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Практична робота №4 
 

Тема: Виявлення фінансового результату та записи на рахунках бухгалтерського обліку операцій 

по реалізації продукції і фінансовому результату. 

Мета: навчитися відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції по реалізації готової 

продукції та розраховувати фінансовий результат від реалізації.  

Завдання: 1) на підставі господарських операцій скласти «Журнал господарських операцій» 

(Додаток 1) та визначити фінансовий результат від реалізації продукції; 

2) на підставі залишків відкрити рахунки синтетичного обліку станом на 1.10.20__ р.(Додаток 2); 

3)  з  «Журналу господарських операцій» зробити у відкритих рахунках необхідні проведення, 

підрахувати обороти по дебету і кредиту, розрахувати кінцеве сальдо (на 1.11.20__ р.); 

4) скласти «Оборотну відомість за жовтень поточного року» (Додаток 3); 

 

Залишки по синтетичних рахунках станом на 1.10. 20__  року, грн. 

Назва рахунка І в. ІІ в. ІІІ в. IV в. 

Основні засоби 26500 36200 50400 65230 

Сировина і матеріали 10600 12300 14700 18100 

Знос основних засобів 3000 2500 4700 6600 

Поточний рахунок в банку 2050 1500 3800 5840 

Статутний капітал 23550 38400 48730 65170 

Розрахунки з оплати праці 12600 9100 15470 17400 

 

Господарські операції за жовтень 20__  року 

Назва господарської операції 
Сума, грн. 

І в. ІІ в. ІІІ в. IV в. 

1. Відпущені зі складу матеріали: 

-  у виробництво 

- для загальновиробничих потреб 

 

9200 

800 

 

8100 

1350 

 

10100 

1460 

 

12790 

1890 

2. Нарахована зарплата: 

- робітникам основного виробництва 

- загальновиробничому персоналу 

- працівникам адміністрації 

 

10500 

4400 

5600 

 

11460 

3800 

5800 

 

12300 

4900 

5900 

 

14800 

5020 

6100 

3. Нарахована амортизація (знос) основних засобів: 

 - виробничого призначення 

- загальновиробничого призначення 

 

1200 

350 

 

1040 

440 

 

1400 

570 

 

1700 

680 

4. Відображені послуги зв’язку (надані постачальником) 330 470 560 720 

5. Списана на виробництво сума загальновиробничих 

витрат 

? ? ? ? 

6. Оприбутковано на склад готову продукцію по 

фактичній собівартості виготовлення 

? ? ? ? 

7. Відвантажена готова продукція покупцям і нараховано 

дохід від реалізації 

40800 36000 48000 50700 

8. Нараховано податок на додану вартість від реалізації 

готової продукції (1/6 частина доходу) 

? ? ? ? 

9. Суму чистого доходу списано на фінансовий результат ? ? ? ? 

10. Списано з балансу готову продукцію за фактичною 

виробничою собівартістю 

? ? ? ? 

11. Собівартість реалізованої продукції списана на 

фінансовий результат 

? ? ? ? 

12. На поточний рахунок одержані кошти від покупців за 

реалізовану продукцію 

40800 36000 48000 50700 

13. Списані на фінансовий результат адміністративні ? ? ? ? 
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витрати 

14. Визначено і списано фінансовий результат на 

прибуток нерозподілений (непокриті збитки) 

? ? ? ? 

 

 

Методичні вказівки 

Додаток 1 

Журнал господарських операцій за жовтень 20__  року 

№ Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, 

грн. 

     

     

 

Списання фінансового результату на прибуток нерозподілений: 

Д 79 «Фінансові результати» 

К 441 «Прибуток нерозподілений» 

 

Списання фінансового результату на прибуток нерозподілений: 

Д 442 «Непокриті збитки» 

К 79 «Фінансові результати» 

 

 Додаток 2                                                                                                                  

Активні рахунки:                                                                 Пасивні рахунки: 

Д                                                                   К                      Д                                                                     К 

С.п.  

  

Оборот Д Оборот К 

С.к.  

 

При знаходженні кінцевого сальдо на активних рахунках необхідно користуватися формулою: С.к. 

= С.п. + Оборот Д – Оборот К 

 

При знаходженні кінцевого сальдо на пасивних рахунках необхідно користуватися формулою: С.к. 

= С.п. + Оборот К – Оборот Д 

 

 

Додаток 3 

Оборотна відомість за жовтень 20__ року 

 

Перевірка вірності складання оборотної відомості: сума сальдо початкових по дебету дорівнює 

сумі сальдо початкових по кредиту; сума оборотів по дебету дорівнює сумі оборотів по кредиту; 

сума сальдо кінцевих по дебету дорівнює сумі сальдо кінцевих по кредиту. 

 

 С.п. 

  

Оборот Д Оборот К 

 С.к. 

Рахунок 
Сальдо на 1.09.20__ Оборот за вересень Сальдо на 1.10.20__ 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       

Разом:       


