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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни “ Звітність підприємства” складена відповідно до освітньопрофесійної (освітньо-наукової) програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 071«Облік та оподаткування».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: вивчення складу, структури, змісту та порядку
складання й подання звітності підприємства.
1.2.Основні завдання вивчення дисципліни: засвоєння теоретичних положень, вироблення
практичних умінь та навичок зі складання різних форм звітності підприємств
1.3. Кількість кредитів - 3
1.4. Загальна кількість годин - 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна
Денна форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й
Семестр
8-й
Лекції
24 год.
Практичні, семінарські заняття
24 год.
Лабораторні заняття
0 год.
Самостійна робота
42 год.
Індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні
досягти таких результатів навчання:
знати:
- призначення, мету складання та нормативно- законодавчу базу з фінансової звітності
підприємств і організацій;
- склад та елементи фінансової звітності;
- зміст, структуру і порядок складання всіх форм фінансової звітності;
- порядок виправлення помилок і внесення необхідних змін в облікові оцінки;
-зміст, джерела інформації і порядок подання статистичної та податкової звітності
підприємств;
Вміти:
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-

застосовувати положення (стандарти) бухгалтерського обліку в звітній роботі;
чітко орієнтуватися в структурі балансу, в призначенні та змісті його складових
частин - активі і пасиві;
складати баланс підприємства;
складати звіт про фінансові результати діяльності підприємства;
складати звіт про рух грошових коштів;
складати звіт про власний капітал;
виправляти помилки, припущені в фінансових звітах;
вносити необхідні зміни у фінансові звіти.
2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основи побудови звітності підприємств. Квартальна фінансова звітність.
Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства.
Нормативна і законодавча база з фінансової звітності підприємств і організацій України.
Визначення і мета фінансової звітності згідно з П(С)БО 1 „ Загальні вимоги до фінансової
звітності”. Особливості фінансової звітності підприємств різних країн світу. Призначення
фінансової звітності . Фінансова звітність як джерело інформації про фінансовий стан
підприємств і організацій. Користувачі фінансової інформації та їхні інформаційні потреби.
Склад та елементи фінансової звітності. Якісні характеристики та принципи підготовки
фінансової звітності. Консолідована та зведена фінансова звітність. Звітний період. Терміни
подання та оприлюднення фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 2.Структура та порядок складання балансу.
Загальна характеристика, призначення, структура і зміст форми фінансової звітності №1 „
Баланс” згідно з П(С)БО 2 „ Баланс”. Актив балансу. Вивчення, оцінка та класифікація активів.
Особливості оцінки та відображення у балансі необоротних та оборотних активів. Пасив
балансу. Визначення та загальна характеристика пасиву балансу. Поняття, визнання, оцінка та
класифікація зобов’язань. Особливості оцінки та відображення у балансі довгострокових
зобов’язань. Склад поточних зобов’язань та їх відображення у балансі. Взаємозв’язок статей
балансу підприємства ( фінансова стійкість). Розкриття інформації про активи, власний капітал,
зобов’язання у примітках до Балансу.
Тема 3. Звіт про фінансові результати.
Загальна характеристика, призначення, структура та зміст форми фінансової звітності №2 „ Звіт
про фінансові результати” згідно з П(С)БО 3 „ Звіт про фінансові результати”. Визначення та
оцінка доходів і витрат у звіті про фінансові результати. Визначення і послідовність розрахунку
чистого прибутку (збитку) за звітний період. Економічні елементи операційних витрат, їх
визначення та характеристика. Порядок розрахунку прибутку на акцію (ПНА). Розкриття
інформації про фінансові результати у примітках до Звіту про фінансові результати.
Розділ 2. Річна фінансова звітність. Зведена та консолідована фінансова звітність та
звітність суб’єктів малого підприємництва.
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів.
Загальна характеристика, призначення, структура і зміст форми фінансової звітності №3 „ Звіт
про рух грошових коштів” згідно з П(С)БО 4 „ Звіт про рух грошових коштів”. Послідовність
складання звіту про рух грошових коштів. Рух грошових коштів у результаті операційної
діяльності. Прямий і непрямий метод визначення руху коштів від операційної діяльності; їх
характеристика, особливості та можливості застосування. Рух коштів у результаті інвестиційної
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та фінансової діяльності. Зміна величини грошових коштів за звітний період. Розкриття
інформації про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності.
Тема 5. Звіт про власний капітал.
Загальна характеристика, призначення, структура і зміст форми фінансової звітності №4 ”Звіт
про власний капітал”. Вивчення, визнання, оцінка і функції власного капіталу і порядок їх
відображення в балансі. Порядок складання звіту про власний капітал. Розкриття інформації
про власний капітал у примітках до фінансових звітів.
Тема 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах.
Призначення та загальна характеристика П(С)БО 6 „ Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах”. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках. Зміни в обліковій
політиці. Події після дати балансу. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів.
Примітки щодо облікової політики. Рекомендації з перевірки зрівняльності показників форм
квартальної фінансової звітності підприємств.
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність.
Загальні положення Стандарту бухгалтерського обліку „ Консолідована фінансова звітність”.
Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття інформації про складання
консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності. Відображення об’єднання
підприємству фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО 19 „ Об’єднання підприємств”.
Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств.
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
Склад фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва. Структура і зміст фінансового
звіту суб’єкта малого підприємництва. Відмінності структури і змісту балансу за формою №1-м
від звичайного балансу. Відмінності структури і змісту звіту про фінансові результати за
формою №2-м від звичайного звіту. Порядок формування даних для складання балансу за
формою №1-м і звіту про фінансові результати за формою №2-м. Алгоритм визначення чистого
прибутку (збитку) суб’єкта малого підприємництва.
Розділ 3. Податкова та статистична звітність підприємства.
Тема 9. Податкова звітність.
Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання. Структура та зміст. Декларації
про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та джерела інформації. Структура та
зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. Порядок складання декларації та
джерела інформації. Особливості побудови і подання Податкової декларації з ПДВ за
спрощеною формою. Правила складання і подання Довідки про суми виплачених доходів і
утриманих з них податків фізичних осіб за формою №8-ДР. Інші форми податкової звітності.
Особливості податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок.

