÿ ì³æ ñóìàìè ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà ñóìàìè ãðîøîâèõ âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 1318
öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
20. Ó ñòàòò³ Çìåíøåííÿ (çá³ëüøåííÿ) îáîðîòíèõ àêòèâ³â ó ãðàô³ Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ çìåíøåííÿ, ó ãðàô³ Âèäàòîê  çá³ëüøåííÿ
ñòàòåé îáîðîòíèõ àêòèâ³â (êð³ì ñòàòåé Ãðîøîâ³ êîøòè òà ¿õ åêâ³âàëåíòè,
Ïîòî÷í³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ òà ³íøèõ ñòàòåé íåîïåðàö³éíèõ îáîðîòíèõ àêòèâ³â), ùî â³äáóëèñü ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
21. Ó ñòàòò³ Çìåíøåííÿ (çá³ëüøåííÿ) âèòðàò ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â ó ãðàô³
Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ çìåíøåííÿ, ó ãðàô³ Âèäàòîê  çá³ëüøåííÿ
ó ñêëàä³ âèòðàò ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â, ùî â³äáóëèñü ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
22. Ó ñòàòò³ Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) ïîòî÷íèõ çîáîâÿçàíü ó ãðàô³ Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ çìåíøåííÿ, ó ãðàô³ Âèäàòîê  çá³ëüøåííÿ
ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó áàëàíñó Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ (êð³ì ñòàòåé Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â, Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà äîâãîñòðîêîâèìè
çîáîâÿçàííÿìè, Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ çà ðîçðàõóíêàìè ç ó÷àñíèêàìè, ñóì
çîáîâÿçàíü çà â³äñîòêàìè òà ³íøèõ çîáîâÿçàíü, íå ïîâÿçàíèõ ç îïåðàö³éíîþ
ä³ÿëüí³ñòþ).
23. Ó ñòàòò³ Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) äîõîä³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â ó ãðàô³
Íàäõîäæåííÿ â³äîáðàæàºòüñÿ çá³ëüøåííÿ, ó ãðàô³ Âèäàòîê  çìåíøåííÿ
ó ñêëàä³ äîõîä³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
24. Ó ñòàòò³ Ãðîøîâ³ êîøòè â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äîáðàæàºòüñÿ
ð³çíèöÿ ì³æ ñóìàìè íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî
ï. 1923 öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
25. Ó ñòàòò³ Ñïëà÷åí³ â³äñîòêè â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè ãðîøîâèõ êîøò³â,
âèêîðèñòàíèõ íà ñïëàòó â³äñîòê³â çà êîðèñòóâàííÿ êðåäèòàìè ³ ïîçèêàìè.
26. Ó ñòàòò³ Ñïëà÷åí³ ïîäàòêè íà ïðèáóòîê ïîêàçóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ñïëàòè ïîäàòê³â íà ïðèáóòîê çà óìîâè, ùî âîíè êîíêðåòíî íå îòîòîæíþþòüñÿ ç ô³íàíñîâîþ àáî ³íâåñòèö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
27. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é ïîêàçóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ àáî âèäàòîê êîøò³â, â³äîáðàæåíèõ ó ñòàòò³ Ãðîøîâ³ êîøòè â³ä
îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ç óðàõóâàííÿì âèäàòêó êîøò³â, â³äîáðàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 25, 26 öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
28. Ó ñòàòò³ Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é â³äîáðàæàþòüñÿ â³äïîâ³äíî íàäõîäæåííÿ àáî âèäàòîê êîøò³â, ïîâÿçàí³ ç íàäçâè÷àéíèìè ïîä³ÿìè ó
ïðîöåñ³ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
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29. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äîáðàæàºòüñÿ ðåçóëüòàò ðóõó êîøò³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ðóõó
êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é.
Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
30. Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ íà îñíîâ³ àíàë³çó çì³í ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó áàëàíñó Íåîáîðîòí³ àêòèâè òà
