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Передмова
В умовах ринкових відносин важливим завданням економічної науки є системне
оволодіння методами господарського управління, важливою функцію якого є фінансовогосподарський контроль.
Державний контроль, як інструмент перевірки виконання державних завдань, реалізованих
перш за все бюджетною політикою є важливою складовою частиною управління суспільними
процесами в ринкових умовах трансформації економіки України. Зацікавлені
користувачі
(органи державної влади, фінансові та податкові органи, кредитори) повинні знати дійсний стан
розвитку підприємства, своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, фондами
страхування, а також цільове використання коштів, виданих з бюджету на його розвиток.
Реформування бухгалтерського обліку і звітності, використання міжнародних стандартів
при формуванні звітних даних окремих підприємств потребує вдосконалення організації і
методології контрольно–ревізійної роботи.
В умовах трансформації економічно - правового середовища, яке супроводжується
реформуванням бухгалтерського, податкового обліку та звітності виникає необхідність
реформування контрольно–ревізійної роботи. Нові атрибути ринкової економіки, (різноманітність
форм власності, вільне підприємництво, приватизація, інвестування) вимагають різних форм
організації контролю та вдосконалення його методолого-методичних прийомів.
Саме тому адміністративно – управлінський персонал (власник, керівник, інвестор) повинен
одержувати систематично повну, правдиву, неупереджену інформацію про якісне використання
ресурсів в процесі постачання, виробництва та реалізації, а також витрати і результати
господарювання, фінансовий стан підприємства на певну дату. Таку інформацію ми зможемо
отримати тільки в результаті проведення фінансово – господарського контролю, який
здійснюється як в процесі діяльності підприємства, а також після здійснення операцій за
допомогою ревізій.
Реформування розуміння необхідності нових підходів до збереження майна підприємства
втілюється в пошуку нових форм його контролю. В зв'язку з цим виникає також необхідність
вивчення нових підходів внутрішнього бухгалтерського та наступного контролю ресурсів суб'єкта
господарювання, та необхідність створення таких умов контрольного процесу , при яких
нераціональне використання матеріально – технічних і грошових ресурсів, їх придбання
розбазарювання, спотворення реальної здібності господарювання в звітності стали неможливими
або ускладненими.
Знання прийомів і способів контрольно–ревізійної роботи відноситься до спеціальних знань
і саме за їх допомогою можливо визначити специфічну обліково–економічну проблему.
Вивчення курсу «Контроль і ревізія» повинно забезпечити формування у студентів
комплексного наукового підходу до аналізу процесів господарської діяльності, поєднати
теоретичну підготовку з економічних і бухгалтерських знань з вмінням їх використання в
обліково-економічній та контрольно - ревізійної роботі.
Підручник підготовлено з урахуванням нових нормативно – законодавчих актів з обліку та
контролю, принципів обліку та звітності, відповідно до програми курсу
«Контроль і ревізія» за
спеціальністю «Облік і аудит». Він може зацікавити науково–педагогічних працівників,
аспірантів, працівників контрольно–ревізійних та податкових органів, аудиторських фірм та
практикуючих бухгалтерів, фінансистів.
Авторський колектив: Майданевич П.М.,Грозова С.С., Фалькова Н.О., Клименко О.П.,
Гончар Л.В.,Лазаренко Д.О.,Вороновська О.В., Додонова М. В., Лісова Т. В., Бадуліна Г. П.
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ЗМІСТ
Тема 1: Роль фінансово–господарського контролю в системі
підприємством.
1.1. Суть і призначення фінансово - господарського контролю.
1.2. Способи класифікації фінансово – господарського контролю.
1.3. Принципи контролю.
1.4. Взаємозв’язок контролю з іншими економічними науками.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача

управління

Тема 2 : Організація фінансово – економічного контролю в Україні.
2.1. Система органів економічного контролю в Україні.
2.2 Завдання і функції Державної контрольно-ревізійної служби України.
2.3 Організація внутрішньогосподарського контролю.
2.4 Судово-бухгалтерська експертиза.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 3: Предмет і метод економічного контролю.
3.1. Предмет і об’єкти економічного контролю.
3.2. Методи економічного контролю.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 4: Контроль і ревізія як метод фінансово-господарського контролю.
4.1. Суть і види ревізій.
4.2. Процес здійснення ревізії, його стадії та етапи.
4.3. Порядок призначення і проведення ревізій державною контрольно-ревізійною
службою в Україні.
4.4. Методика проведення ревізії.
4.5. Послідовність перевірки облікової документації під час ревізії.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 5: Способи перевірки документів.
5.1. Суть і значення документів.
5.2. Методика і способи вивчення достовірності
5.3. Техніка і способи ревізійного дослідження документів.
5.3. 1.Документальна перевірка.
5.3.2. Способи перевірки документів.
5.3.3. Способи виявлення підробок в документах.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 6: Інвентаризація - метод економічного контролю.
6.1. Інвентаризація: суть і значення.
6.2. Інвентаризація оборотних активів.
6.3. Інвентаризація необоротних і нематеріальних активів.
6.4. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів і розрахунків.
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6.5. Інвентаризація фінансових зобов’язань.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 7: Економічний контроль господарських операцій.
7.1. Об’єктивна істина господарських операцій і способи її пізнання в ревізії.
7.2. Методика вивчення господарських операцій.
7.3. Найбільш характерні порушення правил складання кореспонденції рахунків.
7.4. Контроль і ревізія достовірності записів у бухгалтерських документах.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 8: Виявлення і визначення ревізією матеріального збитку.
8.1. Методи і види матеріального збитку.
8.2. Поняття і види матеріальної відповідальності.
8.3. Суть і види матеріальної відповідальності.
8.4. Визначення розміру матеріального збитку.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 9: Оформлення матеріалів і ухвалення рішень за наслідниками проведених
ревізій.
9.1. Оформлення поточних матеріалів ревізії.
9.2. Порядок складення акту ревізії.
9.3. Реалізація результатів ревізії.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 10: Контроль і ревізія необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів
і МШП.
10.1. Контроль і ревізія операцій з необоротними активами
10.2.Контроль і ревізія нематеріальних активів.
10.3. Контроль і ревізія малоцінних швидкозношуваних предметів.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 11: Контроль і ревізія основних засобів.
11.1. Завдання і джерела контролю основних засобів.
11.2. Ревізія основних засобів в місцях їх зберігання і використання.
11.3. Ревізія операцій з оприбутковування та вибуття основних засобів.
11.4. Ревізія амортизації і ремонту основних засобів.
11.5. Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 12: Контроль і ревізія капітальних інвестицій.
12.1. Завдання і джерела контролю.
12.2. Ревізія витрат по капітальному будівництву.
12.3. Ревізія інвестицій основних засобів.
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Контроль і ревізія формування довгострокових біологічних активів
тваринництва і рослинництва.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
12.4.

Тема 13: Контроль і ревізія збереження та використання виробничих запасів, готової
продукції, товарів.
13.1. Завдання і джерела контролю збереження та використання виробничих запасів.
13.2. Ревізія складського обліку і звітності матеріально відповідальної особи.
13.3. Ревізія оприбуткування цінностей власного виробництва і одержаних зі сторони.
13.4. Ревізія вибуття виробничих запасів.
13.5. Контроль і ревізія готової продукції та товарів.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 14: Контроль і ревізія біологічних активів.
14.1. Суть ревізії біологічних активів.
14.2. Ревізія довгострокових біологічних активів.
14.3. Ревізія поточних біологічних активів.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 15: Контроль і ревізія поточних біологічних активів тваринництва.
15.1. Завдання і джерела контролю.
15.2. Ревізія первинного обліку і звітності ферм про рух худоби та птиці.
15.3. Ревізія повноти і своєчасності оприбутковування худоби та птиці.
15.4. Ревізія вибуття поголів’я тварин і птиці.
15.5. Ревізія збереження та інвентаризація худоби і птиці.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 16: Контроль і ревізія грошових коштів і кредитних операцій.
16.1. Сутність ревізії грошових коштів.
16.2. Ревізія касових операцій.
16.3. Ревізія операцій на поточних і інших рахунках у банку.
16.4. Ревізія розрахунків по акредитивах і чеках.
16.5. Ревізія інших грошових коштів.
16.6. Ревізія кредитних операцій.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 17: Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами.
17.1. Суть розрахунків з підзвітними особами і завдання ревізії.
17.2. Ревізія розрахунків по відрядженнях.
17.3. Ревізія розрахунків з використання підзвітних сум на службові цілі.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 18: Контроль і ревізія розрахунків з іншими дебіторами.
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18.1. Основні етапи ревізії.
18.2. Ревізія розрахунків по претензіях.
18.3. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 19: Контроль і ревізія виробництва.
19.1. Завдання контролю і ревізії виробничої діяльності.
19.2. Контроль і ревізія основного виробництва (рослинництва і тваринництва).
19.3. Контроль і ревізія промислових виробництв.
19.4. Контроль і ревізія допоміжних виробництв
19.5. Контроль і ревізія обслуговуючих виробництв.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 20: Контроль і ревізія реалізації продукції, робіт та послуг.
20.1. Завдання і джерела контролю.
20.2. Ревізія об’ємів і оцінки об’єктів реалізації.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 21: Контроль і ревізія капіталу та фінансового стану підприємства.
21.1. Завдання ,об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю
21.2. Методи контролю і ревізії доходів фінансових.
21.3. Контроль і ревізія власного капіталу.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 22: Контроль і ревізія розрахунків з кредиторами.
22.1. Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками і підрядниками.
22.2. Контроль і ревізія розрахунків з іншими кредиторами.
22.3. Контроль і ревізія розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 23: Контроль і ревізія розрахунків з покупцями і замовниками.
23.1. Загальні положення проведення контролю і ревізії розрахунків з покупцями і
замовниками.
23.2. Ревізія документації розрахунків з покупцями і замовниками.
23.3. Найбільш типові помилки в бухгалтерському обліку і факти зловживань при
перевірці дебіторської заборгованості.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 24: Контроль і ревізія праці і розрахунків по її оплаті.
24.1. Завдання і джерела контролю.
