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Предложена классификация элементов метода банковского бухгал-
терского учета (план счетов бухгалтерского учета для банков, банковская 
отчетность, калькуляция банковских продуктов и услуг, формирование 
ежедневного баланса и др.), а также теоретически обоснован метод приме-
нения счетов валютной позиции банка в качестве специфического для бан-
ковской деятельности элемента метода банковского бухгалтерского учета.  

Вывод: основу теории банковского бухгалтерского учета составляют 
предмет, метод, объекты бухгалтерского учета и ярко выраженная  спе-
цифика  финансово-хозяйственной деятельности банков естественным 
образом обуславливают соответствующую их специфичность, которые 
имеют содержательное специфическое наполнение, присущее деятель-
ности только банков. 

1. Стефанович Л. И. Стратегия развития бухгалтерского учета и отчетности 
в банках в условиях глобализации международных рынков капитала : монография  
/ Л. И. Стефанович. – Минск : БГУ, 2011. – 327 с. 

2. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 № 441-3 [Электрон-
ный ресурс]: принят Палатой представителей 3 октября 2000 г. : одобр. Советом 
Республики 12 октября 2000 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

3. О бухгалтерском учете и отчетности [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 12 июля 2013 г., № 57-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  
 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 
 

РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ  
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАТРАТАХ  

НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 
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This article deals with methodological issues of the development of essence 

and  structure of financial statements concerning costs of production in the 
Republic of Belarus. The comparison of requirements to the indicators of costs 
in accounting and System of national accounts has been done.  

В настоящее время можно отметить, что информация о затратах на 
производство продукции по экономическим элементам не удовлетворяет 
потребностям управления как на микро-, так и на макроуровнях в связи с 
отсутствием взаимосвязанной бухгалтерской и статистической отчетности 
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о затратах производства, что является серьезным препятствием для 
принятия тактических и стратегических управленческих решений на всех 
уровнях управления экономикой. Повышение эффективности и 
действенности управления затратами производства требует разработки 
рациональной системы обмена учетной информацией между всеми 
уровнями управления с прямой и обратной связью, построенной на 
использовании форм внутренней бухгалтерской отчетности. 

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» и 
инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности определяют 
состав бухгалтерской отчетности [1, 4]. Она состоит из бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного 
капитала, отчета о движении денежных средств, примечаний к годовому 
отчету, аудиторского заключения. Таким образом, действующим законо-
дательством, регулирующим бухгалтерский учет, не предусмотрено 
выделение показателей продукции и затрат на ее производство в 
отдельную форму бухгалтерской отчетности. Информация об остатках 
готовой продукции в оценке по фактической производственной себесто-
имости содержится в активе бухгалтерского баланса, о полученной 
выручке от реализации продукции (работ, услуг), фактической себе-
стоимости реализованной продукции и расходах по экономическим 
элементам – в форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

В странах с традиционной рыночной экономикой для наиболее 
полного обоснования суммы конечного финансового результата 
дополнительной формой финансовой отчетности является Отчет о 
себестоимости продукции [3]. Основной целью Отчета о себестоимости 
является наиболее общее отражение порядка формирования показателя 
себестоимости, указанного в Отчете о прибылях и убытках. При этом 
содержание и форма Отчета о себестоимости не регламентированы, и 
каждое предприятие может разрабатывать его самостоятельно в зависи-
мости от сферы деятельности и отраслевой принадлежности. Основным 
требованием к содержанию Отчета о себестоимости в международной 
практике является соблюдение строгой производственной и учетной 
последовательности формирования полной себестоимости по трем стадиям 
кругооборота средств. 

Таким образом, необходимо в системе бухгалтерской отчетности 
отечественных предприятий иметь отдельные формы отчетности о 
затратах на производство по экономическим элементам, добавленной стои-
мости и доходах предприятия, которые должны входить в состав годовой 
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бухгалтерской отчетности и накапливать информацию, отвечающую 
требованиям системы национальных счетов. В условиях применения 
предложенных ранее счетов системного учета и методики аналитического 
учета затрат по экономическим элементам задача получения показателя 
добавленной стоимости как результата деятельности предприятия вполне 
разрешима.  

На основании вышеизложенного мы предлагаем включить в состав 
бухгалтерской отчетности предприятий «Отчет о выпуске, затратах и 
результатах производства продукции (работ, услуг)», состоящий из двух 
разделов: 

I.   Выпуск  продукции.  
II.  Затраты на производство по экономическим элементам. 
В первом разделе отражаются выручка-нетто от реализации продук-

ции, результаты  изменения  остатков  незавершенного  производства, 
готовой и отгруженной, но неоплаченной, продукции. Итог данного 
раздела отчета показывает общий выпуск продукции предприятия в 
основных ценах. 

Во втором разделе отражаются затраты в разрезе статей анали-
тического учета, которые сгруппированы по экономическим элементам: 
потребленные материальные ресурсы, нематериальные сторонние работы 
и услуги, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды; 
амортизация; налоги и сборы на производство. Имея итоговые данные по 
экономическим элементам, появляется реальная возможность определить 
сумму произведенной предприятием добавленной стоимости как 
результата его деятельности. 

Полагаем, что исчисление добавленной стоимости на каждом пред-
приятии даст возможность шире реализовывать аналитический аспект 
этого показателя при оценке деловой активности, доходности предприятия, 
эффективности использования ресурсов, ожидаемого объема добавленной 
стоимости, при принятии управленческих решений путем использования 
различных методов экономического анализа. Кроме того, сплошное 
исчисление добавленной стоимости в качестве показателя отчетности на 
предприятиях станет информационным обеспечением расчетов показа-
телей системы национальных счетов на макроуровне.  

 

1.  Инструкция о порядке составления бухгалтерской отчетности [Электрон-
ный ресурс] : утв. постановление Мин-ва финансов Республики Беларусь от 31.10.2011 
№ 111 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000  / ООО «ЮрСпектр». – Мн., 
2015. 
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добавленной стоимости на одного среднесписочного работника (производительности 
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постановлением Мин-ва экономики и Мин-ва труда и социальной защиты Респ. 
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Мн., 2015. 

3.  Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета / Пер.  
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