
Практична робота 

з предмету “Бухгалтерський облік” для спеціальності “Ресторанне обслуговування” 

по темі: “Визначення кінцевих продажних цін на куповані товари та продукцію 

власного виробництва” 

Завдання №1. 

Скласти калькуляційні картки на продукцію власного виробництва і записати до 

реєстру калькуляційних карток. Згідно плану – меню на 01 березня у їдальні ТОВ 

“Оксамит” буде виготовлено: 

 суп картопляний з горохом; 

 гуляш із гарніром; 

Згідно збірника рецептур встановлені наступні норми витрат продуктів на 100 

блюд: 

1. Суп картопляний з горохом (розкладка №208, рецептура №3): 

 м’ясо яловичини           5,4 кг.   ціна 158 грн. 00 коп. 

 картопля                    16,70 кг.    ціна 8,80 грн. 

 горох                             4,0 кг.     ціна  12 грн. 20 коп. 

 цибуля                           2,4 кг.     ціна  6 грн. 60 коп. 

 морква                           2,5 кг.     ціна  7 грн. 30 коп. 

 смалець                          0,5 кг.    ціна 75 грн. 80 коп. 

2. Гуляш із гречаним гарніром ( розкладка №633, рецептура №2): 

 м’ясо яловичини           16,1 кг.   ціна 158 грн. 00 коп. 

 цибуля                             2,5 кг.    ціна 6 грн. 60 коп. 

 томат                               1,5 кг.   ціна 30 грн. 00 коп. 

 смалець                            0,7 кг.   ціна 75 грн. 80 коп. 

 борошно пшеничне Іс.   0,5 кг.   ціна 20 грн. 40 коп. 

 сметана                            2,0 кг.   ціна 94 грн. 50 коп. 

 крупа гречана                4,65 кг.   ціна 23 грн. 00 коп. 

 маргарин                        0,35 кг.   ціна 45 грн. 20 коп. 

 

Завдання №2. Скласти  накладну №428 від 01 березня на одержання товару від 

Дніпропетровської оптової бази  для кафе “Оксамит”. Надійшли наступні товари: 

 ковбаса “Молочна” 10 кг по ціні виробника 145 грн. 80 коп., ПДВ 20% 

 морозиво “Пломбір” 60 пачок по ціні виробника 12,40 грн., ПДВ 20% 

 цукор  42 кг по ціні виробника 16 грн. 40 коп., ПДВ 20% 

              тара:         ящики дерев’яні 5 шт. по ціні 30 грн. 20 коп. 

Реквізити, яких не вистачає, заповніть самостійно. 

Завдання №3. 

            Скласти акт на бій, лом, псування № 1 від 06.11 поточного року на зіпсований 

товар на складі кафе «Оксамит».  

Комісія у складі: • заст. директора з питань торгівлі - Бойчука Я. М.;  • бухгалтера - 

Сердюк Н. І.;  • зав. складом - Соколової І. В.  

   Провели огляд зіпсованих консервів "Шпроти в томатному соусі", розфасовка 250 г, в 

кількості 8 банок за ціною 43,35 грн за 1 банку.  

    Псування трапилось через те, що минув термін зберігання консервів. Зав.складом не 

вживала заходів для прискорення реалізації цих товарів. Консерви знищені в присутності 

комісії.  

    Для виконання завдань необхідно використати бланки- акт на бій, лом, псування товару. 

Недостатні реквізити заповнити самостійно.  


