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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

На сучасному етапі розвитку економіки України господарська
діяльність акціонерних товариств потребує управління джерела-
ми фінансових ресурсів, зокрема власним капіталом підприємст-
ва. Це повинно створити передумови для стабільного процесу
виробництва та його постійного зростання, що визначає конку-
рентоспроможність акціонерного товариства на ринку. У зв’язку
необхідністю прийняття управлінських рішень, кожне акціонерне
товариство повинно формувати ефективний облік, оптимальну
структуру власного капіталу, ефективно управляти ним, щоб за-
безпечити йому успіх в умовах конкуренції.

Аудит власного капіталу є одним із найважливіших розділів
аудиторської перевірки, оскільки власний капітал є гарантією
стабільної діяльності підприємства і від правильності ведення
його обліку значним чином залежить відображення майнових
відносин власників [1, с. 23].

Проведення аудиту власного капіталу надасть повну інформа-
цію про формування, рух і використання власного капіталу під-
приємства.

Під час проведення аудиторської перевірки аудитор повинен
особливу увагу звернути на формування та оптимізацію структу-
ри власного капіталу підприємства. В Україні більшість підпри-
ємств не застосовують наукові підходи до цього аспекту перевір-
ки. Важливим є те, що від співвідношення між власним і по-
зиковим капіталом залежать результати діяльності підприємства,
його стан у майбутньому. У зв’язку з цим проблема формування
механізму оптимізації структури власного капіталу підприємств є
актуальною.

Оптимальна структура капіталу є головною умовою стійкого
розвитку будь-якого підприємства. Аналіз наукової літератури
свідчить, що більшість авторів виділяють три методи оптимізації
структури капіталу:

— оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації
рівня прогнозованої фінансової рентабельності. Цей метод ґрун-
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тується на багатоваріантних розрахунках рівня рентабельності
власного капіталу при різній структурі капіталу, що виражається
через ефект фінансового важеля;

— оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації йо-
го вартості. Метод ґрунтується на попередній оцінці власного і
позиченого капіталів за різних умов формування, обслуговування
та здійснення багатоваріантних розрахунків середньозваженої
вартості капіталу;

— оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рі-
вня фінансових ризиків. Він пов’язаний з процесом диференційо-
ваного вибору джерел фінансування різних складових активів
підприємства; необоротних та оборотних активів.

Множинність критеріїв оптимізації структури власного капі-
талу спонукає власників підприємства обирати найефективніший
варіант на підставі своїх суб’єктивних ставлень. При цьому ви-
никає парадокс: чим більше критеріїв ураховує інвестор, тим ба-
гатограннішим буде результат оптимізації, з іншого ж боку зрос-
тання їх кількості різко ускладнює процес роз’яснення завдання
оптимізації структури власного капіталу [2, с. 98].

З урахуванням зазначених підходів до оптимізації структури
власного капіталу підприємств, на нашу думку, доцільним є про-
ведення комплексних заходів щодо оптимізації.

Оптимальна структура власного капіталу — це таке спів-
відношення елементів власного капіталу, за досягненням якого
значення такого критерію наближається до оптимального.
Пропонуємо застосувати таку модель оптимізації власного ка-
піталу, яка б дала можливість управляти процесом власного
капіталу підприємства з урахуванням впливу всіх джерел його
формування.

На першому етапі аналізується власний капітал, джерела його
формування, динаміка та склад його структури у попередніх пе-
ріодах.

Протягом другого етапу досліджується зовнішнє середовище,
фактори якого можуть вплинути на структуру власного капіталу
підприємства. Основними факторами є: галузева приналежність
підприємства, стадія життєвого циклу, кон’юнктура товарного і
фінансового ринків тощо.

На третьому етапі визначається середньозважена вартість вла-
сного капіталу. Слід зазначити, що зведення до мінімуму серед-
ньозваженої вартості власного капіталу дасть змогу підприємству
підтримувати кредитну репутацію на рівні, що дозволяє залучати
нові кошти на прийнятних умовах.
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На четвертому етапі формується оптимальна структура влас-
ного капіталу підприємства виходячи із розрахованих критеріїв і
порівнюються витрати з вигодами від оптимізації.

П’ятий етап — порівнюється існуюча структура капіталу з за-
пропонованою. На даному етапі формуються конкретні заходи,
які дадуть можливість сформувати необхідну оптимальну струк-
туру власного капіталу.

Запропонована модель оптимізації структури власного капіта-
лу дає можливість збільшити ринкову вартість підприємства. По-
етапний розрахунок забезпечує оперативність та оптимальність
структури власного капіталу, а також прогнозує максимальне
зростання рентабельності власного капіталу та фінансової стій-
кості підприємства в майбутньому.
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АУДИТУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Виробничі запаси є основою господарської діяльності виробни-
чих підприємств, забезпечуючи процес виробництва і, як наслідок,
отримання прибутку та подальшого їх функціонування. Враховую-
чи той факт, що матеріальні витрати становлять значну частину ви-
робничих витрат підприємства, суттєво спливають на формування
собівартості виготовленої продукції, потребують дотримання умов
зберігання їх зберігання та норм витрачання, контролю за їх наявні-
стю і рухом, все більшої ролі набуває їх аудит з метою виявлення
недоліків обліку їх надходження, зберігання та використання.




