Аналіз помилок учасників регіонального етапу міжнародної олімпіади
«IT-Universe 2018»
Конкурс «Використання 1С: Бухгалтерія 8 для України»
Member 1
1. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
2. В завданні зазначено, що податкові накладні постачальниками надані в електронному
вигляді, тому вид операції в документі «Реєстрація вхідного податкового документа» має
бути вказаний «Податкова накладна». У конкурсанта обраний вид операції «Інше
(товарний чек і т.п.)» в податкових накладних від ПАТ «Київводоканал», ПАТ
«Київобленерго», ТОВ «Фермер», ТОВ «Авангард». Знято 0,5 бала.
3. В завданні зазначено, що підприємство використовує класи рахунків витрат 8 і 9
(елементи і витрати діяльності). При відображенні витрат на відрядження,
електропостачання, водопостачання, по заробітній платі, ЄСВ, амортизації, списання
матеріалів у виробництво у статях витрат не обраний рахунок витрат 8-го класу, і
відповідно не сформовані проводки за рахунками 8-го класу.
4. Послуги з водопостачання та електропостачання відображені за рахунком витрат 231,
замість 91.
5. Оформлення зворотних відходів відображено проводкою Дт 231 – Кт 231, що невірно.
6. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 2
Не виконано жодного завдання.
Member 3
1. Відсутній рахунок на оплату № 155 від постачальника ТОВ «Фермер» за договором Ф-3.
2. При відображенні надходження від постачальника ТОВ «Фермер» матеріалу «Годівниця
для вулика стельова» невірно зазначена ціна (9,00 грн. замість 15,00 грн., ПДВ 20%
зверху), що вплинуло на собівартість готової продукції.
3. Невірно вказано в документі «Прийом на роботу» вид розрахунку для співробітника
Хомченко Андрій Данилович. Згідно завдання, треба вказати «оплата по годинному
тарифу» в розмірі
28,00 грн. Конкурсант встановив вид розрахунку – «Оклад по
годинам» в розмірі 28,00 грн. У зв’язку з цим невірно розраховані утримання та
нарахування по заробітній платі.
4. При відображенні податкового кредиту за послугами готелю невірно обраний вид
операції при створенні документа «Реєстрація вхідного податкового документа» «Податкова накладна». Має бути обраний вид операції «Інше (товарний чек і т.п.)»,
оскільки податковий кредит відображено за квитанцією. Знято 0,5 бала.
5. В завданні зазначено, що податкові накладні постачальниками надані в електронному
вигляді, тому вид операції в документі «Реєстрація вхідного податкового документа» має
бути вказаний «Податкова накладна». У конкурсанта обраний вид операції «Інше
(товарний чек і т.п.)» в податковій накладній від ТОВ «Авангард». Знято 0,5 бала.
6. Внаслідок невірних розрахунків вартості матеріалів, заробітної плати в кінці періоду
невірно визначена собівартість виготовленої продукції та фінансовий результат.
Member 4
1. Оформлена часткова передоплата за матеріал постачальнику ТОВ «Фермер» згідно
рахунка на оплату № 155 від 03.01.2018 в розмірі 25%. Згідно завдання передоплата
повинна бути 50%. Податкова накладна зареєстрована на іншу суму.
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2. Невірно відображена ціна послуги постачання електроенергії. Сума наданих послуг
вказана 900,00 грн. включаючи ПДВ 20%, конкурсант нарахував ПДВ 20% зверху.
3. При відображенні послуги централізованого водопостачання та водовідведення невірно
вказана кількість споживання води.
4. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 5
1. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
3. Не у всіх вхідних податкових накладних, отриманих в електронному вигляді, заповнені
реквізити дата реєстрації та прапорець «Вх. док. отриманий в ел. вигляді».
4. Невірно визначено правило включення ПДВ до ціни послуг, наданих ПАТ
«Київводоканал».
5. Не відображено операцію по отриманню послуг від постачальника ПАТ
«Київобленерго».
6. Не зазначено податкове призначення витрат по заробітній платі для працівника
Хомченко Андрій Данилович.
