
 129 

мониторинга процессов в экономике, а также – обеспечивает 

доступ граждан и юридических лиц Беларуси к свободному 

получению открытой информации из этой системы. 
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THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING.  
ACCOUNTING AND REPORTING IN TAXATION  

ON THE EXAMPLE OF "FREEDOM FARM TERRA" 
 

Theoretical issues of accounting organization and issues of accounting and 

reporting in taxation on the example of LLC "Freedom farm Terra" are Investigated. 

Key words: enterprise, accounting, organization, taxes, company. 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з 

важливими науковими та практичними завданнями. 

Організація обліку на підприємстві є найважливішою частиною її 

облікової політики, організаційною основою якої виступає 

комплекс заходів і заходів з побудови всієї структури 

бухгалтерської служби та визначення її місця в системі управління 

підприємством. 

Організація бухгалтерського обліку залежить також від 

обсягу облікових робіт та облікової політики, яку провадить 

підприємство. Однією з важливих передумов правильної організації 

обліку на підприємстві є розробка плану організації обліку, яким 

визначається зміст, послідовність і строки виконання облікових 

робіт на підприємстві, порядок одержання інформації, складання і 

подання звітності. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано 

вирішення проблеми. Багато науковців та дослідників проводять 

аналіз та досліджують організацію обліку на підприємстві, 

вивчають систему оподаткування на підприємстві (Ф. Бутинець, 

С. Івахненков, М. Лучко, Л. Терещенко, С. Свірко). 

Цілі статті. Розкриваємо у статті особливості ведення 

організації підприємства і на прикладі ТОВ «Фрідом Фарм Терра» 

відображаємо всі особливості обліку і звітності в оподаткуванні. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Товариство 

«Фрідом Фарм Терра» здійснює бухгалтерський облік результатів 

своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в  

установленому обсязі органам державної статистики, виконує 

податкові та інші обов’язкові платежі та надає звіти про них до 

відповідних органів у строки та у порядку,передбаченні чинним 

законодавством України. 

ТОВ «Фрідом Фарм Терра» створено як дочірнє підприємство 

американської компанії в 1993 р. на основі 100% іноземних 
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інвестицій у сферу агропромислового комплексу Херсонської 

області. Основним видом господарської діяльності підприємства є 

вирощування зернових та решти культур. Землі призначені для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Матеріально – технічна база господарства дозволяє виконувати всі 

технологічні процеси вирощування і обробки зерна та соняшника 

власною технікою. 

Підприємство спеціалізуються на вирощуванні продукції 

рослинництва. 

 Основними культурами є: 

- озимий ріпак; 

- соя; 

- кукурудза; 

- ячмінь; 

- соняшник; 

- пшениця. 

Підприємство є юридичною особою, яка володіє 

користується на власний розсуд належними йому основними 

фондами,цінними паперами та іншим майном,має власні і основні 

оборотні засоби,розрахунковий,валютний та інші рахунки в 

установах банків,круглу печатку із своїм найменуванням,відповідні 

штампи,фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити. А також 

відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди,набувати 

майнові та немайнові права, нести обов’язки,виступати в суді. 

Управлінський склад підприємства складається із двох 

основних ланок,що централізовано здійснюють управління і 

злагоджену роботу усіх функціональних підрозділів ТОВ «Фрідом 

Фарм Терра». Це є Голова Товаривства та директор підприємства. 

Голова Товаривства вважається найвищим керівним органом 

підприємства. 

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність 

підприємства є: директор, головний бухгалтер,головний економіст, 

головний агроном. 

Директор підприємства: визначає, формулює,планує,здійснює 

і координу всі види діяльності підприємства; організовує роботу і 

ефективну взаємодію виробничих одиниць та інших структурних 

підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення 

високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та 

продукції,здійснює заходи щодо соціального захисту колективу 
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підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників і 

багато іншого. 

Організація податкового обліку- це діяльність в межах 

підприємства зі створення і постійного підпорядкування та 

удосконалення системи податкового обліку з метою забезпечення 

державних податкових органів інформацією, необхідною для 

контролю за правильністю нарахування та сплати податків. 

Підприємство сплачує такі податки і збори: 

- Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО); 

- Єдиний соціальний внесок(ЄСВ); 

- Військовий збір; 

- Єдиний податок 4-ї групи; 

- Земельний податок; 

- Рентна плата за користування надрами; 

- Екологічний податок; 

- Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. 

