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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЛКМ – Ліва кнопка миші 

ПКМ – Права кнопка миші (контекстне меню) 

П(С)БО 21 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 21  

 

ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАПИСАМИ ДОВІДНИКІВ І ДОКУМЕНТІВ 

Додавання – [Insert] або ПКМ → Додати  

Редагування – [F4] або ПКМ → Редагувати  

Копіювання – [Alt] + [Insert] або ПКМ → Скопіювати  

Видалення – [Delete] або ПКМ → Видалити  

 

ДРУК БУДЬ-ЯКОГО ДОКУМЕНТА 

На потрібному документі 

ПКМ → Друк → Друк екземпляра документа 

 

ДРУК СПИСКУ ДОКУМЕНТІВ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ 

ПКМ → Друк → Друк списку з форми 
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1. ДОВІДНИКИ 

 Рахунки обліку валютних операцій  

Підсистема «Облік банківських операцій».  

Налаштування → Параметри системи (див. малюнок 1.1). 

 

Мал. 1.1. Налаштування рахунків обліку валютних операцій 

 Довідник видів валют 

Для вибору довідника оберіть пункт головного меню  

Довідники → Види валют 

Для автоматичного завантаження курсів валют додайте в довідник всі види валют, за якими 

провадиться облік на підприємстві. Довідник «Види валют» заповніть за зразком, зображеним 

на малюнку 1.2. 

  

 Мал. 1.2. Приклад заповнення довідника видів валют 
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  Довідник курсів валют 

Для вибору довідника оберіть пункт головного меню  

Довідники → Курси валют 

Курс по кожній із валют у програму завантажується автоматично згідно з офіційним курсом 

валют НБУ. 

 

Мал. 1.3. Приклад заповненого довідника курсів за видами валют за період 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Курс валют у програму завантажується автоматично за кожен операційний день. Якщо 

курс відсутній – зверніться до розробників програми. 

 

 Довідник банківських рахунків  

Для коректного обліку валютних операцій для кожного виду валюти, що обліковується в 

програмі, в довідник банківських рахунків додайте поточний валютний рахунок та розподільчий 

рахунок в іноземній валюті з рахунком бухгалтерського обліку 314. 

Детальне заповнення довідника банківських рахунків описано в Розділі 1 Інструкції «Облік 

банківських операцій». 
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2. ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ 

 Реалізація товарів за валюту 

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ». 

Для обліку документів на реалізацію ТМЦ за валюту у програмі використовується документ 

«Видаткова накладна». 

Первинні документи → Документи → Видаткова накладна (реалізація) (NK)  

 

Мал. 2.1. Вибір папки документів «Видаткова накладна (реалізація) (NК)» 

Для створення документа оберіть потрібну папку реалізації, натисніть двічі лівою кнопкою 

миші на папці та у відкритому вікні списку документів натисніть [Insert]. Заповніть форму 

документа, як зображено на малюнку 2.2. 

 

Мал. 2.2. Приклад заповнення документа «Реалізація (рослинництво валюта)» 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Відпускна ціна вказується у валюті контракту,  

а облікова ціна залишається в національній валюті. 

Після додавання всіх даних в документ, натисніть «Зберегти». 

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документу, в списку 

накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок або скористайтесь 

комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P]. 

 Надходження валютної виручки на розподільчий рахунок  

Підсистема «Облік банківських операцій». 

Облік надходження валюти від покупця на розподільчий рахунок відображається 

документом «Платіжне доручення вхідне». 

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вхідне (PV) 

Для роботи з вхідними платіжними дорученнями оберіть потрібну папку та відкрийте 

подвійним натисканням ЛКМ. 

 

Мал. 2.3. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Для створення нового платіжного доручення натисніть [Insert] або ПКМ → Додати та 

заповніть відповідні поля, як зображено на малюнку 2.4. 

 

Мал. 2.4. Приклад створення платіжного доручення 
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Під час заповнення платіжного доручення для зручного переходу до наступного поля 

введення використовуйте клавішу [Enter]. Після заповнення всіх полів натисніть «Зберегти». 

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документу, в списку 

накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок або скористайтесь 

комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P]. 