7. При відображенні витрат по нарахуванню ЄСВ на ФОП не зазначений рахунок 8-го
класу. В завданні зазначено, що підприємство використовує класи рахунків витрат 8 і 9
(елементи і витрати діяльності).
8. Внаслідок невиконаних або невірно виконаних завдань, що відображають накопичення
прямих та загальновиробничих витрат собівартість одиниці випущеної продукції також
розрахована невірно.
Member 6
Не виконано жодного завдання.
Member 7
Не виконано жодного завдання.
Member 8
Не виконано жодного завдання.
Member 9
Не виконано жодного завдання.
Member 10
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків відсутня
проводка по накопиченому зносу Дриля Bosh.
2. При введенні початкових залишків по взаєморозрахунках з кредитором ТОВ
«Металовироби» невірно вказаний рахунок кредиторської заборгованості. Конкурсант
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зазначив 3711, необхідно було обрати 631. Згодом при оплаті заборгованості
постачальнику також буде обрано невірний рахунок розрахунків.
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.
4. В завданні зазначено, що підприємство використовує класи рахунків витрат 8 і 9
(елементи і витрати діяльності). При відображенні витрат на відрядження у статі витрат
не обраний рахунок витрат 8-го класу і відповідно не сформовані проводки рахунках 8го класу.
5. При відображенні податкового кредиту за послугами готелю невірно обраний вид
операції при створенні документа «Реєстрація вхідного податкового документа» «Податкова накладна». Має бути обраний вид операції «Інше (товарний чек і т.п.)»,
оскільки податковий кредит відображено за квитанцією.Знято 0,5 бала.
6. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
7. Списання матеріалів у виробництво та зворотні відходи оформлені без зазначення
рахунку 8-го класу.
8. Не у всіх податкових накладних зазначений реквізит «Включено до ЄРПН».
9. При відображенні витрат по послугах енергопостачання та водопостачання не
використано рахунок 8-го класу, що необхідно відповідно до завдання. Також в завданні
зазначено, що податкові накладні постачальниками надані в електронному вигляді, тому
вид операції в документі «Реєстрація вхідного податкового документа» має бути
вказаний «Податкова накладна». У конкурсанта обраний вид операції «Інше (товарний
чек і т.п.)».
10. При відображенні витрат по заробітній платі, ЄСВ, амортизації не вказаний рахунок 8-го
класу.
11. В обліковій політиці організації не виконані налаштування щодо розподілу
загальновиробничих витрат, тому при відображенні процедур щодо закриття місяця
загальновиробничі витрати не були розподілені. Внаслідок цього та з врахуванням
раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції та фінансовий
результат були визначені невірно.
Member 11
Не виконано жодного завдання.
Member 12
Не виконано жодного завдання.
Member 13
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків відсутня
проводка по накопиченому зносу Дриля Bosh.
2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
параметрах обліку «Облік запасів ведеться по складах (місцях зберігання). Тільки після
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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. Відсутня податкова накладна від постачальника «Готель Посмішка», податковий кредит
на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ «Укрзалізниця» має бути
відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна вхідна податкова накладна
по обох квитках.
5. При відображенні оплати від покупця ТОВ «Медогонка» податкова накладна
сформована на невірну суму – на суму виставленого рахунку. Оскільки покупець
оплатив тільки 50% суми, виставленої у рахунку, то і податкова накладна за першою
подією має бути сформована на відповідну суму.
6. Невірно визначений рахунок витрат 8-го класу при відображенні операції отримання
послуг по водопостачанню.
7. Для продукції, що випускається, не зазначена номенклатурна група.
8. При відображенні витрат по нарахуванню ЄСВ на ФОП не зазначений рахунок 8-го
класу, що є необхідним відповідно до завдання.
9. Не у всіх податкових накладних зазначений реквізит «Включено до ЄРПН».
10. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 14
Не виконано жодного завдання.
Member 15
Не виконано жодного завдання.
Member 16
Не виконано жодного завдання.
Member 17
Не виконано жодного завдання.
Member 18
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків відсутня
проводка по накопиченому зносу Дриля Bosh.