Тема10. Статистична і спеціальна звітність.
Склад статистичної звітності, правила та періодичність її подання. Статистична звітність щодо
продукції, її зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо праці, її
зміст, джерела інформації і порядок подання. Статистична звітність щодо фінансів
підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. Статистична звітність щодо
зовнішньоторговельної діяльності підприємства, її зміст, джерела і порядок подання. Звітність
про сплату Єдиного соціального внеску тощо.
3. Структура навчальної дисципліни
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Назви розділів і
тем

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі
усього
л
п лаб інд ср
1
2
3
4
5
6
7
8
Розділ 1. Основи побудови звітності підприємств. Квартальна
Тема 1.
2
2
2
Основи побудови і
6

заочна форма
у тому числі
л п лаб інд ср
9 10 11
12 13
фінансова звітність.

загальні вимоги до
звітності підприємства

Тема 2.
Структура та порядок
складання балансу.

Тема 3.
Звіт про фінансові
результати

Підсумковий
контроль за
розділом 1

2

2

4

4

4

4

8
12
2
2

Разом за модулем 1
28
8
10
10
Розділ 2. Річна фінансова звітність. Зведена та консолідована фінансова звітність та
звітність суб’єктів малого підприємництва.
Тема 4.
4
4
4
14
Звіт про рух грошових
коштів.

Тема 5.
Звіт про власний
капітал.

Тема 6.
Виправлення помилок
і зміни у фінансових
звітах.

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

12

Тема 8.
Фінансовий звіт
суб’єкта малого
підприємництва.
Підсумковий контроль
за розділом 2
Розрахункова
контрольна робота
Разом за розділом 2

2

10

Тема 7.
Зведена і
консолідована
фінансова звітність

2
12

8
2

2

8

8

50
12 14
24
Розділ 3. Податкова та статистична звітність підприємства.

