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Джерелами інформації при ревізії розрахунків з підзвітними особами є: 

Тема № 4.  Контроль і ревізія розрахункових операцій  

Лекція 6. Контроль і ревізія розрахункових операцій 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 18.11.2021 р. о 9.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План. 

1. Ревізія розрахунків із підзвітними особами  

2. Ревізія розрахунків за претензіями  

3. Ревізія розрахунків з відшкодування завданих збитків  

4. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами 

 

1. Ревізія розрахунків із підзвітними особами. 
 

Нормативно-правове регулювання розрахунків з підзвітними 

особами: 

 Податковий кодекс України; 

 Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон; 

 наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 р. № 362; 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98 «Про 

суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших 

осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та 

організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за 

рахунок бюджетних коштів»; 

 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 

15.12.2004 р. № 637. 
 

 журнали-ордери; 

 розпорядження по підприємству про направлення у відрядження; 
 звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт та 

додані до них документи; 

 журнали реєстрації; 

 звіти касира; 

 виписки банку з поточного та інших рахунків; 
 головна книга та бухгалтерська звітність. 

 

Завдання ревізії розрахунків з підзвітними особами: 

 встановлення правильності видання готівки під звіт; 

 встановлення цільового використання коштів та своєчасності 

повернення невикористаних підзвітних сум; 

 встановлення, чи не було випадків видання авансів при наявності забор- 

гованості за раніше одержаними сумами або видання таких авансів особам, які 

не є працівниками підприємства; 
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 встановлення, чи не видавались аванси в розмірах, які значно пере- 

вищують визначену норму; 

 перевірка правильності оформлення авансових звітів і прикладених до 

них документів та своєчасність подання їх у бухгалтерію підприємства; 

 перевірка стану обліку розрахунків з підзвітними особами. 
 

Послідовність ревізії розрахунків з підзвітними особами: 

Перевірку розрахунків з підзвітними особами доцільно починати з 

попереднього розгляду сальдо й місячних оборотів за кореспондуючими 

рахунками до рахунка 372 «Розрахунки з підзвітними особами». 

    Ревізор встановлює, чи визначено коло осіб, що мають право одержувати 
гроші під звіт. Список осіб, яким можна видавати гроші під звіт, 
затверджується наказом (розпорядженням) керівника підприємства. 

    Аванси під звіт видаються із каси підприємства для операційно- 
господарських витрат і на службові відрядження. Тому ревізор перевіряє 
використання підзвітних сум за цільовим призначенням. 

     Для встановлення реальності та законності видатків на операційно-госпо- 

дарські потреби слід зіставити дані звітів про використання коштів, наданих на 
відрядження або під звіт, і прикладених до них документів на оплату готівкою 

за виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, а також за придбання 
матеріальних цінностей з даними документів, які підтверджують фактично 

виконану роботу і надходження матеріальних цінностей на склад підприємства. 

     Для цього порівнюють рахунки, товарні чеки з накладними на оприбут- 
кування матеріальних цінностей, з книгами (картками) складського обліку, зі 
звітами завідувачів складів. 

     Перевіряючи купівлю товарно-матеріальних цінностей за рахунок 

підзвітних сум, особливо ретельно слід перевірити правильність застосування 

цін і розцінок. У разі безпідставного їх завищення ревізор повинен встановити 
причину цього та одержати пояснення від підзвітної особи з цього приводу. 
При цьому треба виявити, яку суму збитку одержало підприємство, а також 

можна зробити запити та провести зустрічні перевірки. 

      Ретельно    перевіряють    витрату    підзвітних    сум    на    відрядження. 

Обов’язково ревізор повинен вивчити потребу та доцільність направлення 

працівника у відрядження і дотримання граничних термінів відрядження, 

з’ясувавши, чи не направлялись працівники для вирішення питань, не 

пов’язаних зі службовою діяльністю, або без наявної виробничої потреби. 

Перевіряючи випадки виплат сум на відрядження у розмірах більших, аніж це 

передбачено існуючими нормами, слід з’ясувати, чи не була віднесена ця 

різниця на витрати. Окрім цього, ці різниці повинні включатися до 

оподатковуваного доходу і на них має бути здійснено всі необхідні 

нарахування. 

    Слід перевірити своєчасність представлення та правильність складання 

звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, 
звертаючи при цьому увагу на те що, звіт повинен бути пред’явлений до 

закінчення п’ятого банківського дня після повернення з відрядження, на 
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Завдання 

ревізії 

перевірка розрахунків за претензіями за невиконання 

договірних зобов’язань. 

