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Облікова політика - це :
А) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності.
Б) сукупність облікових регістрів, які використовуються у певній послідовності та взаємодії для ведення
обліку.
В) передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації
шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно, відео, фотоплівці або на іншому носієві
Керівник підприємства повинен забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами та працівниками
підприємства вимог головного бухгалтера (бухгалтера) щодо дотримання правил ведення бухгалтерського
обліку, надання для обліку документів і даних.
А) Так; Б) Ні.
Оборотні активи підприємства – це:
А) активи, які використовуються на підприємстві більше одного року;
Б) загальну вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та є
джерелом формування активів;
В) це грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання
протягом одного року;
Г) вся заборгованість підприємства фізичним, юридичним особам, а також державі.
Матеріальний звіт:
А) Складається МВО і передається до бухгалтерської служби; відображає рух запасів на складі за певний
період;
Б) Використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів;
В) Використовується на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжностей з
документами постачальника, при оприбуткуванні запасів.
Прибутковий касовий ордер:
А) Оформлення видачі готівки з каси;
Б) Оформлення надходження готівки в касу;
В) Призначений для реєстрації в бухгалтерській службі касових документів;
Г) Відображення обліку операцій з готівкою касиром
Призначенням технічної складової облікової політики є :
А) передбачає визначення способів ведення бухгалтерського обліку його об'єктів, які мають альтернативні
способи відображення;
Б) включає об'єкти, які повинні забезпечити організаційну побудову облікового підрозділу, визначення
його місця в управлінській і виробничій структурі підприємства, а також його взаємодії з іншими
підрозділами підприємства;
В) визначення технічних засобів, які забезпечують ведення бухгалтерського обліку;
Облікова політика змінюється якщо:
А) змінюються статутні вимоги; Б) змінюються вимоги органу, що формує П(с)БО;
В) з’являються події і операції, що відрізняються за змістом від попередніх; Г) почався новий календарний
рік.
Документ – це:
Бухгалтерське відображення касових операцій здійснюється в:
А) прибуткових та розрахункових ордерів;
В) журналі-ордері №1;
С) книзі обліку приходних і видаткових касових ордерів;
Д) касовій книзі
Інвентаризаційна картка використовується для…
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