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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Важливими питаннями системи 

управління на підприємстві є раціональний вибір партнерів щодо 

постачання необхідних обсягів запасів та оптимізація розрахунків за 

них і їх облік. Тому в сучасних умовах господарювання відсутність 

ефективних систематизованих критеріїв вибору партнерів, 

раціональної схеми «формування потреби – вибір постачальників» та 

організації обліку розрахунків з постачальниками призводить до 

вибору ненадійних постачальників, значних втрат фінансових ресурсів 

та збоїв у постачанні запасів, що негативно впливає на виробничих 

процес агропромислових підприємств. 

Значимість організації обліку розрахунків з постачальниками 

та підрядчиками визначається тим, що облікові показники 

заборгованості за розрахунками впливають на ліквідність та 

платоспроможність підприємства, його фінансову міцність та рівень 

інвестиційної привабливості. У зв’язку з цим правильне, ефективне та 

своєчасне ведення розрахунків з постачальниками та підрядниками, 

достовірне відображення облікової та аналітичної інформації набуває 

великого значення, що свідчить про необхідність їх вдосконалення. 

Питанням теоретико-методологічних і практичних аспектів 

щодо обліку розрахунків з постачальниками приділяли увагу такі 

вітчизняні вчені: Л.М. Братчук, Ф.Ф. Бутинець, Ю.А. Верига, Ю.А. 

Верига, С.Ф. Голов, О.Є. Гудзь, В.М. Добровський, Т.Г. Маренич, 

В.Я. Плаксієнко, Н.М. Ткаченко, М.Ф. Огійчук та ін. 

В працях вчених розглянуто наукові підходи до регулювання, 

підтримання оптимальної частки поточних зобов’язань за товари, 

роботи, послуги у фінансовій звітності, обґрунтовано їх вплив на 

фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Проте і 

надалі залишаються питання, що потребують подальшого 

дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. 
Кваліфікаційна робота здійснювалась  відповідно до плану науково-

дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка за темою «Формування напрямів та механізмів 

підвищення ефективності агропромислового виробництва в умовах 

глобалізації», державний реєстраційний номер 0116U007411, згідно 

якої автором виконано опрацювання заходів з удосконалення обліку 



та аудиту розрахунків за виплатами працівникам на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Мета та завдання кваліфікаційної роботи. Метою роботи є 

обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в сільськогосподарських 

підприємствах.  

Мета кваліфікаційної роботи обумовила необхідність 

вирішення наступних завдань: 

- розкрити загальні положення визнання, оцінки та 

класифікації зобов’язань; 

- обґрунтувати принципи безготівкових розрахунків; 

- розкрити сутність, мету та завдання аудиту; 

- проаналізувати основні показники госпрозрахункової 

діяльності Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району Харківської області; 

- охарактеризувати стан обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками та підрядниками в Липковатівському аграрному 

коледжі; 

- розкрити методику проведення аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та порядок оформлення підсумкової 

документації за результатами аудиту; 

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Об’єктом дослідження є процес обліково-контрольного 

забезпечення розрахунків з постачальниками і підрядниками аграрних 

підприємств.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту розрахунків з постачальниками 

і підрядниками аграрних підприємств.  

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених у 

роботі завдань дослідження проводилося із застосуванням 

загальнонаукових методів і емпіричних методичних прийомів 

економічної науки. При дослідженні теоретичних засад обліку та 

аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками 

використовувалися прийоми абстрактно-логічного методу (аналіз і 

синтез, індукція та дедукція, аналогія і зіставлення). В аналітичних 

дослідженнях застосовувалися методи порівняння, графічного 

зображення, табличного подання, групування. При розробці 



пропозицій щодо удосконалення обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками використовувалися методи 

причинно-наслідкового зв’язку та абстрагування. 

Інформаційною базою дослідження були нормативно-

законодавчі акти України, літературні джерела, первинні документи, 

регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова та статистична 

звітність Липковатівського аграрного коледжу Нововодолазького 

району Харківської області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у 

обґрунтуванні теоретичних та практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. В процесі проведеного дослідження одержано наступні 

основні результати, що характеризують новизну, розкривають зміст 

роботи і виносяться на захист 

удосконалено: 

- алгоритм управління розрахунками підприємства за товари, 

роботи, послуги з врахуванням критеріїв вибору постачальників і 

підрядників та визначенням загального кількісного показника; 

- запропоновано відкриття до рахунку 63 «Розрахунки з 

постачальниками та підрядниками» субрахунків другого порядку, які 

відображатимуть прострочену та відстрочену заборгованості, а також 

заборгованість, термін сплати якої ще не настав;  

набуло подальшого розвитку: 

- рекомендації щодо порядку відображення заборгованості за 

надані послуги на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими 

кредиторами»; 

- засади організації внутрішнього аудиту на 

сільськогосподарських підприємствах. 

