Аналіз помилок учасників національного етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2017»
Конкурс «Використання 1С: Бухгалтерія 8 для України»
Member 1
Не виконано жодного завдання.
Member 2
Не виконано жодного завдання.
Member 3
1. За завданням: Дата введення в експлуатацію моноблока - 18.02.2017, учасник встановлює
дату – 31.03.2017 (бали не знято, але ПРИЙНЯТИ ДО УВАГИ).
2. В платіжному дорученні вихідному по оплаті за обладнання не встановлено прапорець
«Постачання основних фондів» - податковий кредит при надходженні нараховано
повторно.
3. Реєстрація податкової постачальника на часткову першу подію при надходженні
обладнання не виконана.
4. Технічний ПКО з видом операції «Прийом роздрібної виручки» введено датою 01.06.2017 –
за завданням 07.04.2017 (додатковий бал за ордер не зараховано).
5. При надходження на основний банківський рахунок організації грошових коштів від суми
всіх продаж за платіжними картами, не відображено послуги банку (2% зазначено в
завданні) та на розрахунковий рахунок віднесено всю суму, а необхідно суму продаж за
картками за винятком суми послуг банку.
6. При внесені рахунку на виконання робіт з монтажу данні заповнено на закладці
«Обладнання», необхідно на закладці «Об’єкти будівництва».
7. Основний тип цін продажу в настройках користувача не заповнено, загальний прайс
автоматично не спрацював, а при внесені цін в рахунок ТОВ «Пан Кейк» не враховано, що
в прайсі ціни на літр, а реалізація в пляшках (0,9 л) та пакунках (0,5 л) – відповідно суми
при реалізації підраховано не вірно.
8. 14.04.2017 «Організацією ТОВ «Хмаринка» за договором № ПК-2 від 13.04.2017 та за
рахунком від 13.04.2017 від покупця ТОВ «Пан Кейк» отримано оплату за товари на
загальну суму по рахунку» - в рахунку одна сума (342,00 грн. з ПДВ), а в пл. дорученні –
3 135,00 грн. ??? Сума по податковій не відповідає першій події (виписана на підставі
рахунку).
9. Введення в експлуатацію зроблено 01.06.2017, за завданням 17.04.17 – нараховані бали
поділено на 2. В проводках по нарахуванню амортизації учасник використовує рахунок 8го класу 833, необхідно – 832
10. Реалізація ТОВ «Пан Кейк» за завданням 18.04.2017, в базі учасника – 20.04.2017.
11. При реалізації ТОВ «Зернятко» необхідно було користуватись цінами з прайсу (вони всі
були задані з ПДВ), а в документі реалізації їх введено як ціни без ПДВ, податкова не
виписана.
12. При оприбуткуванні кави не враховано, що діяльність не є господарчою. Введено дві
однакових (не вірних) РВПД.
13. Премія нарахована проводкою Дт 92 – Кт 92. Проводки по ЄСВ проходять через 821.
14. Списання з експлуатації малоцінних активів – документ створено і заповнено вірно, але не
проведено – бали поділено на 2.
Member 4
1. При оприбуткуванні товарів від 04.04.2017 невірно вказана одиниця виміру у молока 2,6%:
у конкурсанта – л , у завданні – пак. Відповідно в проводках невірна кількість, сума
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надходження та сума ПДВ по даному товару. Через цю помилку при реєстрації податкової
накладної постачальника сума «вхідного» ПДВ була некорректною.
У зв’язку з тим, що при оплаті (перша подія) контрагенту «Стекломонтаж» за скляну
вітрину конкурсант не встановив прапорець «Поставка основних фондів», під час.
надходження скляної вітрини сформувалася некоректна проводка: Дт 6442 – Кт 631 на всю
суму податкового кредиту по надходженню вітрини, не врахувавши того, що частина
податкового кредиту вже була зареєстрована при першій події – оплаті.
При відображенні надходження грошових коштів від роздрібних продажів на банківський
рахунок в платіжному не вказана сума комісії банку. Відповідно сума надходження
грошових коштів в проводці Дт 311-Кт 333 вказана без вирахування комісії банку, а також
відсутні проводки по накопиченню адміністративних витрат в частині таких послуг.