Групи претензій: 

наявність доданих виправдних документів, обґрунтованість підрахунку сум 
витрат на відрядження і правильність віднесення цих сум на відповідні 

рахунки. Вказана в авансових звітах кількість днів відрядження повинна бути 
підтверджена відтисками печаток про прибуття та вибуття до місця 

відрядження. У процесі ревізії потрібно перевірити, наскільки було дотримано 
норм виплати всіх необхідних сум. Характерними порушеннями при цьому є: 

виплати за підробленими документами, а також використання виправдних 
документів, які були раніше використані, безпідставне заниження сум добових. 

Окрім того, слід звернути увагу на терміни повернення підзвітних сум, які не 
використані. 

    Перевіряючи звіти про використання коштів, наданих на відрядження або 

під звіт, слід встановити законність та цільове використання сум. Випадки 
переплат чи недоплат реєструються у відомості порушень, де вказують їх 
характер, дату і номер документа, за яким встановлено порушення, суму 

переплати чи недоплати, особу, винну в допущенні порушення. 

      Зробивши всі необхідні перевірки, ревізор повинен з’ясувати 

правильність відображення операцій, пов’язаних з розрахунками з підзвітними 
особами, і відповідність оборотів і залишків за журналом-ордером, головною 
книгою, балансом. При цьому особливо звертають увагу на кореспонденцію 
рахунків та списання підзвітних сум. 

      Важливо з’ясувати, чи всі звіти про використання коштів, наданих на 
відрядження або під звіт, затверджені керівником, чи вносить бухгалтер 
потрібні виправлення за відсутності виправдних документів, а також за 
наявності арифметичних помилок, неправильно оформлених документів; 
з’ясовують, чи на всіх авансових звітах є підпис бухгалтера. Коли в процесі 
ревізії виникне потреба, слід зробити зустрічні перевірки, а їх результати 
обов’язково відобразити в акті ревізії. 

 

2. Ревізія розрахунків за претензіями. 
 

 

 до постачальників і підрядників за виявлені під час перевірки їхніх 

рахунків завищення обсягів виконаних робіт, недопоставку товарів, завищення 

цін і тарифів, завищення сум внаслідок арифметичних помилок, за невідпо- 

відність якості поставлених товарів стандартам або технічним умовам, за 

простої з вини постачальників; 

 до транспортних організацій за нестачу вантажу понад норми 

природних втрат, що виникла в дорозі, і за зайві сплачені суми при перевезенні 

вантажів; 

 за санкціями (штрафи, пені, неустойки) за недотримання договірних 

умов, визнаних платниками або присуджених судом; 
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Завдання 

ревізії 

встановлення законності, повноти та обґрунтованості 

віднесення на винних осіб нестач, розтрат, псування 

матеріальних цінностей. 

 до банків за сумами, помилково списаними за рахунками в банку (за 

валютними операціями). 

Претензії пред’являють після того, як підприємство дізналося про порушення 

своїх майнових прав і законних інтересів іншим підприємством. Претензії 

про відшкодування вартості продукції (товарів), якої бракує, неналежної 

якості або некомплектної та сплату штрафу за поставку такої продукції 

(товарів) пред’являють протягом місяця, а претензії за іншими підставами – 

протягом двох місяців. 

За кожною претензією потрібно перевірити її обґрунтованість і правильність 

оформлення документів. Недотримання строків пред’явлення претензій часто 

використовується для приховання фактів крадіжок матеріальних цінностей. 

Тому треба вивчити причини відмови постачальників або транспортних 

організацій у задоволенні претензії, протоколи розгляду претензійних справ у 

суді й арбітражі. Якщо за претензією приховувалося привласнення цінностей 

окремими посадовими особами, потрібно вжити заходів щодо відшкодування 

заподіяної шкоди. 

При нестачі товарів у дорозі слід перевірити наявність комерційних актів і 

правильність їх оформлення. 

Ревізори з’ясовують обґрунтованість претензій, встановлюють винних осіб, 

суму шкоди, завданої підприємству шляхом погашення необґрунтованих 

претензій. 

3. Ревізія розрахунків з відшкодування завданих збитків. 
 

