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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯ  
ТА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
 

Враховуючи особливу роль операцій із використання та утри-
мання основних засобів як одного із факторів безперебійної дія-
льності підприємств с/г машинобудування, а також те, що вони 
суттєво впливають на достовірність багатьох показників фінан-
сової звітності, аудит цієї ділянки обліку є доволі значимим, а 
тому має бути одним із основних блоків загальної стратегії і пла-
ну аудиту основних засобів для таких підприємств. 

У межах цього блоку слід виділити питання, які дозволять 
встановити достовірність облікової і звітної інформації про опе-
рації, типові для досліджуваних підприємств:  

— аудит операцій з поліпшення основних засобів;  
— аудит операцій з підтримання основних засобів у робочому 

стані; 
— аудит операцій з нарахування амортизації основних за-

собів; 
— аудит операцій з консервації основних засобів; 
— аудит операцій з утримання основних засобів. 
Мета аудиту операцій з використання і утримання основних 

засобів на підприємствах с/г машинобудування має бути компле-
ксною і полягати у: 

— формулюванні обґрунтованої думки щодо достовірності, в 
усіх суттєвих аспектах, фінансової інформації про операції з ви-
користання і утримання основних засобів, яка сприятиме змен-
шенню інформаційного ризику її користувачів і підвищенню сту-
пеня довіри до цієї інформації;  

— здійсненні загальної оцінки обраного керівництвом підпри-
ємства порядку формування фінансової інформації про операції з 
використання і утримання основних засобів, зокрема ефективно-
сті організації і функціонування внутрішнього контролю за ними 
та застосованих облікових оцінок. 

Виходячи з окресленої мети основними завданнями аудиту 
операцій з використання і утримання основних засобів на підпри-
ємствах с/г машинобудування слід виділити такі: 
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— інтерпретація та оцінка положень внутрішніх регламентів 
щодо порядку формування фінансової інформації про операції з 
використання і утримання основних засобів на відповідність 
чинному законодавству й визначеній політиці підприємства щодо 
використання, утримання, оновлення основних засобів, з особли-
вою увагою до застосованих облікових оцінок; 

— перевірка усіх компонентів СВК у частині внутрішнього 
контролю за операціями з використання і утримання основних 
засобів та оцінка їх достатності і ефективності функціонування 
для попередження і виявлення викривлень на рівні тверджень 
щодо відповідної фінансової інформації; 

— перевірка й оцінка тотожності даних аналітичного і синте-
тичного обліків операцій з використання і утримання основних 
засобів і їх тотожності з даними Головної книги і показниками 
фінансової звітності; 

— перевірка й оцінка організації і стану документального 
оформлення операцій з використання і утримання основних за-
собів; 

— перевірка фактичного настання операцій з використання і 
утримання основних засобів, класифікації, повноти і точності їх 
відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності; 

— перевірка того, чи усі зареєстровані у бухгалтерському об-
ліку і фінансовій звітності операції з використання та утримання 
основних засобів стосуються періоду аудиту; 

— перевірка дотримання податкового законодавства щодо 
операцій з використання та утримання основних засобів і відне-
сення відповідних сум на витрати з метою оподаткування подат-
ком на прибуток підприємства. 

Згідно вимог МСА, методика аудиту операцій з використання 
та утримання основних засобів у обов’язковому порядку має 
охоплювати:  

— законодавчо-нормативну базу аудиту;  
— перелік джерел і носіїв аудиторської інформації;  
— довідник аудитора для складання загальної стратегії і плану 

аудиту; 
— прийоми і методи аудиту, які можуть бути застосовані для 

одержання аудиторських доказів;  
— послідовність виконання аудиторських процедур та їх опи-

сання. 
У ході виконання цих процедур застосовуються методи доку-

ментальної перевірки, фактичної перевірки стану активів, підтве-
рдження, запиту, спеціальної перевірки. 
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Метод документальної перевірки полягає у застосуванні таких 
прийомів, як: сканування документів; експертна оцінка докумен-
тів; прийоми зустрічної перевірки декількох документів щодо 
однотипної операції з використання і утримання основних засо-
бів; прийоми взаємної звірки документів. 

З метою фактичної перевірки здійснених операцій з викорис-
тання і утримання основних засобів (або тих, які тривають на 
момент аудиту) можуть бути застосовані прийоми: інвентаризації 
або спостереження за її проведенням; огляду або обстеження 
об’єктів незавершених/завершених поліпшень, законсервованих, 
не використовуваних об’єктів основних засобів; спостереження 
за ходом робіт з поліпшень основних засобів, ремонтних робіт; 
контрольні обміри виконаних робіт. 
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БАЗОВІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

 ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ  
ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО  

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ 
 

Внутрішній аудит власного капіталу — невід’ємна частина 
контролю за діяльністю будь-якого акціонерного товариства з 
метою отримання оперативної та необхідної інформації щодо 
власного капіталу для подальшого ефективного управління това-
риством в цілому і власним капіталом зокрема. Мета внутріш-
нього аудиту власного капіталу реалізується у встановленні дос-
товірності облікових і первинних даних щодо оцінки наявності, 
руху і ефективності використання власного капіталу. Досягнення 
мети забезпечується реалізацією завдань внутрішнього аудиту. 
До основних належать: оцінка наявності і руху власного капіта-
лу; перевірка достовірності відображення показників бухгалтер-
ського обліку щодо власного капіталу, експертиза бухгалтерсь-
ких балансів і звітів; встановлення достовірності законності і 
правильності формування власного капіталу; встановлення дос-
товірності законності і правильності формування статутного ка-
піталу акціонерного товариства; перевірка достовірності форму-