24.2. Контроль і ревізія первинного обліку праці і її оплати.
24.3. Ревізія розрахунків з оплати праці.
24.4. Контроль і ревізія утримань з оплати праці.
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Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 25: Контроль і ревізія розрахунків по податкам і платежам.
25.1. Контроль і ревізія розрахунків по податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)
25.2. Контроль і ревізія розрахунків по податку на додану вартість і акцизному збору.
25.3. Контроль і ревізія розрахунків по податку на прибуток.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 26: Контроль і ревізія розрахунків з органами соціального страхування і
Пенсійним фондом по ЄСВ.
26.1. Контроль і ревізія розрахунків з органами соціального страхування і Пенсійним
фондом. Нормативна база.
26.2. Контроль і ревізія правильності визначення суми утримань із заробітної плати
працівників.
26.3. Контроль і ревізія розрахунку внесків до Пенсійного фонду і Фондів соціального
страхування.
26.4. Контроль і ревізія правильності обчислення і використання коштів Пенсійного
фонду і Фондів соціального страхування.
26.5.Контроль і ревізія сплати і перерахувань єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 27: Контроль і ревізія стану обліку та звітності.
27.1. Завдання і джерела контролю.
27.2. Ревізія стану бухгалтерського обліку.
27.3. Ревізія звітності.
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
Тема 28: Інформаційні технології в контролі і ревізії.
28.1. Переваги та недоліки комп’ютеризації контрольно-ревізійної роботи.
28.2. Інформаційні системи при проведені контрольно-ревізійної роботи
Запитання для самоконтролю
Тести
Задача
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Тема 1: Роль фінансово – господарського контролю в системі
управління підприємством
1.1. Суть і призначення фінансово – господарського контролю
Реформування форм власності в Україні і створення нового механізму
господарювання викликали зміни в організації і методах здійснення
контрольно-ревізійної діяльності.
Одним з головних завдань економічної науки в умовах переходу до
ринкової економіки є комплексне оволодіння системою господарського
контролю, найважливішою функцією якого є фінансово – господарський
контроль. Ця проблема значно виділяється в сучасних умовах, коли
трансформація економіко-правового середовища в державі супроводжується
нормативно-правовим
реформуванням
бухгалтерського
обліку
і
бухгалтерської (фінансової) звітності.
За законами ринку всі особи ринкових відносин поділяються на
учасників, тобто господарів, підприємців і їх найнятих робітників. Зрозуміло,
що в таких умовах формується зовсім інший підхід до питання збереження
власності, в яку вкладено кошти, зокрема власні заощадження підприємця.
Сьогодні декілька десятків органів контролюють діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності, керуючись сотнями нормативних актів. Чинне
законодавство надає підприємцям ряд державних гарантій, за виконанням
яких стежать як самі підприємці, так і органи, покликані контролювати
законність господарювання.
В умовах ринкової економіки складно уявити керівника підприємства
(інвестора або власника), який позбавляє себе можливості отримувати
систематично (або періодично) повну, правдиву інформацію про фінансовий
стан, капітал, витрати і результати діяльності. Це може підтвердити тільки
контроль і його галузь фінансово-господарський контроль, що здійснюється
як у процесі діяльності підприємства (попередній, поточний), так і після
здійснення операцій за допомогою ревізій, які проводяться державною
контрольно-ревізійною службою.
У підходах до визначення поняття «господарський контроль» ніколи не
було єдиних поглядів. У літературі його розглядали і як принцип, і як метод
та форму, і як вид діяльності.
Словоснадходження «господарський контроль» створено з різних
понять: «контроль» і «господарство».
Слово контроль має французьке походження: «controle» - перевірка або
спостереження з метою перевірки. Французьке «controle», у свою чергу,
походить з латинської «contra» - префікс, що означає «протидію»,
«протилежність» тому, що виражено в іншій частині слова. У другій частині
слова «контроль» знаходиться слово «роль», тобто міра впливу, значення,
ступінь участі.
Саме це визначення найбільш відповідає юридичному змісту контролю,
як одного з видів форм реалізації повноважень державних і недержавних
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організацій, що виявляється в конкретній контрольній діяльності. Важливо
також звернути увагу і на таку його функцію, як надання допомоги
підконтрольній структурі в наведенні ладу на об'єкті.
Терміни «господарювання», «виробництво», «економіка» вживаються
як синоніми.
Господарювання – це сукупність природних і створених руками
людини ресурсів, що використовуються людьми для підтримки, поліпшення
умов і засобів існування і життєзабезпечення. Якщо під господарством
розуміють процес виробництва, то господарський контроль – це контроль
виробництва.
Суб'єкт господарювання – це зареєстрована у встановленому
законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно–
правової форми і форми власності, яка здійснює господарську діяльність,
окрім органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також
фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності.
Господарська діяльність неможлива без використання системи
економічного регулювання. Виконання законодавства у сфері господарської
політики повинно здійснюватися систематичним і діяльним контролем з боку
держави. За допомогою контролю держава захищає інтереси покупців,
перевіряє якість продукції і всі види робіт, послуг, що існують на ринку.
Таким чином, контроль – це систематичне спостереження і перевірка
процесу функціонування відповідного об'єкту з метою встановлення його
відхилень від заданих параметрів. Суть контролю полягає в тому, що суб'єкт
управління здійснює перевірку з урахуванням того, як об'єкт управління
виконує його вказівки. Окрім цього, контроль – це не просто схильність, а
необхідна умова існування будь якого виробництва, він є енергією
господарського життя, яке дає імпульс соціально–економічному розвитку.

1.2. Способи класифікації фінансово-господарського контролю
Класифікація – це розділ сукупності, об'єктів (елементів) на групи.
Науково-обґрунтована класифікація повинна відповідати наступним
вимогам:
~ частини, на які ділиться множина, не повинні перехрещуватися (мати
загальні елементи);
~ у сумі частини повинні складати необхідну кількість об'єктів;
~ кожен елемент повинен входити тільки в один клас;
~ розподіл множини на групи повинно здійснюватися за однією
ознакою.
Під класифікацією в науці про контроль розуміють розподіл видів
контролю за певними ознаками, які присутні в одних видах і відсутні в
інших. У цьому полягає суть класифікації як засобу необхідного групування
безлічі видів контролю.
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Для отримання загальної характеристики суті ревізійної роботи
важливе значення має науково обґрунтована класифікація ревізій. Вона дає
можливість осмислити глибину ролі ревізії, її завдання і функції, повніше
використовувати результати ревізій в здійсненні господарського контролю.
На сьогоднішній день існують різні види класифікації контролю, що
пояснюється використанням для цього великої кількості ознак і методів
класифікації. Це залишає великі простори для суб'єктивізму, запобігає
використанню класифікації на практиці, не забезпечує достатньої повноти
розробки форм і методів здійснення контролю.
Повнота класифікації більшою мірою визначається критеріями, що в
ній використовуються. Господарський контроль можна класифікувати за
багатьма ознаками. Найчастіше в літературі зустрічаються такі ознаки або
обставини для класифікації контролю як: час здійснення; форми і методи, що
використовуються; сфера і об'єкти контролю; завдання; масштаби і час,
суб'єкт, об'єкт і тип контролю. При класифікації слід розділяти поняття
«види» і «форми» контролю. Відповідний вид контролю може бути
організований в різних формах і різними методами.
Форма контролю – зовнішній вираз конкретних дій, що
використовуються суб'єктами контролю, останні здійснюють контроль
певних об'єктів з їх кількісної, вартісної і якісної сторін. Кожній формі
контролю властиві свої конкретні взаємопов'язані між собою методи і
прийоми. Так, кількісна і вартісна форми контролю використовують метод
інвентаризації, спосіб порівняння. Форми контролю тісно пов'язані між
собою. Наприклад, кількісна форма контролю в деяких випадках викликає
використання вартісної форми контролю, а вартісна – кількісну.
Взаємозв'язок форм контролю представлено на рис. 1.1.
Контроль кількості

Контроль якості

Об’єкти
контролю

Вартісний контроль

Суб’єкти зовнішнього та внутрішнього
контролю
Рисунок 1.1. – Форми господарського контролю
Залежно від органів, що проводять ревізії, їх підрозділяють на відомчі,
позавідомчі і внутрішньогосподарські.
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Відомчі ревізії проводяться контрольно-ревізійним апаратом вищих
органів (міністерств, державних комітетів, відомств) в підвідомчих ним
підприємствах, організаціях і установах.
Позавідомчі ревізії проводяться контрольно-ревізійним апаратом
органів державного контролю, наділених контрольними правами по
відношенню до підприємств, організацій і установ всіх галузей економіки
незалежно від відомчої підлеглості.
Внутрішньогосподарські ревізії проводяться всередині підприємства.
Вони, як правило, контролюють діяльність структурних підрозділів, що
входять до складу підприємства і не мають юридичної самостійності.
За організаційною ознакою ревізії можуть бути планові і позапланові.
Планові ревізії проводяться відповідно до плану ревізійної роботи. Так,
вищі органи контролю планують щорічне проведення ревізій в підвідомчих
підприємствах, що працюють в умовах самофінансування, і не рідше один
раз на два роки – в бюджетних організаціях і установах. Позавідомчий
контрольно-ревізійний апарат планує ревізії окремих підприємств і
організацій вибірково.
Позапланові ревізії планом не передбачаються, а проводяться за
необхідністю. Такі ревізії можуть бути викликані негативним станом
фінансово-господарської діяльності на окремому підприємстві, при виявленні
фактів розкрадань і зловживань, на прохання судово-слідчих органів тощо.
При розслідуванні деяких злочинів, особливо розкрадань грошових коштів і
майна, ревізія проводиться в обов'язковому порядку. Матеріали такої ревізії
дають можливість слідчим органам встановити осіб, винних в зловживаннях,
способи здійснення розкрадань і розміри матеріального збитку.
Залежно від обсягу перевірки діяльності підприємства ревізії
підрозділяються на комплексні, некомплектні і тематичні.
Комплексними вважаються ревізії, при яких всесторонньо перевіряється
діяльність підприємства: виробнича і фінансово-господарська.