ñòàòò³ Ïîòî÷í³ ô³íàíñîâ³ ³íâåñòèö³¿ .
31. Ó ñòàòò³ Ðåàë³çàö³ÿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü â³ä ïðîäàæó àêö³é àáî áîðãîâèõ çîáîâÿçàíü ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ ÷àñòîê ó êàï³òàë³ ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ (³íø³, í³æ íàäõîäæåííÿ çà
òàêèìè ³íñòðóìåíòàìè, ùî âèçíàþòüñÿ ÿê åêâ³âàëåíòè ãðîøîâèõ êîøò³â, àáî
çà òàêèìè, ùî óòðèìóþòüñÿ äëÿ äèëåðñüêèõ àáî òîðãîâåëüíèõ ö³ëåé).
32. Ó ñòàòò³ Ðåàë³çàö³ÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â â³äîáðàæàºòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ïðîäàæó îñíîâíèõ çàñîá³â, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â,
à òàêîæ ³íøèõ äîâãîñòðîêîâèõ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â (êð³ì ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é).
33. Ó ñòàòò³ Ðåàë³çàö³ÿ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â ïîêàçóºòüñÿ íàäõîäæåííÿ
ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ïðîäàæó äî÷³ðí³õ ï³äïðèºìñòâ òà ³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ
îäèíèöü (êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ áóëè ðåàë³çîâàí³ ó ñêëàä³ ìàéíîâîãî
êîìïëåêñó).
34. Ó ñòàòò³ Îòðèìàí³ â³äñîòêè â³äîáðàæàþòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â ó âèãëÿä³ â³äñîòê³â çà àâàíñè ãðîøîâèìè êîøòàìè òà ïîçèê, íàäàíèõ ³íøèì ñòîðîíàì (³íø³, í³æ àâàíñè ³ ïîçèêè, çä³éñíåí³ ô³íàíñîâîþ óñòàíîâîþ).
35. Ó ñòàòò³ Îòðèìàí³ äèâ³äåíäè â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü ó âèãëÿä³ äèâ³äåíä³â ÿê ðåçóëüòàò ïðèäáàííÿ àêö³é àáî áîðãîâèõ
çîáîâÿçàíü ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ ÷àñòîê ó÷àñò³ ó ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ (êð³ì âèïëàò çà òàêèìè ³íñòðóìåíòàìè, ÿê³ âèçíàþòüñÿ ÿê åêâ³âàëåíòè
ãðîøîâèõ êîøò³â, àáî çà òàêèìè, ùî óòðèìóþòüñÿ äëÿ äèëåðñüêèõ àáî òîðãîâåëüíèõ ö³ëåé).
36. Ó ñòàòò³ ²íø³ íàäõîäæåííÿ ïîêàçóþòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ
êîøò³â â³ä ïîâåðíåííÿ àâàíñ³â (êð³ì àâàíñ³â, ïîâÿçàíèõ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ) òà ïîçèê, íàäàíèõ ³íøèì ñòîðîíàì (³íø³ íàäõîäæåííÿ, í³æ àâàíñè òà
ïîçèêè ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè), íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ôþ÷åðñíèõ
êîíòðàêò³â, ôîðâàðäíèõ êîíòðàêò³â, îïö³îí³â òîùî (êð³ì òèõ êîíòðàêò³â, ÿê³
óêëàäàþòüñÿ äëÿ îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, àáî êîëè íàäõîäæåííÿ
êëàñèô³êóþòüñÿ ÿê ô³íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü), òà ³íø³ íàäõîäæåííÿ, ÿê³ íå ïåðåäáà÷åí³ ó âèùåçàçíà÷åíèõ ñòàòòÿõ.
37. Ó ñòàòò³ Ïðèäáàííÿ ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é â³äîáðàæàþòüñÿ âèïëàòè
ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ àêö³é àáî áîðãîâèõ çîáîâÿçàíü ³íøèõ ï³äïðèºìñòâ, à òàêîæ ÷àñòîê ó÷àñò³ ó ñï³ëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ (³íø³, í³æ âèïëàòè
çà òàêèìè ³íñòðóìåíòàìè, ùî âèçíàþòüñÿ ÿê åêâ³âàëåíòè ãðîøîâèõ êîøò³â,
àáî çà òàêèìè, ùî óòðèìóþòüñÿ äëÿ äèëåðñüêèõ àáî òîðãîâåëüíèõ ö³ëåé).
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38. Ó ñòàòò³ Ïðèäáàííÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â ïîêàçóþòüñÿ âèïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â òà
³íøèõ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â (êð³ì ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é).
39. Ó ñòàòò³ Ïðèäáàííÿ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â â³äîáðàæàþòüñÿ ãðîøîâ³
êîøòè, ñïëà÷åí³ çà ïðèäáàí³ äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà òà ³íø³ ãîñïîäàðñüê³ îäèíèö³ (êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â, ïðèäáàíèõ ó ñêëàä³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó).
