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ВСТУП
В програмних продуктах MASTER 
реалізовано формування аналітичної, 
фінансової та фіскальної звітності згідно 
чинного законодавства. В даній книзі 
розглянуто порядок формування звітів і 
декларацій, а також описана процедура 
підготовки зведеної бухгалтерської 
звітності. При зведеній бухгалтерській 
звітності для формування документів 
вказується не один об’єкт обліку, а 
декілька. Сформовані документи 
звітності можна роздрукувати, 
експортувати в PDF-файл або Excel-файл.
Також у книзі описана процедура 
вивантаження звітів у XML-файл. XML-
файл призначений для завантаження 
в систему подачі звітності – його 
використовують всі системи для подачі 
звітності.
Звертаємо увагу, що порядок роботи 
зі звітністю, екранні форми та 
налаштування описані для програмного 
продукту MASTER версії 2018!
Перед початком роботи з даною книгою 
рекомендуємо ознайомитися з книжкою 
«Інтерфейс програмних продуктів 
MASTER», в якій детально описано 
інтерфейс програмного продукту, його 
кнопки та технології їх використання.
Крім того, користувач завжди може 
отримати додаткову інформацію за 
допомогою кнопки F1, яка відкриває 
вікно з робочими інструкціями. Інструкції 
завжди відображаються стосовно тієї 
ділянки обліку та пункту меню, з якими 
користувач працює в даний момент.
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Аналітична звітність, яка реалізована в програмних продуктах MASTER, присутня в 
кожному окремому модулі. Ця звітність формується по рахункам, по яким ведеться 
облік операцій даного модуля. Також у модулях присутні додаткові аналітичні звіти, які 
бухгалтер використовує для проведення аналізу. Ці аналітичні звіти є специфічними, 
притаманними лише для кожного конкретного модуля, та знаходяться в розділі 
Звіти даного модуля. 

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

Звіт Оборотно-сальдова відомість використовується для комплексного контролю й аналізу сальдо й 
оборотів по рахунках. Оборотно-сальдову відомість по синтетичних рахунках використовують для формування 
бухгалтерського балансу.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Оборотно-сальдова відомість, 
який розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 1).

ОСНОВНІ АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

Оборотно-сальдова відомість 

Мал. 1

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації (Мал. 2):

• Період для оборотно-сальдової відомості;
• Рахунки обліку залишків та оборотів;
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Мал. 3

Мал. 2

Якщо в полі Рахунки не вказувати конкретні балансові рахунки, то сформується звіт по всіх 
рахунках, по яких присутні сальдо й обороти за період

• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам;
• Профіль розрахунків;
• Підрозділи.

У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 3).



Формування звітності в програмних продуктах MASTERАналітичні звіти

6
Повернутися до змісту

Мал. 4

У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 4).

Мал. 5
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Мал. 6

Також є вкладки Обороти, Форма, Спеціальні, але параметри цих вкладок використовуються не часто, та 
кожний користувач може налаштовували їх під особисту роботу.

У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 5). 

Мал. 7
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Мал. 8

Мал. 9

Аналіз рахунку

Звіт Аналіз рахунку містить в собі комплексну інформацію, необхідну для аналізу даних по бухгалтерському 
рахунку.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Аналіз рахунку, який 
розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 8).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:

Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).
Сформований звіт відображається у вкладці Оборотно-сальдова відомість і має вигляд в залежності від 

того, які параметри й аналітики були вказані (Мал. 6).
Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 7).
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У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 9). 
Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати 

(Ctrl+Enter).
Сформований звіт має вигляд, показаний на Мал. 10.

• Період для звіту;
• Рахунки обліку залишків і оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;
• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам.

Мал. 10

Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 11).

Мал. 11

Картка рахунку

Звіт Картка рахунку відображає повну деталізацію даних по рахунку в розрізі документів. По даній формі 
можна дослідити динаміку зміни сальдо.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Картка рахунку, який 
розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 12).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:
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Мал. 13

Мал. 12

У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 13).

• Період для звіту;
• Рахунки обліку залишків і оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;
• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Профіль;
• Підрозділи.
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У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 14).

Мал. 14

У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 15). 

Мал. 15

Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати 
(Ctrl+Enter).

Сформований звіт відображається у вкладці Картка рахунку та має вигляд, показаний на Мал. 16.
Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 17).
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Мал. 16

Мал. 17

Шахова відомість

Звіт Шахова відомість дозволяє проаналізувати обороти по рахунках у вигляді «шахматки». Шахова 
відомість відображає інформацію по дебету чи кредиту рахунку.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Шахова відомість, який 
розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 18).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 

Мал. 18
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Мал. 19

У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:
• Період для звіту;
• Рахунки обліку залишків та оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;

Мал. 20
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У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 21). 

Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).
Сформований звіт відображається у вкладці Шахова відомість і має вигляд, показаний на (Мал. 22).

У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 20).

У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 19).

• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам.

Мал. 21

Мал. 22

Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 23).

