Семінарське заняття №4
за темами №8 «Облік господарських процесів»,
№9 «Основи бухгалтерської звітності»
І. Тематичні питання
1. Завдання бухгалтерського обліку з процесу постачання ТМЦ.
2. Рахунки для обліку процесу постачання ТМЦ.
3. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція.
4. Характеристика процесу виробництва. Витрати виробництва.
5. Рахунки для обліку процесу виробництва.
6. Характеристика процесу реалізації.
7. Облік процесу реалізації.
8. Визначення і облік фінансового результату.
9. Основні показники господарської діяльності.
10. Звітність, види звітності.
11. Бухгалтерська звітність.
12. Фінансова звітність, вимоги до неї.
13. Податкова звітність.
14. Періодичність складання і подання звітності.
15. Характеристика Балансу як форми фінансової звітності.
16. Характеристика інших форм фінансової звітності.
17. Підготовча робота перед складанням річної звітності.
18. Подання фінансової звітності.
ІІ. Задачі для рішення на занятті
Приклади задач
Задача №1
Підприємство випускає верхній жіночий одяг. Для цього була отримана та
оприбуткована тканина на суму 2400 грн., у тому числі ПДВ. Отримані транспортні
послуги сторонніх організацій з доставки тканини – 300 грн., в тому числі ПДВ.
Заборгованість постачальникам перерахована з поточного рахунку. Відобразити в
бухгалтерському обліку операції з оприбуткування тканини та розрахувати фактичну
собівартість придбаної тканини.
Задача №2
Скласти кореспонденцію рахунків з обліку процесу виробництва, визначити
вартість готової продукції, яка визначається за фактичною собівартістю
виготовлення:
1. Списані матеріали на потреби виробництва
3000,00
2. Списане паливо на потреби виробництва
700,00
3. Нарахована заробітна плата виробничим робітникам 2600,00
4. Нарахований знос основних засобів виробничого
призначення
900,00

5. Списана на витрати виробництва сума загальновиробничих витрат
6. Оприбуткована готова продукція по виробничій
собівартості (суму визначити)

820,00
?

Задача №3
Початкове сальдо по рахунку «Незавершене виробництво» становить
9500
грн. Відбулися такі господарські операції:
- відпущені матеріали у виробництво – 12500 грн.;
- нарахована зарплата – 7600 грн.;
- нарахована амортизація – 1200 грн.;
- списані загальновиробничі витрати на виробництво – 920;
- оприбутковано на склад готову продукцію по фактичній собівартості – 30000 грн.;
Побудувати рахунок «Виробництво», відобразити господарські операції, знайти
кінцеве сальдо (залишок незавершеного виробництва на кінець періоду).