При створенні рахунка на оплату постачальника по виконанню робіт з монтажу невірно
вибрана закладка для відображення виконаних робіт з монтажу ОЗ: у конкурсанта –
Послуги, необхідно – Об'єкти будівництва.
В документі «Передача обладнання в монтаж» невірно вказаний рахунок БО (1522, має
бути 1532). У зв’язку з цим при введенні в експлуатацію вітрини після монтажу не
повністю списалася сума вартості ОЗ.
При покупці кави конкурсант вказує податкове призначення «Опод. ПДВ». Так, як каву
купили для співробітників організації, то податкове призначення ПДВ має бути «Неопод.,
негоспод.» та не внесені податкові накладні за «компенсуючими» податковими
зобов’язаннями.
При створенні способу відображення премії в обліку заповнена аналітика Підрозділ, чого
робити не рекомендується. В проводках повинні бути суми премії, які нараховані по
кожному працівнику.
Взаєморозрахунки з постачальником «Світ кави» в завданні передбачається відображати на
рахунку 6851. Конкурсант встановив рахунок 6851 як рахунок розрахунків з покупцем.

Member 5
1. При введенні початкових залишків по статутному капіталу невірно вказаний контрагент
2. Заборгованість по зарплаті не виплачено, хоча і відомість сформована.
3. У зв’язку з тим, що при оплаті (перша подія) контрагенту ТОВ «Стекломонтаж» за скляну
вітрину конкурсант не встановив прапорець «Поставка основних фондів», під час.
надходження скляної вітрини сформувалася некоректна проводка: Дт 6442 – Кт 631 на всю
суму податкового кредиту по надходженню вітрини, не врахувавши того, що частина
податкового кредиту вже була зареєстрована при першій події – оплаті.
4. Конкурсант не врахував, що частина оплати по роздрібній торгівлі в платіжному дорученні
припадає на комісію банку (2%).
5. При створенні рахунка на оплату постачальника по виконанню робіт з монтажу невірно
вибрана закладка для відображення виконаних робіт з монтажу ОЗ: у конкурсанта –
Устаткування, необхідно – Об'єкти будівництва.
6. Для номенклатури Молоко 2,6 % та Молоко 3,2 % задані додаткові одиниці виміру, але не
зазначений для них коефіцієнт перерахунку. Через це рахунок на оплату від 13.04.2017
виписаний на невірну суму. Відповідно по всіх документах, які введені на підставі рахунку
або з посиланням на нього, сума некоректна: платіжне доручення, податкова накладна,
видаткова накладна.
7. Невірно вибраний вид та дата операції при відображенні послуг монтажу ОЗ (Устаткування
– у конкурсанта, необхідно «Об'єкти будівництва»).
8. У зв’язку з тим, що процес збільшення первісної вартості вітрини (монтаж) був
відображений з помилками, при введенні її в експлуатацію суми інвестицій заповнилися
неправильно.
9. При створенні рахунку реалізації товару від 20.04.2017 був відсутній прапорець «Сума вкл.
ПДВ», що стало причиною невірної суми по цих документах.
10. Завдання 17 не виконано.
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11. При покупці кави конкурсант вказує податкове призначення «Опод. ПДВ». Так, як каву
купили для співробітників організації, то податкове призначення ПДВ має бути «Неопод.,
негоспод.» та не внесені податкові накладні за «компенсуючими» податковими
зобов’язаннями.
Member 6
1. При введенні в експлуатацію матеріалів невірно вказаний рахунок обліку. Згодом, під час
списання матеріалів для монтажу вітрини у відповідних проводках було вказаний невірний
рахунок списання.
2. При введенні рукавиць в експлуатацію невірно вказано рахунок 1122. Згідно умови задачі,
після передачі в експлуатацію рукавиці обліковуються на забалансовому рахунку, тобто
рахунку МЦ. Внаслідок цього при списанні малоцінного активу з експлуатації будуть
сформовані неправильні проводки.