Мал. 23
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Журнал-ордер

Звіт Журнал-ордер містить у собі комплексну інформацію з оборотно-сальдової відомості та двох 
шахматних відомостей, які показують обороти по дебету та кредиту.

Мал. 24

Мал. 25
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Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Журнали-ордери, який 
розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 24).

Мал. 26

Мал. 27
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Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:

• Період для звітів;
• Рахунки обліку залишків та оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;
• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам.

У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 25).

У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 26).
У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 27). 

Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).
Сформований звіт відображається у вкладці Журнал-ордер і має вигляд, показаний на Мал. 28.

Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 29).

Мал. 28

Мал. 29

Оборотно-сальдова відомість по аналітиках

Звіт Оборотно-сальдова відомість по аналітиках призначений для відображення аналітичного обліку в 
бухгалтерському обліку.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Оборотно-сальдова відомість 
по аналітиках, який розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 30).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:

• Період для звітів;
• Рахунки обліку залишків та оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;
• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам.
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У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 31).

Мал. 30

Мал. 31

У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 32).
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Мал. 32

У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 33). 

Мал. 33
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Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).
Сформований звіт відображається у вкладці Оборотно-сальдова відомість по аналітиках і має вигляд, 

показаний на Мал. 34.

Мал. 34

Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 35).

Мал. 35

Картка аналітики

Звіт Картка аналітики призначений для відображення аналітичного обліку в бухгалтерському обліку.
Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Картка аналітики, який 

розташований у розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 36).
Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації:

• Період для звіту;
• Рахунки обліку залишків та оборотів, по яких будуть відображені дані в звіті;
• Тип періоду для групування оборотів. Ознака За весь період формує аналітику без групування по періоду;
• Розгорнути до документів – ознака для відображення розшифровки руху по документам.
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Мал. 36

У вкладці Показники вказуються регістри обліку (бухгалтерський облік, матеріальний облік, облік основних 
засобів), режими відображення сум бухгалтерського обліку, матеріального обліку, обліку ОЗ (Мал. 37).

Мал. 37

У вкладці Рахунки вказуються налаштування для відображення рахунків (Мал. 38).
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Мал. 38

У вкладці Аналітики вказуються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 39). 

Мал. 39

Мал. 39

Після внесення необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати 
(Ctrl+Enter).

Сформований звіт відображається у вкладці Картка аналітики та має вигляд, показаний на Мал. 40.
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Мал. 40

Для отримання звіту в форматі Excel необхідно перейти на вкладку Звіт (Мал. 41).

Мал. 41

Сальдо по рахунках 

Для того, щоб сформувати звіт Сальдо по рахунках, необхідно скористатися відповідним пунктом меню, 
який розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 42).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації (Мал. 43):

• Список об’єктів;
• Рік-місяць, по яким виконується облік;
• Список рахунків.



Формування звітності в програмних продуктах MASTERАналітичні звіти

24
Повернутися до змісту

Мал. 42

Мал. 43

Мал. 44

Після внесення значень параметрів натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка знаходиться на панелі 
інструментів. У вкладці Сальдо за рахунками на початок періодів з’явиться сформований звіт (Мал. 44).

Зведені проводки

Мал. 45
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Звіт Зведені проводки використовуються для зведення всіх проводок за визначений період і для групування.
Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Зведені проводки, який 

розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 45).

Мал. 46

Головна книга

Головна книга – це основний зведений реєстр бухгалтерського обліку, в якому відображаються дані за 
звітний рік по всім рахункам бухгалтерського обліку, що використовуються підприємством. Дані головної 
книги використовуються при складанні бухгалтерської звітності.

Для того, щоб сформувати головну книгу, необхідно скористатися пунктом меню Головна книга, який 
розташовано в розділі Стандартні модуля Звіти (Мал. 47).

Область відображення даних, яка заявиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
У вкладці Параметри задаються фільтри та режими для формування аналітичної інформації. Після внесення 

необхідних параметрів для формування звіту слід натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).
У вкладці Журнал господарський операцій. Зведені проводки відображається перелік зведених проводок, 

які відповідають встановленим параметрам (Мал. 46).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками (Мал. 48). 
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Мал. 47

У вкладці Параметри вказується період, за який необхідно сформувати головну книгу. Якщо встановити 
ознаку По субрахунках, будуть сформовані звіти по субрахунках бухгалтерських рахунків, які використовує 
підприємство. 

Для автоматичного формування головної книги за вказаний період на підставі введених операцій (проводок 
по рахунках бухгалтерського обліку) необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter).

У вкладці Сальдо по кожному бухгалтерському рахунку відображається інформація про сальдо на початок 
місяця (дебетове, кредитове), суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо на кінець місяця (дебетове, 
кредитове).

У вкладці Обороти відображається інформація про суми оборотів за місяць по кореспонденції бухгалтерських 
рахунків.

Для друку головної книги необхідно скористатися кнопкою Друк (F5) і вибрати потрібну друковану форму 
(Мал. 49).