40. Ó ñòàòò³ ²íø³ ïëàòåæ³ ïîêàçóþòüñÿ àâàíñè (êð³ì ïîâÿçàíèõ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ) ³ ïîçèêè ãðîøîâèìè êîøòàìè, íàäàí³ ³íøèì ñòîðîíàì
(êð³ì àâàíñ³â ³ ïîçèê ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ); âèïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â çà ôþ÷åðñíèìè êîíòðàêòàìè, ôîðâàðäíèìè êîíòðàêòàìè, îïö³îíàìè òîùî (êð³ì
âèïàäê³â, êîëè òàê³ êîíòðàêòè óêëàäàþòüñÿ äëÿ îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà àáî âèïëàòè êëàñèô³êóþòüñÿ ÿê ô³íàíñîâà ä³ÿëüí³ñòü); ³íø³ ïëàòåæ³, ùî íå ïåðåäáà÷åí³ ó âèùåçàçíà÷åíèõ ñòàòòÿõ.
41. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é ïîêàçóºòüñÿ ð³çíèöÿ ì³æ ñóìàìè ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 3140 öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
42. Ó ñòàòò³ Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é â³äîáðàæàþòüñÿ â³äïîâ³äíî íàäõîäæåííÿ àáî âèäàòîê êîøò³â, ïîâÿçàí³ ç íàäçâè÷àéíèìè ïîä³ÿìè
ó ïðîöåñ³ ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
43. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äîáðàæàºòüñÿ ðåçóëüòàò ðóõó êîøò³â â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ðóõó
êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é.
Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
44. Ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ âèçíà÷àºòüñÿ
íà îñíîâ³ çì³í ó ñòàòòÿõ áàëàíñó çà ðîçä³ëîì Âëàñíèé êàï³òàë òà ñòàòòÿõ,
ïîâÿçàíèõ ç ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ó ðîçä³ëàõ áàëàíñó Çàáåçïå÷åííÿ íàñòóïíèõ âèòðàò ³ ïëàòåæ³â, Äîâãîñòðîêîâ³ çîáîâÿçàííÿ ³ Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ (Êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè áàíê³â ³ Ïîòî÷íà çàáîðãîâàí³ñòü çà
äîâãîñòðîêîâèìè çîáîâÿçàííÿìè, Ïîòî÷í³ çîáîâÿçàííÿ çà ðîçðàõóíêàìè ç
ó÷àñíèêàìè òà ³í.).
45. Ó ñòàòò³ Íàäõîäæåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó â³äîáðàæàþòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â â³ä ðîçì³ùåííÿ àêö³é òà ³íøèõ îïåðàö³é, ùî ïðèçâîäÿòü äî çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó.
46. Ó ñòàòò³ Îòðèìàí³ ïîçèêè â³äîáðàæàþòüñÿ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ
êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ óòâîðåííÿ áîðãîâèõ çîáîâÿçàíü (ïîçèê, âåêñåë³â, îáë³ãàö³é, à òàêîæ ³íøèõ âèä³â êîðîòêîñòðîêîâèõ ³ äîâãîñòðîêîâèõ çîáîâÿçàíü,
íå ïîâÿçàíèõ ç îïåðàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ).
47. Ó ñòàòò³ ²íø³ íàäõîäæåííÿ ïîêàçóþòüñÿ ³íø³ íàäõîäæåííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â, ïîâÿçàí³ ç ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
48. Ó ñòàòò³ Ïîãàøåííÿ ïîçèê â³äîáðàæàþòüñÿ âèïëàòè ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïîãàøåííÿ îòðèìàíèõ ïîçèê.
49. Ó ñòàòò³ Ñïëà÷åí³ äèâ³äåíäè ïîêàçóþòüñÿ ñóìè äèâ³äåíä³â, ñïëà÷åí³
ãðîøîâèìè êîøòàìè.
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50. Ó ñòàòò³ ²íø³ ïëàòåæ³ ïîêàçóºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ ãðîøîâèõ êîøò³â
äëÿ âèêóïëåííÿ ðàí³øå âèïóùåíèõ àêö³é ï³äïðèºìñòâ, âèïëàòè ãðîøîâèõ
êîøò³â îðåíäîäàâöþ äëÿ ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ çà ô³íàíñîâîþ îðåíäîþ
òà çà ³íøèìè ïëàòåæàìè, ïîâÿçàíèìè ç ô³íàíñîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
51. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é ïîêàçóºòüñÿ
ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ â³äïîâ³äíî äî ï. 4550 öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