Підприємство «Фрідом Фарм Терра» використовує спрощену 

систему оподаткування.  

Ведення податкового обліку на підприємстві ТОВ «Фрідом 

Фарм Терра» здійснюється за допомогою програми M.E.DOC. 

Система «M.E.DOC» призначена для електронного 

документообігу з контролюючими органами України 

(ДФСУ,ДССУ,ПФУ,ФСС по ТВП,ДКСУ) та з контрагентами чи 

партнерами. 

Програма «M.E.DOC» призначена для роботи з електронними 

документами,а саме: договорами, актами виконуваних 

робіт,податковими накладними та звітністю.  

Організація системи податкового обліку складається з 

наступних елементів: 

- організації порядку ведення облікових записів з податкового 

обліку; 

- організації роботи бухгалтерів при ведені податкового 

обліку; 

Організація порядку ведення облікових записів полягає в: 

- проектуванні та впроваджені форм первинних носіїв 

інформації( паперових та електронних первинних документів) 

- розробці форм облікових регістрів та порядку здійснення в 

них записів; 
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- встановлені порядку складання звітів (податкових 

декларацій); 

В ТОВ «Фрідом Фарм Терра» бухгалтерія,охорона 

праці,техніка безпеки і безпосередньо сама робота підприємства 

ведеться чітко і досканало. 

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні" питання організації обліку 

відноситься до компетенції його власника (власників) або 

уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до 

законодавства й установчих документів. Відповідальність за 

організацію бухгалтерського обліку і забезпечення відображення 

фактів здійснення всіх господарських операцій в первинних 

документах, зберігання й обробки документів, регістрів і звітності 

протягом встановленого строку (але не менше 3-х років) несе 

власник або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює 

керівництво підприємством згідно з чинним законодавством і 

установчими документами. 

Структура та штатна чисельність підприємства ТОВ «Фрідом 

Фарм Терра» в тому числі і  бухгалтерії затверджується відповідно 

до статуту власником підприємства. 

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність Україні» від 16.07.1999 р. затвердженими 

Міністерством фінансів України,положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку інструкціями та іншими нормативними 

актами,які регулюють порядок ведення бухгалтерського 

обліку,складання та подання фінансової звітності,виконуючи 

вимоги, передбачені Статутом підприємства, на підприємстві було 

прийнято наказ про облікову політику. 

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і 

процедур, що використовуються підприємством для складання та 

подання фінансової звітності. 

Згідно наказу про «Про облікову політику підприємства» на 

даному підприємстві використовують журнально-ордерну форму 

обліку.Записи в накопичувальних регістрах виконують по 

показниках,необхідних для управління і контролю за фінансово-

господарською діяльністю підприємства, а також для складання 

періодичної та річної бухгалтерської звітності.Основними 

регістрами обліку є журнали-ордери,що ведуть по кредиту 

синтетичних рахунків і дебету кореспондуючих рахунків. 
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Використовують також регістри аналітичного обліку – 

відомості,таблиці,книги і картки. 

 Наказом затверджений робочий план рахунків 

бухгалтерського обліку. Для забезпечення необхідної деталізації 

облікової інформації головний бухгалтер вправі вводити додаткові 

субрахунки. 

Вказані особи несуть відповідальність за достовірність 

виписаних документів,своєчасність їх подання до бухгалтерії. 

Ведення обліку на даному підприємстві є автоматизованим із 

застосуванням програми «1С: Бухгалтерія»,що забезпечує 

одночасну реєстрацію кожного запису господарської операції,які по 

рахункам бухгалтерського обліку,так і по необхідних розрізах 

аналітичного обліку,кількісного і валютного обліку. 

В ТОВ «Фрідом Фарм Терра»всі операції оформлюються 

первинними бухгалтерськими документами, які складаються в 

момент здійснення операцій. На підставі первинних документів в 

бухгалтерії складаються зведені облікові документи. Всі документи 

мають постійні,а деякі ще й індивідуальні. 

Перелік осіб,що мають право підпису первинних облікових 

документів затверджує керівник підприємства після узгодження з 

головним бухгалтером. 

