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ГОЛОВНЕ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЩОРІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Проведення річної інвентаризації – це здійснення операцій із 

забезпечення достовірності даних бухобліку і фінансової звітності 
шляхом перевірки та документального підтвердження наявності, 
стану й оцінки активів і зобов’язань підприємства. Воно є 
обов’язковою процедурою для всіх підприємств, незалежно від 
організаційно-правової форми та форми власності щорічно до 
дати балансу перед складанням річної фінансової звітності. 

Річна інвентаризація є суцільною. При її проведенні 
перевіряють наявність, стан та оцінку всіх видів зобов’язань та 
всіх активів підприємства незалежно від їх місцезнаходження, у 
тому числі предмети, що передані у прокат, оренду або 
перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у 
ремонті, запасі або резерві незалежно від технічного стану. 

При проведенні річної інвентаризації перевірці підлягають 
активи і зобов’язання, які обліковуються на позабалансових 
рахунках, зокрема цінності, що не належать підприємству, але 
тимчасово перебувають у його користуванні, розпорядженні або 
на зберіганні (об’єкти оперативної (операційної) оренди основних 
засобів, матеріальні цінності на відповідальному зберіганні, 
переробці, комісії, монтажі), умовні активи і зобов’язання 
(непередбачені активи та зобов’язання) підприємства (застави, 
гарантії, зобов’язання), бланки документів суворої звітності, інші 
активи.  

Для проведення річної інвентаризації, керівник підприємства 
створює інвентаризаційну комісію, склад якої затверджується 
розпорядчим документом з вказанням дати, на яку проводять 
інвентаризацію, строків її проведення, видів активів і зобов’язань, 
що інвентаризуються. 

Під час проведенні інвентаризації комісія складає: 
- інвентаризаційні описи, в яких фіксується наявність, 

стан і оцінка активів підприємства й активів, що належать іншим 
підприємствам та обліковуються поза балансом, за 
найменуваннями в кількісних одиницях виміру, прийнятих в 
обліку, окремо за місцезнаходженням таких цінностей та особами, 
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відповідальними за їх зберігання, з можливим виділенням за 
субрахунками та номенклатурою.; 

- акти інвентаризації, в яких показують наявність 
грошових документів, бланків документів суворої звітності, 
фінансових інвестицій, готівки, а також повноту відображення 
грошових коштів на рахунках у банку (реєстраційних рахунках), 
дебіторської та кредиторської заборгованостей, зобов’язань, 
коштів цільового фінансування, витрат і доходів майбутніх 
періодів, забезпечень (резервів). 

Складені інвентаризаційні описи передають до бухгалтерії 
для перевірки, таксування, звіряння із даними обліку. Для цього 
складаються звіряльні відомості активів і зобов’язань, в яких 
відображаються розбіжності між даними бухгалтерського обліку і 
даними інвентаризаційних описів  

Оформляються результати інвентаризації протоколом 
інвентаризації, в якому наводяться причини нестач, втрат, 
лишків, а також пропозиції щодо заліку внаслідок пересортиці, 
списання нестач у межах норм природного убутку, а також 
понаднормових нестач і втрат від псування цінностей із 
зазначенням причин та вжитих заходів щодо запобігання таким 
втратам і нестачам.  

Протокол інвентаризаційної комісії затверджується 
керівником підприємства протягом 5 робочих днів після 
завершення інвентаризації. 

На підставі затвердженого протоколу результати 
інвентаризації відображаються у бухгалтерському обліку та 
фінансовій звітності того звітного періоду, в якому закінчена 
інвентаризація. 
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