Комплексна ревізія проводиться бригадою, до складу якої, окрім
бухгалтера-ревізора входять фахівці з питань економіки і технології
виробництва, організації праці і ін. Участь в комплексній ревізії фахівців з
різних галузей знань дозволяє виявити резерви поліпшення виробничої і
фінансової діяльності підприємства, сприяє підвищенню ефективності
виробництва.
Некомплексними називаються ревізії, що проводяться одним ревізором
(зазвичай фахівцем з бухгалтерського обліку та фінансів) з метою перевірки
фінансово-господарської діяльності. Некомплексні ревізії не дозволяють
повною мірою виявити стан ведення виробництва, тому вони менш ефективні
в порівнянні з комплексними.
Тематичними вважаються ревізії, що проводяться з метою перевірки
стану окремих розділів (частин, ділянок) економічної і соціальної діяльності
підприємств або організацій. Такі ревізії призначаються для детального
вивчення відповідних (питань) і конкретних заходів для усунення виявлених
недоліків. Темами таких ревізій можуть бути, наприклад: "Ревізія
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забезпечення, збереження і раціонального використання матеріальних
ресурсів (всіх або конкретних видів)", "Ревізія правильності освіти і
використання фондів спеціального призначення" і ін.
Залежно від обсягу перевірки господарських операцій ревізії
класифікуються таким чином: суцільні, вибіркові і комбіновані.
При суцільних ревізіях перевіряються всі без виключення господарські
операції, записи в облікових регістрах і звітні показники за весь період, що
ревізується. Це найбільш ефективний вид ревізій, проте, як правило, із-за
великої трудомісткості він використовується тільки в тих випадках, коли на
підприємстві допущені серйозні порушення і зловживання.
Вибіркові ревізії передбачають перевірку господарських операцій і
бухгалтерських документів не за весь період, що ревізується, а тільки за час,
заздалегідь визначений ревізором, тобто за певні проміжки часу всередині
періоду, що ревізується.
Комбіновані ревізії поєднують вибіркове і суцільне дослідження
господарських операцій. На одних ділянках діяльності підприємства операції
перевіряються вибірково, а на інших — все без виключення (наприклад,
касові операції і розрахунки з підзвітними особами). Проте, якщо в процесі
вибіркової перевірки будуть виявлені зловживання, розкрадання і інші
серйозні порушення фінансової або розрахунково-платіжної дисципліни, то
такі господарські операції піддаються суцільній перевірці документів і
записів в облікових регістрах.
1.3. Принципи контролю
Господарський контроль як наука є певною системою принципів,
категорій і закономірностей. Їх формування означає перехід господарського
контролю від емпіричного рівня експериментів і теоретичних узагальнень, до
пізнання суті контролю.
Велике значення у процесі контролю мають його принципи – норми
проведення, обов'язкове дотримання яких визначає ефективність
господарського контролю.
Принципи відносяться до фундаменту науки про контроль і є
вихідними вимогами, які визначають її функції, виступають головними
поняттями, які об'єднують закони і категорії контролю в єдину і цілісну
систему знань.
Ці керівні початки найбільш характерні для галузі контролю
господарських явищ, які відбулися в процесі розширеного відтворення. Вони
відображають основні функції контролю як науки і практичної діяльності
суб'єктів контролю.
Принципи контролю як науки і принципи його здійснення практично
однакові Всю систему принципів господарського контролю підрозділяють на
дві групи: загальну(основну) і часткову(специфічну). (рис. 1.2.).
Найголовнішими принципами здійснення господарського контролю є:
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~ всеосяжність, яка полягає в розширенні контролю на всі сфери
суспільної діяльності і на весь господарський механізм;
~ науковість, яка полягає у використанні останніх досягнень науки і
техніки, передових кваліфікацій у процесі здійснення контролю. Тому
контрольний процес повинен здійснюватися висококваліфікованими
фахівцями, які мають, як правило, професійну підготовку і спеціальний
дозвіл (ліцензію) на проведення окремих видів контролю;
Принципи господарського контролю

Загальні(основні)
Своєчасності
Всеосяжності
Регулярності
Гласності
Дієвості
Комплексності

Об’єктивності
Конкретності
Економічності

Часткові (специфічні)

Запобігання
правопорушень
Виявлення і
мобілізація резервів
Виявлення нестач,
крадіжок і
присвоєнь
Виявлення
відповідності
господарювання
нормативним
положенням
Виявлення,
визначення, доказів
збитку, нанесеного
правопорушниками

Рисунок 1.2. - Принципи господарського контролю
~ економічність, яка передбачає здійснення контролю з найменшими
витратами, мінімальною кількістю працівників, які володіють спеціальними
знаннями і навичками контрольної роботи;
~ дієвість, яка передбачає активний вплив суб'єктів контролю на
об'єкти шляхом прийняття ефективних управлінських рішень з ліквідації
виявлених помилок, профілактики і попередження їх в подальшій діяльності.
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Важливим моментом при реалізації результатів контролю є коректно
дотримуватися принципів конфіденційності і гласності.
Якщо принципи контролю є основними поняттями науки про контроль,
то категорії – її основою.
Категорії є найбільш загальними поняттями, які відображають
особливості предмету, змісту і методу науки.
Під критеріями контролю розуміють найбільш важливі його поняття,
які концентрують в собі зміст всіх норм, правил і принципів, що розкривають
вимоги і мотиви вивчення господарювання. Категорії контролю дають
відповіді на питання: що, коли, як, та хто зацікавлений в його здійсненні.
Наука про контроль широко використовує категорії права (крадіжка,
привласнення, зловживання, кримінальна справа), бухгалтерського обліку,
фінансів, статистики, менеджменту, управління, планування і інших наук.
Водночас вона має і свої специфічні категорії, які характеризують мету
контролю: «ощадливість», «ефективність», «економія».
Як специфічні категорії виступають «законність», «достовірність»,
«нестача», «надлишок» і ін. За допомогою спеціальних категорій наука про
контроль виконує пізнавальну функцію і розробляє методологію і методики
його здійснення.
Велике значення для науки має класифікація категорій, тобто
визначення, вихідної категорії контролю, що дає можливість конкретніше
розкрити мету функціонування контролю процесів виробництва.
Подальший розвиток науки про контроль поступово веде до того, що
більшість понять і тверджень, що існують в діючій теорії по відношенню до
нових, виступатимуть як емпіричні, а нові – як теоретичні.
Цей процес обумовлений еволюцією наукового знання і його
відносністю.
1.4. Взаємозв'язок контролю з іншими економічними науками
Оскільки жодна з економічних, правових і технічних наук не вивчає
процеси господарського контролю в цілому, то наука про господарський
контроль виступає як самостійна і комплексна сфера знань. Її створенню
сприяє невідповідність наукових інтересів господарського контролю, інших
економічних і правових наук.
Наука про господарський контроль виступає сукупністю знань різних
наук, що вивчають з того або іншого боку економічну діяльність, тобто вона
інтегрує знання про контроль, які мають значення для цих наук. І, навпаки,
бухгалтерський облік, фінанси і інші науки також використовують знання
науки про господарський контроль. Проте, будь яка з цих наук є
відособленою системою знань з власним предметом і об'єктами дослідження,
своїми специфічними методами і історією.
Велике значення у формуванні наукової дисципліни має чітке
визначення в системі наук ліній розподілу і взаємозв'язку з суміжними
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дисциплінами. В основі процесу спеціалізації економічних дисциплін
покладено принцип охвату кожною з економічних дисциплін певного
комплексу економічних процесів і закономірностей, конкретної сфери або
сторони виробничих (економічних) відносин. Функціональні (міжгалузеві)
економічні дисципліни вивчають закономірності виявлення економічних
законів і шляхи їх використання в окремій сфері економічної діяльності
(планування, фінанси, облік, економічний аналіз, контроль тощо). Галузеві
економіки вивчають специфічні особливості розвитку виробничих відносин в
окремих галузях народного господарства (промисловість, сільське
господарство, капітальне будівництво тощо), в їх взаємозв'язку з
продуктивними силами і технологією виробництва.
Але функціональні і галузеві економічні дисципліни тісно пов'язані між
собою, доповнюючи окремі розділи.
Економічна суть об'єктів господарського контролю вивчається
загальноекономічними дисциплінами. Базовою серед них виступає загальна
економічна теорія. Ця дисципліна виступає головною при пізнанні
економічній сутності господарських процесів і тієї ж платформи, на основі
якої господарський контроль вивчає наявність і рух майна, а також джерело
його формування у процесі розширеного відтворення. Суть економічної
теорії доповнює соціально-економічна статистика, фінанси, гроші і кредит, а
також інші науки. Всі вони у тому або іншому ступені доповнюють
господарський контроль. Наприклад, за допомогою науки про фінанси в
грошовому обігу вивчаються і регулюються грошові відносини, що
виникають у процесі розподілу і перерозподілу вартості валового
внутрішнього продукту, а також частини національного багатства. Останнє
обумовлене формуванням грошових доходів і їх накопиченням у
господарюючих суб'єктів і держави, а це є об'єктом господарського
контролю.
Як економічна теорія, господарський контроль вивчає виробничі
відносини, але тільки з їх специфічного боку – що стосується законності
використання власності в процесі розширеного відтворення. Метод
господарського контролю заснований на діалектичному методі пізнання
економічних закономірностей, що використовується в політичній економії.
Мета і завдання господарського контролю повністю відповідають меті і
завданням економічній теорії і відрізняються тільки специфікою свого
предмету пізнання.
Вивчення предмету науки про господарський контроль передбачає
знання питань економіки, планування, організації виробництва, управління і
технології виробництва в окремих сферах економічної діяльності.
Курс «Контроль і ревізія» тісно пов'язаний з бухгалтерським обліком,
правом, економічним плануванням, аналізом господарської діяльності.
У першу чергу, потрібно зупинитися на бухгалтерському обліку.
