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В сучасних умовах підприємства функціонують в умовах значної 

конкуренції, що вимагає оптимізацію основних процесів для забезпечення 

сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності у довгостроковій 

перспективі. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення 

ефективної системи бухгалтерського обліку. Значна кількість підприємств на 

наш час має складову балансу – товари. Вони є важливою складовою 

ефективного функціонування діяльності будь-якого підприємства і значно 

впливають на фінансовий результат його діяльності. 

З метою дотримання ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» протягом року єдиних 

принципів та підходів до відображення у обліку та звітності господарських 

операцій, підприємство обирає у якості оптимальних такі засади відображення 

господарських операцій, що передбачені відповідними П(С)БО. 

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно із Законом України 

«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. 

№ 996-ХІV та затвердженими Міністерством Фінансів України положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку  1 . Облікова політика, що викладена в 

наказі про облікову політику, є єдиною для підприємства ТОВ «ІМПРЕЗА 

ПОЛІСЕРВІС». 

Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності на підставі 

фінансової звітності ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» дозволив встановити, що 

протягом 2015 р. відбулося зменшення залишку всіх позицій товарних запасів 

на 355,0 тис. грн. (36%). Це було зумовлене необхідність приведення залишків 

вартості товарів на складі до установленого рівня з метою виходу на 

відповідний рівень податкової бази для мінімізації податку на прибуток. 

Протягом 2016 р. обсяг залишку товарних запасів збільшився на 266,4 тис. грн. 

або на 42,3%. При цьому водночас відбулося зворотне списання товарів, раніше 

переведених на склад виробничих запасів в розмірі 355,0 тис. грн. та 

спостерігається зменшення реального фактичного залишку товарів на 

88,6 тис. грн. внаслідок збільшення обсягів реалізації  2 . 

У 2017 р. знову спостерігається зниження залишків товарних запасів майже 

по всім товарним позиціям. Основною причиною зниження залишків товарних 

запасів в аналізованому періоді було зменшення обсягу поставок запасів 

внаслідок падіння попиту на продукцію в цьому періоді та в зв’язку з ситуацією 

в країні. 
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Щодо фінансового стану підприємств, то це складне комплексне поняття, 

яке потребує науково-обґрунтованих підходів та спеціальних методів вивчення. 

За результатами розрахунків можна зробити висновки про постійне зменшення 

обсягів реалізації: за 2016 р. на 217,4 тис. грн. або на 23,56%; за 2017 р. на 

60,8 тис. грн. або на 8,62%. Зменшення ж обсягів реалізації зменшує надход- 

ження грошових коштів. 

На ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» в обов’язковому порядку проводиться 

річна інвентаризація станом на перше число листопада поточного року (до здачі 

річних звітів) майна, коштів і розрахунків. Встановлена постійно діюча комісія, 

затверджена наказом керівника. 

Внутрішній контроль на ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» проводиться на 

підставі наказу про внутрішній документообіг, що передбачає: створити на 

підприємстві Графік документообігу та електронного документообігу для 

організації складання та проходження первинних документів по різним 

підрозділам підприємства, для складання звітності та для своєчасного ведення 

бухгалтерського обліку та строки передавання первинних документів до архіву 

підприємства на 2018 р. 

Для обліку товарів в Плані рахунків застосовується рахунок 28 «Товари», 

що належить до другого класу рахунків. Це активний рахунок, призначений для 

обліку господарських засобів. На рахунку 28 «Товари» здійснюється облік руху 

товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою 

продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торговельні, 

заготівельні підприємства, а також підприємства громадського харчування. 

Також цим рахунков на його субрахунками користується підприємство 

ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС», показуючи облік товарів, їх придбання, 

списання, залишки та всі інші операції, стосовно товарів. 

На ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» рахунок 28 застосовується для обліку 

товарів, придбаних для продажу, або у випадках, коли вартість матеріальних 

цінностей, придбаних для комплектування на промислових підприємствах, не 

включається до собівартості готової продукції, виготовленої на цьому 

підприємстві, а підлягає відшкодуванню окремо. 

Для поліпшення роботи на ТОВ «ІМПРЕЗА ПОЛІСЕРВІС» необхідно 

первинні документи відправляти клієнтам через програмне забезпечення: 

«M.E.DOC» з електронними підписами, щоб зменшити паперовий 

документообіг. Для цього необхідно модернізувати програмне забезпечення та 

експортування данних з програми «1С: Підприємство-конфігурація для 

приватних підприємств» до програми «M.E.DOC». 
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