52. Ó ñòàòò³ Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é â³äîáðàæàþòüñÿ â³äïîâ³äíî íàäõîäæåííÿ àáî âèäàòîê êîøò³â, ïîâÿçàí³ ç íàäçâè÷àéíèìè ïîä³ÿìè ó
ïðîöåñ³ ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
53. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³äîáðàæàºòüñÿ ðåçóëüòàò ðóõó êîøò³â â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç óðàõóâàííÿì ðóõó êîøò³â
â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é.
Çì³íà ðîçì³ðó ãðîøîâèõ êîøò³â çà çâ³òíèé ïåð³îä
54. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ðóõ êîøò³â çà çâ³òíèé ïåð³îä ïîêàçóºòüñÿ ð³çíèöÿ
ì³æ ñóìîþ ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ ó ñòàòòÿõ ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³.
55. Ó ñòàòò³ Çàëèøîê êîøò³â íà ïî÷àòîê ðîêó ïîêàçóºòüñÿ çàëèøîê ãðîøîâèõ êîøò³â íà ïî÷àòîê ðîêó, íàâåäåíèé ó áàëàíñ³.
56. Ó ñòàòò³ Âïëèâ çì³íè âàëþòíèõ êóðñ³â íà çàëèøîê êîøò³â ïîêàçóºòüñÿ
ñóìà çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ çàëèøêó ãðîøîâèõ êîøò³â â ³íîçåìí³é âàëþò³ âíàñë³äîê êîëèâàíü âàëþòíîãî êóðñó ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
57. Ó ñòàòò³ Çàëèøîê êîøò³â íà ê³íåöü ðîêó íàâîäèòüñÿ ð³çíèöÿ ì³æ ñóìîþ ãðîøîâèõ íàäõîäæåíü òà âèäàòê³â, â³äîáðàæåíèõ ó ñòàòòÿõ Çàëèøîê
êîøò³â íà ïî÷àòîê ðîêó, ×èñòèé ðóõ êîøò³â çà çâ³òíèé ïåð³îä òà Âïëèâ
çì³íè âàëþòíèõ êóðñ³â íà çàëèøîê êîøò³â. Ðîçðàõîâàíèé òàêèì ÷èíîì
ïîêàçíèê ïîâèíåí äîð³âíþâàòè íàâåäåíîìó â áàëàíñ³ çàëèøêó ãðîøîâèõ
êîøò³â òà ãðîøîâèõ åêâ³âàëåíò³â íà ê³íåöü çâ³òíîãî ïåð³îäó.
Ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â
58. Ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ íàâîäèòüñÿ (ðîçêðèâàºòüñÿ) òàêà
³íôîðìàö³ÿ:
à) ïðî ñêëàä ãðîøîâèõ êîøò³â;
á) ïðî ñêëàä ñòàòåé ²íø³ íàäõîäæåííÿ, ²íø³ ïëàòåæ³ òà ³íøèõ ñòàòåé,
ÿê³ îáºäíóþòü ê³ëüêà âèä³â ãðîøîâèõ ïîòîê³â;
â) ïðî íåãðîøîâ³ îïåðàö³¿ ³íâåñòèö³éíî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
ã) ïðî íàÿâí³ñòü âåëèêîãî ñàëüäî ãðîøîâèõ êîøò³â, ÿê³ º ó ï³äïðèºìñòâà
³ ÿê³ íåäîñòóïí³ äëÿ âèêîðèñòàííÿ ãðóïîþ, äî ÿêî¿ íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâî.
59. Ó ðàç³ ïðèäáàííÿ àáî ïðîäàæó ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó íàâîäèòüñÿ (ðîçêðèâàºòüñÿ) òàêà ³íôîðìàö³ÿ:
à) ïðî çàãàëüíó âàðò³ñòü ïðèäáàííÿ àáî ðåàë³çàö³¿ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó;
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á) ïðî ÷àñòèíó çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ ìàéíîâîãî êîìïëåêñó, ÿêà â³äïîâ³äíî
áóëà ñïëà÷åíà àáî îòðèìàíà ó ôîðì³ ãðîøîâèõ êîøò³â;
â) ïðî ñóìó ãðîøîâèõ êîøò³â ó ñêëàä³ àêòèâ³â ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â, ùî
áóëè ïðèäáàí³ ÷è ðåàë³çîâàí³;
ã) ïðî ñóìó àêòèâ³â (êð³ì ãðîøîâèõ êîøò³â) ³ çîáîâÿçàíü ïðèäáàíîãî àáî
ðåàë³çîâàíîãî ìàéíîâîãî êîìïëåêñó â ðîçð³ç³ îêðåìèõ ñòàòåé.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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Äîäàòîê
äî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó)
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 4
ÊÎÄÈ
Äàòà (ð³ê, ì³ñÿöü, ÷èñëî)
Ï³äïðèºìñòâî ............................................................. Çà ªÄÐÏÎÓ
Òåðèòîð³ÿ ...................................................................... Çà ÊÎÀÒÓÓ
Îðãàí äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ......................... Çà ÑÏÎÄÓ
Ãàëóçü ............................................................................. Çà ÇÊÃÍÃ
Âèä åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ................................ Çà ÊÂÅÄ
Îäèíèöÿ âèì³ðþâàííÿ: òèñ. ãðí. .................... Êîíòðîëüíà ñóìà