Вивчення курсу бухгалтерського обліку є необхідною умовою успішного
освоєння курсу «Контроль і ревізія». Між бухгалтерським обліком і ревізією
існує велика різниця в організаційно-економічному плані і значна близькість
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в технологічному. Технологічна близькість з бухгалтерським обліком
обумовлена тим, що ревізор здійснює перевірку достовірності бухгалтерської
звітності, і, відповідно, повинен бути в тому або іншому випадку
бухгалтером.
Дані бухгалтерського обліку є основним документальним джерелом
для контролю і ревізії. За даними бухгалтерського обліку вивчається стан
господарської діяльності підприємств, виявляються відхилення і недоліки в
їх роботі. Документами бухгалтерського обліку, головним чином,
підтверджуються, обґрунтовуються в процесі контролю і ревізії факти
порушень, зловживань тощо. Водночас інформація, яка надійшла з даних
бухгалтерського обліку, є об'єктом контролю і ревізії. В процесі ревізії
перевіряється правильність, достовірність і точність ведення бухгалтерського
обліку, тому що тільки при дотриманні цих вимог він може бути достовірним
джерелом, підставою для оцінки роботи підприємств, що перевіряються.
Право складає юридичну основу курсу «Контроль і ревізія». Знання
законів допомагає правильно оцінити дії посадових осіб і встановити
законність здійснених операцій.
Взаємовідносини суб'єктів з державою визначаються широким
спектром законодавчих і нормативних актів, що відносяться до різних сфер
діяльності та мають основу – податкового, митного, фінансового
законодавства тощо. Знання основ юриспруденції і конкретних правових
норм є обов'язковою умовою правильної і ефективної роботи кожного
ревізора.
Аналіз господарської діяльності і ревізія є взаємопов'язаними
дисциплінами, оскільки вони є методами господарського контролю. Завдання
аналізу господарської діяльності полягає в перевірці виконання планів і
виявлення резервів. Під час аналізу встановлюються причини як негативних,
так і позитивних результатів діяльності, і розробляються заходи, що
стосуються усунення недоліків і подальшого поліпшення роботи. Ці ж
завдання стоять і перед ревізією. Проте, аналіз і ревізія відрізняються
прийомами роботи. Аналіз проводиться за звітними даними, використання
первинних документів здійснюється тільки в особливо необхідних випадках.
Ревізія ж проводиться на підставі первинних документів і регістрів обліку.
Отже, чим більше теоретики і практики у галузі господарського
контролю оволодіватимуть знаннями інших економічних наук, тим
корисніше будуть висновки науки для підвищення ефективності
функціонування всього суспільного виробництва.
Запитання для самоконтролю
1. Суть контролю як функції управління.
2. Основні завдання фінансово–господарського контролю.
3. Функції фінансово–господарського контролю.
4. Характеристика
колишнього,
поточного
(оперативного)
наступного (ретроспективного) контролю.
5. Органи державного контролю і їх характеристика.

і
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6. Спеціалізовані органи державного контролю.
7. Муніципальний контроль і його характеристика.
8. Незалежний контроль і його характеристика.
9. Контроль власника.
10. Контроль за формами виконання.
11. Ревізія як форма економічного контролю.
12. Характеристика предмету контролю.
13. Об'єкти контролю.
14. Методи і методичні прийоми фінансово-господарського контролю
Тести
1) Контрольно-ревізійний процес – це...
1. Управління секторами груп контролерів і їх розподіл;
2. Система. яка функціонує з використанням матеріальних,
трудових та інтелектуальних цінностей.
2) Організація як смислове поняття передбачає:
1. Функціональну залежність;
2. Упорядкованість окремих елементів;
3. Взаємодію окремих елементів.
3) Організація контрольно-ревізійного процесу полягає:
1. У створенні організаційних передумов для дослідження;
2. У використанні аналітичної обробки економічної інформації в
системі ФГК.
4) Елементи організації контрольно-ревізійного процесу:
1. Організація трудових процесів;
2. Спеціалізація;
3. Пропорційність;
4. Організація;
5. Ритмічність.
5) Фази організаційно-технологічної підготовки:
1. Іформаційна;
2. Організаційна;
3. Дослідна;
4. Технологічна.
6) Процес праці – це:
1. Сукупність рухів працівника на робочому місці, спрямованих на
виконання певного завдання;
2. Сукупність заходів, які забезпечують виконання комплексних
ревізій, комісійного аудиту, контрольних перевірок податкових органів.
7) Що таке робочий час?
1. Це проміжок часу, протягом якого ревізор, аудитор зобов’язані
виконати доручену роботу;
2. Це час, який витрачають на виконання контрольно-ревізійної
роботи.
8) Форми організаційної підготовки:
1. Вибір об’єкта дослідження;
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2. Розробка програми;
3. Обробка даних дослідження;
4. Розробка методики дослідження.
9) Принцип повноти полягає:
1. У тому, що після пред'явлення повноважень ревізорами,
інформація про проведення ревізії підлягає оголошенню;
2. У виявленні і детальному вивченні всіх чинників, які мають
значення для ревізії;
3. У тому, що кожна наступна ревізія починається з моменту
закінчення попередньої;
4. Все вірно.
10) Принцип __________ передбачає застосування методів і способів
перевірки в мить, коли підконтрольні особи цього не чекають:
1. Гласності;
2. Плановості;
3. Несподіванки;
4. Безперервності.
11) Організація контрольно-ревізійної роботи – це (закінчити
визначення):
1. Комплекс заходів, направлених на здійснення подальшого
господарського контролю безпосередньо в підвідомчих або інших
підприємствах;
2. Комплекс взаємозв'язаних етапів здійснення подальшого
господарського контролю на конкретному об'єкті і за його межами;
3. Обидві відповіді правильні;
4. Немає правильної відповіді.
12)
Незалежність,
об'єктивність,
компетентність,
конфіденційність, доброзичливість відносяться до:
1. Методологічної вимоги;
2. Етичної вимоги;
3. Економічної вимоги;
4. Соціальної вимоги.
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Тема 2. Організація фінансово-економічного контролю в Україні
2.1. Система органів економічного контролю в Україні
Контроль – це складова частина будь-якої функції управління
суспільним виробництвом, він сприяє досягненню поставлених цілей при
оптимальних витратах робочого часу і ресурсів. Нас в даному випадку
цікавить не контроль взагалі, а тільки та його частина, яка направлена в
сторону продуктивних сил і економічних відносин.
Господарський контроль в Україні здійснюють різні органи. За
суб'єктами його можна класифікувати на:
Державний контроль, що здійснюється Фондом державного майна
України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України,
Міністерством праці і соціальної політики України, Державним комітетом
статистики України і Національним банком України.
Державний контроль здійснюють також Державний комітет
стандартизації, метрології і сертифікації України, Державна інспекція
України по захисту прав споживачів, Державна інспекція України з контролю
за цінами, Антимонопольний комітет України.
Муніципальний контроль здійснюється відповідно до Закону України
про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне самоврядування.
Незалежний контроль здійснюється аудиторськими фірмами на
умовах самофінансування.
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється власником або ж
керівником підприємства.
Усі вказані рівні формують систему економічного контролю в Україні.
Розглянемо детальніше органи державного контролю.
Державний контроль – це досить широке поняття. Він здійснюється
всіма органами державного управління в рамках їх компетенції. При чому
слід відмітити, що в одних випадках контроль – це одна з основних функцій,
в інших – контроль йде паралельно деякій головній функції суб'єкта
управління.
Окрім цього, слід відрізняти поняття контроль і адміністративне
спостереження. Останнє застосовується тільки по відношенню до суб'єктів,
що безпосередньо не підпорядковані даному органу.
Верховна Рада України здійснює парламентський контроль і виконує
визначені Конституцією представницькі, законодавчі і контрольні функції.
Вона здійснює парламентський контроль на підставі Конституції і законів
України, в рамках своєї компетенції щодо будь-яких об'єктів, окрім судів і
правоохоронних
органів.
Відносно
них
здійснюється
непрямий
парламентський контроль – призначення суддів, видача згоди на арешт судді,
призначення трьох членів Вищої ради юстиції.
Прямий контроль Верховна Рада здійснює для забезпечення
конституційних прав і свобод, а також зобов'язань людини і громадянина; за
діяльністю Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора України,
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інших державних органів і посадових осіб, яких вона обирає, призначає,
затверджує.
Народні депутати України беруть участь в парламентському контролі
безпосередньо на підставі Закону України «Про статус народного депутата
України», а також у складі Верховної Ради, за дорученням спеціальних
суб'єктів парламентського контролю.
Комітети Верховної Ради здійснюють контроль в тих галузях, якими
вони займаються.
Рахункова палата – це найвищий орган державного контролю, що
постійно діє. Вона здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від інших
органів державної влади. Її основне завдання – контроль виконання
Державного бюджету.
Структуру і склад Рахункової палати затверджує колегія Рахункової
палати за рекомендацією Голови Рахункової палати.
Можна виділити основні функції, що здійснюються цим органом:
 здійснення контролю за виконанням законів України і рішень ВРУ
про виконання прибуткової і витратної частин бюджету, фінансуванням
загальнодержавних програм;
 здійснення контролю за своєчасним і повним надходженням доходів
до Державного бюджету України, а також цільовим витрачанням
накопичених коштів. На підставі перевірок ВРУ подаються висновки.
 Надання консультацій по бюджетних питаннях;
 Здійснення (за дорученням ВРУ і комітетів) контролю за
фінансуванням економічних, наукових, соціальних програм;
 контроль інвестиційної діяльності органів виконавчої влади;
 контроль за виконанням рішень ВРУ про надання іншим державам
кредитів, допомоги;
 підготовка і надання висновків на прохання органів виконавчої
влади, суду, прокуратури.
Рахункова палата виконує також ще ряд функцій, контролю місцевих
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування і інше.
Президентський контроль.
Контрольні функції у сфері виконавчої влади обумовлені його
конституційним положенням глави держави, гаранта державного
суверенітету, дотримання Конституції України, свободи людини.
Президентський контроль у сфері виконавчої влади здійснюється як
безпосередньо, так і побічно. Президент контролює діяльність посадових
осіб, які здійснюють підбір кандидатур на ті або інші посади.
