
Практичне заняття 31. 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат підприємства. 

Записи витрат підприємства до регістрів аналітичного обліку (за галузями 

діяльності). 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 11.11.2021 р. о 11.35 за допомогою 

Конференції Zoom 

Задання 1. Відобразити на рахунках операції з обліку витрат на збут у роздрібній 

торгівлі підприємства ТОВ «Лілея». Провести записи до відомості аналітичного обліку 

витрат на збут. Скласти розрахунок витрат на збут на залишок товарів та провести записи 

до облікового регістру. 

 

Методичні рекомендації 

 З початку року по статтях маємо такі залишки: 

 витрати на оплату праці – 14860 грн 

 витрати на оренду та утримання основних засобів – 1052 грн 

 амортизаційні нарахування на повне відновлення основних засобів та нематеріальних 

активів – 1582 грн 

 витрати на зберігання, підсортировку, обробку, упаковку товару –  1494 грн 

 витрати товарів у межах норм при перевезенні, зберіганні та реалізації –       1349 грн 

 відрахування на соціальні заходи  - 3269 грн 20 коп 

 витрати на обов’язкове страхування майна – 187 грн 

 витрати на транспортування – 4220 грн 

 інші витрати – 5610  грн 

 

За лютий  поточного року по ТОВ «Лілія» здійснені такі операції з обліку витрат на збут. 

№ журнала- 

ордера 

Зміст операції Сума,  

грн, коп 

1 2 3 

№ 8 Нараховано заробітну плату торговим працівникам 14860,00 

№ 6 Проведені нарахування єдиного соціального внеску ? 

№ 7 Списання витрат на відрядження торгових працівників 1192,00 

№ 6 Нараховано  КП «Теплоенерго» за опалення 1830,00 

 ПДВ 20% ? 

№ 6 Нараховано  ПАТ «Дніпрообленерго» за використану енергію 1540,00 

 ПДВ  20% ? 

№ 11 Списуються матеріали на передпродажну підготовку товарів 1120,00 

№ 6 Нараховано АТП за перевезення товару 2600,00 

 ПДВ  20% ? 

№ 11 Списується використаний малоцінний інвентар 1282,00 

№ 10 Нараховано знос (амортизація) по основних засобів 582,00 

№ 11 Списується нестача товарів в межах норм природних втрат 130,00 

  

Сума витрат на залишок товарів на початок місяця по статті 7 складає 1288 грн. Сума 

витрат на залишок товарів на початок місяця по транспортним витратам складає 1750 грн. 

Продано товарів у лютому 136024 грн. 

Залишок товарів на 1 березня 51700 грн. 

 



Задання 2. Відобразити на рахунках операції з обліку витрат на збут у закладі 

ресторанного господарства кафе «Зустріч». Провести записи до відомості аналітичного 

обліку витрат на збут. Скласти розрахунок витрат на збут на залишок товарів та провести 

записи до облікового регістру. 

Методичні рекомендації 

 З початку року по статтях маємо такі залишки: 

З початку року по статтях маємо такі залишки: 

 витрати на оплату праці –  30300 грн. 

 витрати на оренду та утримання основних засобів – 1875 грн. 

 амортизаційні нарахування на повне відновлення основних засобів та нематеріальних 

активів – 1130 грн 

 витрати на паливо, газ, енергію для виробничих потреб – 7489 грн. 

 витрати на зберігання, підсортировку, обробку, упаковку товару – 394 грн. 

 витрати товарів у межах норм при перевезенні, зберіганні та реалізації – 249 грн. 

 відрахування на соціальні заходи  - 6666 грн.  

 витрати на обов’язкове страхування майна – 300 грн. 

 витрати на транспортування – 2684 грн. 

 інші витрати – 566 грн. 

 

У березні у закладі ресторанного господарства здійснені такі операції: 

№ 

журнала- 

ордера 

Зміст операції Сума,  

грн коп 

№ 8 Нараховано заробітну плату  працівникам підприємства 

ресторанного господарства 

15150,00 

№ 6 Проведені нарахування згідно діючого законодавства. 

 Розмір єдиного соціального внеску 22%. 

? 

№ 7 Списання витрат на відрядження  1792,00 

№ 6 Списуються витрати майбутніх періодів, які належать до звітного 

періоду (по розрахунку) 

183,00 

№ 6 Згідно рахунку № 108 від 28 лютого  нараховано  ПАТ   

«Дніпрообленерго»  за послуги  електропостачання 

1490,00 

 ПДВ – 20% ? 

№ 6 Згідно рахунку № 218 від 28 лютого нараховано Новомосковській  

КП «Теплоенерго» за опалення приміщень 

1734,00 

 ПДВ – 20% ? 

№ 6 Нараховано АТП за перевезення товару 500,00 

 ПДВ – 20% ? 

№ 11 Списується використаний малоцінний інвентар 1182,00 

№ 10   Нараховано знос (амортизація) по основних засобах 346,00 

 

Сума витрат на залишок товарів на початок місяця по статті 7 складає 113 грн. 

Сума витрат на залишок товарів на початок місяця по транспортним витратам складає 150 

грн 

Продано товарів у березні                          37105 грн 

Залишок товарів на 1 квітня              20240 грн 
 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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