Для нарахування амортизації дане підприємство 

використовує прямолінійний метод. Рівномірна (лінійна ) 

амортизація досягається переважно з допомогою прямолінійного 

списання. У цьому методі вартість об’єкта основних коштів 

списується рівними частинами протягом усього періоду 

експлуатації. Перевагою даного методу є простота розрахунку і 

рівномірність розподілу суми амортизації між дисконтними 

періодами,що забезпечує порівнянність собівартості продукції з 

низьким достатком від неї реалізації. 

Нарахування амортизації починається з першого числа 

місяця,наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів 

визнається активом і припиняється, починаючи  з першого числа 

місяця,наступного за місяцем погашення вартості цього об’єкта,або 

його списання у зв’язку з припиненням права власності. 

Основними завданнями організації обліку запасів на 

підприємстві ТОВ «Фрідом Фарм Терра» є: контроль за повним і 

своєчасним оприбуткуванням запасів та їх збереження за місцями 

зберігання і на всіх стадіях обробки ;відповідність складських  
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запасів нормативам; раціональна оцінка виробничих запасів; 

розрахунок фактичної собівартості і витрачених виробничих 

запасів та їх залишків за місцями зберігання і статтями балансу; 

виявлення усіх витрат, пов’язаних з придбанням або виготовленням 

запасу;контроль за правильністю використання МШП під час їх 

експлуатації; встановлення методології обліку витрат на 

виробництво і калькулювання собівартості продукції протягом 

року; регламентація складу собівартості продукції; своєчасне 

оприбуткування і списання готової продукції,а також оформлення 

документів з їх руху. 

Згідно ст..24 Закону України «Про підприємство» 

ТОВ «Фрідом Фарм Терра» розрахунки по своїх зобов’язаннях 

проводить у готівковому та безготівковому порядку,через установи 

банків. Більша частина розрахунків здійснюється через банк. 

Готівкові розрахунки проводяться,коли сума платежів менша від 

суми встановленої банком для таких розрахунків. 

Для збереження і покращення загальної прибутковості 

підприємства керівництво повинне знати розміри специфічних 

витрат і прибутків на будь-який момент по окремих видах 

продукції,по кожному цеху та інших структурних підрозділах 

підприємства. Облік витрат дає цю інформацію,допомогає 

контролювати витрати, встановлюючи критерії ефективності 

виробництва. 

На підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «Фрідом 

Фарм Терра» складає фінансову звітність. Складання звітності є 

завершальним етапом облікового процесу. Мета,склад і принципи 

підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття 

її елементів визначаються П(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності». 

Метою складання фінансової звітності є подання 

користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан,результати діяльності та рух коштів підприємства 

для прийняття ними рішень щодо придбання,продажу та володіння 

цінними паперами,участі в капіталі підприємства,оцінки якості 

управління та здатності своєчасно виконувати свої зобов’язання. 

Користувачами фінансової звітності є юридичні та фізичні 

особи,які потребують інформації про фінансово-господарську 

діяльність підприємства для прийняття рішень. 
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Звітним періодом для складання фінансової звітності є 

календарний рік. 

Розглянемо характерні риси організації податкового обліку: 

1. Організація податкового обліку має ряд передумов,від яких 

вона залежить,а саме: від державних нормативних актів, 

особливостей галузі та розміру підприємства,кваліфікація 

бухгалтерських кадрів і технічного забезпечення,тощо. 

2. Організаційний вплив на підсистему податкового обліку 

здійснюється в межах системи бухгалтерсько0го обліку, яка є 

відкритою та постійно взаємодіє з іншими економічними 

системами як на підприємстві,так і за його межами. 

3.На вхід системи податкового обліку, що зорганізується, 

подається правове,методологічне,методичне,інформаційне, 

кадрове,матеріальне та фінансове забезпечення, а на виході 

одержується економічна інформація. 

4.Організація податкового обліку використовує не тільки 

специфічні прийоми та методи бухгалтерського обліку,але й методи 

інших наук, таких як теорія організації,кібернетика, теорія систем. 

5. Організація податкового обліку включає  організацію 

ведення облікових записів та організацію роботи облікового 

апарату,які нерозривно пов’язані та залежать один від одного. 

Висновки. Дослідивши дане підприємство ТОВ «Фрідом 

Фарм Терра» було розглянуто організаційно-правові умови 

функціонування підприємства. Ознайомились з аналітичним і 

синтетичним обліком, з обліковою політикою також дослідили всі 

види податків. Дане підприємство є прибутковим і безпосередньо 

робота ведеться чітко і досконало. 
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