Важливі функції здійснює Головне контрольне управління
Адміністрації Президента України, яке контролює виконання органами
виконавчої влади указів Президента. Окрім цього, це управління здійснює
контроль інших доручень Президента на всіх рівнях влади. Президентський
контроль у сфері виконавчої влади має конституційне закріплення і
відповідне відображення в нормативних актах.
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Контроль з боку виконавчої влади.
Згідно Конституції найвищим органом виконавчої влади в Україні є
Кабінет Міністрів України. Він координує роботу центральних органів
виконавчої влади і контролює виконання покладених на нього завдань.
Кожне з міністерств здійснює контроль в рамках своєї компетенції. Так
Міністерство економіки України:
 здійснює контроль за дотриманням державної дисципліни цін і
тарифів;
 проводить роботу, пов'язану з удосконаленням механізму
ціноутворення;
Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі:
 визначає порядок організації і проведення міжнародних торгів в
Україні і здійснює контроль за їх проведенням; готує рекомендації про
порядок здійснення імпорту-експорту;
 здійснює контроль за дотриманням міністерствами, комітетами,
органами місцевої влади, суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань,
які виникають по міжнародних договорах України;
 контролює суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють
зовнішньоекономічні операції.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій і у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи контролює:
 цільове використання бюджетних коштів;
 виконання відповідних програм, вимог техногенної безпеки тощо.
Міністерство фінансів України:
 забезпечує захист фінансових інтересів країни і фінансових прав
підприємств, організацій незалежно від форми власності;
 здійснює контроль за випуском і обігом цінних паперів, веде
загальний реєстр випуску цінних паперів в Україні, видає дозвіл на випуск
цінних паперів;
 бере участь у роботі органів фондових бірж;
 організує роботу з формування державного фонду дорогоцінних
металів і коштовних каменів, складає за ними баланси; здійснює контроль за
використанням відходів дорогоцінних металів і каменів, їх обліком;
 бере участь в розробці рекомендацій щодо удосконалення структури
органів виконавчої влади і здійснює контроль за використанням коштів на їх
утримання;
 аналізує всі витрати на утримання органів влади;
 здійснює управління Державною контрольно-ревізійною службою в
Україні;
 приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств і організацій на державній власності, затверджує їх статути і
контролює їх виконання;
 здійснює контроль за ефективністю використання державного майна;
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Контролюючими органами, які мають право проводити виїзні
перевірки є:
 органи державної податкової служби;
 митні органи;
 органи Держказначейства, Державної контрольно-ревізійної служби.
Судовий контроль є важливим видом державного контролю. Сам факт
існування даного виду влади є передумовою демократичного розвитку
держави. Судова влада – це одна з трьох основних гілок влади; має чітко
визначені повноваження по відношенню до законодавчої влади і
підпорядковується тільки закону.
Конституційний суд України здійснює контроль за конституційністю
законів, що приймаються, і інших нормативних актів. Він має право
припиняти дію законів, якщо вони суперечать конституції.
Адміністративний контроль здійснюють практично всі органи
виконавчої влади, оскільки контроль є невід'ємною частиною функції
управління. Він здійснюється як органами центральної влади, так і органами
місцевого самоврядування. У міністерствах і інших органах центральної
виконавчої влади організовуються самостійні контрольно-ревізійні
підрозділи.
Національний банк України (далі НБУ) здійснює контроль за
діяльністю комерційних банків; за дотриманням ними чинного банківського
законодавства. НБУ підзвітний Верховній Раді. На нього покладена функція
проведення єдиної державної політики з питань грошового обігу, кредиту,
зміцнення грошової одиниці, координації банківської системи в цілому, а
також здійснення контролю з цих напрямів.
Національний банк здійснює:
 контроль за дотриманням правил регулювання валютних операцій на
території України з усіх питань, що не включені у компетенцію інших
державних органів;
 забезпечення виконання комерційними банками функції валютного
контролю;
НБУ здійснює валютний контроль спільно з: уповноваженими банками,
Державною податковою адміністрацією України, Міністерством зв'язку
України, Державним митним комітетом України.
Фонд державного майна України здійснює державну політику з
питань приватизації і управління державним майном.
Окрім своїх основних функцій виконує і контрольну. Фонд має право
контролювати дотримання нормативних актів з питань управління
державним майном, приватизації.
Спеціальні контролюючі органи.
Державна інспекція з контролю за цінами контролює застосування цін
і тарифів міністерствами, відомствами, підприємствами всіх форм власності;
дотримання порядку їх затвердження.
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Державний комітет України із стандартизації, метрології і
сертифікації крім основних функцій здійснює контроль за проведенням і
дотриманням вимог і стандартів.
Державний комітет України із захисту прав споживачів здійснює
контроль по дотриманню підприємствами Закону України «Про захист прав
споживачів» і інших нормативних актів. Даний комітет має право проводити
перевірки підприємств всіх форм власності.
Державний комітет статистики України за даними звітності
контролює збалансованість товарного ринку, виконання програм
економічного і соціального розвитку, наявність необхідних ресурсів в
регіонах.
Антимонопольний комітет здійснює контроль за дотриманням
антимонопольного законодавства. Правовий статус даного комітету
визначається Законом України «Про антимонопольний комітет України».
Головною метою Антимонопольного комітету є здійснення державного
контролю з дотримання антимонопольного законодавства шляхом
припинення і недопущення порушень у цій сфері.
Антимонопольний комітет України має право визначати межі
товарного ринку, давати підприємствам обов'язкові розпорядження по
ліквідації порушень вказаного законодавства; давати центральним і місцевим
органам влади обов'язкові для виконання розпорядження про зміну
прийнятих ними неправомірних актів, про припинення порушень і угод, які
суперечать Антимонопольному законодавству.
Втручання Центральних або місцевих органів влади в діяльність
комітету або його територіальних відділень забороняється (окрім деяких
випадків). Невиконання вимог комітету або ж підрозділу територіального
відділення комітету приводить до виникнення відповідальності.
Антимонопольний комітет має право проводити перевірки
підприємств, організацій незалежно від форм власності, якщо в цьому
виникла необхідність.
Державна митна служба здійснює державний експортний контроль.
Під цей контроль підпадають зовнішньоекономічні операції з
військового призначення і товари двоякого використання (тобто такі, які
окрім основного цивільного призначення можуть бути використані для
виробництва спеціальної техніки).
Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання
суб'єктами підприємницької діяльності України, іноземними фірмами
встановленого порядку переміщення через кордон України товарів і інших
предметів, тобто порядку ввезення, вивозу, транзиту товарів.
Здійснення митного контролю відноситься до компетенції митних
органів України. У систему митних органів України входять: Державна
митна служба України як центральний орган влади, а також підлеглі їй
регіональні митниці, спеціалізовані митні управління і організації.
Державна санітарно-епідеміологічна служба України Міністерства
охорони здоров'я України здійснює контроль за дотриманням юридичними
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і фізичними особами санітарного законодавства з метою запобігання,
виявлення і ліквідації шкідливого впливу небезпечних чинників на здоров'я
людей, а також приймає заходи правового характеру по відношенню до
правопорушників.
Основні функції і права:
 контроль за проведенням санітарних і проти епідеміологічних
заходів;
 право безперешкодного входу на територію або в приміщення
підприємств;
 застосування фінансових санкцій і адміністративних штрафів за
порушення санітарного законодавства.
Державна служба з карантину рослин здійснює фіто-санітарний
контроль, тобто реалізує систему заходів, направлену на охорону території
України від проникнення з-за кордону карантинних і інших небезпечних
шкідників, хвороб рослин, які можуть принести шкоду народному
господарству України; а також дотримання карантинних вимог міжнародних
договорів, в яких бере участь Україна, що стосуються експорту продукції з
території України.
Інспекторам для здійснення фітосанітарного контролю надається право
безперешкодного входу на територію підконтрольних і підкарантинних
об'єктів, відбору зразків насіння рослин, підкарантинних і підконтрольних
матеріалів для проведення лабораторної експертизи.
Муніципальний контроль здійснюють місцеві ради народних
депутатів і їх комісії. Комісії з питань планування, бюджету і фінансів
здійснюють контроль за виконанням планів і програм економічного і
соціального розвитку і бюджету, виявляють внутрішньогосподарські резерви
і додаткові доходи бюджету; контролюють надходження і витрати
позабюджетного фонду. До компетенції виконавчих комітетів місцевих рад
народних депутатів відноситься здійснення контролю за станом обліку і
звітності на підприємствах, які є комунальною власністю, за виконанням
підприємствами і організаціями зобов'язань по платежах до бюджету
місцевого самоврядування.
Місцеві ради народних депутатів здійснюють також:
 контроль за дотриманням проектів будівництва житловокомунального господарства і виробничого призначення;
 контроль за експлуатацією об'єктів комунального господарства,
торгівлі, побутового обслуговування і інше.
Ліцензійна палата. Вона має наступні функції і права:
 контролювати
здійснення
державної
реєстрації
суб'єктів
підприємницької діяльності;
 перевіряти порядок видачі ліцензій;
 перевіряти документи з питань ліцензування і перерахування коштів
за видачу ліцензій;
 право безперешкодного входу у виробничі приміщення для
з'ясування питань, пов'язаних з перевіркою;
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 отримувати пояснення про причини порушень;
 припиняти дію ліцензій.
Аудиторський незалежний контроль здійснюється незалежними
аудиторськими фірмами або приватними особами (аудиторами), які занесені
до реєстру Аудиторської палати України. Аудиторська фірма проводить
перевірку
стану
фінансово-господарської
діяльності
суб’єктів
господарювання на підставі підписаного договору. Основна мета аудиту – це
формування професійної думки аудитора щодо достовірності первинних
даних про факти господарського життя, повноти та своєчасності
відображення цих даних в обліку, правильності ведення обліку відповідно до
вимог бухгалтерських стандартів та складання на основі цих даних
фінансової звітності, узагальнення сформованої думки в аудиторському звіті
та висновку, які надаються замовнику.
Аудиторські послуги можуть надаватися у вигляді аудиторських
перевірок і пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань
бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу господарської
діяльності та інше. Метою аудиту є вираження незалежної думки щодо
достовірності, законності і повноти відображення в бухгалтерському обліку і
звітності інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства.