3. У зв’язку з тим, що при оплаті (перша подія) контрагенту ТОВ «Стекломонтаж» за скляну
вітрину конкурсант не встановив прапорець «Поставка основних фондів», під час
надходження скляної вітрини сформувалася некоректна проводка: Дт 6442 – Кт 631 на всю
суму податкового кредиту по надходженню вітрини, не врахувавши того, що частина
податкового кредиту вже була зареєстрована при першій події – оплаті. Також не була
зареєстрована податкова накладна постачальника.
4. При відображенні надходження грошових коштів від роздрібних продажів на банківський
рахунок в платіжному не вказана сума комісії банку. Відповідно сума надходження
грошових коштів в проводці Дт 311-Кт 333 вказана без вирахування комісії банку, а також
відсутні проводки по накопиченню адміністративних витрат в частині таких послуг.
5. При створенні рахунка на оплату постачальника по виконанню робіт з монтажу невірно
вибрана закладка для відображення виконаних робіт з монтажу ОЗ: у конкурсанта –
Послуги, необхідно – Об'єкти будівництва.
6. Для номенклатури Молоко 2,6 % та Молоко 3,2 % задані додаткові одиниці виміру, але не
вказаний для них прайс. Через це рахунок на оплату від 13.04.2017 виписаний на невірну
суму. Відповідно по всіх документах, які введені на підставі рахунку або з посиланням на
нього, сума некоректна: платіжне доручення, податкова накладна, видаткова накладна.
7. Не виконано завдання №12.
8. При відображенні послуги монтажу постачальником ТОВ «Стекломонтаж»в документі
стоїть прапорець «Сума вкл. ПДВ». В завданні вказано, що ПДВ 20% зверху
9. У зв’язку з тим, що процес збільшення первісної вартості вітрини (монтаж) був
відображений з помилками, при введенні її в експлуатацію суми інвестицій заповнилися
невірно
10. Не внесена податкова накладна по реалізації товарів контрагенту ТОВ «Зернятко».
11. При покупці кави конкурсант вказує податкове призначення «Опод. ПДВ». Так, як каву
купили для співробітників організації, то податкове призначення ПДВ має бути «Неопод.,
негоспод.» та не внесені податкові накладні за «компенсуючими» податковими
зобов’язаннями.
12. При нарахуванні зарплати не відображено відпускні.
Member 7
Не виконано жодного завдання.
Member8
1. При введенні початкових залишків по статутному фонду невірно вказаний рахунок обліку.
2. При введенні в початкових залишків по рукавицях невірно вказано рахунок 1122. Згідно
умови задачі після передачі в експлуатацію рукавиці обліковуються на забалансовому
рахунку, тобто рахунку МЦ. Внаслідок цього при списанні малоцінного активу з
експлуатації будуть сформовані неправильні проводки.
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3. При введенні в початкових залишків по товарах та матеріалах невірно обраний документ
«Встановлення цін номенклатури».
4. Заробітна плата нарахована за березень (потрібно за квітень).
5. При оприбуткуванні товарів від 04.04.2017 невірно заповнені номенклатурні позиці молока
(не вказаний необхідна одиниця виміру та коефіцієнт перерахунку до неї. Конкурсант
вручну порахував і вніс в таблицю необхідну кількість товару).
6. У зв’язку з тим, що при оплаті (перша подія) контрагенту ТОВ «Стекломонтаж» за скляну
вітрину конкурсант не встановив прапорець «Поставка основних фондів», під час
надходження скляної вітрини сформувалася некоректна проводка: Дт 6442 – Кт 631 на всю
суму податкового кредиту по надходженню вітрини, не врахувавши того, що частина
податкового кредиту вже була зареєстрована при першій події – оплаті. Також не була
зареєстрована податкова накладна постачальника.
7. Оплата від ТОВ «Пан кейку» отримана на невірну суму.
8. Більшість господарських операцій завдання не виконано або внесено невірною датою.