2. Невірно вказано податкове призначення матеріалів, по яких вносяться початкові
залишки. Конкурсант вказав «Неопод. ПДВ, будь-яка госп., а в завданні зазначено, що
податкове призначення матеріалів – «Опод. ПДВ»). Згодом при списанні цих матеріалів
у виробництво вказано податкове призначення «Опод. ПДВ». Суми вартості списаних
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матеріалів не розрахувалися, оскільки залишки цих матеріалів відображено за невірним
податковим призначенням.
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. Податковий кредит за операцією оплати від 03.01.2018 р. постачальнику ТОВ «Фермер»
не відображено.
5. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за операцію купівлі від 11.01.2018 р.. 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.
6. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
7. Невірно обчислена сума невикористаних коштів, виданих під звіт. Прибутковий касовий
ордер сформований на невірну суму.
8. Невірно вказана дата оприбуткування від постачальника ТОВ «Фермер» матеріалу
«Годівниця для вулика стельова». У завданні вказано дату 16.01.2018 р., конкурсант
відобразив операцію 03.01.2018 р.
9. При відображенні операцій з випуску зворотних відходів не використано рахунок витрат
8-го класу, що необхідно було зробити відповідно до завдання.
10. Податкова накладна за операцією реалізації готової продукції покупцю ТОВ
«Медогонка» не зареєстрована.
11. Невірно відображена ціна послуг водопостачання. Для відображення ціни «з ПДВ» чи
«без ПДВ» необхідно користуватися функціоналом програми, оскільки через ручний
розрахунок виникають помилки внаслідок округлення.
12. Невірно обраний вид операції у документах «Реєстрація вхідного податкового
документа», що відображають податковий кредит за операціями надходження послуг
водопостачання та енергопостачання. 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.
13. Витрати по нарахуванню заробітної плати працівникам та ЄСВ на ФОП не відображені
через відсутність налаштувань параметрів обліку зарплати організації.
14. Невірно вказана дата початку дії методів розподілу непрямих витрат, тому
загальновиробничі витрати не були розподілені.
15. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 19
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків по МНМА
відсутня проводка по нарахуванню амортизації у місяці введення в експлуатацію
МНМА.
2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». Тому
для коректного ведення складського обліку необхідно встановити прапорець в
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

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, обраний в усіх
товарних документах, ніяким чином не впливає на облік, а проводки, що стосуються
складського обліку не зараховано.
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.
Невірно визначено правило включення ПДВ до ціни товарів, оприбуткованих від
постачальника ТОВ «Авангард», ТОВ «Фермер», ПАТ «Київводоканал».
Відсутня податкова накладна від постачальника «Готель Посмішка», податковий кредит
на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ «Укрзалізниця» має бути
відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна вхідна податкова накладна
по обох квитках.
Не вказано податкове призначення витрат по заробітній платі для Хомченка А.В.
Не виписана податкова накладна покупцю за операцією реалізації від 25.01.2018 р.
Не зазначений рахунок 8-го класу для витрат по ЄСВ.
Внаслідок невірних розрахунків вартості матеріалів, послуг сторонніх організацій,
заробітної плати в кінці періоду невірно визначена собівартість виготовленої продукції
та фінансовий результат.

Member 20
Не виконано жодного завдання.
Member 21
Не виконано жодного завдання.
Member 22
Не виконано жодного завдання.
Member 23
1. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за операцію купівлі від 11.01.2018 р.. 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.
2. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком, що зазначено у
завданні. У конкурсанта одна вхідна податкова накладна по обох квитках.
3. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за операцію купівлі від 16.01.2018 р.. 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.
4. Невірно обраний вид операції у документах «Реєстрація вхідного податкового
документа», що відображають податковий кредит за операціями водопостачання та
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енергопостачання. 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 за кожен документ.
Member 24
1. Залишки введені некоректною датою – 01.01.2018 р.
2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
5. Не виконані завдання з обліку операцій виробництва та реалізації продукції, нарахування
амортизації, розрахунків по заробітній платі та комунальним послугам, визначенню
фінансових результатів.
Member 25
1. Не вказана частка засновника в статутному капіталі підприємства при введенні
початкових залишків.