Особливим контролюючим органом є Державна контрольно-ревізійна
служба, завдання і функції якої будуть розглянуті в окремому розділі.
Існує ще ряд організацій, що виконують контрольні функції в рамках
своєї компетенції, які спільно з вказаними службами і організаціями
утворюють систему, цілісний комплекс, що забезпечує повний всебічний
обхват економічного життя країни.
2.2. Завдання і функції Державної контрольно-ревізійної служби
України
Державна контрольно-ревізійна служба (далі ДКРС) складається з
Головного контрольно-ревізійного управління України, контрольноревізійних управлінь в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів в районах, містах і міських
районах. Головне контрольно-ревізійне управління України є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом
міністрів України через міністра фінансів України.
Головним завданням ДКРС є здійснення державного контролю за
витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і
достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах і інших
центральних органах виконавчої влади, державних комітетах, державних
фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які
отримують кошти з бюджетів всіх рівнів і державних валютних фондів;
розробка пропозицій по ліквідації виявлених недоліків і порушень і
запобіганню їх надалі.
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Структурні підрозділи ДКРС здійснюють свою діяльність шляхом
проведення перевірок і ревізій грошових і бухгалтерських документів, звітів і
інших документів, які підтверджують витрачання і надходження коштів,
проводять перевірки фактичної наявності цінностей. Вони мають право
вирішувати всі питання, що виникають безпосередньо на підприємствах і
організаціях, де проводиться перевірка. У разі потреби можуть бути
проведені інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і розрахунків. Для цієї ж мети органи контрольно-ревізійної
служби можуть отримувати від Національного банку, комерційних банків,
держказначейства необхідні відомості, документи для виявлення порушень.
Юридичною підставою для проведення ревізій і перевірок органами
ДКРС є документ, який підписаний начальником служби, управління, або ж
їх заступниками чи керівниками підрозділів служби.
Правовими наслідками перевірок, що проводяться, можуть бути:
вимоги до керівників і посадових осіб ліквідувати виявлені порушення
законодавства, питання збереження і використання державної власності і
коштів, стягнення до бюджету прихованих доходів, занижених платежів,
підняття питань про зменшення фінансування при використанні коштів не за
призначенням.
Проведення ревізій і перевірок і застосування фінансових санкцій і
адміністративних стягнень Державною контрольно-ревізійною службою в
Україні здійснюється відповідно до:
1. Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в
Україні» від 26.01.93 р. №2939-ХII (далі - Закон України 1);
2. Закону України «Про державну податкову службу в Україні» від
04.12.90 №509-12 (далі - Закон України 2).
Аналіз статей вказаних законів проводить юрист В. Александров в
своїй статті «Про деякі аспекти проведення ревізій і перевірок Державною
контрольно-ревізійною службою в Україні», якою ми керуємося.
Статтею 8 Закону України 1 визначені основні функції Головного
контрольно-ревізійного управління України і контрольно-ревізійних
управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Головне
контрольно-ревізійне управління, контрольно-ревізійні управління в
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі виконують наступні
функції:
1) проводять ревізії і перевірки фінансової діяльності, стану
збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності
в міністерствах, відомствах, державних комітетах і інших органах державної
виконавчої влади, в державних фондах, в бюджетних установах, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджету і з
державних валютних фондів:
2) проводять ревізії і перевірки правильності витрачання державних
коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і
організацій, які діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного
бюджету;
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3) проводять ревізії і перевірки повноти оприбутковування,
правильності витрачання і збереження валютних коштів.
Відповідно до п.1 статті 10 Закону України Головному контрольноревізійному управлінню України, контрольно-ревізійним управлінням в
Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольноревізійним підрозділам (відділам, групам) в районах, містах і районах в
містах надається право ревізувати і перевіряти в міністерствах, державних
комітетах і інших органах державної виконавчої влади, державних фондах,
на підприємствах, в установах і організаціях грошові і бухгалтерські
документи, звіти, кошториси і інші документи, які підтверджують
надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити
перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів,
сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо).
Статтею 11 Закону України передбачено, що ревізія або перевірка
проводиться на підставі документа, підписаного начальником державної
контрольно-ревізійної служби, начальником управління, їх заступниками або
керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної
контрольно-ревізійної служби ревізія або перевірка підприємства, установи,
організації може проводитися не частіше ніж один раз на рік. Ревізія або
перевірка за дорученням правоохоронних органів може бути проведена у
будь-який час.
Згідно п.2 Указу Президента України «Про деякі заходи по
регулюванню підприємницької діяльності» від 23.07.98 № 817/98 плановою
виїзною перевіркою вважається перевірка фінансово-господарської
діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена в плані
роботи контролюючого органу і проводиться за місцезнаходженням такого
суб'єкта або за місцем розташування об'єкту власності, щодо якого
проводиться така планова виїзна перевірка. Планова виїзна перевірка
проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності
суб'єкта підприємницької діяльності за письмовим розпорядженням
керівника відповідного контролюючого органу не частіше один раз за
календарний рік в рамках компетенції відповідного контролюючого органу.
Слід звернути увагу на те, що згідно абзацу 2 п.2 цього Указу,
забороняється проведення планових виїзних перевірок по окремих видах
зобов'язань перед бюджетами, окрім зобов'язань по бюджетних позиках і
кредитах, які гарантовані бюджетними коштами.
Обставини, за наявності яких контролюючим органом може
проводитися позапланова виїзна перевірка, приведені в п.3 Указу Президента
України «Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності». Крім
того, цим пунктом визначено, що позапланова виїзна перевірка може
здійснюватися на підставі рішення Кабінету Міністрів України.
Особливу увагу слід звернути на п.5. цього Указу, оскільки їм
визначений перелік контролюючих органів, які мають право проводити
планові і позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності в межі їх компетенції. Так, відповідно
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до підпункту п.5. цього Указу органи державної контрольно-ревізійної
служби проводять планові і позапланові виїзні перевірки фінансовогосподарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності у межах їх
компетенції, тобто щодо бюджетних позик і кредитів, гарантованих коштами
бюджетів, цільового використання дотацій і субсидій, інших бюджетних
асигнувань, коштів позабюджетних фондів, а також належного виконання
державних контрактів, проавансованих за рахунок бюджетних коштів.
Вказані в п.5 контролюючі органи мають право проводити перевірки
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності
тільки в межах їх компетенції, визначені в частині першій цього пункту.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької
діяльності надається тільки у тому випадку, коли йому не пізніше ніж за
десять календарних днів до дня проведення вказаної перевірки надіслано
письмове повідомлення з вказівкою дати її проведення.
Підставою для проведення органами державної контрольно-ревізійної
служби ревізій фінансово-господарській діяльності підприємств недержавної
форми власності є стаття 14 Закону України і Закон України «Про
прокуратуру» від 05.11.91 № 1789-XII. Так, згідно пункту 3 статті 20 цього
Закону при здійсненні загального нагляду прокурор має право вимагати від
керівників і колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності
підлеглих і підконтрольних підприємств, установ організацій і інших
структур незалежно від форм власності, а також виділення фахівців для
проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз. Тобто, органи
ДКРС повинні проводити ревізію фінансово-господарської діяльності
підприємств недержавної форми власності тільки за наявності рішення
(доручення) правоохоронних органів або в ході слідства.
Службові особи державної контрольно-ревізійної служби, прибувши на
об'єкт ревізії (перевірки), зобов'язані пред'явити документ на право
проведення ревізії або перевірки керівництву даного підприємства,
організації.
Головному контрольно-ревізійному управлінню України, контрольноревізійним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі, контрольно-ревізійним підрозділам (відділам, групам) в
районах, містах і районах, в містах відповідно до п.4 статті 10 Закону
України надано право вимагати від керівників об'єктів, які ревізуються або
перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і рахунків, у необхідних випадках
опечатувати каси і касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні
підробок, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до
закінчення ревізії або перевірки, залишаючи в справах акт вилучення і копії
або реєстри вилучених документів.
Пунктом 6 Указу Президента України «Про деякі заходи з регулювання
підприємницької діяльності», зазначено що: «...рішення про вилучення
документів первинного обліку, припинення операцій на рахунках в установах
банків, інших фінансово-кредитних установах, а також заборона на
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відчуження майна суб'єкта підприємницької діяльності у зв'язку з
порушенням податкового, бюджетного або валютного законодавства можуть
прийматися тільки органами державної податкової служби, а у випадках,
визначених митним законодавством, - митними органами», а це суперечить
п.4 статті 10 Закону України. Оскільки Указ Президента від 23.07.98 №
817/98 в законодавчій ієрархії підлягає виконанню тільки за Законами нашої
країни, то даний Указ діє тільки в частині, яка не суперечить чинному
законодавству України.
Згідно п. 8 статей 10 Закону України органи ДКРС мають право
стягувати в дохід держави кошти, отримані міністерствами, відомствами,
державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами,
організаціями за незаконними договорами, без встановлених законом підстав
і з порушенням чинного законодавства.
Якщо керівник, головний бухгалтер або інші особи установи
(підприємства), які підписують акт (довідку), мають зауваження або
заперечують деякі факти, викладені в акті ревізії (перевірки), то вони повинні
зробити про це зауваження (обмовку) перед своїми підписами і не пізніше
чим через п'ять днів з дня їх підписання подати з цим актом письмові
пояснення або заперечення.
Згідно п. 10 статей 10 Закону контрольно-ревізійним органам надано
право стягати в дохід бюджету виявлені ревізіями приховані, занижені
валютні і інші платежі, стягувати до бюджету кошти, отримані
міністерствами, відомствами, державними комітетами, підприємствами по
незаконних угодах і інших порушеннях і застосовувати проти вказаних
суб'єктів фінансові санкції.
Окрім цього, контрольно-ревізійні служби мають право накладати в
певних випадках адміністративні стягнення відносно посадових осіб в межах
своєї компетенції.