Member 9
1. При відображенні надходження грошових коштів від роздрібних продажів на банківський
рахунок в платіжному дорученні не вказана сума комісії банку. Відповідно, сума
надходження грошових коштів в проводці Дт 311-Кт 333 вказана без вирахування комісії
банку, а також відсутні проводки по накопиченню адміністративних витрат в частині таких
послуг.
2. При створенні рахунка на оплату постачальника по виконанню робіт з монтажу невірно
вибрана закладка для відображення виконаних робіт з монтажу ОЗ: у конкурсанта –
Послуги, необхідно – Об'єкти будівництва.
3. Для номенклатури Молоко 2,6 % та Молоко 3,2 % рахунок на оплату від 13.04 виписаний
на невірну суму. Відповідно по всіх документах, які введені на підставі рахунку або з
посиланням на нього, сума некоректна: платіжне доручення, податкова накладна, видаткова
накладна.
4. Відображення монтажу контрагентом внесено на закладці «Послуги» (необхідно на
закладці «Об'єкти будівництва»).
5. У зв’язку з тим, що процес збільшення первісної вартості вітрини (монтаж) був
відображений з помилками, при введенні в експлуатацію суми інвестицій заповнилися
неправильно.
6. При покупці кави конкурсант вказує податкове призначення «Опод. ПДВ». Так, як каву
купили для співробітників організації, то податкове призначення ПДВ має бути «Неопод.,
негоспод.» та не внесені податкові накладні за «компенсуючими» податковими
зобов’язаннями.
Member 10
1. При введенні початкових залишків по зарплаті невірно вказаний працівник. Відповідно,
відомість на виплату заробітної платні та платіжне доручення сформовані невірно.
2. Сума надходження від роздрібних продажів на банківський рахунок не зменшена на суму
комісії банку.
3. При передачі обладнання в монтаж невірно заповнена таблична частина. Конкурсант вніс в
табличну частину матеріали, які повинні були списуватися документом «Вимоганакладна».
4. Для номенклатури Молоко 2,6 % та Молоко 3,2 % задані додаткові одиниці виміру, але не
зазначений для них коефіцієнт перерахунку. Через це рахунок на оплату від 13.04.2017
виписаний на невірну суму. Відповідно по всіх документах, які введені на підставі рахунку
або з посиланням на нього, сума некоректна: платіжне доручення, податкова накладна,
видаткова накладна.
5. Відображення монтажу контрагентом внесено на закладці «Послуги» (необхідно на
закладці «Об'єкти будівництва»).
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6. У зв’язку з тим, що процес збільшення первісної вартості вітрини (монтаж) був
відображений з помилками, при введенні в експлуатацію суми інвестицій заповнилися
неправильно.
7. При покупці кави конкурсант вказує податкове призначення «Опод. ПДВ». Так, як каву
купили для співробітників організації, то податкове призначення ПДВ має бути «Неопод.,
негоспод.» та не внесені податкові накладні за «компенсуючими» податковими
зобов’язаннями.
Member11
1. «Скоби» та «Шурупи» за завданням матеріал, тому слід їх враховувати на рахунку 201.
2. Спостерігається спроба створення документу «Встановлення цін номенклатури», але в
документах не вірно вказані ціни.
3. Відсутня операція виплати зарплати за березень 2017 року.
4. За завданням: від постачальника ТОВ «Смачна мрія» 04.04.2017 р. надійшли товари – ця
операція є першою подіїю, учасник – до цього зробив документ оплати, що вплинуло в
свою чергу на бухгалтерські проведення.
5. Облік товару в магазині необхідно відображати на рахунку 2821, учасник використовує
рахунок 2822.
6. Відсутні документи реалізації з магазину та відповідні документи, які пов’язані з даною
операцією (податкова накладна, надходження коштів на основний банківський рахунок).
7. Реєстрація податкової постачальника на часткову першу подію при надходженні
обладнання не виконана.
8. 06.04.2017 придбання «Вітрини» слід відображати на рахунок 1531, так як сума менше
6000,00 грн. Це вплинуло на подальші операції з даним активом: передача обладнання в
монтаж, введення в експлуатацію.
9. При внесені рахунку на виконання робіт з монтажу данні заповнено на закладці «Послуги»,
необхідно на – «Об’єкти будівництва».
