Аналіз помилок учасників національного етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2018»
Конкурс «Використання 1С: Бухгалтерія 8 для України»
Member 1
1. В завданні зазначено, що ТМЦ підприємства зберігаються на одному із складів. Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання). Тільки після
такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та буде доступна у
звітах в якості додаткового групування для можливості проведення аналізу в розрізі
складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад, зазначений
конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на облік, а
проводки, що стосуються складського обліку не зараховано.
2. При введенні початкових залишків по розрахунках використано неправильний
бухгалтерський рахунок.
3. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
4. Не створені та не заповнені в документах номенклатурні групи, що призвело до помилок
у нарахуванні собівартості.
5. У результаті помилок допущених у попередніх завданнях конкурсанту не вдалося
правильно визначити фінансові результати діяльності підприємства.
Member 2
1. Початкові залишки та частина операцій були введені конкурсантом неправильною
датою, тому результати цих завдань не зараховані.
2. В завданні зазначено, що ТМЦ підприємства зберігаються на одному із складів. Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання). Тільки після
такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та буде доступна у
звітах в якості додаткового групування для можливості проведення аналізу в розрізі
складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад, зазначений
конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на облік, а
проводки, що стосуються складського обліку не зараховано.
3. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
4. У значній частині операцій вказані неправильні суми або бухгалтерські рахунки.
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5. У результаті помилок допущених у попередніх завданнях конкурсанту не вдалося
правильно визначити фінансові результати діяльності підприємства.
Member 3
1. Операції по оформленню імпортного товару зроблені датою 07.06.18, що не відповідає
завданню, тому не зараховані.
2. У деяких операціях наявні помилки в сумах, зокрема по ПДВ.

Member 4
1. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
2. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання)».
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
3. Не у всіх проводках по відображенню витрат використовується рахунок 8-го класу.
4. Невірно визначений рахунок розрахунків з Митницею.
5. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами.
6. При відображенні нарахування премії працівнику відділу збуту невірно вказаний спосіб
відображення витрат: конкурсант вказав, що премія відображається на окремому
рахунку 92. Премія має відображатися як і основне нарахування співробітника, тобто на
93 рахунку.
7. Внаслідок допущених помилок собівартість, дохід та фінансовий результат були
розраховані невірно.
8. Більшість операцій не виконано.
Member 5
Не виконано жодного завдання .
Member 6
1. Невірно зазначений рахунок розрахунків з Митницею.
2. Відсутні податкові накладні 17.04.2018 р. та 18.04.2018 р.
3. При створення ВМД невірно вказана фактурна вартість. Це вплинуло в подальшому на
розрахунок собівартості товару.
4. Відсутня операція по коригуванню податкового призначення запасів, які необхідно
списати в результаті нестачі. Податкова накладна на умовний продаж не створена.
Запаси списані на негосподарську діяльність за «Опод. ПДВ» податковим призначенням.
5. Відсутня операція по зарахуванню купленої валюти на рахунок організації.
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6. Податкову накладну за продажами в АТТ необхідно заповнювати номенклатурним
складом проданих товарів. У конкурсанта ПДВ по роздрібній торгівлі відображено за
службовою позицією «Товари в асортименті».
7. Не відображено нарахування премії працівнику.
Member 7
1. Початкові залишки та частина операцій введені неправильною датою, тому частина
завдань конкурсанту не зараховані. Більшість операцій введені 01.01.18 і 07.06.18, що не
відповідає умовам завдання.
2. В завданні зазначено, що ТМЦ підприємства зберігаються на одному із складів. Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання). Тільки після
такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та буде доступна у
звітах в якості додаткового групування для можливості проведення аналізу в розрізі
складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад, зазначений
конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на облік, а
проводки, що стосуються складського обліку не зараховано.
3. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
4. Велика частина завдань конкурсантом не були виконані.
Member 8
Не виконано жодного завдання.
Member 9
Не виконано жодного завдання.
Member 10
1. Початкові залишки не внесено.
2. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах,
не зараховано.
3. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання).
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
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аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
Операції придбання ТМЦ та реалізації в роздрібній торговій точні та деякі інші
відображені невірними датами.
ТЗВ відображені на рахунку 281. Проводки не зараховані.
Невірно зазначений рахунок розрахунків з Митницею.
Невірно зазначена суми 50% та 25% оплати покупцем ТОВ «Ритм» за виставленим йому
рахунком. Відповідно і сума ПДВ обчислена невірно. Проводки не зараховано.