Мал. 48
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ДОДАТКОВІ АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

Звіт Грошові кошти в касі використовується для аналізу динаміки грошових коштів у касі організації.

Мал. 49

Мал. 50

Мал. 51
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Для формування даного звіту необхідно скористатися пунктом меню Грошові кошти в касі, який розташовано 
в розділі Звціти модуля Банк і каса (Мал. 50).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками.
У вкладці Параметри вказується період, по якому буде сформовано звіт.
У вкладці Динаміка по касі відображається динаміка грошових кошів по періодах у вигляді діаграми 

(Мал. 51).

Мал. 52

У вкладці В касі – суми коштів на початок і кінець дня на рахунках (Мал. 52).
Щоб сформувати графік, необхідно у вкладці Параметри вказати потрібний період і натиснути кнопку 

Сформувати (Ctrl+Enter), яка знаходиться на панелі інструментів.
У вкладці Динаміка по касі з’явиться діаграма динаміки грошових кошів по вказаному періоду, а у вкладці 

В касі будуть показані суми коштів на початок і кінець дня на рахунках.
По сформованим звітам можна отримати оборотно-сальдову відомість. Для цього необхідно перейти у 

вкладку В касі, вибрати потрібний касовий рахунок і подвійним кліком миші розгорнути сформований звіт до 
оборотно-сальдової відомості (Мал. 53).

Мал. 53

Залишки на початок місяця по касі

Звіт Залишки на початок місяця використовується для відображення аналітичного обліку в бухгалтерському 
обліку.

Для формування даного звіту необхідно скористатися пунктом меню Залишки на початок місяця, який 
розташований у розділі Звіти модуля Банк і каса (Мал. 54).

При формуванні звіту необхідно вказати параметри, умови та ступінь деталізації форми (об’єкт, період, 
список рахунків) (Мал. 55) і натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка знаходиться на панелі інструментів.

Буде сформовано сальдо за рахунками на початок періодів (Мал. 56).
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Мал. 54

Мал. 55

Мал. 56

Товарний звіт

Для того, щоб сформувати товарний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Товарний звіт, який 
розташовано в розділі Звіти модуля Продажі (Мал. 57).

Мал. 57

В екранній формі вказуються потрібні параметри (Мал. 58):
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• Період формування звіту;
• Тип процесу;
• Організація.

Відкриється реєстр документів із переліком товарних звітів.
Для того, щоб сформувати новий звіт, необхідно перейти у вкладку Реєстр документів, натиснути кнопку 

Додати (F7) та вказати наступні параметри (Мал. 59):
• Тип процесу;
• Номер документу;

Відкриється реєстр документів із переліком товарних звітів.
Для того, щоб сформувати новий звіт, необхідно перейти у вкладку Реєстр документів, натиснути кнопку 

Додати (F7) та вказати наступні параметри (Мал. 59):
• Тип процесу;
• Номер документу;
• Дата створення документу;
• Підрозділ і матеріально-відповідальна особа.

Мал. 58

Після збереження внесених даних з’явиться запит, в якому необхідно вибрати режим формування рядків 
документу (Мал. 61).
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Мал. 59

Після вибору режиму Сформувати документи формуються автоматично. 
При виборі режиму Ввести вручну вказуються наступні параметри (Мал. 61):

• Тип рядка;
• Сума;
• Одержувач;
• Підстава.

Мал. 60

Мал. 61

Сформований товарний звіт буде відображатися у вкладці Реєстр документів. Товарний звіт  
(Мал. 62).
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Мал. 62

Для того, щоб сформувати проводки по даному звіту, необхідно у вкладці Реєстр документів. Товарний звіт 
вибрати потрібний звіт, натиснути на кнопку Розрахунок (F2) і вибрати дію Сформувати проводки по документу 
(Мал. 63).

Мал. 63

Аналіз заборгованості перед покупцями та замовниками

Для аналізу динаміки взаєморозрахунків з контрагентами використовується графік дебіторської та 
кредиторської заборгованості.

Для того, щоб відобразити Аналіз заборгованості із покупцями та замовниками, необхідно 
скористатися пунктом меню Аналіз заборгованості, який розташовано в розділі Звіти модуля Продажі 
(Мал. 64).

Мал. 64

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вкладок.
У вкладці Продажі. Кредиторська і дебіторська заборгованість відображаються графік заборгованості по 

періодах (Мал. 65). Потрібний період вказується у вкладці Параметри.
У вкладці Продажі. Дебітори відображається перелік контрагентів по дебіторській заборгованості та 

сума боргу (Мал. 66).
У вкладці Продажі. Кредитори – перелік контрагентів по кредиторській заборгованості та сума боргу.
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Для формування графіку заборгованості у вкладці Параметри необхідно вказати потрібний період і 
натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка знаходиться на панелі інструментів.

Графік заборгововності буде сформовано автоматично, а у вкладках Продажі. Дебітори та Продажі. 
Кредитори з’явиться перелік контрагентів.