Розглянувши правові основи проведення органами ДКРС ревізій і
перевірок, можна підвести підсумки і виділити основні завдання і функції,
що використовуються ДКРС по контролю за:
 використанням коштів бюджетів всіх рівнів, які входять до складу
бюджетної системи України, і коштів державних цільових фондів;
 використання державних контрактів, авансованих за рахунок
бюджетних коштів;
 використанням матеріальних цінностей і нематеріальних активів, які
знаходяться в державній або комунальній власності, бюджетних позик і
кредитів, а також позик і кредитів, гарантованих державою;
 веденням бухгалтерського обліку і фінансової звітності на
підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів всіх рівнів і
державних цільових фондів, зокрема валютних;
Основними функціями підрозділів ДКРС є:
 організація роботи контрольно-ревізійних підрозділів в АРК,
областях і містах Києві і Севастополі з проведення ревізій і перевірок;
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 проведення ревізій і перевірок збереження коштів і матеріальних
цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах,
бюджетних організаціях, а також підприємствах, що одержують кошти з
держбюджету;
 проведення ревізій і перевірок повноти оприбутковування,
правильності використання валютних коштів;
 здійснення контролю за ліквідацією недоліків і порушень,
виявлених ревізією;
 узагальнення результатів документальних ревізій і перевірок і
передача матеріалів органам законодавчої і виконавчої влади; розробка
інструктивних, методичних і інших нормативних актів з питань проведення
ревізій і перевірок.
2.3. Організація внутрішньогосподарського контролю
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється на будь-якому
підприємстві його власником, або керівником.
Слід
відрізняти
внутрісистемний
контроль
і
сам
внутрішньогосподарський контроль.
Внутрісистемний контроль здійснюється міністерствами, комітетами,
концернами, асоціаціями, акціонерними товариствами, тобто органами, що
мають в своєму підпорядкуванні дрібніші структурні підрозділи, підзвітні
організації, територіальні відділення. Він має за мету проведення єдиної
(корпоративної) виробничої, збутової, маркетингової стратегії і іншого.
Сам внутрішньогосподарський контроль передбачає здійснення
керівниками, власниками підприємств, організацій контрольних функцій за
господарськими процесами.
Діяльність зводиться до контролю по недопущенню незапланованих
витрат, дотриманню дисципліни, виконанню визначених завдань в
розроблених фінансових планах, впровадження прогресивних технологій,
підвищення продуктивності праці тощо.
Організація внутрішньогосподарського контролю згідно Закону
України «Про підприємства в Україні» - це завдання керівника підприємства.
Працівники управління здійснюють систематичний поточний і оперативний
контроль за виробничою і фінансово-господарською діяльністю. За
наслідками перевірок керівники приймають рішення по ліквідації виявлених
порушень і недопущення їх в майбутньому.
Функції внутрішньогосподарського контролю наступні:
 надання інформації про процеси, що відбуваються на підприємстві;
 допомога в прийнятті необхідних управлінських рішень;
 отримання інформації для оцінки правильності прийняття рішень,
своєчасності і результативності їх впровадження;
 ліквідація причин, що перешкоджають ефективному веденню
виробництва;
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 коректування діяльності суб'єкта господарювання і його структурних
підрозділів.
Особливе значення має внутрішньогосподарський контроль на
підприємствах, де зосереджена велика кількість цінностей. Він здійснюється
безпосередньо на підприємстві відповідними службами, що дає можливість
своєчасно виявити і ліквідувати недоліки при здійсненні операцій. У зв'язку з
цим внутрішньогосподарський контроль є постійною функцією управління
на підприємстві, дієвим механізмом збереження цінностей і коштів. Він
сприяє їх заощадженню і економному використанню.
Існує два основні види організації внутрішньогосподарського
контролю: централізований і децентралізований.
Централізований реалізується через адміністративну систему
організації і згортує контроль «від низу до верху». Дії підлеглих чітко
регламентовані положеннями і інструкціями. Тут часто застосовується
поточний контроль.
Децентралізована
система
контролю
є
протилежністю
централізованої. Частина функцій керівництва делегується підпорядкованим
керівником, який користується певною довірою з боку керівництва. Для
виконання завдання достатньо мінімальної регламентації. Децентралізована
система нерозривно пов'язана з поняттями корпоративної культури і
самоконтролю. Без них децентралізована система неможлива. При цій
системі необхідно приділяти велику увагу підбору кадрів.
Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах можуть
виконувати: внутрішні ревізори-контролери, внутрішні аудитори і
безпосередньо керівники як структурних підрозділів, так і підприємства в
цілому.
До функцій управлінського персоналу відносяться: попередній,
поточний і наступний контроль, зафіксований в нормативних документах.
Обліковий персонал на чолі з головним бухгалтером також виконує
значну частину контрольних функцій. Контроль – це одна з основних
функцій бухгалтера, яку він виконує у процесі обліку господарських
операцій і подальших перевірок.
Функції бухгалтерів регламентуються службовими інструкціями, які
розробляються головним бухгалтером і призначені для конкретних
виконавців. Головному бухгалтеру належить центральне місце в контролі за
дотриманням законодавства при здійсненні господарської діяльності. Він
наділений достатніми повноваженнями для проведення подібного контролю.
Контроль стану бухгалтерського обліку і звітності здійснюється для
забезпечення достовірності бухгалтерських даних і передбачає перерозподіл
обов'язків з управління підрозділами і збереженню матеріальних цінностей і
грошових коштів. Контроль, пов'язаний з обліком і звітністю включає
наступні елементи: контроль персоналу, контроль даних, контроль рахунків і
звітності.
Слід приділити особливу увагу вивченню організації внутрішнього
контролю в акціонерних товариствах. Тут створюється Наглядова рада, яка
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здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, контролює діяльність
правління і розробляє загальну стратегію діяльності суспільства. Рада
розглядає скарги і прохання акціонерів, стежить за наданням акціонерам
повної і достовірної інформації, а також виконує рішення загальних зборів
акціонерів товариства (у поточному плані).
Вона зобов'язана захищати інтереси акціонерів шляхом внутрішнього
контролю за діяльністю товариства, розробки його політики.
Компетенція Наглядової ради, порядок її роботи і інші питання можуть
бути врегульовані на загальних зборах акціонерів.
Окрім ради контрольні функції виконує Ревізійна комісія, яка
створюється на будь-якому акціонерному товаристві. Вона здійснює
контроль за діяльністю керівництва товариства, обирається з числа
співробітників. Порядок діяльності, склад і умови оплати праці визначаються
зборами, які її обрали. Про результати діяльності комісія доповідає загальним
зборам, обов'язково складає висновок за річними звітами і балансами, без
якого загальні збори не мають права затверджувати звітність. Ревізійна
комісія діє на підставі статуту господарського суб'єкта і внутрішнього
положення про ревізійну комісію.
Ревізійна комісія разом із загальними зборами акціонерів і правлінням
є постійно діючим органом. Ревізійну комісію обирають на загальних зборах
акціонерів, яким вона підзвітна. Створення подібної комісії в акціонерному
товаристві – обов'язкова умова.
Інвентаризаційна комісія – це колективний орган, який формується з
групи осіб, які наділяються певними правами для встановлення фактичної
наявності і стану майна, фінансових зобов'язань підприємства, прийняття
рішень за наслідками проведеної інвентаризації. Внутрішні інвентаризаційні
комісії формуються з працівників даного підприємства. Функціями подібних
комісій можуть бути проведення інвентаризацій з метою вирішення
організаційних питань, прийняття управлінських рішень виробничого
характеру, перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку.
Внутрішній аудит – важлива частина внутрішньої системи контролю на
підприємстві. Ці служби створюються на середніх і великих підприємствах,
виконують контрольні функції залежно від мети і завдань, покладених на
внутрішніх аудиторів. Внутрішні аудитори підпорядковані тому органу, який
їх уповноважив. Вони проводять планові і позапланові перевірки за
вказівкою вищого керівництва, є штатними працівниками, вони не
зобов'язані мати сертифікат аудитора, можуть бути фахівцями в питаннях
бухгалтерського обліку, фінансів, економіки та права. За наслідками
внутрішнього аудиту складається аудиторський звіт, який передається
вищому керівництву. У звіті надається інформація про виявлені факти
порушень, надаються рекомендації про їх ліквідації, поради і інше.
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2.4. Судово-бухгалтерська експертиза
Експертиза – це дослідження будь-якого питання визнаним фахівцемекспертом.
Згідно статті 1 Закону України «Про судову експертизу» «…судова
експертиза – це дослідження експертом на підставі спеціальних знань
матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини
справи, яка знаходиться на розгляді органів дізнання, попереднього слідства
або суду».
Судово-бухгалтерська експертиза є одним з найбільш поширених видів
судових експертиз. Необхідність судово-бухгалтерської експертизи виникає
при розслідуванні і судовому розгляді кримінальних справ про привласнення,
посадові злочини, а також цивільних справ, коли необхідно проаналізувати
господарські операції, які відображені в бухгалтерському обліку. В процесі
здійснення експертиз подібного роду аналізується діяльність підприємств
різних форм власності, які допустили збитки, втрати, привласнення товарноматеріальних цінностей, безгосподарність, і визначаються суми матеріальної
відповідальності за допущений матеріальний збиток.
Судово-бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, направленою
на з'ясування причин судової справи і полягає в проведенні дослідження на
підставі спеціальних економічних знань і наданні висновку експертом за
дорученням органів слідства, прокуратури або суду з метою встановлення
фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи.
За допомогою судово-бухгалтерської експертизи встановлюються
фактичні дані про умови діяльності господарського суб'єкта, які склалися під
впливом власника або його представника, і мають значення для прийняття
справедливого рішення суду.
Судово-бухгалтерська
експертиза
може
проводитися
як
співробітниками судово-бухгалтерських організацій, так і експертами, які
володіють необхідними знаннями з питань бухгалтерського обліку, пройшли
спеціальну підготовку і отримали кваліфікацію судового експерта і дозвіл на
здійснення подібного виду діяльності.
Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є інформація, відображена
в бухгалтерських документах, актах ревізії, які відносяться до даного
питання.