Тема 9.Податкова
звітність

Тема 10.
Статистична і
спеціальна звітність

6

Разом за розділом 3

12
90

Усього годин

2

-

4

2

-

4

4
24

24

8
42

6

6

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять
№
з/п
1

2

3

4

5

Назва теми
Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємства.
(семінарське заняття)
Питання:
1. Сутність і види звітності підприємств.
2 Фінансові органи, що здійснюють державне регулювання
звітності підприємств.
3. Мета, склад та елементи фінансової звітності.
4. Принципи підготовки фінансової звітності.
5. Якісні характеристики та вимоги до складання фінансової
звітності.
Структура та порядок складання балансу.
(практичне заняття)
1. Обговорення теоретичних питань:
- Призначення балансу та його структура.
- Зміст і методика формування статей розділу I Балансу.
- Особливості оцінки та відображення в балансі необоротних
активів.
- Особливості оцінки та відображення в балансі оборотних
активів.
2. Складання балансу підприємства за умовними даними.
Звіт про фінансові результати.
(практичне заняття)
1. Обговорення теоретичних питань:
- Структура Звіту про фінансові результати та методика
формування показників його першого розділу.
- Призначення розділу II Звіту про фінансові результати та
методика формування його показників.
- Призначення розділу III Звіту про фінансові результати та
методика формування його показників.
2. Складання Звіту (Ф№2) за умовними даними.
Підсумковий контроль за розділом 1
Разом за розділом 1
Звіт про рух грошових коштів
(практичне заняття)
1. Обговорення теоретичних питань:
- Призначення Звіту про рух грошових коштів та його структура.
- Методика визначення руху грошових коштів від операційної,
фінансової та інвестиційної діяльності.
2. Складання Звіту (Ф№3) за умовними даними.
Звіт про власний капітал
(практичне заняття)
1. Обговорення теоретичних питань:
- Призначення Звіту про власний капітал та його структура.
- Методика заповнення статей Звіту.
2. Складання Звіту (Ф№4) за умовними даними.

Кількість
годин
2

2

4

2
10
4

2
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Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах
1. Обговорення теоретичних питань:
- Методика виправлення помилок у фінансових звітах згідно
П(С)БО6
2. Розв’язання тестових завдань з теми № 6
7 Зведена і консолідована фінансова звітність(семінарське
заняття)
1.Обговорення теоретичних питань:
- Загальні положення П(С)БО 20 «Консолідована фінансова
звітність».
- Вимоги та методика складання консолідованої фінансової
звітності.
- Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової
звітності у примітках до звітності.
- Загальні положення П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств».
- Розкриття інформації про об’єднання підприємств у примітках
до звітності
2. Розв’язання тестових завдань з теми № 7
8
Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.
1.Обговорення теоретичних питань:
- Призначення та структура фінансового звіту суб’єкта малого
підприємництва.
- Структура та зміст статей Балансу суб’єкта малого
підприємництва.
- Структура та зміст статей Звіту про фінансові результати
суб’єкта малого підприємництва.
2. Складання фынансового звыту суб’єкта малого підприємництва
Підсумковий контроль за розділом 2
Разом за розділом 2
Усього годин
6

2

2

2

2
14
24

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Види, зміст самостійної роботи
Написання рефератів з питань теми «Основи побудови і загальні
вимоги до звітності підприємства»
Виконання тестових та практичних завдань до теми «Структура та
порядок складання балансу»
Виконання тестових та практичних завдань до теми «Звіт про
фінансові результати»
Виконання тестових та практичних завдань до теми «Звіт про рух
грошових коштів»
Виконання тестових та практичних завдань до теми «Звіт про
власний капітал»
Виконання тестових та практичних завдань до теми «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах»
Написання рефератів з питань теми «Зведена і консолідована
фінансова звітність».
Комплексна контрольна робота зі складання фінансової звітності
Комплексна задача №2 на ведення обліку та складання звітності

Кількість
годин
2
4
4
4
2
2
4
4
8

8

малого підприємства
Самостійне вивчення матеріалу теми «Податкова звітність» та
написання рефератів з питань теми
Самостійне вивчення матеріалу теми «Статистична і спеціальна
звітність» та написання рефератів з питань теми
Разом

9
109

4
4
42

6. Індивідуальні завдання
(не передбачено навчальним планом)
7. Методи контролю: семінарські заняття, самостійна робота, розрахункове завдання, ,
контрольні роботи, тестові завдання, іспит.
8. Схема нарахування балів
Підсумковий
контроль (екзамен)
балів

Поточне тестування та самостійна робота
Розділ 1
№ теми
1 -3
Семінар
5

КР№1
20

25

Розділ 2
№ теми
4-8

Розділ 3
№ теми
9

КР№2

Реферат

Тестове
завдання

20

5

10

20

15

40

Загальна сума
балів

100

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування студентів з питань теми, тестових
завдань, практичних робіт (рішення задач), контрольних робіт (теоретичні питання, тести,
задача).
Оцінювання знань студентів здійснюється за принципами
1) правильні відповіді на питання даної теми – до 5 балів;
2) реферат – до 5 балів;
3) розрахункове завдання – до 10 балів;
4) контрольна робота - до 20 балів (теоретичне питання, тестові завдання, задача);
5) екзаменаційна робота – до 40 балів.
Підсумкове оцінювання знань студентів за семестр виводиться з кількості набраних
балів за поточний контроль (60%) та екзамену (40%).
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою
протягом семестру
для екзамену
для заліку
90 – 100
70-89
50-69
1-49