10. Основний тип цін продажу в настройках користувача не заповнено, загальний прайс
автоматично не спрацював, а при внесені цін в рахунок ТОВ «Пан Кейк» не враховано, що
в прайсі ціни на літр, а реалізація в пляшках (0,9 л) та пакунках (0,5 л) – відповідно суми
при реалізації підраховано не вірно.
11. При реалізації ТОВ «Зернятко» необхідно було користуватись цінами з прайсу (вони всі
були задані з ПДВ), а в документі реалізації їх введено як ціни без ПДВ, податкова не
виписана.
12. При оприбуткуванні кави не враховано, що діяльність не є господарчою. Введено дві
однакових (не вірних) РВПД.
13. Списання з експлуатації малоцінних активів – документ не створено.
Member 12
Не виконано жодного завдання.
Member 13
1. Облік товару в магазині необхідно відображати на рахунку 2821.
2. 06.04.2017 придбання вітрини слід відображати на рахунок 1531, так як сума менше 6000,00
грн. Це вплинуло на подальші операції з даним активом: передача обладнання в монтаж,
введення в експлуатацію.
3. Відсутні документи реалізації з магазину та відповідні документи, які пов’язані з даною
операцією (податкова накладна, надходження коштів на банківський рахунок).
4. Основний тип цін продажу в настройках користувача не заповнено, загальний прайс
автоматично не спрацював, а при внесені цін в рахунок ТОВ «Пан Кейк» не враховано, що
в прайсі ціни на літр, а реалізація в пляшках (0,9 л) та пакунках (0,5 л) – відповідно суми
при реалізації підраховано не вірно.
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5. Реєстрація податкової постачальника на часткову першу подію при надходженні
обладнання не виконана.
6. Відсутні документі з більшості завдань.
Member 14
Не виконано жодного завдання.
Member 15
Не виконано жодного завдання.
Member 16
Створено тільки один документ «Введення в єксплуатацію», але не проведений. Всі інші завдання
не виконанні. Конкурсанту нараховано 0,5 балів.
Member 17
1. При введенні початкових залишків заборгованості з заробітної плати перед співробітником
вказана сума 5000,00 грн.
2. При введенні початкових залишків малоцінного активу рукавиць слід вказувати, що вони
відображаються на забалансовому рахунку МЦ.
3. Введення початкових залишків товарів та матеріалів введено невірним документом
(користувач використовував документ «Оприбуткування товарів» та рахунок доходів 719).
4. Невірно введені документи «Встановлення цін номенклатури», що дуже вплинуло на
подальші операції реалізації в роздрібній торгівлі, а особливо на суму торгівельної націнки.
5. Конкурсант невірно ввів початкові залишки по заборгованості заробітної платні.
Сформовані документи «Нарахування зарплати» і документ «Зарплата до виплати» за
березень, але виплату не здійснено.
6. Відсутній складський облік. Необхідно було в «Настройках параметрів обліку» встановити
прапорець «Вести складський облік».
7. Від постачальника ТОВ «Стекломонтаж» введені не всі документи «Реєстрація вхідного
податкового документа».
8. Реєстрація податкової постачальника на часткову першу подію при надходженні
обладнання не виконана.
7. 06.04.2017 придбання «Вітрини» слід відображати на рахунок 1531, так як сума менше
6000,00 грн. Це вплинуло на подальші операції з даним активом: передача обладнання в
монтаж, введення в експлуатацію.
9. В роздрібній торгівлі товар слід обліковувати на рахунку 2821, та необхідно
використовувати склад Магазин. Відповідно це вплинуло на документ «Прибутковий
касовий ордер».
10. Відсутні документи «Податкова накладна» (по роздрібній торгівлі) та надходження коштів
від суми всіх продаж платіжними картками.
11. Отримано рахунок № 0028 від 12.04.2017 р. за договором СМ-1 від 01.03.17 на виконання
робіт з монтажу на суму 500,00 грн. (ПДВ 20% зверху). Необхідно було відображати дану
операцію на закладці «Об'єкти будівництва».