Особистий внесок здобувача. Кваліфікаційна робота є 

самостійно виконаною завершеною науковою працею, в якій 

викладено авторський підхід до вирішення поставленого завдання. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні 

положення кваліфікаційної роботи доведені до рівня практичних 

рекомендацій з обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. Результати дослідження прийняті до впровадження в 

Липковатівському аграрному коледжі Нововодолазького району 

Харківської області.  

Апробація результатів кваліфікаційної роботи. Основні 

результати кваліфікаційної роботи обговорювалися на конференціях: 

V Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною 



участю «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах 

трансформаційної економіки» (м. Дніпро, 11-12 квітня 2019 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченої 20-річчю з 

дня заснування кафедри обліку та аудиту «Перспективи розвитку 

обліку, контролю та фінансів в умовах інтеграційних і глобалізаційних 

процесів» (м. Харків, 05 листопада 2019 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 3 

наукові праці загальним обсягом 0,5 д. а. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку 

літератури та додатків. Вона виконана на 106 сторінках 

комп’ютерного тексту, містить 12 таблиць та 5 рисунків. Список 

літератури налічує 102 найменування. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Загальні положення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками» розглянуто 

визначення і визнання зобов’язань, їх класифікація та оцінка, 

принципи безготівкових розрахунків, форми безготівкових 

розрахунків, сутність, мета та завдання аудиту, інформаційне 

забезпечення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками» приведено організаційно-

економічну характеристику підприємства, економічний зміст 

розрахунків з постачальниками і підрядниками та завдання їх обліку, 

досліджено первинний, синтетичний і аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками, методику проведення аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками, порядок оформлення 

підсумкової документації за результатами аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками» розкрито: 

удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та 

підрядниками при діючій формі обліку;  аудит в умовах застосування 

комп’ютерних технологій.  

 

 

 



ВИСНОВКИ 

 

У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретико-методичні 

положення та запропоновано практичні рекомендації щодо 

удосконалення обліку та аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. Висновки і пропозиції, сформовані на основі 

результатів дослідження, полягають у наступному: 

1. Встановлення взаємовідносин з постачальниками та 

підрядниками є невід’ємною частиною діяльності підприємства. Ці 

зв’язки повинні передбачати безперервне постачання матеріальних 

ресурсів, якісне надання послуг (виконання робіт) з боку контрагентів 

та вчасне погашення зобов’язань у повному обсязі – з боку 

підприємства-покупця. Ситуація, що склалася в країні під впливом 

фінансово-економічної кризи, є передумовою виникнення порушень в 

розрахунках. Тому виникає потреба у розробленні такого 

інформаційно-аналітичного середовища, що сприятиме ефективному 

управлінню як кредиторською заборгованістю за товари, роботи, 

послуги, так і підприємством у цілому. 

2. Визначено, що методологічні принципи формування в 

бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у 

фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Зобов’язання визнається і відображається в бухгалтерському обліку за 

умови, що: його оцінка може бути достовірно визначена; існує 

ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок 

його погашення. Поточні зобов’язання – це ті зобов’язання, які будуть 

погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні 

бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати 

балансу. 

3. Визначено, що НПЦ ЛАК в 2018 році спеціалізувалося на 

вирощуванні озимої пшениці та соняшника, питома вага яких в 

структурі товарної продукції склала відповідно 44,3 % та 32,9 %. У 

2018 р в НПЦ ЛАК обсяг валової продукції в постійних цінах 2010 р. 

збільшився на 59,3 % в порівнянні 2016 р. і складає 10984,7 тис. грн. 

