
Тема 7. Облік необоротних активів 

 

Практичне заняття 11-12 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 24.03.2022 р. за 

допомогою Конференції Zoom 

 

Тема: Відображення операцій з руху необоротних активів на 

рахунках бухгалтерського обліку. Запис операцій з руху необоротних 

активів до облікових регістрів. 

Завдання 1. Бухгалтер  ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів (фінансується за відомчою 

структурою із місцевого бюджету) відповідно до своїх обов'язків повинен виконати таку 

роботу: Оформити акт приймання – передачі основних засобів № 2 від 30 січня поточного 

року. 

 

Методичні рекомендації: 
 Новомосковська  ЗОШ № 5 І-ІІІ ступенів  придбала принтер «Samsung ML1220» у 

ТОВ «Комп’ютерний світ» ( за рахунок коштів місцевого бюджету) на суму 18000 грн, у 

т.ч. ПДВ – 3000 грн. Умова розрахунків – передоплата.  

Об’єкту присвоєно інвентарний номер 10400010. Технічна документація: додається 

технічний паспорт та інсталяційні CD-диски. 

 

  Завдання 2. Провести нарахування зносу об’єктів основних засобів бюджетної 

установи та скласти відомість на нарахування зносу основних засобів ( ф.№ ОЗ-12 

(бюджет). Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  господарські операції з руху 

необоротних активів і нарахування зносу. Зробити  записи до облікового регістру.  

 

     Методичні рекомендації: 
Первісна вартість об’єктів та сума нарахованого зносу: 

 

№з

\п 

Інвентарний 

номер 

Найменування  основних  

засобів 

Первісна 

вартість на 

початок 

року,грн 

Сума 

нарахованого 

зносу на 

початок 

року,грн 

1 10310001 Будівля школи 1 708 890,00 854 445,00 

2 10310002 Гараж 160 380,00 56 133,00 

3 10480001 Монітор «Samsung» 1230,00 615,00 

4 10480002 Монітор «Samsung» 1240,00 310,00 

5 10480003 Системний блок 3000,00 2250,00 

6 10510025 Автомобіль ВАЗ- 2114 

LADA- 114 

45 000,00 2250,00 

7 10480004 Системний блок 2600,00 650,00 

8 10600012 Стіл письмовий 250,00 250,00 

9 10600013 Шафа 600,00 500,00 

10 10600014 Шафа офісна 800,00 200,00 



Господарські операції за січень поточного року 

№з\п Зміст господарських операцій Сума,грн 

1 Отримано цільове фінансування для придбання принтера 

«Samsung ML1220» 

18000,00 

2 Перераховано кошти за рахунок коштів загального фонду 

ТОВ «Комп’ютерний світ» за принтер «Samsung ML1220»,у 

т.ч. ПДВ – 3000 грн 

18000,00 

3 Отримано від ТОВ «Комп’ютерний світ»  принтер «Samsung 

ML1220» та відображено капітальні інвестиції (акт 

приймання-передачі основних засобів № 2 від 30 грудня 

поточного року)  

? 

4 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ ? 

5 Ввведено комп'ютер в експлуатацію ? 

6 На суму капітальних інвестицій збільшено внесений капітал ? 

7 Безоплатно отримано  комп’ютер «Samsung», знос 870 грн 12630,00 

8 Оприбутковано раніше не врахований на балансі комп'ютер ? 

9 Нарахована амортизація на комп'ютер ? 

10 Списано системний блок у сумі нарахованого зносу ? 

11 Списано системний блок у сумі залишкової вартості ? 

12 Зменшується сума внесеного капіталу ? 

13 Здійснено дооцінку будівлі школи у зв’язку з добудовою 100000,00 

14 Здійснено дооцінку зносу комп'ютера 5000,00 

15 Списано шафу офісну у наслідок нестачі, установленої при 

інвентаризації (нестача віднесена на матеріально-

відповідальну особу) 

800,00 

16 Оприбутковано ксерокс, виявлений під час інвентаризації 11200,00 

17 Нараховано знос необоротних активів за рік ? 

 
 

Викладач: Пластун Н.І.  

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