01

Çâ³ò ïðî ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â
çà _____________ 20 __ ð.
Ôîðìà ¹ 3 Êîä çà ÄÊÓÄ 18010034
Ñòàòòÿ

Êîä

1
². Ðóõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ îïåðàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä çâè÷àéíî¿ ä³ÿëüíîñò³
äî îïîäàòêóâàííÿ
Àìîðòèçàö³ÿ íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ) çàáåçïå÷åíü
Çáèòîê (ïðèáóòîê) â³ä íåðåàë³çîâàíèõ
êóðñîâèõ ð³çíèöü
Çáèòîê (ïðèáóòîê) â³ä íåîïåðàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Âèòðàòè íà ñïëàòó â³äñîòê³â
Ïðèáóòîê (çáèòîê) â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
äî çì³íè â ÷èñòèõ îáîðîòíèõ àêòèâàõ
Çìåíøåííÿ (çá³ëüøåííÿ):
îáîðîòíèõ àêòèâ³â
âèòðàò ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â
Çá³ëüøåííÿ (çìåíøåííÿ):
ïîòî÷íèõ çîáîâÿçàíü
äîõîä³â ìàéáóòí³õ ïåð³îä³â
Ãðîøîâ³ êîøòè â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³

2

010
020
030

Çà çâ³òíèé
ïåð³îä

Çà ïîïåðåäí³é
ïåð³îä

Íàäõîä- Âèäà- Íàäõîä- Âèäàæåííÿ
òîê
æåííÿ
òîê
3
4
5
6

×

×

×

×

040
050
060
070
080
090
100
110
120
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1
Ñïëà÷åí³:
â³äñîòêè
ïîäàòêè íà ïðèáóòîê
×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é
Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é
×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä îïåðàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
²². Ðóõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ³íâåñòèö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³
Ðåàë³çàö³ÿ:
ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é
íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â
Îòðèìàí³:
â³äñîòêè
äèâ³äåíäè
²íø³ íàäõîäæåííÿ
Ïðèäáàííÿ:
ô³íàíñîâèõ ³íâåñòèö³é
íåîáîðîòíèõ àêòèâ³â
ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â
²íø³ ïëàòåæ³
×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é
Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é
×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
²²². Ðóõ êîøò³â ó ðåçóëüòàò³ ô³íàíñîâî¿
ä³ÿëüíîñò³
Íàäõîäæåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó
Îòðèìàí³ ïîçèêè
²íø³ íàäõîäæåííÿ
Ïîãàøåííÿ ïîçèê
Ñïëà÷åí³ äèâ³äåíäè
²íø³ ïëàòåæ³
×èñòèé ðóõ êîøò³â äî íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é
Ðóõ êîøò³â â³ä íàäçâè÷àéíèõ ïîä³é
×èñòèé ðóõ êîøò³â â³ä ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
×èñòèé ðóõ êîøò³â çà çâ³òíèé ïåð³îä
Çàëèøîê êîøò³â íà ïî÷àòîê ðîêó
Âïëèâ çì³í âàëþòíèõ êóðñ³â íà çàëèøîê
êîøò³â
Çàëèøîê êîøò³â íà ê³íåöü ðîêó
Êåð³âíèê
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2

