
Інструкційна картка № 39
Тема: Скласти кореспонденцію рахунків по розрахункам з різними дебіторами. с/7'/
Мета: Навчитися складати кореспонденцію рахунків по розрахункам з різними дебіторами, підрахувати обороти.
Задача МІ
Скласти кореспонденцію рахунків, визначити основні документи, що підтверджують операцію._____________________

№ 
з/п Зміст операції

Сума
Дт Кт

Основні документ 
що підтверджуют 

операцію
1 Передані основні засоби для здійснення спільної 

діяльності
1258

2 Списані основні засоби за якими постачальникові 
пред’явлена претензія про виявлений прихований брак

3548

3 Списані інші необоротні нематеріальні активи за якими 
постачальникові пред’явлена претензія про виявлений 

прихований брак

2569

4 Передані інші необоротні матеріальні активи для 
спільної діяльності

254

5 Переведена довгострокова дебіторська заборгованість у 
поточну заборгованість за розрахунками з різними 

дебіторами

3654

6 Списані запаси за якими постачальнику пред’явлені 
претензії про виявлений прихований брак

2596

7 Передані запаси для здійснення спільної діяльності 2458
8 Списані роботи, послуги, здійснювані для спільної 

діяльності
3256

9 Списані витрати на брак, що виник з вини різних 
дебіторів

2546

10 Списана вартість придбаних товарів,за якими 
пред’явлена постачальникові претензія за виявленим 

прихованим браком

2458

11 Відображена витрата готівки на видачу авансів іншим 
підприємствам видачу підзвіт здійснення розрахунків 

за спільною діяльністю розрахунків з працівниками

3651

12 Відображена витрата безготівкових 
грошових коштів на надання авансу іншим 

підприємствам здійснення розрахунків зі сплати 
ввізного мита митних зборів при імпорті матеріальних 

цінностей інших розрахунків

2584

13 Видані грошові документи підзвітним особам 4569
14 Відображений взаємозалік з дебітоторської та 

кредиторської заборгованості одного і того ж 
підприємства

145

15 Отриманий дохід майбутніх періодіввід операції з
-' іншими дебіторами абонентна плата за послуги зв’язку 

авансові орендні платежі виручка від реалізації квитків 
транспортних і театрально-видовищних підприємств

6258

16 Відображений дохід від реалізації іншим дебіторам 
продукції ,товарів,робіт,послуг

3459

17 Відображений дохід від віднесення раніше списаних 
сум недостач на винну особу визнаних боржником або 
щодо яких є рішення суду сум штрафів пені тощо від 

списання кредиторської заборгованості після 
закінчення терміну позовної давності

1235

18 Відображені інші фінансові доходи від належних до 
отримання девідентів

1258

19 Отриманий дохід від реалізації фінансових інвестицій 
необоротних активів майнових комплексів

4589

20 Відображена визнана страховими організаціями сума 
відшкодування витрат від надзвичайних подій

8562

1 Отримані основні засоби від підзвітної особи у рахунок 
погашення претензій недостачі основних засобів для 

здійснення спільної діяльності інші розрахунки

4789

2 Отримані дивіденди основними засобами 3692
3 Отримані основні засоби інші необоротні матеріальні 

активи і нематеріальні активи в рахунок погашення 
претензій

5486

4 Отримані довгострокові фінансові інвестиції в рахунок 
погашення дебіторські заборгованості

5129

5 Придбані основні засоби підзвітними особами 5478



6 Переведена поточна заборгованість у 
довгострокову,отриманий довгостроковий вексель

8513

7 Придбані запаси підзвітним особам 4569
8 Отримані тварини на вирощувані та відгодівлі і 

малоцінні та швидкозношувані предмети в рахунок 
погашення раніше пред’явлених претензій раніше 

нанесеного збитку

8745

9 Списана вартість прямих послуг здійснюваних іншими 
дебіторами безпосередньо пов’язаних з виробництвом а 

також робіті послуг наданих у рахунок погашення 
раніше пред’явлених претензій

7536

10
Отримані напівфабрикати і продукція 

сільськогосподарського виробництва для спільної 
діяльності

9517

11 Списані на первісну вартість товарів витрати на роботи 
послуги пов’язані з їх доставкою і доведенням до стану 

первісно запланованого при використанні товарів з 
погашенням раніше нанесеного збитку з придбанням 

товарів через підзвітну особу тощо

5684

12 Надійшли готівкові кошти в касу в рахунок погашення 
дебіторської заборгованості інших дебіторів 

повернений підзвітною особою раніше отриманий 
аванс отримані девіденди отримано відшкодування 

збитків від винних осіб

5489

13 Отримані на поточний рахунок девіденти повернені 
суми раніше виданих авансів суми погашення 

претензій збитку тощо

7824

14 Надійшли від підзвітної особи грошові документи 4563
15 Відображена передплата на газети журнали періодичні 

видання і через підзвітну особу
4685

16 Відображені витрати за рахунок коштів цільового 
фінансування і цільових надходжень проведені через 

підзвітну особу
17 Відображене взаємне погашення довгострокових позик 

шляхом передачі права вимоги з дебіторів 
підприємства погашення їх заборгованості

8762

18 Відображений взаємний залік виданих довгострокових 
векселів і дебіторської заборгованості інших дебіторів

2456

19 Зарахована заборгованість за довгостроковими 
виданими векселями сумами раніше виданих авансів 

пред’явлених претензії нанесеного збитку тощо

4851

20 Відображене погашення поточної заборгованості 
переведеної зі складу довгострокових зобов’язань 

шляхом передачі права вимоги погашення дебіторської 
/ заборгованості підприємства

1986

Завдання №2
Відобразити господарські операції за допомогою складених проведень і визначимо залишки на кінець місяця.
Завдання №3
Скласти просту оборотну відомість за синтетичними рахунками
Завдання №4
Скласти шахову оборотну відомість за синтетичними рахунками

Домашнє завдання: Оформлення посвідчення та записи в журнал-ордер 3,2 і Головна книга .
1. Який порядок видачі коштів на відрядження?
2. Видача грошей з каси в підзвіт працівникам яким документом оформляється?
3. Видача грошей з банку підзвітній особі яким документом оформляється ?
4. Які дані вносяться в Журнал-ордер 3,2?



ВІДОМІСТЬ 3. 2 аналогічного обліку розрахунків з різними дебіторами ( до рахунка 37) 
За 20 р.

Номер 
запису

Номер 
документа

Найменування
Дебітора рахунків
(підзвітна особа, назва організації 
тощо)

Сальдо на початок місяця В дебет рахунка 37 з кредиту рахунків 10,11, 14, 15, 
16,19,20,22.23.24,25,26,28, ЗО, 31,33,36,39, 50, 
60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74,75

3 кредиту рахунка 37, в дебет рахунку 10, 11, 12, 
14, 15,16,20. 22,23,25,26,28, ЗО, 31,33, 34,35, 
48, 50, 51,60, 61, 62, 63, 64, 65,66,67,68, 80, 84, 
85,91, 92, 93, 94,99

Сальдо на 
кінець місяця

Дата виникнення 
заборгованості

Дебет Кредит Дата № №; № № № № Усього 
за 
дебетом

Дата № № № № № № Усього 
за 
кредитом

Дебет Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Усього за рахунком 37

20 р. Виконавець___________________
(підпис)