Зробивши подвійний клік по контрагенту, можна отримати оборотно-сальдову відомість (Мал. 67).

Мал. 65

Мал. 66

Мал. 67
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Залишки ТМЦ по місяцях

Звіт Залишки ТМЦ по місяцях є формою аналізу та контролю даних бухгалтерського обліку ТМЦ. 
Звіт Залишки ТМЦ по місяцях є формою аналізу та контролю даних бухгалтерського обліку ТМЦ. 
Звіт формується після закриття звітного місяця на початок наступного облікового місяця в розрізі 

балансових рахунків, субрахунків, підрозділів.
Для формування даного звіту необхідно скористатися пунктом меню Залишки ТМЦ по місяцях, який 

розташований у розділі Звіти модуля Склад (Мал. 68).

Мал. 69

Мал. 68

З’явиться екранна форма, в якій у вкладці Параметри потрібно вказати необхідні параметри для формування 
аналітичного звіту (Мал. 69):

• Об’єкти;
• Рік-місяць, по яким формується звіт;
• Рахунки.

Після заповнення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка 
розташована на панелі інструментів. 

У вкладці Залишки з’явиться сформований аналітичний звіт (Мал. 70).

Мал. 70
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Оборотна відомість по дорогоцінних металах

Оборотна відомість по дорогоцінних металах містить у собі комплексну інформацію про обороти та 
залишки дорогоцінних металів. Крім того, що можливість вказувати інформацію про присутність дорогоцінних 
металів є в картці обліку ОЗ, вона присутня й для ТМЦ.

Для того, щоб сформувати даний документ, необхідно скористатися пунктом меню Оборотна відомість по 
дорогоцінних металах, який розташовано в розділі Звіти модуля Склад (Мал. 71). Також сформувати документ 
можна й через аналогічний пункт меню, який знаходиться в розділі Звіти модуля ОЗ та НМА.

Мал. 71

З’явиться екранна форма, в якій у вкладці Параметри необхідно вказати потрібні параметри фільтрів і 
режимів для формування аналітичного звіту (Мал. 72):

• Період;
• Організації;
• Рахунки;
• Підрозділ.

Мал. 72

Після заповнення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка 
розташована на панелі інструментів. 

Після заповнення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter), яка 
розташована на панелі інструментів. 

Буде сформовано звіт у розрізі рахунку обліку, підрозділу, об'єкту й оборотів по кожному виду дорогоцінного 
металу, який з’явиться у вкладці Оборотна відомість по дорогоцінних металах.
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Мал. 73

З’явиться екранна форма, в якій у вкладці Параметри необхідно вказати потрібні параметри фільтрів і 
режимів для формування аналітичного звіту (Мал. 74):

• Об’єкти;
• Рік-місяць, по якому ведеться облік;

Мал. 74

Мал. 75

Залишки ОЗ по місяцях

Звіт Залишки ОЗ по місяцях є формою аналізу та контролю даних бухгалтерського обліку ОЗ. Звіт 
формується після закриття звітного місяця на початок наступного облікового місяця в розрізі балансових 
рахунків, субрахунків, підрозділів.

Для того, щоб сформувати даний звіт, необхідно скористатися пунктом меню Залишки ОЗ по місяцях, який 
знаходиться в розділі Звіти модуля ОЗ та НМА (Мал. 73).
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Після заповнення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter) яка 
знаходиться на панелі інструментів. Буде сформовано звіт, який з’явиться у вкладці Залишки (Мал. 75).

Звіт по нарахуванню амортизації (зносу)

Звіт по нарахуванню амортизації (зносу) використовується для аналізу та контролю сум амортизаційних 
нарахувань основних засобів.

Для формування даного звіту необхідно скористатися пунктом меню Звіт по нарахуванню амортизації 
(зносу), який розташований у розділі Звіти модуля ОЗ та НМА (Мал. 76).

Мал. 76

У вкладці Параметри вказуються містять фільтри та режими для формування аналітичної інформації 
(Мал. 77):

• Період розрахунків;
• Рахунки розрахунків;
• Тип періоду для групування оборотів.

Ознака Розгорнути до документів потрібна для відображення розшифровки руху по документам.

Мал. 77

Мал. 78

• Рахунки;
• Підрозділи.
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У вкладці Аналітики відображаються додаткові атрибути, в розрізі яких ведеться облік (Мал. 78).

Мал. 79

Після внесення необхідних параметрів необхідно натиснути кнопку Сформувати (Ctrl+Enter). У вкладці Звіт 
по нарахуванню амортизації з’явиться сформований звіт (Мал. 79).

Мал. 80
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ШВИДКИЙ ПЕРЕХІД НА ІНШІ ЗВІТИ ТА ДОКУМЕНТИ

У вкладці Звіт сформована оборотно-сальдова відомість відображається у вигляді Excel-таблиці 
(Мал. 80).