3

130
140
150
160
170

×

4

5

6

×
×

180
190
200

×
×

×

210
220
230

×
×
×

×
×
×

240
250
260
270
280
290
300

310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×

×

×

×

Ãîëîâíèé áóõãàëòåð

Äîäàòîê 7
ÇÀÒÂÅÐÄÆÅÍÎ
Ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
íàêàç â³ä 31 áåðåçíÿ 1999 ð. ¹ 87
ÇÀÐÅªÑÒÐÎÂÀÍÎ
â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè
21 ÷åðâíÿ 1999 ð. çà ¹ 399/3692

Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 5
Çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
1. Öèì Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñò ³ ôîðìà çâ³òó ïðî
âëàñíèé êàï³òàë ³ çàãàëüí³ âèìîãè äî ðîçêðèòòÿ éîãî ñòàòåé.
2. Íîðìè öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó) ñòîñóþòüñÿ ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é òà ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á (äàë³  ï³äïðèºìñòâà) óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³
(êð³ì áàíê³â ³ áþäæåòíèõ óñòàíîâ).
3. Îñîáëèâîñò³ ñêëàäàííÿ êîíñîë³äîâàíîãî çâ³òó ïðî âëàñíèé êàï³òàë âèçíà÷àþòüñÿ îêðåìèì ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì).
4. Ìåòîþ ñêëàäàííÿ çâ³òó ïðî âëàñíèé êàï³òàë º ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿
ïðî çì³íè ó ñêëàä³ âëàñíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó.
5. Çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë ñêëàäàºòüñÿ çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ â äîäàòêó
äî öüîãî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó).
6. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ³íôîðìàö³¿ ï³äïðèºìñòâà ïîâèíí³ äîäàâàòè äî ð³÷íîãî çâ³òó çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë çà ïîïåðåäí³é ð³ê.
Çì³ñò ñòàòåé çâ³òó ïðî âëàñíèé êàï³òàë
7. Ó ñòàòòÿõ Çàëèøîê íà ïî÷àòîê ðîêó òà Çàëèøîê íà ê³íåöü ðîêó ïîêàçóþòü ñóìè âëàñíîãî êàï³òàëó, íàâåäåí³ â áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äíî íà
ïî÷àòîê ³ ê³íåöü çâ³òíîãî ïåð³îäó.
8. Ó ñòàòòÿõ Çì³íà îáë³êîâî¿ ïîë³òèêè, Âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê òà ²íø³
çì³íè â³äîáðàæàþòüñÿ ñóìè êîðèãóâàíü, ïåðåäáà÷åíèõ Ïîëîæåííÿì (ñòàíäàðòîì) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 6 Âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê ³ çì³íè ó ô³íàíñîâèõ çâ³òàõ.
9. Ó ñòàòò³ Ñêîðèãîâàíèé çàëèøîê ïîêàçóºòüñÿ çàëèøîê âëàñíîãî êàï³òàëó íà ïî÷àòîê çâ³òíîãî ðîêó ï³ñëÿ âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ êîðèãóâàíü.
10. Ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó Ïåðåîö³íêà àêòèâ³â íàâîäÿòüñÿ äàí³, ÿê³ â³äîáðàæàþòü çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó â ðåçóëüòàò³ ïåðåîö³íêè
îñíîâíèõ çàñîá³â òà ³íøèõ àêòèâ³â ó ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó â³äïîâ³äíèìè
ïîëîæåííÿìè (ñòàíäàðòàìè).
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11. Ó ñòàòò³ ×èñòèé ïðèáóòîê (çáèòîê) çà çâ³òíèé ïåð³îä ïîêàçóºòüñÿ