відмінно
добре
задовільно
незадовільно

зараховано
не зараховано
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9. Рекомендована література
Основна література
Нормативно-законодавча база:
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99
№ 996 – XII. // Бизнес /Бухгалтерия. – 2000. – №22. – С. 14-17.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової
звітності” затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 //
www.liga.kiev.ua.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. наказом Міністерства
фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затв.
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
5.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затв.
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»: Затв.
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 № 137.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, із змінами та доповненнями. //
www.liga.kiev.ua.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.99 р.№ 246, із змінами та доповненнями. //
www.liga.kiev.ua.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доход», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. // www.liga.kiev.ua.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ”Витрати”, затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 р.№ 318, із змінами та доповненнями. //
www.liga.kiev.ua.Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 08.02.95р. № 100 із змінами та доповненнями. // Налоги и
бухгалтерский учет. – 1999. – №33. – С. 10-15.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 « Фінансовий звіт суб’єкта малого
підприємсництва»: Затв. Наказом міністерства фінансів України від 25.02.2000 №33.
Навчальні посібники:
1. Верига Ю.А. Левченко З.М. Ватуля І.Д. Звітність підприємств.2-ге видання, доповнене і
перероблене.Навч.посіб.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-776с.
2. Давидов Г.М. Шалімова Н.С. Звітність підприємств: Навчальний посібник для вузів -3-тє вид.,
випр.і доп.,-К.: Каравела, 2010.-61 с.
3.Крупельницька І.Г.Звітність підприємств.-Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури,
2012.-232с.
Допоміжна література
1. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні / за ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ:
ТОВ «Баланс-Клуб»,2000.
2. Контроль фінансової звітності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник: Рек. Мін.
освіти і науки України / За ред. М.В. Кужельного. – К.: Ніка-Центр, Ельга, 2001.
3. Лень В.С. Гливенко В.В.Звітність підприємства:підручник для вузів-3-тє вид.,випр.і доп.,-К.:
Каравела, 2010. - 671с.
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4. Лишиленко А.В.Финансовый учет: Учебник.2-е изд.,перераб. И доп.-Киев: Изд-во»Центр
учебной литературы», 2007.-600с
5.Ловінська Л.Г. Методологічне, методичне та організаційне забезпечення складання податкової
звітності // Фінанси України. – 2004. – №10. – С. 57 – 64.
6. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навч.посіб.- Тернопіль:
Карт-бланш,2002.
7.Сахарцева І. І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних
стандартів України: Навч. пос.: Рек. Мін. освіти і науки України. – К.: Кондор, 2003
8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский учет, налогообложение и отчетность: учебник/-К.:Алерта, 2008.1002с.
Періодична печать:
1. Журнали "Бухгалтерський облік і аудит", "Баланс", "Податки і бухгалтерський облік".
2. Газета "Все про бухгалтерський облік".
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
http://system-audit.com.ua/audit/zakon-ukrainy-o-bukhgalterskom-uchete-i-finansov-0
11. Рекомендоване методичне забезпечення
1. Глушач Ю.С.Фінансова звітність за П(С)БО: Навчально-методичний посібник.- Харків:
ХНУ, 2018 р, с.90.
2. Завдання для модульних контрольних робіт з курсу «Звітність підприємства».
3.Тестові завдання для контролю знань з курсу «Звітність підприємства»
4. Глушач Ю.С. Завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів з курсу
«Звітність підприємства» (готовиться до публікації). Використовується для забезпечення
навчального процесу в роздрукованому та електронному вигляді.