Після формування звітів на панелі інструментів з’являються додаткові кнопки, за допомогою яких можна 
швидко перейти на інші звіти та безпосередньо в документи. Приклад таких кнопок показано на (Мал. 81):

• До картки договору – перехід на договір;
• До картки контрагента – перехід на контрагента, який розміщено в Довіднику організацій;
• Картка – перехід у картку рахунку в розрізі конкретних документів.
• Документ – перехід в реєстр документів до конкретного документу;
• Проводки – перехід до переліку проводок у журналі господарських операцій;
• Сальдо – перехід на сальдо на початок періоду;
• Аналіз рахунку – перехід на рахунок.

Мал. 81
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Фінансова звітність – це сукупність документів про фінансовий стан об’єкта 
функціонування на звітну дату, фінансовий результат його діяльності та рух 
грошових коштів за звітний період відповідно до вимог, встановлених діючим 
законодавством.

Мал. 82

Мал. 83
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Мал. 84

Мал. 85
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У вкладці Результати розрахунків відображається перелік уже розрахованих форм фінансової звітності з 
вказаним періодом (Мал. 84).

У вкладці Візуалізація відображається заповнена форма фінансової звітності (Мал. 85).

Для формування фінансової звітності використовуються наступні документи:
• Баланс підприємства (форма-1). Також використовуються Форма 1-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого 

підприємства та Форма 1-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.
• Звіт про фінансові результати (форма-2);
• Звіт про рух грошових коштів (форма-3);
• Звіт про власний капітал (форма-4);
• Примітки до фінансової звітності (форма-5).

Для роботи з даними формами фінансової звітності необхідно скористатися пунктом меню Фінансова 
звітність, який розташований у розділі Регламентні модуля Звіти (Мал. 82).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 
Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками. 

У вкладці Типи розрахунків відображається інформація про види форм фінансової звітності  
(Мал. 83).

Для того, щоб сформувати потрібний звіт, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати потрібну форму 
звіту, потім активувати вкладку Результати розрахунків і натиснути кнопку Додати (F7), яка знаходиться на 
панелі інструментів. 

З’явиться екранна форма, в якій вказуються необхідні параметри. 
За потреби можна подивитися розшифровку того чи іншого показника в сформованому звіті.
Після формування звіту його можна роздрукувати або вивантажити у XML-файл. Для друку необхідно вибрати 

необхідний звіт і у вкладці Візуалізація натиснути на пункт меню Файл і вибрати потрібний режим друку (Мал. 86).

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗВІТІВ І РОБОТИ З НИМИ

Мал. 86

Мал. 87
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Для вивантаження звіту в XML-файл необхідно натиснути кнопку Розрахунок (F2) й обрати відповідну дію 
(Мал. 87).

За потреби внесення коригувань до вхідних даних, сформований звіт можна переформувати, тобто 
показники звіту перераховуються згідно оновлених даних.

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

Баланс підприємства – це одна з основних форм фінансової звітності, яка в розділах активу та пасиву 
відображає фінансовий стан підприємства. Форма Баланс підприємства містить інформацію про залишки 
на початок і на кінець звітного періоду по всіх бухгалтерських рахунках, які використовує підприємство.

Щоб створити Форму-1.Баланс підприємства, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати відповідний 
тип (Форма-1. Баланс підприємства), перейти у вкладку Результати розрахунків і натиснути на кнопку 
Додати (F7).

З’явиться екранна форма, в якій необхідно вказати параметри Значення аналітичних ознак (Мал. 88):
• Об’єкт – підприємство, по якому формується б аланс;
• Звітний рік і квартал – період формування балансу.

Мал. 88

Мал. 89

Номер версії балансу буде вказано автоматично (в одному звітному періоді може бути створено декілька 
версій Форми-1 Баланс підприємства). Після збереження внесених значень, буде проведено розрахунок. 
Можлива ситуація, коли для формування форми балансу підприємства необхідна актуалізація залишків на 
кінець звітного періоду (Мал. 89).



Формування звітності в програмних продуктах MASTERФінансова звітність

44
Повернутися до змісту

Мал. 90

Мал. 91
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Після закінчення процедури формування звіту на екрані з’явиться протокол, у якому можуть бути 
повідомлення з попередженнями про помилки (наприклад, при зверненні на розрахунки за попередній 
квартал, по якому не було сформовано звітів) (Мал. 90). При невдалій спробі отримання значення того чи 
іншого показника при формуванні звіту використовуються значення за замовчуванням.

Після закриття протоколу у вкладці Візуалізація з’явиться сформований звіт (Мал. 91).
Для розшифровки того чи іншого показника сформованого звіту необхідно перейти у вкладку Візуалізація, 

встановити курсор миші на потрібний показник (наприклад, 150 – первісна вартість) і подвійним кліком 
викликати розшифоровку (Мал. 91). Відкриється розшифровка показника (Мал. 92). 

При подвійному кліці на вибраному в розшифровці Показника сальдо відкриється оборотно-сальдова відомість.