Обсяг товарної продукції збільшився на 41,7% порівняно з 2016 р. і 

становив 25448,0 тис. грн. Площа сільськогосподарських угідь складає – 

4271,0 га упродовж трьох років. Чисельність працівників скоротилася з 

101 чол. у 2016 р. до 82 чол. у 2018 р., тобто на 7,9%, це відбулося, 

зокрема, через закриття декількох допоміжних виробництв – пилорами та 

інструментального цеху, а також політики оптимізації кадрового складу, 

яка була націлена на скорочення адміністративних витрат. Середньорічна 



вартість основних засобів збільшилася на 5,9 % і становила 13144,0 тис. 

грн. Середньорічна вартість оборотних активів збільшилася на 25,1 % у 

2018 р. порівняно з 2016 р. і становила 12507,5 тис. грн. Треба також 

констатувати, що підприємство прибуткове та загалом рентабельне. 

Чистий прибуток у 2018 р. в порівнянні з 2016 р. збільшився на 33,8 %, 

при цьому рівень рентабельності зменшився на 13,7 в.п. і становив 

34,7 %. 

4. Визначено, що майже всі показники ліквідності НПЦ ЛАК 

за період з 2016 по 2018 рр. відповідають рекомендованим значенням, 

що, в свою чергу, свідчить про можливість підприємства 

розрахуватися за своїми поточними боргами у продовж року та в 

більш близькій перспективі. У 2018 р. скоротився коефіцієнт швидкої 

ліквідності, що є індикатором можливих проблем з погашення 

короткострокових зобов’язань у період до пів року. В 2016-2018 роках 

НПЦ ЛАК має абсолютну фінансову стійкість, тобто його поточна 

діяльність фінансується переважно за рахунок власних оборотних 

коштів. У 2018 р. рентабельність продажу та рентабельність 

підприємства зменшилася по відношенню до 2016 р. За чистим 

прибутком рентабельність у 2018 р. найменша за досліджуваний 

період і складає 12,8%, що на 0,8 % менше 2016 р. Загалом, 

ефективність діяльності підприємства можна вважати досить 

непоганою, яка дає змогу формувати фонд накопичування і 

реінвестувати у виробництво. Втім, аналіз іншої операційної 

діяльності показує, що витрати цієї діяльності значно випереджають 

доходи від неї, що потребує розробки заходів, які б дали можливість 

забезпечити високу рентабельність не тільки основної діяльності, а й 

інших її видів. 

5. В 2018 р. НПЦ ЛАК сплачує шість податків та єдиний 

соціальний внесок. Загальна сума податків, що сплачені до бюджету, в 

абсолютному вираженні у 2018 р. склала 340,3 тис. грн, а податкове 

навантаження – 10,4%. Найбільший рівень податкового навантаження 

мають ПДВ – 3,9% та єдиний соціальний внесок – 3,7%. 

6. Документальним відображенням формування облікової 

політики є Наказ про облікову політику. Для ведення бухгалтерського 

обліку в Липковатівському аграрному коледжі створено 

бухгалтерську службу. З метою систематизації показників про 

наявність та рух господарських засобів, про зміни в джерелах їх 

утворення, формування витрат, реалізацію продукції, фінансові 

результати використовують План рахунків. Для зручності ведення 

облікового процесу на підприємстві використовується автоматизована 



форма обліку на основі програми «1С: Бухгалтерія 8.2». Це забезпечує 

високий рівень організації праці бухгалтерів; підвищує оперативність, 

точність та аналітичність облікової інформації; сприяє прискоренню 

документообігу та складання звітності. 

7. Взаємовідносини Липковатівський аграрний коледж з 

постачальниками та підрядниками виникають після укладання 

договору на отримання від них товарно-матеріальних цінностей і 

виконання робіт та послуг. Основними товаросупровідними 

документами є належним чином оформлені сертифікати, рахунки-

фактури, товарно-транспортні накладні, накладні інші. Щоб одержати 

товарно-матеріальні цінності зі складу постачальника, представнику 

підприємства виписується довіреність. Виконані роботи, послуги 

оформлюються, актами приймання робіт (послуг). Для розрахунків з 

постачальником за отримані товарно-матеріальні цінності 

Липковатівський аграрний коледж використовує платіжне доручення, 

за яким обслуговуючий банк перераховує кошти на рахунок 

постачальника. В Липковатівському аграрному коледжі до рахунку 

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відкритий тільки 

субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». 

