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ндів і розподілу
майна

ді дивідендів, або спрямовується на збільшення статут-
ного чи резервного капіталу

Функція управ-
ління та конт-
ролю

Згідно із законодавством власники підприємства можуть
брати участь в його управлінні

Таким чином, капітал виступає невід’ємною складовою час-
тиною будь-якого підприємства. Капітал становить матеріальну
основу для початку і продовження підприємницької діяльності
будь-якого підприємства. Його розмір використовується як осно-
ва при визначенні фінансово-економічного становища підприєм-
ницьких структур, автономності бізнесу.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В ПРОЦЕСІ АУДИТУ

Одним з основних методів бухгалтерського обліку є інвента-
ризація. Інвентаризація — це спосіб виявлення фактичної наяв-
ності та стану цінностей на певну дату за допомогою реєстрації
вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отри-
маних даних із даними бухгалтерських записів.

Інвентаризація є досить актуальною та цікавою темою, так як
матеріальні затрати, в тому числі матеріали сільськогосподарсь-
кого призначення, становлять 57–68 % собівартості продукції.
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Від достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерсь-
кому обліку та звітності операцій із матеріалами сільськогоспо-
дарського призначення залежить правильність визначення основ-
них показників, які характеризують результати господарської
діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки
оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рента-
бельність, показники прибутковості акцій тощо).

При проведенні інвентаризації матеріалів сільськогосподарсь-
кого призначення застосовуються такі аналітичні процедури: по-
рівняння фактичних показників з нормативними, плановими,
прогнозними значеннями; перевірка відповідності синтетичного і
аналітичного обліку.

Аудиторські процедури з проведення аудиту наявності матеріа-
лів сільськогосподарського призначення поділяються на процедури,
що проводяться до, під час і після проведення інвентаризації.

Аудит наявності та стану збереження матеріальних запасів
доцільно розпочати з ознайомлення з місцями зберігання матері-
альних запасів, організацією складського господарства та станом
складського обліку. Під час перевірки складського господарства
необхідно звернути увагу на те:

1. Чи правильно розміщені матеріальні цінності на складах?
2. Чи перевіряється забезпеченість складів контрольними зам-

ками, пломбами, протипожежними засобами, ваговимірювальни-
ми приладами?

3. Чи перевіряється точність ваговимірювальних приладів?
4. Виявити своєчасність проведення санітарно-профілактич-

них заходів складських приміщень.
5. Чи оформлена матеріальна відповідальність осіб?
6. Чи мають завідуючі складами посадові інструкції про поря-

док ведення складського господарства та обліку?
7. Чи перевіряється відповідність складських приміщень ви-

могам збереження матеріальних цінностей від псування та роз-
крадання?

8. Вивчити порядок передачі складів після закінчення роботи
охороні та приймання від неї.

9. Прослідкувати за порядком вивезення матеріальних ціннос-
тей з господарства.

10. Чи перевіряється правильність організації складського об-
ліку, його достовірність, повнота та якість?

Після огляду складського господарства та вивчення стану
складського обліку аудитор встановлює вибірку для проведення
інвентаризації. Дані інвентаризації необхідні для уточнення пока-
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зників обліку, приведення їх у відповідність з фактичною наявні-
стю засобів, відображення тих об’єктів і явищ, які з певних при-
чин своєчасно не були охоплені обліком.

Основним регулюючим документом є Інструкція по інвента-
ризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-мате-
ріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків.

Інвентаризацію виробничих запасів подано на рис. 1.
В кінці процесу складається інвентаризаційний опис (акт). У

разі встановлення порушень складається порівняльна відомість.
Після закінчення інвентаризації матеріально відповідальна особа
дає розписку про те, що наявність всіх цінностей, зазначених в
акті (описі), перевірено в її присутності і в зв’язку з цим претен-
зій до інвентаризаційної комісії немає

Інвентаризація матеріалів с/г призначення

Аудит прибуткових і видаткових документів, рахунків постачальників

Взаємне звірення прибуткових документів з
даними рахунків постачальників

Взаємне звірення видаткових документів з
даними рахунків покупців і витрат на
виробництво

Порівняння прибуткових і видаткових документів з даними натурального обліку

Аудит оборотних відомостей по складах і порівняння їх з даними первинної документації і
складського обліку

Аудит бухгалтерських операцій і порівняння їх з даними первинних документів, відомостей і
журналів

Аудит даних балансу та звітності і порівняння їх з даними Головної книги, журналами, відомостями
і первинними документами

Рис. 1. Інвентаризація матеріалів с/г призначення

Із сказаного можна зробити висновок, що інвентаризація ви-
користовується для підтвердження фактичної наявності матеріа-
лів сільськогосподарського призначення. В ході перевірки ауди-
тори можуть самі здійснювати інвентаризацію або спостерігати
за процесом її проведення.

Аудит матеріалів сільськогосподарського призначення дуже
важливий, а також інвентаризація як його складова, оскільки ко-
нтроль за поставкою, використанням, правильним оформленням
в бухгалтерському обліку і списанням матеріальних цінностей є
основою злагодженого, безперебійного процесу виробництва.
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НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Система управління якістю — це сукупність органів і об’єктів
управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і
інформаційних засобів під час управління якістю продукції. Ос-
новні пункти контролю якості м’ясопродукції на підприємствах:
контроль санітарного стану виробничих і складських приміщень;
контроль наявності миючих та дезінфікуючих засобів у дозаторах
і шлюзах; контроль температурних режимів у виробничих при-
міщеннях, на виробничих процесах, камерах зберігання; конт-
роль якості випущеної продукції за органолептичними показни-
ками; контроль випущеної продукції стосовно відповідності
прийнятому ТУ; контроль санітарного стану та температурного
режиму в автомобілях, що перевозять м’ясопродукцію; контроль
температури, належного пакування та якості продукції за органо-
лептичними показниками перед відвантаженням контрагентам;
контроль проведення мийки в виробничих приміщень під час са-
нітарних днів.