Мал. 92

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Звіт про фінансові результати – це форма фінансової звітності, яка відображає дані про доходи, витрати 
та фінансові результати (прибуток, збиток) від діяльності підприємства за звітний період із наростаючим 
підсумком з початку року до звітної дати.

Щоб сформувати Форму-2. Звіт про фінансові результати, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати 
відповідний тип (Форма-2. Звіт про фінансові результати), перейти у вкладку Результати розрахунків і 
натиснути на кнопку Додати (F7).

Всі інші дії по формуванню звіту аналогічні діям створення Форми-1. Баланс підприємства.

Звіт про рух грошових коштів – це форма фінансової звітності, яка містить інформацію про грошові потоки 
підприємства за звітний період їх надходження та вибуття протягом звітного періоду в результаті фінансової 
діяльності підприємства.

Щоб сформувати Форму-3. Звіт про рух грошових коштів, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати 
відповідний тип (Форма-3. Звіт про рух грошових коштів), перейти у вкладку Результати розрахунків і натиснути 
на кнопку Додати (F7).

Всі інші дії по формуванню звіту – аналогічні діям створення Форми-1. Баланс підприємства.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Звіт про власний капітал – це форма фінансової звітності, яка відображає інформацію про зміни в складі 
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду фінансової діяльності підприємства.

Щоб сформувати Форму-4. Звіт про власний капітал, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати 
відповідний тип (Форма-4. Звіт про власний капітал), перейти у вкладку Результати розрахунків і натиснути на 
кнопку Додати (F7).

Всі інші дії по формуванню звіту – аналогічні діям створення Форми-1. Баланс підприємства.

Примітки до фінансової звітності – це форма фінансової звітності, яка містить показники та пояснення, 
які забезпечують деталізацію й обґрунтованість статей фінансової звітності підприємства. Інформація в 
примітках до фінансової звітності має вигляд таблиці з розшифруванням змісту або зміни залишків тих чи 
інших показників перших двох форм фінансової звітності – балансу та звіту про фінансові результати.

Щоб сформувати Форму-5. Примітки до фінансової звітності, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати 
відповідний тип (Форма-5. Примітки до фінансової звітності), перейти у вкладку Результати розрахунків і 
натиснути на кнопку Додати (F7).

Всі інші дії по формуванню звіту – аналогічні діям створення Форми-1. Баланс підприємства.
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ФІСКАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ

Фіскальна звітність – це сукупність документів, наданих платником податків за 
встановленими формами в податкові органи в обов’язковому порядку на підставі вимог 
діючого законодавства. Дані документи містять інформацію про стан зобов’язань 
юридичної особи або індивідуального підприємця перед державою за розрахунками та 
сплатою податків, внесків і зборів.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Податкова декларація з податку на додану вартість – це основна форма податкової звітності для платників 
ПДВ. Декларація формується автоматично на основі даних із реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Для формування податкової декларації з податку на додану вартість необхідно скористатися пунктом 
меню Звітність по ПДВ, який розташовано в розділі ПДВ модуля Звіти (Мал. 93). 

Мал. 93

Мал. 94

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками.
У вкладці Типи розрахунків відображається інформація про види форм податкової звітності з ПДВ (Мал. 94).
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У вкладці Результати розрахунків відображається перелік уже розрахованих форм звітності з ПДВ із 
вказаним періодом (Мал. 95).

Мал. 95

У вкладці Візуалізація відображається заповнена форма звітності з ПДВ (Мал. 96).

Мал. 96

Для того, щоб сформувати потрібну декларацію з ПДВ, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати 
Декларація з ПДВ, потім активувати вкладку Результати розрахунків і натиснути кнопку Додати (F7), яка 
знаходиться на панелі інструментів. З’явиться екранна форма Значення аналітичних ознак, в якій вказуються 
необхідні параметри (Мал. 97): 

• Об’єкт (підприємство, по якому формується Податкова декларація з ПДВ); 
• Період формування (рік, місяць). 

Номер версії буде вказано автоматично (в одному звітному періоді може бути створено декілька версій 
Податкової декларації з ПДВ). 

Після збереження внесених значень буде проведено розрахунок.
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Після закінчення процедури формування декларації на екрані з’явиться протокол, в якому можуть бути 
повідомлення з попередженнями про помилки (наприклад, при зверненні до даних за попередній квартал, по 
якому не було сформовано звітів) (Мал. 98). При невдалій спробі отримання значення того чи іншого показника 
при формуванні декларації використовуються значення за замовчуванням.

Мал. 97

Мал. 98

Після закриття протоколу у вкладці Візуалізація з’явиться сформована декларація з додатками. Перехід 
до перегляду додатків виконується при натисканні на відповідні вкладки (Д1, Д2, Д3 тощо), які розміщені під 
сформованою декларацією (Мал. 96).

За потреби внесення коригувань до вхідних даних сформований звіт можна переформувати, тобто 
показники звіту перераховуються згідно оновлених даних.