2. Операція по поверненню невикористаної підзвітної суми в касу проведена некоректною
датою.
3. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
4. Відсутня операція передачі у експлуатацію малоцінного активу «Пасатижі Stanley» в
кількості 1 шт. до підрозділу «Цех» працівнику Хомченко Андрію Даниловичу, термін
корисного використання 6 місяців.
5. Більшість операцій по випуску продукції відображені неправильно, не відображено
оприбуткування зворотних відходів.
6. Відсутні операції по реалізації продукції, нарахуванню амортизації, відображенню
розрахунків з оплати праці та за комунальні послуги, визначенню фінансових
результатів.
Member 26
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків відсутня
проводка по накопиченому зносу Дриля Bosh.
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2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
5. Не відображено податковий кредит за послугами проживання в готелі.
6. При відображенні оплати від покупця ТОВ «Медогонка» податкова накладна
сформована на невірну суму – на суму виставленого рахунку. Оскільки покупець
оплатив тільки 50% суми, виставленої у рахунку, то і податкова накладна за першою
подією має бути сформована на відповідну суму.
7. Не виписана податкова накладна по податкових зобов’язаннях, що виникли в результаті
реалізації покупцю ТОВ «Медогонка» від 25.01.2018 р.
8. Невірно вказаний рахунок 8-го класу при відображенні отримання послуг від
постачальника ПАТ «Київводоканал», ПАТ «Київобленерго».
9. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за послугами водопостачання. 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.
10. Документ по нарахування заробітної плати відображений за часом пізніше, ніж
регламентний документ «Закриття місяця». Внаслідок цього витрати по заробітній платі
та ЄСВ не були включені до собівартості виготовленої продукції.
11. Невірно вказана сума окладу для Гришенко О. П. при прийомі на роботу. У зв’язку з цим
невірно розраховані утримання та нарахування по заробітній платі Гришенко О. П.
12. Для працівників Миськів та Хомченко при створенні способів відображення заробітної
плати невірно вказана дата початку дії налаштування (з 01.02.2018 р. та 01.04.2018), тому
витрати по їх заробітній платі не відображені в січні.
13. Не зазначено рахунок витрат 8-го класу для відображення нарахування ЄСВ на ФОП.
14. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 27
1. У операціях по введенню початкових залишків та в поточному обліковому періоді
помилково зазначений вид діяльності «Не оподатковувана ПДВ».
2. У частині операцій по введенню початкових залишків відсутні суми.
3. При внесенні залишку статутного капіталу не вказаний засновник та його частка в
капіталі.
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4. 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.
5. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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.
6. При оприбуткування запасів деякі суми помилково містять ПДВ.
7. При відображенні операцій з випуску готової продукції не відображено списання
частини сировини і матеріалів у виробництво, що є необхідним відповідно до завдання.
8. Не відображені операції по реалізації продукції, розрахунках за комунальні послуги,
нарахуванню амортизації, визначенню фінансових результатів.
Member 28
1. При відображенні оплати постачальнику ТОВ «Фермер» не обраний розрахунковий
документ. Податкова накладна постачальника зареєстрована на невірну суму (на всю
суму виставленого рахунку, а не на суму платежу, який становить 50% від суми в
рахунку на оплату).
2. Відсутня податкова накладна від постачальника ТОВ «Авангард» за операцією купівлі
від 11.01.2018 р.
3. Невірно визначено правило включення ПДВ до ціни послуг, відображених в авансовому
звіті: відповідно до завдання ціна включає ПДВ, конкурсант відобразив ціни без ПДВ.
4. Невірно вказана дата прибуткового касового ордера по поверненню невикористаних
грошових коштів підзвітною особою.
5. Невірно вказана дата прибуткової накладної від постачальника ТОВ «Фермер».
Податкова накладна постачальника зареєстрована на невірну суму.
6. При відображенні операцій з випуску готової продукції для номенклатури Рамка для
вулика в зборі невірно визначена номенклатурна група. Відповідно до завдання
номенклатурні групи дорівнюють одиниці випуску. Також не відображено списання
сировини і матеріалів у виробництво, а оприбуткування зворотних відходів відображено
без використання рахунків 8-го класу, що є необхідним відповідно до завдання.