Не виконані налаштування щодо відображення витрат по заробітній платі та
нарахуванню на ФОП в обліку. Відповідно проводки не були сформовані.
Більшість операцій не виконано.

Member 11
1. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах,
не зараховано.
2. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання).
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
3. Не у всіх проводках по відображенню витрат використовується рахунок 8-го класу.
4. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням.
Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
5. Не відображено операції по перерахуванню гривні на покупку валюти та зарахування на
валютний рахунок купленої валюти.
6. Більшість операцій не виконано.
Member 12
1. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
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2. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання).
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
3. При введенні початкових залишків по дебіторській заборгованості контрагента ТОВ
«АгроСвіт» конкурсантом використано рахунок 631. Відповідно до завдання аванси,
видані постачальникам, виділяються на окремому рахунку 3711.
4. Не у всіх проводках по відображенню витрат використовується рахунок 8-го класу.
5. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням.
6. Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
7. Не відображено операції по перерахуванню гривні на покупку валюти.
8. При введенні початкових залишків форменого одягу не зазначена дата передачі в
експлуатацію.
9. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням
Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
10. Не для усіх товарів заповнено номенклатурні групи, що виплинуло в подальшому на
розрахунок собівартості.
11. Внаслідок допущених помилок собівартість, дохід та фінансовий результат були
розраховані невірно.
12. Більшість операцій не виконано.
Member 13
1. Дата введення початкових залишків вказана некоректно. Проводки по відображенню
початкових залишків не зараховано.
2. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
3. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання).
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
4. Не у всіх проводках по відображенню витрат використовується рахунок 8-го класу.
5. НЕ введені курси для долара. Операції по покупці валюти та переоцінці відображені
невірно.
6. Невірно визначений рахунок розрахунків з Митницею.
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7. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами.
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням.
Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
8. Внаслідок допущених помилок собівартість, дохід та фінансовий результат були
розраховані невірно.
9. Більшість операцій не виконано.
Member 14
1. При введенні початкових залишків офісного паперу не враховано пояснення до завдання,
а саме рахунок обліку. В завданні вказано 209 рахунок. Конкурсант використовує 201.
2. Невірно введені початкові залишки по взаєморозрахунках. Необхідно було відобразити
дебіторську заборгованість, конкурсант відобразив кредиторську. Згодом будуть невірно
відображені операції по купівлі товарів за рахунок раніше виданого авансу.
3. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за операцію купівлі від 05.04.2018 р. у постачальників
ТОВ «Омега», ТОВ «Пром-Логістик». У конкурсанта вказаний вид операції «Інше
(товарний чек і т.п.)», а відповідно до умов завдання постачальник надав податкову
накладну в електронному вигляді. Знято 0,5 бала по кожному документу.
4. У ВМД невірно вказана фактурна вартість товару. Відповідно невірно розрахована сума
мита, що включається до собівартості імпортованих товарів. Надалі собівартість сьомги
в усіх операціях розрахована невірно. Також вказана невірна ставка ПДВ. Проводки не
зараховано.
5. Не у всіх податкових накладних вказаний код товару/послуги.
6. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням
Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
7. Не відображено операції по перерахуванню гривні на покупку валюти та зарахування на
валютний рахунок купленої валюти.
8. Не відображено розподіл ТЗВ в кінці місяця.
9. Внаслідок допущених помилок собівартість, дохід та фінансовий результат були
розраховані невірно.
Member 15
1. Початкові залишки та частина операцій введені неправильною датою, тому ці завдання
конкурсанту не зараховані.
2. В завданні зазначено, що ТМЦ підприємства зберігаються на одному із складів. Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання). Тільки після
такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та буде доступна у
звітах в якості додаткового групування для можливості проведення аналізу в розрізі
складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад, зазначений
конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на облік, а
проводки, що стосуються складського обліку не зараховано.
3. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
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аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
4. Не створені та не заповнені в документах номенклатурні групи, що призвело до помилок
у нарахуванні собівартості.
5. Конкурсант відобразив в обліку не усі господарські операції.
6. У результаті помилок допущених у попередніх завданнях конкурсанту не вдалося
правильно визначити фінансові результати діяльності підприємства.
Member 16
1. Дата введення початкових залишків вказана некоректно. Проводки по відображенню
початкових залишків не зараховано.