8. Визначено, що метою аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками полягає у висловленні аудитором 

незалежної професійної думки щодо правильності відображення у 

звітності підприємства інформації про розрахунків з постачальниками 

і підрядниками. Відповідно до мети, основними завданнями аудиту 

розрахунків з постачальниками і підрядниками є такі: перевірка 

наявності і правильності оформлення документів з поставки товарно-

матеріальних цінностей; встановлення правильності здійснення 

розрахунків з постачальниками та підрядниками і відображення їх в 

обліку; підтвердження повноти і своєчасності оприбуткування 

отриманих цінностей і обліку спожитих робіт, послуг; встановлення 

правильності відображення за відповідними статтями кредиторської 

заборгованості в балансі підприємства; встановлення причин і строків 

виникнення заборгованості за розрахунками, визначення реальності та 

шляхів її погашення. Липковатівський аграрний коледж аудиторську 

перевірку не проводив. 

9. Від правильної організації розрахунків з постачальниками і 

підрядниками залежить організація матеріального забезпечення й 

постачання відповідно до договірних зобов’язань і комерційних угод, 

а також платоспроможність та фінансовий стан підприємства в 

цілому. Обґрунтовано необхідність управління кредиторською 



заборгованістю. Розроблено алгоритм управління розрахунками 

підприємства за товари, роботи, послуги, який сприятиме досягненню 

максимальної ефективності його діяльності шляхом посилення 

облікової складової у цьому управлінні. Запропоновано власні 

критерії вибору постачальників і підрядників, що сформовані в 

таблицю: ціна одиниці товару, якість товарів, віддаленість 

постачальника, періодичність постачання, комплексність поставки, 

форми доставки, гарантії. Критерії доцільно заповнювати, 

проставляючи кожному постачальнику бали за кожним критерієм: 5 – 

відмінно, 4 – дуже добре, 3 – добре, 2 – задовільно, 1 – мало 

прийнятно, 0 – неприйнятно. Перевага має надаватися тим 

постачальникам, які набирають найбільшу кількість балів. 

10. Обґрунтовано недостатність деталізації субрахунків до 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків, оскільки 

потрібно враховувати терміни погашення заборгованості, а також 

виконання умов погашення. Запропоновано відкрити субрахунки 

другого порядку до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками»:  

- субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними»: 

631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, 

термін сплати якої ще не настав»; 631.2 «Відстрочена заборгованість 

перед вітчизняними постачальниками»; 631.3 «Прострочена 

заборгованість перед вітчизняними постачальниками»;  

- субрахунок 632 «Розрахунки з іноземними 

постачальниками»: 632.1 «Заборгованість перед іноземними 

постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; 632.2 

«Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; 

632.3 «Прострочена заборгованість перед іноземними 

постачальниками». 

Заборгованість за надані послуги доцільно акумулювати на 

субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

11. Обґрунтовано доцільність та засади організації 

внутрішнього аудиту в Липковатівському аграрному коледжі. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Мосієнко А.В. Облік та аудит розрахунків з 

постачальниками і підрядниками (за даними Липковатівського 

аграрного коледжу Нововодолазького району Харківської 

області). – На правах рукопису. 

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеню вищої освіти 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». – 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка, Харків, 2019 р.  

 

Кваліфікаційну роботу присвячено обґрунтуванню 

теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку 



та аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками в 

сільськогосподарських підприємствах.  

Розкрито загальні положення визнання, оцінки та класифікації 

зобов’язань, принципи безготівкових розрахунків, методику 

проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками та 

порядок оформлення підсумкової документації за результатами 

аудиту. 

Здійснено аналіз фінансового стану Липковатівського 

аграрного коледжу Нововодолазького району Харківської області.  

Висвітлено стан обліку та аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками в умовах застосування 

автоматизованої форми бухгалтерського обліку на підприємстві, що 

досліджується.  

Встановлено, що від правильної організації розрахунків з 

постачальниками і підрядниками залежить організація матеріального 

забезпечення й постачання відповідно до договірних зобов’язань і 

комерційних угод, а також платоспроможність та фінансовий стан 

підприємства в цілому. Обґрунтовано необхідність управління 

кредиторською заборгованістю. Розроблено алгоритм управління 

розрахунками підприємства за товари, роботи, послуги, який 

сприятиме досягненню максимальної ефективності його діяльності 

шляхом посилення облікової складової у цьому управлінні. 