Внаслідок цього в кінці місяця неправильно визначена собівартість одиниці випущеної
продукції.
7. Податкова накладна покупцю ТОВ «Медогонка» сформована на невірну суму.
8. Невірно визначено правило включення ПДВ до ціни послуг, наданих постачальниками
ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Київводоканал».
9. Невірно вказана дата документа по нарахуванню заробітної плати працівникам
організації.
10. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
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Member 29
Не виконано жодного завдання.
Member 30
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків по МНМА
відсутня проводка по нарахуванню амортизації у місяці введення в експлуатацію
МНМА.
2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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. Податковий кредит на підставі квитків має бути відображений окремим документом за
кожним квитком. У конкурсанта створений лише один документ за вхідним ПДВ на
загальну суму за обома квитками. Податковий кредит за послугами проживання не
відображений.
5. Невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного податкового документа»,
що відображає податковий кредит за операцію купівлі від 11.01.2018 р.. 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.
6. Податкові накладні покупцю ТОВ «Медогонка» за операцією оплати від 22.01.2018 р. та
реалізації від 25.01.2018 р. виписані на невірну суму.
7. Невірно визначено рахунок 8-го класу для витрат по послугах водопостачання.
8. При відображенні податкового кредиту за операціями водопостачання та
енергопостачання невірно обраний вид операції у документі «Реєстрація вхідного
податкового документа». Конкурсант обрав 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.
9. Не зазначений рахунок 8-го класу для витрат по ЄСВ.
10. При відображенні нарахування заробітної плати працівнику Хомченко А. Д. не зазначено
податкове призначення.
11. З урахуванням раніше допущених помилок фактична собівартість випущеної продукції
та фінансовий результат були визначені невірно.
Member 31
1. Внесена лише частина початкових залишків. Деякі з них відображені некоректними
датами.
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2. Відсутні операції щодо оплати рахунку № 155 від постачальника ТОВ «Фермер» за
матеріал «Годівниця для вулика стельова». Не зареєстрована відповідна податкова
накладна.
3. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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. 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.
5. Відсутня значна частина податкових накладних щодо підтвердження нарахованих сум
ПДВ.
6. Відсутні операції по випуску і реалізації продукції, нарахуванню амортизації,
відображенню розрахунків з оплати праці.
7. Фінансові результати через помилки у попередніх завданнях визначені неправильно.
Member 32
1. Не враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків відсутня
проводка по накопиченому зносу Дриля Bosh.
2. При введенні початкового залишку по статутному капіталу не вказана частка засновника
у власному капіталі підприємства.
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. Відсутня податкова накладна від постачальника «Готель Посмішка», податковий кредит
на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ «Укрзалізниця» має бути
відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна вхідна податкова накладна
по обох квитках.
5. Не вірно визначена сума повернення невикористаних коштів з підзвіту.
6. Не вірно відображено передачу у експлуатацію малоцінного активу «Пасатижі Stanley».
7. Не відображено надходження матеріалу «Годівниця для вулика стельова».
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8. При відображенні операцій з випуску готової продукції не відображено списання
частини сировини і матеріалів у виробництво, що є необхідним відповідно до завдання.
Тому більшість кореспонденцій не містять сум.
9. При відображенні оплати від покупця ТОВ «Медогонка» відсутній документ
взаєморозрахунків та податкова накладна сформована не вірною датою.
10. Не відображені операції по заробітній платі, нарахуванню амортизації, визначенню
фінансових результатів.
Member 33
1. Залишки введені не коректною датою – 01.01.2018 р.
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 передачі у експлуатацію малоцінного активу «Пасатижі Stanley» неправильно
застосований рахунок 8-го класу.
4. Не відображені операції по розрахунках за комунальні платежі, заробітній платі,
нарахуванню амортизації, по визначенню фінансових результатів.
Member 34
1. При введенні початкових залишків по комп’ютеру та верстату невірно визначене
податкове призначення – Неопод. ПДВ, будь-яка госп. Необхідно вказати – Опод. ПДВ.
