
                      ТОВ   «Кераміка»              . 
(найменування підприємства) 

 

НАКАЗ 

«03» січня 2017 р.                              м. Київ                                                     № 1 

 

Про облікову політику підприємства 

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, із метою дотримання 

підприємством єдиної методики та підходів до відображення господарських 

операцій та складання фінансової звітності, наказую: 

 

1. У разі відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій 

користуватися національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, затвердженими Мінфіном України (у частині, що не суперечить 

міжнародним стандартам фінансової звітності). 

2. Затвердити розроблений на основі Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та 

організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 21.12.1999 р. № 291, 

робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього 

порядків (додаток 1 до цього наказу). 

3. Установити межу суттєвості для: 

— окремих об’єктів обліку із числа активів, зобов’язань та власного капіталу 

підприємства, — 5% загальної вартості активів, зобов’язань і власного капіталу 

відповідно; 

— окремих видів доходів і витрат — 3% чистого прибутку (збитку) 

підприємства; 

— проведення переоцінки об’єктів основних засобів — відхилення 

залишкової вартості від їхньої справедливої вартості на дату балансу понад 10%; 

— статей фінансової звітності: 

 для статей балансу — 5% підсумку балансу; 

 для статей звіту про фінансові результати — 25% фінансового 

результату від операційної діяльності; 

 для статей звіту про рух грошових коштів — 5% суми чистого руху 

грошових коштів від операційної діяльності; 

 для статей звіту про зміни у власному капіталі — 5% розміру власного 

капіталу підприємства. 

4. Установити час для створення кваліфікаційного активу — три місяці. 

5. Установити тривалість операційного циклу для: 

— виробництва санітарно будівельної кераміки — 14 днів. 

6. Установити вартісну межу для малоцінних необоротних матеріальних 

активів (зі строком корисного використання понад рік) — 6000 грн. 



7. Для визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів, установлення строку корисного використання об’єктів та 

їхньої ліквідаційної вартості створити постійно діючу комісію в складі: 

Голова комісії: директор. 

Члени комісії: 

головний бухгалтер; 

головний енергетик; 

головний механік; 

начальник відділу постачання. 

Призначення строку корисного використання об’єкта оформлювати 

окремим наказом по підприємству в місяці визнання об’єкта активом. 

8. Нараховувати амортизацію з використанням таких методів: 

— основних засобів — прямолінійний метод; 

— нематеріальних активів — прямолінійний метод; 

— малоцінних необоротних матеріальних активів — 100% вартості в 

першому місяці використання. 

9. Не проводити переоцінки основних засобів на дату балансу за 

справедливою вартістю. 

10. Відображати витрати на ремонт, поліпшення (дообладнання, 

реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: 

— ремонти, що підтримують об’єкт у робочому стані та не призводять до 

росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду; 

— вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигід — 

збільшують первісну вартість основного засобу. 

11. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє 

найменування. 

12. Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому 

субрахунку. 

13.  Застосовувати при вибутті запасів метод перших за часом надходжень 

запасів (ФІФО). 

14. Розраховувати величину резерву сумнівних боргів із застосуванням 

абсолютної суми сумнівної заборгованості. 

15. Створювати резерв забезпечення: 

— на виплату відпусток працівникам підприємства. Величину забезпечення 

розраховувати шляхом множення фактично нарахованої працівникам заробітної 

плати на коефіцієнт резервування, який обчислюють як відношення річної планової 

суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці; 

— виконання гарантійних зобов’язань. Резерв створювати в розмірі 2% від 

вартості реалізованої продукції. 

17. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) 

здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи. 

18. У виробництві використовувати простий метод обліку витрат на 

виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції. 

19. Установити перелік і склад статей калькулювання виробничої 

собівартості продукції (додаток 2 до цього наказу). 

20. Затвердити перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих 

витрат, що додаються (додаток 3 до цього наказу). 



21. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених 

загальновиробничих витрат прямі витрати, що належать до виробничої 

собівартості продукції. 

22. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати в 

обліку за курсом НБУ на дату здійснення операції. 

23. Перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в 

іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювалися господарські операції, не 

проводити. 

24. Відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові 

зобов’язання в річній фінансовій звітності. 

25. Визначити види сегментів діяльності та їх пріоритетність для 

підприємства в додатку 4 до цього наказу. 

26. Затвердити перелік пов’язаних сторін, що додається (додаток 5 до цього 

наказу). 

27. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера 

підприємства. 

 

Директор                    Мельник                                                  П.Р. Мельник     . 
                                    (підпис)                                                   (ініціали та прізвище) 

03.01.2017 р. 
      (дата) 

Додаток 1. Робочий план рахунків підприємства. 

Додаток 2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості 

продукції. 

Додаток 3. Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат, що 

додаються. 

Додаток 4. Види сегментів діяльності. 

Додаток 5. Перелік пов’язаних сторін. 

 

Із наказом ознайомлені: 

Головний бухгалтер                       Соловій        Л.К. Соловій 
                                                                                     (підпис, ініціали та прізвище) 

Головний енергетик                     Ткачук           Т.Г.Ткачук 
                                                                                   (підпис, ініціали та прізвище) 
Головний механік                         Василишин    О.І.Василишин 
                                                                                (підпис, ініціали та прізвище) 
Начальник відділу постачання    Жук               В.С. Жук 
                                                                                (підпис, ініціали та прізвище) 

 


