Метод нормативних затрат

Метод ціни продажу

ФІФО

Метод середньозваженої
собівартості

Метод ідентифікованої
собівартості

НАЗВА

Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю готової
продукції, які встановлені підприємством

Якщо товари реалізуються з приблизно
однаковим рівнем торговельної націнки і за
умови, що інші методи оцінки вибуття
запасів є невиправданими

Застосовується, якщо на ринку очікується
поступове зниження вартості товару або
підприємство постійно знижує обсяги
закупівель

Якщо закупівельна ціна постійно
коливається, а ціна продажу є відносно
стійкою

Щодо обліку вибуття запасів, які не
замінюють одне одного

ПРІОРИТЕТ У ВИКОРИСТАННІ

Якщо підприємство торгівлі або
п. 21 ПБО - 9 громадського харчування здійснює
виробничу діяльність

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДУ
ЗМІСТ
ПІДСТАВА
Метод дає можливість чітко ідентифікувати реалізовані товари
та забезпечити облік їх фізичного і вартісного руху з моменту
купівлі й до моменту реалізації. За допомогою цього методу
можна списати на витрати собівартість товару, який
п. 17 ПБО-9
безпосередньо вибуває з активів підприємства, а отже,
забезпечити підприємство об'єктивною інформацією про дохід і
суму торговельної націнки
Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться:
- за результатами звітного місяця - шляхом ділення сумарної
вартості залишку запасів на початок періоду і вартості
одержаних у ньому запасів на сумарну кількість запасів на
п. 18 – 19
початок періоду та кількість одержаних в ньому запасів;
ПБО-9
- щодо кожної операції з вибуття запасів - шляхом ділення
сумарної вартості таких запасів на сумарну кількість запасів на
дату операції. Метод уможливлює забезпечення стійкого
співвідношення доходів і витрат
Запаси, які першими відпускаються у продаж, оцінюються за
собівартістю запасів перших за часом надходження. Метод
забезпечує не лише економію обігових коштів під час
п. 20 ПБО - 9
планування закупівель, а й відображення у фінансовій звітності
вартості товарів за ціною, максимально наближеною до ринкової
Базується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі
середнього відсотка торговельної націнки. Середній відсоток
торговельної націнки визначається діленням суми залишку
торговельних націнок на початок звітного місяця і торговельних
п. 22 ПБО - 9
націнок у продажній вартості одержаних у звітному місяці
товарів на суму роздрібної вартості залишку товарів на початок
звітного місяця та роздрібної вартості одержаних у звітному
місяці товарів

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ
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