Приклад екзаменаційного білету
1.Теоретичне питання. Принципи підготовки фінансової звітності.
2. Тести:
1) До складу фінансової звітності за П(С)БО 1 входять:
а) Активи, зобов’язання, власний капітал, доходи і витрати.
б) Баланс. Звіт про прибутки та збитки. Звіт про зміни у власному капіталі. Звіт про рух
грошових коштів. Примітки.
в) Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про фінансово-майновий стан. Пояснювальна
записка.
г) Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Примітки.
2) Якісними характеристиками фінансової інформації є :
а) дохідливість, співставність, надійність, доречність, завершеність, своєчасність;
б) обачність, повнота, співставність, автономність, дохідливість, своєчасність;
в) безперервність, надійність, повнота, консерватизм, доречність, дохідливість,
своєчасність.
3) Що означає принцип безперервності функціонування підприємства:
а) діяльність підприємства повинна бути проконтрольована незалежним аудитором;
б) підприємство ймовірно виявиться банкрутом;
в) підприємство буде продовжувати функціонування в доступному для огляду
майбутньому;
г) повинна дотримуватися постійність в методах відображення в бухгалтерській звітності
різних об’єктів обліку, як протягом одного звітного періоду, так і протягом наступного періоду.
4) На дату переоцінки виробничого обладнання ( 31.12 2008 р.) його справедлива вартість
становила 40000 грн., а балансова вартість до переоцінки – 43000 грн. Як вплине зміна
справедливої вартості на статтю „ Інший додатковий капітал”, якщо кредитове сальдо
субрахунку „ Дооцінка активів” на 31.12 2008р. до відображення переоцінки дорівнювало 5000
грн.?
а) Зменшить на 3000 грн.
б) Зменшить на 5000 грн.
в) Збільшить на 3000 грн.
г) ніяк не вплине, бо уцінка основних засобів повинна відображатися як витрати періоду
за П(С)БО 7.
5) ВАТ придбало 01.07.2008 року 12 % довгострокові облігації на суму 20 тис. грн., відсотки за
якими сплачуються двічі на рік 1 січня та 1 липня. У Звіті про фінансові результати за 2008 рік
будуть відображені доходи по відсотках:
а) 1,2 тис. грн.
в) 2,4 тис. грн.;
б) 1,0 тис. грн.;
г) 0
6) Є такі дані про прості акції ВАТ за 2008 рік, шт.:
Випущено
Викуплено
Знаходиться в обігу
01.01.08
2000
300
1700
31.05.08
800
2500
01.12.08
500
2000
31.12.08
2800
800
2000
Розрахуйте знаменник прибутку на акцію:
а) 2125
б) 2000
в) 1700
г) 1850
7) Сума за статтею „ Статутний капітал” акціонерного товариства повинна дорівнювати:
а) сумарній вартості активів підприємства;
б) сумарній номінальній вартості випущених акцій товариства;
в) сумарній вартості коштів, які належать до сплати учасниками за придбані ними акції
товариства;

г) сумарній вартості коштів, сплачених учасниками товариства.
8) Придбання підприємством довгострокових фінансових інвестицій з оплатою грошовими
коштами буде відображене у Звіті про рух грошових коштів у складі:
а) операційної діяльності;
в) фінансової діяльності;
б) інвестиційної діяльності; г) надзвичайних подій.
9) 01.09.08 ВАТ отримало позику 100 тис грн. під 30 % річних на 4 місяці. На 31.12.08 ВАТ
розрахувалося по відсотках, але не повернуло основну суму позики.
Яким чином ці операції вплинули на рух грошових коштів у 2008 році?
а) Чисті надходження грошових коштів від операційної діяльності становили 90 тис. грн.;
б) Чисте використання грошових коштів у результаті фінансової діяльності становило 100
тис грн.;
в) Чисті надходження грошових коштів від фінансової діяльності становили 100 тис. грн.,
використання грошових коштів у результаті операційної діяльності – 10 тис грн.;
г) Чисті надходження грошових коштів від фінансової діяльності становили 100 тис. грн.,
використання грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності – 10 тис грн.;
10) ВАТ зазначило у примітках, що його фінансова звітність підготовлена за П(С)БО. Який
спосіб відображення витрат на сумнівні борги в цьому випадку воно розкриє у примітках
до статей звіту про фінансовий стан:
Прямого списання
Створення резерву сумнівних боргів
а) так
ні
б) так
так
в) ні
так
г) ні
ні
3.Задача.
Скласти баланс ВАТ станом на 31.12.2015 р. на підставі господарських операцій за грудень
2015 р.:
1. Зареєстровано ВАТ і оголошена підписка на акції. Статутний капітал зареєстровано в
сумі 116000 грн., у складі якого: - прості акції 200 000 шт.  1,00 грн. = 200 000 грн.
- привілейовані акції 20 000 шт.  1,60 грн. = 32 000 грн.
2. Засновники внесли до статутного капіталу, грн.:
 акції іншого підприємства 24 000 грн.
 матеріали 28 000 грн.
 грошові кошти 67200 грн.
у тому числі:
 на розрахунковому рахунку 64 000 грн.
 в касу 3200 грн.
в обмін на 100 000 простих і 12 000 привілейованих акцій.
3. На розрахунковий рахунок надійшли кошти від продажу:
 простих акцій 50 000 шт.  1,40 грн.
 привілейованих акцій 3 000 шт.  2,40 грн.
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