При нарахуванні амортизації витрати будуть відображені по невірному податковому
призначенню ПДВ.
2. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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 враховано параметр облікової політики організації щодо методу нарахування
амортизації для МНМА 50% на 50%. Тому при введенні початкових залишків по МНМА
відсутня проводка по нарахуванню амортизації у місяці введення в експлуатацію
МНМА.
4. 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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5. При відображенні податкового кредиту за послугами приживання та квитками на проїзд
невірно вказаний вид операції в документі «Реєстрація вхідного податкового
документа». Конкурсант обрав вид операції «Податкова накладна», а необхідно «Інше
(товарний чек і т.п.)», оскільки податковий кредит нараховується за документами, які не
є податковою накладною.
6. Податковий кредит на підставі квитків має бути відображений окремим документом за
кожним квитком. У конкурсанта створений лише один документ за вхідним ПДВ на
загальну суму за обома квитками.
7. 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.
8. При відображенні операцій з випуску продукції матеріали списуються на витрати
одночасно з випуском продукції. Це зазначено в завданні. В цьому випадку має бути
використаний документ «Звіт виробництва за зміну». Конкурсант використовує
документ «Вимога-накладна» та документ «Звіт виробництва за зміну».
9. Невірно вказаний рахунок 8-го класу при відображенні операцій з випуску зворотних
відходів та списання матеріалів у виробництво.
10. Невірно розрахована сума платежу від покупця ТОВ «Медогонка». В завданні вказано,
що покупець оплатив 50% суми за рахунком (39 600,00*0,5=19 800,00 грн.). Відповідно
невірно розрахована сума податкових зобов’язань.
11. Не відображені витрати по нарахуванню заробітної плати та ЄСВ через відсутність
налаштувань параметрів відображення таких витрат.
12. Невірно обраний вид нарахування при прийомі на роботу працівника Хомченко А. Д.
Відповідно до завдання необхідно вказати «оплата погодинному тарифу», конкурсант
обрав «оклад по годинах».
13. Налаштування щодо розподілу непрямих витрат не виконані, тому ЗВВ не розподілені
при закритті періоду.
14. Фактична собівартість готової продукції не розрахована У документі «Закриття місяця»
не встановлений прапорець для виконання такої процедури.
15. З урахуванням раніше допущених помилок фінансовий результат визначено невірно.
Member 35
У роботі конкурсант відобразив лише одну господарську операцію. Дана операція відображена
з помилками.
Member 36
1. Податковий кредит на підставі залізничних квитків від постачальника ПАТ
«Укрзалізниця» має бути відображено окремо за кожним квитком. У конкурсанта одна
вхідна податкова накладна по обох квитках.
2. Невеликі неточності у розрахунках коригування собівартості виготовленої продукції
призвели до помилок у сумах фінансових результатів.
Member 37
Не виконано жодного завдання.
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Member 38
Не виконано жодного завдання.
Member 39
Не виконано жодного завдання.
Member 40
1. У роботі конкурсант відобразив практично усі господарські операції, які були
представлені до виконання. Проте більшість операцій містять помилки. Найчастіше не
вказаний вірно рахунок або сума операції, відсутні документи розрахунків, не вказаний
склад, де зберігаються запаси, неправильно вказана дата операції тощо.
2. Залишки введені не коректною датою – 01.01.2017 р.
3. Не введено рахунок ТОВ «Бджілка» на оплату № 155 від постачальника ТОВ «Фермер»
за договором Ф-3 та не оформлена часткова передоплата (50%) за матеріал
постачальнику ТОВ «Фермер».
4. В завданні зазначено, що МВЗ підприємства зберігаються на «Основному складі». 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.
5. Не відображені більшість податкових накладних по придбанню запасів.
6. У завданнях з обліку розрахунків із підзвітними особами неправильно вказані
кореспондуючі рахунки та невірно розраховані суми.
7. 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.
8. Невірно визначені рахунки або взагалі не вказані рахунки витрат 8-го класу.
9. Для продукції, що випускається, не зазначена номенклатурна група.
10. Не вірно відображені операції по заробітній платі, нарахуванню амортизації.
11. Відсутні операції по визначенню фінансових результатів.
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