ñóìà ÷èñòîãî ïðèáóòêó (çáèòêó) ç³ çâ³òó ïðî ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè.
12. Ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó Ðîçïîä³ë ïðèáóòêó íàâîäÿòüñÿ äàí³, ÿê³ â³äîáðàæàþòü ðîçïîä³ë ïðèáóòêó ì³æ ó÷àñíèêàìè (âëàñíèêàìè) ï³äïðèºìñòâà àáî ñïðÿìóâàííÿ ïðèáóòêó äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó, ðåçåðâíîãî êàï³òàëó.
13. Ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó Âíåñêè ó÷àñíèê³â íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî çá³ëüøåííÿ
ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà òà çì³íè íåîïëà÷åíîãî êàï³òàëó â ðåçóëüòàò³ çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãîâàíîñò³ ó÷àñíèê³â çà âíåñêàìè äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà.
14. Ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó Âèëó÷åííÿ êàï³òàëó íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî çìåíøåííÿ âëàñíîãî êàï³òàëó ï³äïðèºìñòâà âíàñë³äîê âèõîäó ó÷àñíèêà, âèêóïó ÷è
àíóëþâàííÿ âèêóïëåíèõ àêö³é àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì, çìåíøåííÿ íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³ àêö³é àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí.
15. Ó ñòàòòÿõ ðîçä³ëó ²íø³ çì³íè â êàï³òàë³ íàâîäÿòüñÿ äàí³ ïðî âñ³ ³íø³
çì³íè ó âëàñíîìó êàï³òàë³ ï³äïðèºìñòâà, ùî íå áóëè âêëþ÷åí³ äî âèùåçàçíà÷åíèõ ñòàòåé, çîêðåìà ñïèñàííÿ íåâ³äøêîäîâàíèõ çáèòê³â, áåçêîøòîâíî îòðèìàí³ àêòèâè òà ³íø³ çì³íè.
16. Ó ñòàòò³ Ðàçîì çì³í ó êàï³òàë³ íàâîäèòüñÿ ï³äñóìîê çì³í ó ñêëàä³
âëàñíîãî êàï³òàëó çà çâ³òíèé ïåð³îä, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ñêîðèãîâàíîãî
çàëèøêó âëàñíîãî êàï³òàëó íà ïî÷àòîê ðîêó òà âñ³õ çì³í ïðîòÿãîì çâ³òíîãî
ðîêó âíàñë³äîê ïåðåîö³íêè àêòèâ³â, âèêîðèñòàííÿ ÷èñòîãî ïðèáóòêó, âèëó÷åííÿ êàï³òàëó òà ³íøèõ çì³í.
17. Äàí³ â ãðàôàõ 311 íàâîäÿòüñÿ ç³ çíàêîì + àáî −, ùî îçíà÷àº çá³ëüøåííÿ àáî çìåíøåííÿ çàëèøêó â³äïîâ³äíîãî åëåìåíòà âëàñíîãî êàï³òàëó.
Ðîçêðèòòÿ ³íôîðìàö³¿ ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â
18. Óñ³ ï³äïðèºìñòâà ðîçêðèâàþòü ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â ïðèçíà÷åííÿ òà óìîâè âèêîðèñòàííÿ êîæíîãî åëåìåíòà âëàñíîãî êàï³òàëó (êð³ì
ñòàòóòíîãî êàï³òàëó).
19. Àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà íàâîäÿòü ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â òàêó
³íôîðìàö³þ:
19.1. Ïðî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü òà íîì³íàëüíó âàðò³ñòü àêö³é, íà ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çä³éñíèòè ïåðåäïëàòó.
19.2. Ïðî çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü òà íîì³íàëüíó âàðò³ñòü àêö³é, íà ÿê³
çä³éñíåíà ïåðåäïëàòà, ïîð³âíÿíî ³ç ïåðåäáà÷åíèìè âåëè÷èíàìè.
19.3. Ïðî çàãàëüíó ñóìó êîøò³â, îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ ïåðåäïëàòè íà àêö³¿, ó òàêîìó ðîçð³ç³:
19.3.1. Óñ³ ãðîøîâ³ êîøòè, âíåñåí³ ÿê ïëàòà çà àêö³¿, ³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëüêîñò³ àêö³é;
19.3.2. Âàðò³ñíà îö³íêà ìàéíà, âíåñåíîãî ÿê ïëàòà çà àêö³¿, ³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëüêîñò³ àêö³é;
19.3.3. Çàãàëüíà ñóìà ³íîçåìíî¿ âàëþòè, âíåñåíî¿ ÿê ïëàòà çà
àêö³¿, ³ç çàçíà÷åííÿì ê³ëüêîñò³ àêö³é òà êóðñó, çà ÿêèì
âàëþòó çàðàõîâàíî â îáë³êó.
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19.4. Ïðî àêö³¿ ó ñêëàä³ ñòàòóòíîãî êàï³òàëó çà îêðåìèìè òèïàìè ³ êàòåãîð³ÿìè:
19.4.1. Ê³ëüê³ñòü âèïóùåíèõ àêö³é ³ç çàçíà÷åííÿì íåîïëà÷åíî¿
÷àñòèíè ñòàòóòíîãî êàï³òàëó;
19.4.2. Íîì³íàëüíà âàðò³ñòü àêö³¿;
19.4.3. Çì³íè ïðîòÿãîì çâ³òíîãî ïåð³îäó ó ê³ëüêîñò³ àêö³é, ùî
ïåðåáóâàþòü â îá³ãó;
19.4.4. Ïðàâà, ïðèâ³ëå¿ òà îáìåæåííÿ, ïîâÿçàí³ ç àêö³ÿìè, ó
òîìó ÷èñë³ îáìåæåííÿ ùîäî ðîçïîä³ëó äèâ³äåíä³â òà ïîâåðíåííÿ êàï³òàëó;
19.4.5. Àêö³¿, ùî íàëåæàòü ñàìîìó òîâàðèñòâó, éîãî äî÷³ðí³ì
³ àñîö³éîâàíèì ï³äïðèºìñòâàì;
19.4.6. Ïåðåë³ê çàñíîâíèê³â ³ ê³ëüê³ñòü àêö³é, ÿêèìè âîíè âîëîä³þòü;
19.4.7. Ê³ëüê³ñòü àêö³é, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó âëàñíîñò³ ÷ëåí³â âèêîíàâ÷îãî îðãàíó, ³ ïåðåë³ê îñ³á, ÷àñòêè ÿêèõ ó ñòàòóòíîìó ôîíä³ ïåðåâèùóþòü 5 %;
19.4.8. Àêö³¿, çàðåçåðâîâàí³ äëÿ âèïóñêó çã³äíî ç îïö³îíàìè òà
³íøèìè êîíòðàêòàìè, ³ç çàçíà÷åííÿì ¿õ òåðì³í³â ³ ñóì.
19.5. Ïðî íàêîïè÷åíó ñóìó äèâ³äåíä³â, íå ñïëà÷åíèõ çà ïðèâ³ëåéîâàíèìè àêö³ÿìè.
19.6. Ïðî ñóìó, âêëþ÷åíó (àáî íå âêëþ÷åíó) äî ñêëàäó çîáîâÿçàíü,
êîëè äèâ³äåíäè áóëè ïåðåäáà÷åí³, àëå ôîðìàëüíî íå çàòâåðäæåí³.
20. Óñ³ ³íø³ ï³äïðèºìñòâà íàâîäÿòü ó ïðèì³òêàõ äî ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â òàêó
³íôîðìàö³þ:
20.1. Ïðî ðîçïîä³ë ÷àñòîê ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ì³æ âëàñíèêàìè.
20.2. Ïðî ïðàâà, ïðèâ³ëå¿ àáî îáìåæåííÿ ùîäî öèõ ÷àñòîê.
20.3. Ïðî çì³íè ó ñêëàä³ ÷àñòîê âëàñíèê³â ó ñòàòóòíîìó êàï³òàë³.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ìåòîäîëîã³¿
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó
Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè
Â. Ïàðõîìåíêî
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Äîäàòîê
äî Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðòó)
áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 5
ÊÎÄÈ
Äàòà (ð³ê, ì³ñÿöü, ÷èñëî)
Ï³äïðèºìñòâî ............................................................. Çà ªÄÐÏÎÓ
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The proposed manual elucidates contemporary theoretical fundamentals of business
accounting. Practical section of the manual is based on the materials of international and
national standards. The problems given in this section and methods of their solving will
contribute to mastering theoretical material.
Intended for students majoring in economic sciences and practical workers.
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