12. Списання на монтаж матеріалів необхідно відображати за допомогою документа «Вимоганакладна».
13. Основний тип цін продажу в настройках користувача не заповнено, загальний прайс
автоматично не спрацював, а при внесені цін в рахунок ТОВ «Пан Кейк» не враховано, що
в прайсі ціни на літр, а реалізація в пляшках (0,9 л) та пакунках (0,5 л) – відповідно суми
при реалізації підраховано не вірно.
14. При реалізації ТОВ «Зернятко» необхідно було користуватись цінами з прайсу (вони всі
були задані з ПДВ), а в документі реалізації їх введено як ціни без ПДВ, податкова не
виписана.
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15. При оприбуткуванні кави не враховано, що діяльність не є господарчою, невірно вказаний
рахунок обліку.
16. Відсутній документ списання малоцінки з експлуатації.
17. Невірно зареєстровані ціни номенклатури вплинуло на вказані ціни у рахунках на оплату
покупцеві, що вплинуло на документ «Платіжне доручення вхідне».
Member 18
1. При введенні початкових залишків малоцінного активу «Рукавиці» згідно завдання сказано,
що вони відображаються на забалансовому рахунку МЦ. Необхідно було вказати рахунок
МЦ. Учасник вказав рахунок – 1122.
2. Не вірно введені документи «Встановлення цін номенклатури», що вплинуло на подальші
операції реалізації в роздрібній торгівлі, а особливо на суму торгової націнки.
3. 03.04.2017 необхідно було підготовити відомість на виплату заробітної плати за березень
2017 р. згідно введення початкових залишків, де заборгованість тільки перед Резніченко
Г.І. Конкурсант нарахував зарплату всім працівникам та підготував відомість на виплату
всім працівника організації за березень, що є помилкою.
4. Від постачальника ТОВ «Стекломонтаж» введені не всі документи «Реєстрація вхідного
податкового документа».
5. 06.04.2017 придбання «Вітрини» слід відображати на рахунок 1531, так як сума менше
6000,00 грн. Це вплинуло на подальші операції з даним активом: передача обладнання в
монтаж, введення в експлуатацію.
6. Відсутня податкова накладна по роздрібу.
7. Заключено договір № З-1 з покупцем ТОВ «Зернятко» (облік взаєморозрахунків: за
договором в цілому), додатковою угодою закріплено реалізацію товарів за цінами Категорії
1. Конкурсант не вказав в договорі тип цін «Категорія 1».
8. Невірно зареєстровані ціни номенклатури, що вплинуло на вказані ціни у рахунках на оплату
покупцеві і на документ «Платіжне доручення вхідне».
9. Відображено послуги монтажу постачальником ТОВ «Стекломонтаж» за договором СМ-1
від 01.03.17 та рахунком № 0028 від 12.07.2017. Сума наданих послуг 500,00 грн. (ПДВ 20%
зверху). Дану операцію слід відображати документом «Надходження товарів і послуг» з
видом операції «Об'єкти будівництва».
10. «Кава розчинна» слід обліковувати на рахунку 209.
11. При нарахуванні заробітної плати відсутні бухгалтерські проведення з рахунками 8-го
класу.
Member 19
1. При введенні початкових залишків товарів та матеріалів було вказано невірно рахунки
обліку. Слід вказувати рахунки 281 та 201 відповідно.
2. Відсутній документ «Встановлення цін номенклатури».
3. В документі «Надходження товарів і послуг» від постачальника ТОВ «Смачна мрія» не
вірно відображена інформація надходження товарів: ціна, рахунок обліку товару. Це
вплину відповідно на суму документу «Реєстрація вхідного податкового документа».
4. Конкурсант відобразив купівлю «Вітрина скляна» на рахунок 281, та на закладці «Товари»,
що є помилкою. Купівлю обладнання необхідно відображати на закладці «Обладнання» та
по рахунку 1531, так як сума обладнання менше 6000,00 грн.
5. Починаючи з 7-го завдання користувач не виконував завдання.
Member 20
Не виконано жодного завдання.
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