Податкову декларацію з податку на додану вартість можна вивантажити в XML. Для цього, знаходячись на 
потрібному звіті у вкладці Результати розрахунків, необхідно натиснути кнопку Розрахунок (F2) і вибрати дію 
Вивантажити в XML (Мал. 99).



Формування звітності в програмних продуктах MASTERФіскальна звітність

50
Повернутися до змісту

Мал. 99

Після вибору додатків, які будуть вивантажені в XML, вказується папка на комп’ютері, в яку буде вивантажено 
сформовані XML-файли, а також вибираються додатки, які необхідно вивантажити в XML-файл (Мал. 100).

Мал. 101

Мал. 100

По закінченню вивантаження на екрані з’явиться відповідне повідомлення (Мал. 101)

Після формування декларації її можна експортувати в PDF-файл або в Excel-файл за допомогою відповідних 
кнопок, які знаходяться на панелі інструментів.
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ЗВІТНІСТЬ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Основною формою звітності з податку на прибуток є Декларація з податку на прибуток підприємств.
Для формування даної декларації необхідно скористатися пунктом меню Звітність по прибутку, який 

розташовано в розділі Регламентні модуля Звіти (Мал. 103).

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має кілька вікон із відповідними вкладками.
У вкладці Типи розрахунків відображається інформація про види форм звітності з податку на прибуток (Мал. 104).

Мал. 102

Мал. 103

Мал. 104

Також декларацію можна роздрукувати. Для друку звіту необхідно вибрати необхідний звіт й у вкладці 
Візуалізація натиснути на пункт меню Файл і вибрати потрібний режим друку (Мал. 102). 

У вкладці Результати розрахунків відображається перелік уже розрахованих форм звітності з вказаним 
періодом (Мал. 105).
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Мал. 105

У вкладці Візуалізація відображається заповнена форма звітності з податку на прибуток (Мал. 106).

Мал. 106

Для того, щоб сформувати потрібний звіт, необхідно у вкладці Типи розрахунків вибрати потрібну форму 
звіту, потім активувати вкладку Результати розрахунків і натиснути кнопку Додати (F7), яка знаходиться на 
панелі інструментів. З’явиться екранна форма Значення аналітичних ознак, у якій вказуються необхідні 
параметри (Мал. 107):
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• Об’єкт - підприємство, по якому формується баланс;
• Період формування декларації (рік, квартал);
• Версія - в одному звітному періоді може бути створено декілька версій Декларації з податку на прибуток 

підприємств. 
Після збереження внесених значень, буде проведено розрахунок.

Мал. 107

Після закінчення процедури формування декларації на екрані з’явиться протокол, у якому можуть бути 
повідомлення з попередженнями про помилки (наприклад, при зверненні до даних за попередній квартал, 
по якому не було сформовано звітів) (Мал. 108). При невдалій спробі отримання значення того чи іншого 
показника при формуванні декларації використовуються значення за замовчуванням.

Мал. 108
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Після закриття протоколу у вкладці Візуалізація з’явиться сформована декларація (Мал. 106).
Форми звітності з податку на прибуток можна вивантажити в XML. Для цього, знаходячись на потрібному 

звіті у вкладці Результати розрахунків, необхідно натиснути кнопку Розрахунок (F2) і вибрати дію Вивантажити 
в XML (Мал. 109).

Мал. 109

Після вибору додатків, які будуть вивантажені в XML, необхідно вказати папку на комп’ютері, в яку буде 
вивантажено сформований XML-файл (Мал. 110).

Мал. 110

Мал. 111
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Після формування декларації її можна експортувати в PDF-файл або в Excel-файл за допомогою відповідних 
кнопок, які знаходяться на панелі інструментів.

Також декларацію можна роздрукувати. Для друку звіту необхідно вибрати необхідний звіт й у вкладці 
Візуалізація натиснути на пункт меню Файл і вибрати потрібний режим друку (Мал. 111).

ЗВІТНІСТЬ З ПРАЦІ 1ПВ

Мал. 112

Мал. 113

В екранній формі, яка з’явиться, необхідно вибрати форму, по якій буде формуватися звіт (Мал. 113). 
Звіт 1ПВ має декілька форм (наприклад, місячна, квартальна тощо), порядок формування даних звітів 
однаковий.

Для формування Звіту з праці 1ПВ необхідно скористатися відповідним пунктом меню, який розташовано 
в розділі Звітність модуля Зарплата (Мал. 112). 
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Мал. 114

Область відображення даних, яка з’явиться на екрані, має два вікна з відповідними вкладками. У вкладці 
Розраховані форми знаходяться звіти з праці 1ПВ, які сформовані за певний період.

У вкладці Розрахункові показники знаходиться перелік показників, які відносяться до розрахованого звіту 1ПВ.
Для формування нового звіту 1ПВ необхідно, знаходячись у вкладці Розраховані форми, натиснути на 

кнопку Додати (F7), яка знаходиться на панелі інструментів.
В екранній формі вказуються наступні параметри (Мал. 114):

• Період, по якому формується звіт (рік, місяць);
• Підрозділ;
• Номер варіанта звіту.