Приклад варіанту контрольної роботи №1
1.Теоретичне питання. Мета, склад та елементи фінансової звітності.
2. Тести:
1) До складу якісних характеристик фінансової звітності за П(С)БУ не відносяться:
а) дохідливість;
б) зіставність;
в) доречність;
г) обачність.
2) Які з бухгалтерських норм або принципів скоріше за все будуть застосовуватися при оцінці
активів підприємства, що подаються в балансі:
а) принципи нарахування, повного розкриття та періодичності ;
б) принципи обачності , безперервності діяльності підприємства, історичної собіватрості та
об’єктивності.
3) Що означає принцип безперервності функціонування підприємства:
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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) Балансова вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у балансі ВАТ на
31.12.12 р. дорівнювала 24 000 грн. На 31.12.12 р. валова дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги дорівнювала 27 000 грн., а на кінець 2013 року вона збільшилася до 30 000 грн.
Якою повинна бути балансова вартість дебіторської заборгованості у балансі на 31.12.2013 р.?
а) 26 670 грн.
в) 27 000 грн.
б) 30 000 грн.
г) 24 000 грн.
5) ВАТ зареєстроване як підприємство 15.07.11 р. Чи може воно надати свою першу фінансову
звітність у 2013 році, об’єднуючи результати діяльності з моменту реєстрації
(створення) до 31.12.12 р.?
а) Так, якщо воно фактично розпочало свою господарську діяльність у 2012 році.
б) Ні, для усіх підприємств звітний період не повинен перевищувати 12 місяців.
в) Так, тому що це новостворене підприємство.
г) Ні, бо для новоствореного підприємства перший період не повинен перевищувати 15
місяців.
6) Підприємство придбало матеріали з метою використання їх для виробництва та реалізації
продукції. У кінці звітного періоду підприємство відмовилося надалі випускати цю продукцію
як не конкурентоспроможну і не може використати або реалізувати придбані для її виробництва
матеріали (вони визнані неліквідними).У складі яких елементів фінансової звітності будуть
відображені ці матеріали на момент їх придбання та на дату балансу?
На момент придбання
На дату балансу
а) активи
зобов’язання
б) доходи
витрати
в) активи
витрати (збитки)
г) власний капітал
активи
7) ВАТ у серпні 2012 р. Випустило 100 облігацій, які можна протягом року конвертувати у
прості акції з розрахунку 5 акцій за 10 облігацій. У цьому випадку кількість акцій, яка
необхідна для розрахунку розбавленого прибутку на акцію, зміниться таким чином:
а) не зміниться;
б) збільшиться на 100;
в) збільшиться на 50;
г) зменшиться на 50.
3. Задача.
За даними роботи підприємства визначити показники для заповнення розділу І Звіту про
фінансові результати і заповнити цей розділ.
Послідовність виконання завдання:
1) Визначити собівартість реалізованої продукції і суму валового прибутку за наведеними
нижче даними:
тис. грн.
1. Залишок готової продукції на 1.10. 2012 р.
60
2. Витрати на виробництво за звітний період:
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а) незавершене виробництво на 1.10.2012 р.
б) прямі матеріальні витрати
в) прямі витрати на оплату праці
г) інші прямі витрати
д) загальновиробничі витрати
є) незавершене виробництво на 31 12. 2012 р.
3. Собівартість виготовленої продукції
4. Залишок готової продукції на 31. 12.2012 р.
5. Собівартість реалізованої продукції
6. Дохід від реалізації готової продукції , в т.ч. ПДВ
2) Визначити фінансовий результат від операційної діяльності підприємства за
розрахованими та наведеними нижче даними:
тис. грн.
1.Доходи від операційної оренди
2. Адміністративні витрати
3. Витрати на збут
4. Резерв сумнівних боргів

10
50
20
30
60
40
?
100
?
150

40
20
30
10

3) Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за
наведеними нижче даними:
1.У складі оборотних активів підприємства знаходяться цінні папери (облігації) іншого
підприємства на суму 30 тис. грн., доходність яких – 17 % річних.
2. Реалізовано основних засобів на суму 6000 грн. , в т.ч. ПДВ- 1000 грн. Залишкова
вартість цих основних засобів - 4500 грн.
3. У звітному році підприємство отримало короткостроковий кредит у банку в сумі 40
тис. грн. під 18% річних.
4. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ВАТ і його частка становила 20
% . За звітний період ВАТ отримало прибутки у сумі 100 тис. грн., та сплатило дивідендів на
суму 50 тис. грн.
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;
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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
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до статей звіту про фінансовий стан:
Прямого списання
а) так
б) так
в) ні
г) ні

Створення резерву сумнівних боргів
ні
так
так
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.

Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та аудиту
Протокол № 9 від 21 червня 2018 року.
Зав. кафедрою_______ ( Соболєв В.М.)
Екзаменатор ________ ( Глушач Ю.С)
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