
Практичне заняття №  30 

Тема: Відображення на рахунках витрат автотранспортних підприємств 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 03.11.2021 р.  о 08.15 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

 

Завдання 1. 

 

Бухгалтер  Публiчного акцiонерного товариства «Днiпропетровське 

автотранспортне пiдприємство 11205» відповідно до своїх обов'язків повинен 

виконати таку роботу: 

1. Відкрити у відомості витрат аналітичний рахунок обліку витрат АТП, що 

знаходиться на балансі ПАТ «Днiпропетровське автотранспортне 

пiдприємство 11205». 

2. Провести записи операцій до відомості витрат за квітень поточного  року.  

3. Визначити фактичну собівартість 1 т/км та списати витрати ПАТ «АТП 

11205» за поточний місяць. 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання  № 1-2 враховуйте, що витрати на утримання 

ПАТ «АТП 11205» у квітні поточного року склали: 

 

Зміст операції 

Сума, 

грн 

Списуються витрачені паливно-мастильні матеріали за 

фактичною собівартістю 

18210 

Списуються запасні частини на технічне обслуговування 

автомобіля 

2403 

Нарахована заробітна плата  20350 

Проведені нарахування згідно діючого законодавства ? 

Нарахована амортизація (знос) по основним засобам 3500 

Нараховано резерв на ремонт і знос автошин 1335 

Списується малоцінний інвентар 932 

Для виконання завдання  № 3 враховуйте, що АПТ за квітень поточного року 

виконало перевезень 5500 т/км, в т.ч.: 

 для перевезення товарів і тари на роздрібні підприємства – 3100 т/км; 

 для перевезення товарів і тари у заклади ресторанного господарства –2400 

т/км 

 

  



Завдання 2. 

      Бухгалтер ПАТ «Новомосковське АТП» відповідно до своїх обов'язків 

повинен виконати таку роботу: 

1. Відкрити у відомості витрат аналітичний рахунок з обліку витрат для 

автомашин АТП,  провести записи операцій до відомості витрат  за 

березень та списати їх. 

2. Визначити фінансовий результат роботи ПАТ «Новомосковське АТП». 

Провести записи до регістру аналітичного обліку за березень. 

 

Методичні рекомендації 

Для виконання завдання № 1-2 використовуйте такі дані. У березні 

ПАТ «Новомосковське АТП» здійснені такі операції: 

 

№ журналу - 

ордера 

Зміст операції Сума,  

грн, коп 

№ 8 Нарахована заробітна плата водіям 11769,00 

№ 6 Проведені нарахування згідно діючого 

законодавства   

? 

№ 2 Списуються витрачені паливно-мастильні 

матеріали  

13236,00 

№ 2 Списуються запасні частини на технічне 

обслуговування  

644,00 

№ 6 Нарахований резерв на ремонт автошин 2283,00 

№ 7 Списуються витрати на відрядження 1464,10 

№ 10 Списується нарахована амортизація (знос) 1157,00 

  

Для виконання завдання № 2 враховуйте, що сума наданих 

транспортних послуг складає 46800 грн, в т.ч. ПДВ 20%. 

 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  

e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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