За необхідності вказується Ознака консолідації й Об’єкт, якого вона стосується.
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Мал. 115

Після додавання внесених значень не екрані з’явиться запит, в якому вказуються режими розрахунку (Мал. 115):

Після вибору режиму розрахунку сформований звіт з’явиться у вкладці Розраховані форми (Мал. 116), а 
показники по цьому звіту – у вкладці Розраховані показники.

Мал. 116

Для вивантаження звіту 1ПВ у XML-файл необхідно перейти на розраховану форму звіту 1ПВ, натиснути на 
кнопку Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів, вибрати дію Вивантажити розраховану форму 
в XML-файл (Мал. 117) і вказати місце збереження XML-файлу.

Мал. 117
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ЗВІТ ПО ЄДИНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ВНЕСКУ

Для формування звіту по ЄСВ необхідно скористатися пунктом меню Звіт по ЄСВ, який розташовано в 
розділі Звітність модуля Зарплата (Мал. 118) та вказати місце, де буде зберігатися звіт.

Мал. 118

Мал. 119
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В екранній формі, яка з’явилась, необхідно вказати рік і місяць, за якими буде сформовано звіт, і вказати 
мову. В наступній екранній формі вказуються параметри, по яких буде сформовано звіт (Мал. 119): 

• Підрозділ;
• Бригада; 
• Табельний номер.

Якщо не вказувати ніякі значення, звіт буде сформовано по підприємству.

Мал. 120

На екрані з’явиться запит на формування Таблиці 5 по прийнятих і звільнених працівниках, а також по всіх 
працівниках для формування Таблиці 6 (Мал. 120).

При запиті на формування XML-файлів необхідно погодитися, натиснувши кнопку Так (Мал. 121).

Мал. 121

Після формування XML-файлів у рядку статусу з’явиться відповідне повідомлення (Мал. 122).

Мал. 122

Переглянути сформовані XML-файли можна, якщо перейти в каталог, який був попередньо вказаний для 
зберігання створених файлів (Мал. 123).
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Мал. 123

ЗВІТ 1ДФ

Для формування звіту по податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) необхідно скористатися пунктом меню Звіт 1ДФ, 
який розташовано в розділі Звітність модуля Зарплата (Мал. 124).

Мал. 124

Мал. 125

В наступній екранній формі вказуються параметри підрозділ та/або контрагент, по яких буде 
сформовано звіт. Якщо не вказувати жодних значень, звіт буде сформовано по підприємству.

В екранній формі, що з’явиться, вказуються рік і квартал – період, по якому буде сформовано звіт 1ДФ 
(Мал. 125).
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Мал. 126

В наступному вікні, яке з’явиться, необхідно підтвердити виконання формування форми 1ДФ (Мал. 127).

Після завантаження області відображення даних необхідно натиснути на кнопку Розрахунок (F2),  
яка знаходиться на панелі інструментів та обрати дію Формування форми за … квартал 2018 року  
(Мал. 126).

Мал. 127

На екрані з’явиться перелік працівників, по яких буде сформовано даний звіт (Мал. 128).

Мал. 128
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Після вибору працівників і підтвердження будуть завантажені всі дані по вказаних працівниках  
(Мал. 129).

Мал. 129

За допомогою кнопки Звіт (F5), яка знаходиться на панелі інструментів, вибрати пункт меню Форма 1ДФ 
(Мал. 130).

Мал. 130

В наступному вікні вказати номер порції (Мал. 131).

Мал. 131

Після збереження вказаного значення порції буде сформована форма 1ДФ (Мал. 132).
Для вивантаження даних у XML-файл необхідно скористатися кнопкою Розрахунок (F2), яка знаходиться 

на панелі інструментів, вибрати дію Вивантаження даних у файл (XML формат) (Мал. 133) і підтвердити 
встановлення нових номерів.
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Мал. 132

Мал. 133

Мал. 134
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В наступній екранній формі вказати номер порції (Мал. 134).
Після збереження внесених змін буде сформований XML-файл (Мал. 135).

Якщо підприємство виконувало якісь платежі приватним підприємцям, то можна сформувати відповідний 
звіт. Для цього необхідно скористатися кнопкою Розрахунок (F2), яка знаходиться на панелі інструментів, і 
вибрати дію Формування сум приватних підприємців (Мал. 133).

Мал. 135



65
Повернутися до змісту

ШАНОВНІ  
ЧИТАЧІ!

У випадку виникнення питань, радимо  
звернутися в службу технічної допомоги по email:  

      support@masterbuh.com

або за телефоном:  

      +38 044 333 444 7

З усіма пропозиціями та зауваженнями, а також 
в разі виявлення в книзі будь-яких помилок 
звертайтесь, будь ласка, по email: 

      books@masterbuh.com 

або за телефоном: 

      +38 044 333 444 7