 Надходження валюти на поточний рахунок  

Перерахування валютної виручки з розподільчого рахунку на поточний рахунок 

відображається документом «Платіжне доручення вхідне».  

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вхідне (PV) 

Для роботи з вхідними платіжними дорученнями оберіть потрібну папку та відкрийте 

подвійним натисканням ЛКМ. 

 

Мал. 2.5. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Створення даного документу відображено на малюнку 2.6.  

 

Мал. 2.6. Приклад створення платіжного доручення 
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 Продаж валюти 

Підсистема «Облік банківських операцій». 

Перерахування валюти з поточного рахунку для продажу відображається документом 

«Платіжне доручення вихідне».  

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вихідне (PР) 

Для роботи з вхідними платіжними дорученнями оберіть потрібну папку та відкрийте 

подвійним натисканням ЛКМ. 

Мал. 2.7. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Заповніть документ даними, як зображено на малюнку 2.8. 

 

Мал. 2.8. Приклад створення платіжного доручення 

Надходження коштів в національній валюті від проданої валюти відображається 

документом «Платіжне доручення вхідне». 

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вихідне (PР) 
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Для роботи з вхідними платіжними дорученнями оберіть потрібну папку та відкрийте 

подвійним натисканням ЛКМ. 

 

Мал. 2.9. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Заповнення документу відображено на малюнку 2.10.  

 

Мал. 2.10. Приклад заповнення платіжного доручення 

У документі вкажіть валютний рахунок, з якого перераховувалась валюта для продажу. 
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На вкладці «Розширення» зазначте дані: 

 Курс НБУ на дату перерахування валюти на продаж; 

 Курс НБУ на дату продажу валюти; 

 Курс реалізації – курс, за яким банк конвертує валюту в день продажу; 

 Сума проданої валюти та вид валюти; 

 Комісійна винагорода банку, яка зарахується на витратний рахунок. 

Приклад заповнення вкладки «Розширення» відображено на малюнку 2.11. 

 

Мал. 2.11. Приклад заповнення даних на вкладці «Розширення». 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Якщо виписка банку завантажена з таких банків, як Кредобанк, ОТП Банк, 

ІндустріалБанк, Райффайзен Банк Аваль – то вкладка «Розширення» заповнюється 

автоматично. 

Після заповнення документа, натисніть «Зберегти». 

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документу, в списку 

накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок або скористайтесь 

комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P]. 
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3. ІМПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ 

 Прибуткування ТМЦ за валюту 

Підсистема «Управління торгівлею та ТМЦ». 

Для відображення прибуткування ТМЦ від постачальників в іноземній валюті 

використовується документ «Прибуткування ТМЦ». 

Первинні документи → Документи → Прибуткування ТМЦ (PN) 

 

Мал. 3.1. Папки документів «Прибуткування ТМЦ» (PN) 

Для створення нової накладної у вибраній папці документів натисніть клавішу [Insert] та 

заповніть поля, як це зображено на малюнку 3.2. 

 

Мал. 3.2. Приклад заповнення документа «Прибуткування ТМЦ в іноземній валюті» 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

Ціна прибуткування вказується у валюті контракту. 

 

Після додавання всіх даних в накладну, натисніть «Зберегти». 

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документу, в списку 

накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок або скористайтесь 

комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P]. 

 Покупка валюти 

Підсистема «Облік банківських операцій». 

Перерахування коштів з поточного рахунку для придбання валюти відображається 

документом «Платіжне доручення вихідне».  

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вихідне (PР) 

 

 Мал. 3.3. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Для створення нового документа у вибраній папці документів натисніть клавішу [Insert] та 

заповніть поля, як це зображено на малюнку 3.4. 
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Мал. 3.4. Приклад заповнення платіжного доручення 

Надходження придбаної валюти на банківський рахунок відображається документом 

«Платіжне доручення вхідне». 

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вхідне (PV) 

 

 Мал. 3.5. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Для створення нового документа у вибраній папці документів натисніть клавішу [Insert] та 

заповніть поля, як це зображено на малюнку 3.6. 
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Мал. 3.6. Приклад заповнення платіжного доручення 

На вкладці «Розширення» зазначте дані: 

 Комісійний збір банку за придбання валюти; 

 Курсова різниця – різниця, що виникає між курсом валют НБУ та курсом банку в день 

придбання валюти (якщо курсова різниця від’ємна – потрібно поставити знак «-»). 