Запропоновано власні критерії вибору постачальників і підрядників, 

що сформовані в таблицю: ціна одиниці товару, якість товарів, 

віддаленість постачальника, періодичність постачання, комплексність 

поставки, форми доставки, гарантії.  

Обґрунтовано недостатність деталізації субрахунків до 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 

відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків, оскільки 

потрібно враховувати терміни погашення заборгованості, а також 

виконання умов погашення. Запропоновано відкрити субрахунки 

другого порядку до рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками»:  

- субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними»: 

631.1 «Заборгованість перед вітчизняними постачальниками, 

термін сплати якої ще не настав»; 631.2 «Відстрочена заборгованість 

перед вітчизняними постачальниками»; 631.3 «Прострочена 

заборгованість перед вітчизняними постачальниками»;  

- субрахунок 632 «Розрахунки з іноземними 

постачальниками»: 632.1 «Заборгованість перед іноземними 



постачальниками, термін сплати якої ще не настав»; 632.2 

«Відстрочена заборгованість перед іноземними постачальниками»; 

632.3 «Прострочена заборгованість перед іноземними 

постачальниками». 

Заборгованість за надані послуги доцільно акумулювати на 

субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». 

Обґрунтовано доцільність та засади організації внутрішнього 

аудиту в Липковатівському аграрному коледжі. 

Ключові слова: облік, аудит, зобов’язання, постачальники, 

підрядники, безготівкові розрахунки, кредиторська заборгованість, 

розрахунки з постачальниками і підрядниками, 

внутрішньогосподарський аудит.  

 
SUMMARY 

 
Mosienko A. Accounting and audit of payments to suppliers 

and contractors (according to the Lipkovatovka Agricultural College 

Novovodolazhsky district Kharkiv region). – Manuscript.  

Qualification work for the Master’s degree in specialty 071 

«Accounting and taxation». – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical 

University of Agriculture, Kharkiv, 2019. 

 

Qualification work is devoted to substantiation of theoretical and 

practical recommendations on improvement of accounting and audit of 

payments with suppliers and contractors in agricultural enterprises. 

General provisions of recognition, estimation and classification of 

obligations, principles of non-cash payments, the method of audit of 

settlements with suppliers and contractors and the procedure of preparation 

of summary documentation on the results of the audit are disclosed. 

Financial condition of the Lipkovatovka Agricultural College is 

analyzed. 

The state of accounting and auditing of settlements with suppliers 

and contractors in the conditions of application of the automated form of 

accounting at the investigated enterprise is highlighted. 

It is established that the organization of the material supply and 

supply in accordance with the contractual obligations and commercial 

agreements, as well as the solvency and financial condition of the 

enterprise as a whole, depend on the correct organization of payments with 

suppliers and contractors. The necessity of management of accounts 



payable is substantiated. The algorithm of calculation of the enterprise for 

goods, work, and services is developed, which will help to achieve the 

maximum efficiency of its activity by strengthening the accounting 

component in this management. Proposed own criteria for selecting 

suppliers and contractors, which are formed in the table: unit price, quality 

of goods, remoteness of the supplier, frequency of delivery, complexity of 

delivery, delivery forms, guarantees. 

The lack of detail of sub-accounts in the account 63 «Payments 

with suppliers and contractors» is substantiated in accordance with the 

Instruction on the application of the Accounts plan, as it is necessary to 

take into account the terms of repayment of debts, as well as fulfillment of 

terms of repayment. It is proposed to open sub-accounts of the second order 

to account 63 «Payments with suppliers and contractors»: 

- sub-account 631 «Settlements with domestic»: 

631.1 «Debt to domestic suppliers, the term of payment of which 

has not yet come»; 631.2 «Deferred debt to domestic suppliers»; 631.3 

«Overdue debt to domestic suppliers»; 

- Sub-account 632 «Payments with foreign suppliers»: 632.1 «Debt 

to foreign suppliers, the term of payment of which has not yet occurred»; 

632.2 «Deferred debt to foreign suppliers»; 632.3 «Overdue debt to foreign 

suppliers». 

It is expedient to accumulate arrears for the rendered services on 

the subaccount 685 "Payments with other creditors". 

The expediency and principles of organization of internal audit in 

Lipkovatovka Agricultural College are substantiated. 

Key words: accounting, audit, obligations, suppliers, contractors, 

cashless settlements, payables, payments with suppliers and contractors, 

internal audit. 

 


