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Мета і завдання. В процесі дослідження розглянуто сутність аудиту основних
засобів. Визначено мету, завдання та основні методи, які використовуються при аудиті
основних засобів.
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є система основних засобів
підприємства. Предметом дослідження виступає мета, завдання та основні методи аудиту
основних засобів.
Результати дослідження. Аудит основних засобів відіграє важливу роль у загальному
аудиті суб’єкта господарювання. Використання науково обґрунтованої методики здійснення
аудиту є об’єктивним процесом, оскільки сприяє достовірності відображення інформації про
основні засоби.
Перед початком проведення аудиту основних засобів необхідно сформулювати мету
перевірки. Твердження вітчизняних вчених щодо сутності мети аудиту основних засобів наведено
в табл. 1.
№
1.

Вчені
Бутинець Ф.Ф.
[1, с.386]

2.

Утенкова К.О.
[2, с.112]

3.

Кулаковська
Л.П.,
Піча
Ю.В. [3, с.319]

Таблиця 1 – Мета аудиту основних засобів
Мета аудиту основних засобів
Встановлення: достовірності первинних даних відносно руху необоротних активів;
повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та
облікових регістрах; правильності ведення обліку необоротних активів та його
відповідності прийнятій обліковій політиці; достовірності відображення стану
необоротних активів у звітності господарюючого суб’єкта; відповідності методики
обліку та оподаткування операцій з необоротними активами чинному законодавству.
Мета аудиту полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо
правильності відображення у звітності підприємства інформації щодо основних
засобів.
Об’єктивний збір і оцінка свідчень про економічні дії і події з основними засобами з
метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень прийнятим нормам обліку
та надання результатів перевірки зацікавленим користувачам. Підтвердження
достовірності відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності:
початкової вартості основних засобів; сум нарахованої амортизації; операцій,
пов’язаних із рухом основних засобів у періоді, що перевіряється.

Узагальнюючи визначення представлені у табл. 1 можна стверджувати, що метою
аудиту основних засобів є підтвердження інформації, законності, достовірності та
правильності відображення в обліку основних засобів.
До основних завдань аудиту основних засобів належать:
− перевірка документального забезпечення операцій з основними засобами;
− підтвердження правильності та своєчасності відображення в обліку операцій з
основними засобами;
− встановлення правильності документального оформлення та своєчасного
відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє
переміщення і вибуття;
− перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття
основних засобів;
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− підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського
обліку операцій з основними засобами.
На нашу думку, перелік цих завдань доцільно доповнити наступними:
− визначення правильності формування справедливої вартості основних засобів в
залежності від джерел їх надходження;
− вивчення питань віднесення об’єктів основних засобів до власних та орендованих;
− перевірка правильності нарахування амортизації основних засобів.
Основними методами, які використовуються при аудиті основних засобів, є
інвентаризація, контрольні обміри, логічна перевірка, повторне виконання, запити [4].
Методика проведення аудиту основних засобів повинна відповідати певним етапам
аудиторської перевірки. З метою оцінки ефективності контролю основних засобів аудитор
з’ясовує питання, що пов’язанні із: зміною методів нарахування амортизації основних
засобів протягом поточного періоду; нарахуванням амортизації основних засобів на період
перебування об’єкта на реконструкції, модернізації, добудові; наявністю у складі основних
засобів повністю зношених основних засобів; наявністю у складі основних засобів, щодо
яких існують судові позови; наявністю у складі основних засобів, які передані під заставу та
інші питання, зумовлені завданнями аудиту.
Основний документ аудиту основних засобів, є план, який містить основні стадії
проведення аудиту [5].
Висновок. У процесі дослідження було встановлено, що аудит основних засобів
відіграє важливу роль і сприяє здійсненню ефективної діяльності підприємства. Аудит
основних засобів передбачає перевірку господарських операцій та господарських процесів
пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо). Як наслідок,
важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому
значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих
об'єктів.
Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним
джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського
обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту і дозволяє
встановити стан основних засобів, їх правильний облік, нарахування амортизації.
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