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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

На сучасному етапі розвитку економіки питання ефективного
використання основних засобів підприємства займає особливе місце, адже від нього залежить питання ефективності діяльності підприємства та конкурентоспроможність його продукції на ринку.
В сучасних умовах господарювання, підвищення ефективності
використання основних виробничих фондів має досить велике
значення. Економічна діяльність сільськогосподарських підприємств відбувається в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів,
що обумовлює необхідність раціонального використання наявних
основних засобів.
Питанням обліку основних засобів присвячено ряд праць зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Чумова, О. Редька, С. Кирія,
О. Петрик, В. Зотова, В. Довбуша, С. Коротаєва, Н. Іщенка, О. Боровича, Г. Давидова, І. Пилипенка, В. Шевчука, В. Бондаря та ін.
Основні засоби — матеріальні активи які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або нестачі
товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року, а вартість вища ніж 2500 грн.
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Методологічні засади формування в обліку інформації про основні засоби регламентується П(С)БО 7, 14 «Оренда», 28 «Зменшення корисності активів»; 27 «Необоротні активи утримувані
для продажу та припинення діяльності».
Синтетичний облік основних засобів ведуть на рахунку 10
«Основні засоби».
За дебетом його відображають надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих засобів які надійшли на підприємство; суми витрат, пов’язаних з поліпшенням основних засобів, що збільшує
первісну вартість; суми дооцінки вартості об’єктів основних засобів.
За кредитом його відображають вибуття основних засобів внаслідок ліквідації, продажу, безоплатної передачі та невідповідності
критеріям визначення активу; суми уцінки основних засобів.
Аналітичний облік основних засобів ведуть щодо кожного
об’єкта зокрема.
Аналітичний облік основних засобів ведуть ведуть в інвентарних картках обліку (форма ОЗ 6).
Основними первинними документами, що відображають надходження, переміщення і вибуття основних засобів є: Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення (форма ОЗ 1,
ОЗСГ 1); Акт приймання-здавання відремонтованих, реконструйованих об’єктів (ОЗ 2, ОЗСГ 2); Акт на списання основних засобів (ОЗ 3, ОЗСГ 3); Акт на списання транспортних засобів (ОЗ 4,
ОЗСГ 4); Розрахунок нарахування амортизації основних засобів
та інших необоротних активів за прямолінійним методом
(ОЗСГ 5); Відомість нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів, що надійшли та вибули (ОЗСГ 6);
Відомість (зведена) нарахування амортизації основних засобів та
інших необоротних активів (ОЗСГ 7).
В умовах журнально-ордерної форми облік основних засобів ведуть у Журналі-Ордері 4А-СГ і відомості аналітичного обліку 4.1-СГ.
У процесі експлуатації основні засоби передають свою вартість на новостворену продукцію на частку у вигляді амортизації.
Амортизація — це система розподілу вартості ОЗ, що амортизується протягом терміну їх корисного використання (експлуатації).
Нарахування амортизації основних засобів проводиться щомісяця протягом терміну корисного використання об’єкта, який
встановлюється підприємством самостійно.
Нарахування амортизації починається в наступному місяці, що
настає за місяцем введення в експлуатацію об’єкта основних засобів.
Припиняється нарахування амортизації з місяця, що настає за
місяцем вибуття об’єкта основних засобів.
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В умовах журнально — ордерної форми нарахування амортизації здійснюється в розрахунках ф.4.4сг, 4.5сг, 4.6сг, 4.7сг.
Для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та
індексацію зносу необоротних активів застосовується рах. 13.
За кредитом рахунка 13 відображають нарахування амортизації, індексації зносу та втрати від зменшення корисності основних засобів, а за дебетом — зменшення суми зносу.
Сума нарахованої амортизації відноситься на витрати виробництва, залежно від місць використання об’єктів основних засобів і за кредитом рахунка 13 — субрахунок 131.
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Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності
виробництва є забезпеченість підприємства основними засобами.
Для підтримки основних засобів у робочому стані, власникові
підприємства потрібно виділяти кошти на поточний і капітальний
ремонти, технічне обслуговування, модернізацію, реконструкцію
та інші види поліпшення.
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