
звIт

про роБоту в тов (спп JIАнА)) н,{ дуАльнIЙ ФормI нАвчАннrI

в тдАту

Товариство з обмеженою вiдповiда.пьнiстю <СПП ЛАlЦ> органiзоване

в l99З рочi. З MoMeHry засн}вання лiлприсvство леребувас в cTaHi

стабiльного, прогресивного розвитLу. За роки дiяльностi

фiрма з сегменту пiдприсмств ма-лого бiзнесу перейшла в

розряд пiдприемств середнього бiзнесу, i стала одним з

провlдцих виробникiв постачальникlв

с iльськогосподарськоi про.лу кчiТ п iвденно-схiдного

регiону Украiни.

З 01.03.2018 року паралельно з роботою на

пiдприемствi ТОВ <СПП ЛА[IА>, на посадi бlхгалтера,

навчаюсь на дуальнiй формi навчання в Таврiйському державному

агротехнологiчному унiверситетi на факультетi Економiки та Бiзнесу за

наrrря\lом пiдготовкrr <EKoHorliKa пiдпрIlсNlства),

Основнипlи обов'язками на данiй посадi, с робо,га з 361 (Розрах_yнки з

вiтчизняниrlи покупцяl\{и)) та З62 <Розрахчttки з iнозеiлtttишlи покупця]lи)

субрахункапrи.

Осtlовною задачеlо висту,пас:

- гlрави,Tьний розрахунок реалiзацii,говарiв та лос;tуг,

П.ЩВ, для iноземних (0%) та вiтчизrrяних покупцiв (200lо);

- Оформлення вiдповiдноi первинноi документацii та контроль за

наявнiстю Bcix вiдповiдних документiв (.Щовiренiсть, ,Щоговiр, [оговiр-Заявка,

Видаткова накладна, Товарно-транспортна накладна);

- Зв'язок та постiйний контакт з контрагентами.

Паралельно з роботою 36 рахунку, проводжу апалiз основних засобiв, а

саме, робота з субрахунками 104 <Машини та обладнання> та l05

контролю веду звiт про рух паlиво-<Транспортtti засоби>. .Щля ана"лiзу та

\1аст!1;lьних vaTepianiB.
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Основпою задачею даного звiту с:



Контроль вчасного повернення дорожнiх листiв;

Конrроль правильностi lаловнення лорожнiх листiв;

Встановлення вiдповiдностi мiж внутрiшнiм журналом облiку ПММ
та поверненими дорохнiми листами;

Введення та розподiл затрат ПММ вiдповiдно пiдроздiлам: Легковi

автомобiлi; Спецiальнi автомобiлi, Вантажнi, Великоваговi

транспортнi засоби, Трактори та Господарськi потреби.;

- Аналiз фактичноi витрати папива за пiдроздiлами та розрахунок
норми на кожне авто вiдповiдного пiдроздiлу.

В ТоВ (СПП ЛАНА> замкнутий цикл виробництва: вироцуаання
продукцii, фасування, доробка, охолодження i доставка в буль-яку точку
cBlTy.

I-{я рiзноманiтнiсть напрямкiв дас можливiсть ТоВ (СПП ЛАНА>, як
повноправномУ учасникУ <УкраiЪського проекту бiзнес-розвитку
плодоовочiвництва)), автоматично розширювати список потенцiйних
с гажерiв вiд ТДАТУ.

Тому, ТОВ (СПП ЛАНА) - iдеальний майданчик, спробувати cBoi

ня безцiнного досвiду.

Мельцик О.В.

Грань Н.Щ.
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