Приклад заповнення закладки розширення відображено на малюнку 3.7. 

 

Мал. 3.7. Приклад заповнення вкладки «Розширення». 
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Після заповнення документа, натисніть «Зберегти». 

Для перевірки проводок, що сформувались після збереження документу, в списку 

накладних натисніть на документі ПКМ → Проводки → Пошук проводок або скористайтесь 

комбінацією клавіш на клавіатурі [Ctrl] + [P]. 

 Оплата постачальнику в іноземній валюті  

Оплата іноземному постачальнику у валюті контракту відображається документом 

«Платіжне доручення вихідне». 

Первинні документи → Документи → Платіжне доручення вихідне (PР) 

Для роботи з вхідними платіжними дорученнями оберіть потрібну папку та відкрийте 

подвійним натисканням ЛКМ. 

 

Мал. 3.8. Вхід в папку для створення платіжного доручення 

Для створення нового документа у вибраній папці документів натисніть клавішу [Insert] та 

заповніть поля, як це зображено на малюнку 3.9. 

 

Мал. 3.9. Заповнення платіжного доручення 
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4. ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ 

 Обороти та залишки по рахунках в іноземній валюти  

Підсистема «Зведення бухгалтерського обліку». 

У сумовому обліку в балансі, який формується в програмі, обороти по рахунках 

відображаються в національній валюті. Для перевірки оборотів в іноземній валюті скористайтесь 

пунктом меню Валюта → Обороти та залишки по рахунку → розрахунок (див. малюнок 4.1). 

 

Мал. 4.1. Формування оборотів по рахунку 

Даний режим дозволяє розрахувати, переглянути та вивести на друк початкове сальдо, 

обороти та сальдо на кінець періоду по рахунку в іноземній валюті. 

Для формування звіту вкажіть період відбору інформації, рахунок обліку та код іноземної 

валюти, за якою відображаються обороти. 

 

Мал. 4.2. Вікно для відбору інформації 

 

Мал. 4.3. Приклад розрахованого звіту по рахунку обліку. 
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5. РОЗРАХУНОК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ 

За монетарними статтями балансу в іноземній валюті необхідно розраховувати курсові 

різниці (п. 8 П(С)БО 21). 

 Тобто, якщо першою подією за експортною операцією є відвантаження (або часткове 

відвантаження) – то курсові різниці в частині заборгованості, що утворилася, розраховують 

(п. 8 П(С)БО 21): 

1) на кожну дату балансу; 

2) на дату здійснення господарської операції. 

Причому на дату господарської операції курсові різниці розраховують або в межах суми 

такої операції, або за усією статтею. 

У цій частині питання підприємство самостійно визначає порядок розрахунку курсових 

різниць на дату господарської операції та закріплює його в обліковій політиці. 

Для розрахунку курсової різниці на дату балансу скористайтесь пунктом меню  

Валюта → Курсові різниці → Розрахунок курсових різниць (див. малюнок 5.1). 

 

 Мал. 5.1. Пункт – меню розрахунку курсових різниць. 

Вкажіть період розрахунку (див. малюнок 5.2). 

 

Мал. 5.2. 

Після натискання кнопки «ОК» програма нарахує курсові різниці на всі монетарні рахунки 

на дату балансу та сформує відповідні проводки. Результат розрахунку відображено на 

малюнку 5.3. 

Мал. 5.3. Приклад результату автоматичного розрахунку курсових різниць 

https://i.factor.ua/ukr/law-28/section-147/article-1010
https://i.factor.ua/ukr/law-28/section-147/article-1010
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Щоб перенести після перевірки всі проводки в баланс, у поточному вікні скористайтесь 

пунктом меню ПКМ → Перенести проводки до загального списку (див. малюнок 5.4). 

 

Мал. 5.4. 

Для перевірки переліку проводок, які були сформовані в програмі за курсовими різницями, 

скористайтесь пунктом меню  

Первинні документи → Відбір проводок → За курсовими різницями (див. малюнок 5.5). 

 

Мал. 5.5. Відбір проводок за період 

 


