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ційно від її фондоозброєності. Фондомісткість продукції — вели-
чина, обернена фондовіддачі, що показує частку вартості основ-
них засобів, що припадає на кожну гривню продукції, що випус-
кається. Якщо фондовіддача повинна мати тенденцію до
збільшення, то фондомісткість — до зниження [4, с. 215].
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА

Проблематика, пов’язана з аудитом основних засобів підпри-
ємств, за сучасних умов розвитку вітчизняної економіки є над-
звичайно важливою. Її актуальність посилюється нині і з огляду
на суттєві зміни, які відбуваються в рамках реалізації стратегіч-
ного курсу України на інтеграцію до європейського та світового
економічного простору.

Одним із найважливіших чинників, які впливають на резуль-
тати діяльності кожного підприємства, є наявність основних за-
собів, без яких неможливо уявити виробництво продукції (това-
рів, послуг). Тому якісний аудит основних засобів є, безперечно,
необхідним для кожного господарюючого суб’єкта.
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Відповідно до П(С)БО №7 основні засоби — це матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у
процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністра-
тивних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корис-
ного використання (експлуатації) яких більше одного року, або
операційного циклу, якщо він довший за рік [1].

Рівень забезпечення підприємства основними засобами впли-
ває на ефективність виробництва. Науковці та практики вважа-
ють, що від ефективного використання основних засобів зале-
жить результативність діяльності підприємств [2, с. 105].

Джерелами інформації для аудиту основних засобів є: вимоги
нормативних документів, що регламентують облік основних засо-
бів; наказ про облікову політику підприємства; розпорядчі докумен-
ти керівника підприємства щодо руху основних засобів; установчі
документи (статут, засновницький договір); первинні документи з
обліку основних засобів; регістри синтетичного і аналітичного облі-
ку по рахункам: 10, 13, 15, 23, 40, 41, 42, 46, 63, 74, 91, 92, 94 тощо;
акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки, дані вну-
трішнього контролю та інша документація, що узагальнює резуль-
тати контролю; контракти, угоди про оренду, страхові поліси, кош-
ториси, плани ремонтів основних засобів; фінансова та статистична
звітність (ф. 1 «Баланс», ф. 5 «Примітки до річної фінансової звіт-
ності» тощо); відповіді на запити аудитора; результати, отримані в
ході аудиторської перевірки тощо [3].

Аудит основних засобів слід проводити поетапно [4] (рис. 1).
Отже, функціональними завданнями аудиторської перевірки

основних засобів є одержання аудиторських доказів з метою ви-
словлення незалежної думки стосовного того, що облік відпові-
дає законодавчим і нормативним вимогам, а інформація щодо ви-
значення достовірності відображення в обліку наявності та стану
основних засобів, їхньої вартісної оцінки, що міститься у фінан-
сових звітах, є достовірною у всіх суттєвих аспектах.

Таким чином, особливості проведення аудиту основних засобів
підприємств обумовлюються низкою чинників, ключовими з яких є:

— характерні риси об’єкту аудиту (наявність, збереженість,
стан основних засобів, їх надходження, переміщення і вибуття,
амортизація, індексація тощо);

— повнота і достовірність джерел інформації (нормативно-
правові, організаційно-розпорядчі документи, виробничо-
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фінансові плани, бухгалтерська і статистична звітність, акти пе-
ревірок фінансових, податкових та інших органів);

— відповідність застосованих методичних прийомів (органо-
лептичних, розрахункових, аналітичних, документальних).

Етапи проведення аудиту основних засобів

Проведення передпідготовчої роботи, планування та збір
інформації: ознайомлення з нормативно-правовими аспектами
проведення операцій з основними засобами на підприємстві;
рішеннями власника на проведення операцій з основними
засобами; організацією бухгалтерського та податкового обліку
основних засобів.

1. ПІДГОТОВЧИЙ
ЕТАП

2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ЕТАП

Може проводитися через інвентаризацію (у разі невеликої
кількості засобів) за умови визначення в договорі на проведення
аудиту права присутності аудитора при проведенні
інвентаризації або документальною перевіркою.

Аудит господарських операцій з основними засобами; перевірка
правильності формування первісної вартості основних засобів;
підготовка письмової інформації для клієнта та складання і
написання аудиторського звіту.

3. ЗАКЛЮЧНИЙ
ЕТАП

Рис. 1. Етапи аудиторської перевірки основних засобів
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