 

 

 

Нормативно-правове регулювання розрахунків з відшкодування 
завданих збитків: 

 Кодекс законів про працю; 

 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань; 
 Положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців 

за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації; 

 Положення про облікову політику; 

 П(С)БО; 

 Постанова № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру 

збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних ціннос- 

тей». 

 

Послідовність ревізії розрахунків з відшкодування завданих збитків: 

По кожному випадку завданих збитків встановлюють своєчасність і 

повноту записів щодо нарахування й утримання матеріального збитку 
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відповідно до первинних документів: наказів, розпоряджень, матеріалів 

інвентаризацій, актів перевірок, виконавчих листів, розрахунково-платіжних 

відомостей, касових ордерів тощо. 

      Особливо уважно слід вивчити результати інвентаризацій, повноту 

віднесення нестач на відповідні рахунки, а потім списання нестач на 
матеріально-відповідальних осіб на рахунок 375 «Розрахунки за відшкоду- 
ванням завданих збитків». Особливу увагу при цьому слід приділити прави- 

льності визначення природних втрат. При цьому слід врахувати умови 
зберігання, дотримання методики розрахунків, порядок розрахунку суми 

заподіяної шкоди, допущеної з вини матеріально відповідальної особи. 

  Розмір збитку, заподіяного підприємству, визначають згідно   зі 

статтею 1353 КЗпП і порядком № 116. Для визначення збитку слід використати 
дані бухгалтерського обліку та інших документів про наявність і розмір 
прямого збитку (матеріали інвентаризації, акти ревізій, первинні документи, 
акти та інші документи про нестачу, псування, втрату, знищення майна і т. д.). 

Механізм встановлення розміру збитку від розкрадання, нестачі, 

знищення матеріальних цінностей установлено порядком № 116. Розмір збитку 

від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей визначається 

шляхом проведення незалежної оцінки. 

   Слід встановити правомірність визначення розміру щомісячного 
відрахування матеріального збитку з оплати, його регулярність, а також 
повноту відображення цих операцій в обліку. У разі встановлення досить 
значних сум завданих збитків слід з’ясувати, чи були повідомлені про такі 
факти правоохоронні органи. 

   Особливу увагу звертають на обґрунтованість списання сум завданого 

збитку на фінансові результати та повноту і своєчасність перерахування до 
бюджету належних до сплати різниць між сумою відшкодування збитку, 
визначеного за порядком № 116, і обліковою вартістю. 

   Ревізор повинен переконатись у тому, що всі випадки нестач, крадіжок і 
втрат від псування цінностей з вини відповідальних осіб віднесено на цих осіб. 

Окрім того, слід з’ясувати повноту і своєчасність відображення операцій за 
відшкодуванням завданого збитку в регістрах бухгалтерського обліку. 

 

4. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами. 

 

На субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» ведеться облік 

розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших 

субрахунках рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами», зокрема 

розрахунки за операціями, пов’язаними зі здійсненням спільної діяльності (без 

створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім 

розрахунків за виплатами працівникам та з підзвітними особами), інші 
розрахунки. 
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Основні напрями контролю – це перевірка: 

Ревізор зобов’язаний з’ясувати: 

Метою ревізії з іншими дебіторами є встановлення порядку дотримання 

розрахункової дисципліни, правильність відображення операцій у 

бухгалтерському обліку. 

 

1) реальності заборгованості, виходячи з даних аналітичного і синтетич- 

ного обліку; 

2) повноти та своєчасності нарахувань плати за послуги протягом реві- 

зованого періоду; 

3) обґрунтованості перерахунків, надання пільг, списання заборгованості 

минулих періодів; 

4) своєчасності та повноти погашення заборгованості в розрізі дебіторів. 
 

1) причини утворення заборгованості та з чиєї вини вона утворилася; 
2) реальність її виникнення (наявність листів, актів звірки, розрахунків, де 

дебітори визнають свою заборгованість); 

3) дотримання строків позовної давності; 

4) заходи, що вживалися щодо її погашення; 
5) дотримання вимог проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами. 

 
 дані аналітичного обліку; 
 нагромаджувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами; 
 первинні документи; 

 документи про результати інвентаризації грошей та матеріальних 

цінностей, рішення керівництва організації та суду, службове листування з 

правоохоронними органами, касові, банківські та інші документи про пога- 

шення заборгованості за виплатами на відшкодування завданих збитків. 

 

 

 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

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

 

Джерелами інформації при ревізії розрахунків з іншими дебіторами є: 


