
Тема 12.  Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства 

 

Практичне заняття 32-33. Відображення на рахунках обліку доходів 

підприємств, запис їх до облікових регістрів. Відображення в обліку формування і 

визначення фінансового результату діяльності підприємства. 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 15.11.2021 р. о 08.15 за допомогою 

Конференції Zoom 

 Завдання 1. Відкрити відомість обліку фінансових результатів за рахунком № 79 

“Фінансові результати” по ТОВ «Віола». Відобразити операції на рахунках 

бухгалтерського обліку.  Провести записи до регістру аналітичного обліку за рахунком № 

79  “Фінансові результати”. Підрахувати підсумки у відомості фінансових  результатів та 

визначити сальдо на 01 квітня поточного року. 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання № 1 врахуйте, що сальдо на 01 березня складає: 

 доход від реалізації товарів   322000 грн 

 втрати від уцінки товарів       1400 грн 

 доходи від дооцінки товарів       1800 грн 

 витрати на збут                                         55910 грн 

 кредиторська заборгованість, термін  позовної 

давності, за якою вийшов       1600 грн 

  собівартість реалізованих товарів                   181350 грн 

 адміністративні витрати                                      33100 грн 

 

У березні здійснені такі операції: 

 До каси надійшла торгова виручка в сумі 251800 грн; 

 Сума податкового зобов'язання з ПДВ - ? 

 Списання собівартості реалізованих товарів магазинами в сумі 251800 грн; 

 Списуються на собівартість реалізованих товарів транспортні витрати на суму 5400 

грн; 

 Списується реалізована торгова націнка, що відноситься до реалізованих товарів 

згідно з розрахунком на суму (119200)   грн; 

 Списуються на фінансові результати адміністративні витрати на суму  28300 грн; 

 Списуються на фінансові результати витрати на збут згідно розрахунку на суму 32450 

грн; 

 Списуються на фінансовий результат доходи від реалізації товарів (суму визначте 

самостійно). 

 Списується на фінансовий результат собівартість реалізованих товарів (суму визначте 

самостійно). 

 

 Завдання 2. Відкрити відомість обліку фінансових результатів за рахунком 791 

“Результати операційної діяльності” по ТОВ «Пролісок» та відобразити операції на 

рахунках бухгалтерського обліку. Провести записи до регістру аналітичного обліку за 

рахунком 791 “Результати операційної діяльності”. Підрахувати підсумки у відомості 

фінансових результатів та визначити сальдо на 01 квітня. 

 

Методичні рекомендації 

     Сальдо на 1 березня складає: 

 дохід від реалізації товарів         228560 грн; 

 собівартість проданих товарів   142500 грн; 



 інші доходи         1120 грн; 

 витрати на збут        25820 грн; 

 адміністративні витрати      13820 грн 

 

В березні ТОВ “Пролісок” здійснило такі операції: 

 до каси надійшла виручка в сумі 93000 грн; 

 сума податкового зобов’язання з ПДВ ( суму визначити самостійно); 

 списано собівартість реалізованих товарів ( суму визначити самостійно); 

 списана сума торгової націнки, яка відноситься до проданих товарів в сумі (29 320 

грн); 

 згідно з розрахунком списуються транспортні витрати ,  які відносяться до проданих 

товарів в сумі 2320 грн; 

 списуються на фінансовий  результат  витрати на збут в сумі 8100 грн; 

 списуються на фінансовий результат  адміністративні витрати в сумі 14730 грн; 

 списуються на фінансовий результат доходи від  реалізованих товарів  (суму 

визначити  самостійно). 

 списуються на фінансовий результат собівартість проданих товарів  (суму визначити 

самостійно). 

 

 

Завдання 3. Відобразити на рахунках операції по обліку фінансових результатів за 

листопад місяць по ТОВ “Оксамит”. 

 

Методичні рекомендації 

У листопаді здійснені наступні операції: 

 Відображається дохід від реалізації      75800 грн. 

 Відображається  нарахування ПДВ на реалізовані товари    ? 

 Згідно виписки з поточного рахунку відображається сума  

     процентів, зарахованих банком за зберігання коштів у сумі   559 грн. 

 Списується дохід, який  отриманий від реалізації об’єкта 

основних засобів у сумі   41800 грн. 

 Списуються витрати на збут, які відносяться до реалізованих  

товарів у сумі    41600 грн. 

 Списуються адміністративні витрати    31820 грн. 

 Списується собівартість реалізованих товарів    75800 грн. 

 Згідно з розрахунком списується сума торгової націнки, яка 

відноситься до проданих товарів   17200 грн. 

Відкрити відомість аналітичного обліку фінансових результатів по рахунку   79 

“Фінансові результати” та визначити фінансовий результат за листопад місяць. 

Сальдо на 01 листопада складає: 

 Витрати на збут                                              12400 грн. 

 Адміністративні витрати                                11100 грн. 

 Дохід від реалізації                                        30900 грн. 

 Відсотки за зберігання коштів на 

поточному рахунку                                          340 грн. 

 Дохід від реалізації основних засобів          52200 грн. 

 

 

Завдання 4. Відобразити на рахунках операції по обліку фінансових результатів за 

жовтень місяць по ТОВ «Прометей» 

 

 



Методичні рекомендації 

У жовтні здійснені наступні операції: 

 до каси надійшла торгова виручка у сумі    42320 грн. 

 відображається списання проданих товарів магазинами у сумі    42320 грн. 

 відображається сума податкового зобов’язання     ?           

 згідно з розрахунком списується сума торгової націнки, яка 

відноситься до проданих товарів     14240 грн. 

 згідно з розрахунком списуються транспортні витрати, 

які відносяться до проданих товарів   1100 грн. 

 списуються на фінансовий результат витрати на збут   5120 грн. 

 списуються на фінансовий результат адміністративні витрати   1100 грн. 

 списується на фінансовий результат собівартість проданих товарів      ? 

Відкрити відомість аналітичного обліку фінансових результатів по рахунку     79 

“Фінансові результати” та визначити фінансовий результат за жовтень місяць. 

Сальдо на 01 жовтня складає: 

 дохід від реалізації                                             102000 грн. 

 втрати від уцінки товарів                                         820 грн. 

 доходи від дооцінки товарів                                  2150 грн. 

 витрати на збут                                                       7200 грн. 

 адміністративні витрати                                         4200 грн. 

 собівартість реалізованих товарів                          4200 грн. 
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