2. В завданні зазначено, що на підприємстві ведеться складський облік за декількома
складами. Тому для коректного ведення складського обліку необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання).
Тільки після такого налаштування аналітика «Склад» буде з’являтися у проводках та
буде доступна у звітах в якості додаткового групування для можливості проведення
аналізу в розрізі складів. У конкурсанта таке налаштування не виконано. Тому склад,
зазначений конкурсантом в усіх товарних документах, ніяким чином не впливає на
облік, а проводки, що стосуються складського обліку, не зараховано.
3. Невірно визначене правило включення ПДВ до ціни послуг доставки товару.
4. Більшість операцій не виконано.
Member 17
1. При введенні початкових залишків форменого одягу не зазначена дата передачі в
експлуатацію.
2. Невірно вказана фактурна вартість. Відповідно невірно розрахована сума мита, що
включається до собівартості імпортованих товарів. Як наслідок, собівартість
імпортованого обчислена невірно. Це вплинуло на подальші операції. Також вказана
невірна ставка ПДВ.
3. При відображенні нарахування премії працівнику відділу збуту невірно вказаний спосіб
відображення витрат: конкурсант вказав, що премія відображається на окремому
рахунку 92. Премія має відображатися як і основне нарахування співробітника, тобто на
93 рахунку.
4. Не налаштовані статті витрат для відображення ЄСВ на ФОП. Тому в проводках відсутні
рахунки 8-го класу.
Member 18
Не виконано жодного завдання.
Member 19
1. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). У конкурсанта не у всіх
операціях вказаний розрахунковий документ. Такі операції не були зараховані.
2. Конкурсант не виконав завдання по нарахуванню заробітної плати.
3. У результаті помилок допущених у попередніх завданнях конкурсанту не вдалося
правильно виконати операції по закриттю місяця та визначити фінансові результати
діяльності підприємства.
Member 20
1. При введенні початкових залишків форменого одягу не зазначена дата передачі в
експлуатацію.
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2. Відповідно до облікової політики організації облік взаєморозрахунків з постачальниками
і покупцями ведеться з деталізацією до договорів або розрахункових документів
(визначається для кожного договору контрагента окремо). Для того, щоб аналітика
«Документ розрахунків» з’являлася в проводках, в першу чергу необхідно встановити
прапорець в параметрах обліку «За документами розрахунків», а потім виконувати
налаштування в договорах з контрагентами. У конкурсанта хоч і встановлено в
договорах ведення взаєморозрахунків за документами розрахунків, проте відсутність
прапорця в Параметрах обліку унеможливлює ведення розрахунків за такою додатковою
аналітикою. Проводки, що стосуються взаєморозрахунків по розрахункових документах
не зараховано.
3. При введенні початкових залишків по дебіторській заборгованості контрагента ТОВ
«АгроСвіт» конкурсантом використано рахунок 631. Відповідно до завдання аванси,
видані постачальникам, виділяються на окремому рахунку 3711.
4. Невірно відображені послуги доставки товарів контрагентом ТОВ «Пром-Логістик». В
завданні вказано саме «послуги» доставки. Відображати відповідно треба на закладці
послуги. Конкурсант відобразив ТЗВ як товар. Незважаючи на всі виконані
налаштування конкурсантом на картку номенклатури, аналітика витрат не відображалася
в проводках. Проводки не зараховано
5. У ВМД невірно вказаний контрагент, з яким відбувалися розрахунки по розмитненню
товарів. Невірно вказана фактурна вартість. Відповідно невірно розрахована сума мита,
що включається до собівартості імпортованих товарів. Також вказана невірна ставка
ПДВ. Проводки не зараховано.
6. Невірно зазначена суми 50% та 25% оплати покупцем ТОВ «Ритм» за виставленим йому
рахунком. Відповідно і сума ПДВ обчислена невірно. Проводки не зараховано.
7. Не виконано операцію коригування податкового кредиту за списаними товарами
Відповідно списання товарів відбувалося за «Опод. ПДВ» податковим призначенням
Також невірно вказаний рахунок витрат при списанні. Проводки не зараховано.
8. Не для усіх товарів заповнено номенклатурні групи, що виплинуло в подальшому на
розрахунок собівартості.
9. Заробітна плата відображена невірною датою (07.06.2018 р.).
10. Не зазначений курс долара на 30.04.2018 р. Тому переоцінка валютних рахунків
виконана некоректно.
11. Внаслідок допущених помилок собівартість, дохід та фінансовий результат були
розраховані невірно.
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