Предметом судово-бухгалтерської експертизи виступають господарські
операції, відображені в документах і матеріалах ревізії і аудиту, які стали
об'єктом розслідування і судового розгляду.
Суб'єктами судово-бухгалтерської експертизи є органи і особи, які
призначають експертизу, судово-експертні комісії в особі їх керівників, які
організовують безпосереднє проведення даної експертизи.
Фахівці виділяють декілька видів експертиз:
 медичні і психофізіологічні;
 криміналістичні;
 біологічні;
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 інженерно-технічні;
 економічні, зокрема бухгалтерські;
 з дослідження товарів, комп'ютерної техніки;
 психологічні;
 екологічні.
Проте подібна класифікація умовна; ні у практиці, ні в теорії не існує
поки чіткого їх розподілу.
Будь-яка експертиза включає наступні стадії:
Підготовча, на якій здійснюється підбір експертів, складання завдання,
вивчення експертом поставлених перед ним завдань, аналіз законодавства.
Організаційно-методична. Тут відбувається вивчення матеріалів
справи, їх повнота, розробляється методика проведення експертизи,
складання календарного плану-графіка.
Дослідницька передбачає виконання експертом конкретних процедур,
передбачених методикою дослідження.
Стадія підбиття підсумків передбачає систематизацію всіх виявлених
фактів, складання експертного висновку і передача його відповідним
органам.
Висновок експерта – це письмово оформлений документ експерта, в
якому він на підставі проведеного дослідження в рамках своєї професійної
компетенції дає відповідь на поставлені перед ним питання. Висновок
експерта є особливим самостійним джерелом доказів в кримінальній або
цивільній справі.
До принципів судово-експертної діяльності відносяться законність,
захист права і свобод особи, незалежного експерта, об'єктивності і повноти
проведення дослідження. Незалежність судового експерта полягає у тому, що
при наданні свого висновку експерт не може знаходитися в якій-небудь
залежності від особи або органу, які призначили дану експертизу, інших
зацікавлених сторін. Він дає свій висновок на підставі отриманих результатів
і своїх спеціальних знань. Об'єктивність і повнота експертного дослідження
ґрунтується виключно на науковій і практичній базі в рамках вузької
спеціалізації в повному обсязі, необхідному для виявлення всіх обставин з
даного питання. Висновок експерта не може базуватися на положеннях, які
мають протиріччя відповідно до сучасних наукових знань і які необ'єктивні.
Зі всього вище сказаного можна зробити висновок, що судовобухгалтерська експертиза не є методом господарського контролю, оскільки:
 важливою умовою ефективності господарського контролю є його
періодичність. Судово-бухгалтерська експертиза ж проводиться тільки при
необхідності на підставі рішень правоохоронних органів. Таким чином, якщо
у ході діяльності підприємства не мали місця розслідування, то і немає
потреби в судово-бухгалтерській експертизі, а це не відповідає такому
принципу господарського контролю, як регулярність;
 мета господарського контролю відрізняється від мети судовобухгалтерської експертизи. Метою судової експертизи є встановлення
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обставин судової справи, але у жодному випадку не ліквідація або
попередження порушень;
 за допомогою судової експертизи можна встановити лише окремі
факти діяльності осіб, які проходять по кримінальній або цивільній справі.
На відміну від судової експертизи, господарський контроль покликаний
досліджувати господарську діяльність підприємства відповідно до принципу
всебічності.
Запитання для самоконтролю
1. Значення контролю в умовах ринкової економіки.
2. Навести визначення контролю як економічної категорії.
3. Форми контролю, їх характеристика.
4. У чому полягає відмінність понять «види» і «форми» контролю?
5. Методичні прийоми і способи здійснення документального
контролю, їх характеристика.
6. Організація контрольно-ревізійної роботи в системі Державної
контрольно-ревізійної служби України.
7. Основні етапи ревізії, їх сутність.
8. Оперативний облік і звітність з виконання контрольно-ревізійної
роботи.
9. Функції внутрішньогосподарського контролю.
10. Види організації внутрішньогосподарського контролю.
11. Судово-бухгалтерська експертиза та стадії її проведення.
Тести
1) Ревізія відрізняється від аудиту тим що:
1. Аудит проводиться після завершення господарських операцій, а
ревізія - на будь-якому етапі господарської діяльності підприємства;
2. Аудит може проводитися на вимогу органів дізнання і
попереднього слідства, а ревізією цього не передбачено;
3. Аудит здійснюється на договірних основах між аудитором і
керівником підприємства, а ревізія - за планом роботи контрольноревізійного органу без узгодження керівником підприємства.
2) Контроль власника поділяється на відомчій внутрішньогосподарський
1. Так;
2. Ні;
3. Немає правильної відповіді;
4. Всі відповіді вірні.
3) Муніципальний(місцевий) контроль здійснюється згідно Закону України:
1. "Про аудиторську діяльність";
2. "Про місцеві ради народних депутатів і місцеве регіональне
самоврядування";
3. "Про банки і банківську діяльність";
4. Кодексом заходів про працю.
4) Наглядова рада підприємства відноситься до органів:
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1. Державного контролю;
2. Муніципального контролю;
3. Внутрішньогосподарчого контролю;
4. Усі варіанти правильні.
5) Орган, який проводить державну політику у сфері приватизації
державного майна України це(закінчити визначення):
1. Державна податкова служба;
2. Контрольно-ревізійна служба;
3. Фонд державного майна;
4. Пенсійний фонд.
6) __________ контроль здійснюють міністерства, державні комітети,
концерни, асоціації, акціонерні виробничі об'єднання відповідно до
законодавчих і іншими нормативними актами (закінчити визначення):
1. Відомчий;
2. Внутрішньогосподарчий;
3. Незалежний;
4. Державний позавідомчий.
7) Основним завданням Державної контрольно-ревізійної служби є:
1. Підтвердження висновків повноти, достовірності і законності
господарських операцій, відображених в бухгалтерському обліку і
звітності;
2. Забезпечення захисту законних інтересів платників податків і
громадян, зупинка операцій по рахунках, застосування фінансових
санкцій до адміністративних органів;
3. Здійснення державного контролю за витрачанням грошових
коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і
достовірністю бухгалтерського обліку і звітності;
4. Усі варіанти правильні.
8) У своїй діяльності Державна контрольно-ревізійна служба (ГКРС)
керується:
1. Кримінальним кодексом;
2. Законом України "Про державну податкову службу";
3. Конституцією України, Законом України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" іншими законодавчими актами
Президента України;
4. Законом України «Про аудиторську діяльність в Україні».
9) Структура ДНАУ затверджується:
1. Верховною Радою України;
2. Президентом України;
3. Кабінетом Міністрів України;
4. Аудиторською палатою.
10) Перед здійсненням господарської операції оцінюють її доцільність,
законність і ефективність використання:
1. Подальший контроль;
2. Попередній контроль;
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3. Поточний контроль;
4. Господарський контроль.
11) Вибрати правильне твердження
1. Подальший контроль здійснюється перед проведенням операцій;
2. Попередній контроль дозволять знайти недоліки поточного і
подальшого контролю;
3. Поточний контроль за господарською діяльністю застосовується
в процесі здійснення господарських операцій;
4. Усі варіанти правильні.
12) По суб'єктах господарський контроль розділяють на:
1. Попередній, поточний, подальший;
2. Державний, незалежний, контроль власника;
3. Суцільний, вибірковий, комбінований;
4. Суспільний і державний.
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Тема 3. Предмет і метод економічного контролю
3.1. Предмет і об'єкти економічного контролю
Економічний контроль – це невід'ємна частина діяльності будь-якого
підприємства, необхідний як на внутрішньому так і на зовнішньому рівні. На
всіх стадіях відтворення контроль вивчає закономірність, доцільність і
достовірність операцій: на стадії виробництва – по використанню засобів
виробництва (включаючи природні і трудові ресурси); на стадії розподілу – з
використання і розподілу суспільного продукту, забезпечення використаних
засобів виробництва; на стадії обміну – після реалізації і заготівлі,
розрахунків і виконання договірних відносин; на стадії споживання – по
виробничому споживанню, пов'язаному з відтворенням і розширенням
фондів.
Економічному контролю підлягають:
а) фактична наявність, збереження і рух майна в кожній окремій ланці і
в масштабах всієї економічної діяльності;
б) господарські процеси з виробництва суспільного продукту;
в)розрахунково-кредитні
операції, пов'язані з рухом майна і
виробництвом суспільного продукту;
г) виробничі і організаційно-технологічні відносини, які виникають під
час споживання і відтворення майна, створення суспільного продукту.
Предмет науки про контроль – це основний теоретичний фундамент, у
рамках якого вона розглядає свої об'єкти дослідження, і та система понять, за
допомогою якої розкриваються специфічні сторони суті об'єктів, що
вивчаються.
Контроль характеризується певною системою категорій, понять і
термінів, які кінець кінцем визначають метод цієї науки.
Визначення предмету контролю вимагає чіткого з'ясування межі сфери
його застосування, облік конкретного способу виробництва, його базису і
надбудови. Пізнання генезису і формування предмету господарського
контролю як галузі науки можливо тільки при конкретно – історичному
аналізі. Господарський контроль грає різну роль на окремих етапах класової
боротьби. Його суть, завдання і методи проведення виникають і змінюються
разом з розвитком суспільства і залежать від рівня розвитку виробничих сил і
характеру виробничих відносин. Контроль, породжений суспільним
виробництвом, об'єктивно існував при всіх економічних формаціях
незалежно від волі і свідомості людей.
Предметом господарського контролю на різних етапах розвитку
суспільства були:
а) при первісно-громадському устрою – вся діяльність общини, її
операції з виробництва продуктів і їх споживання, збереження громадської
власності на знаряддя і засоби виробництва;
б) у рабовласницькому суспільстві – виробництво продуктів, торгові,
землеробські і інші операції, що здійснюються державними установами,
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храмами і рабовласниками, направленими на примноження і зміцнення
приватної власності на засоби виробництва і рабів;
в) у феодальному суспільстві – баланси і звітність підприємств
(зовнішній контроль); засекречена наявність та рух торгового капіталу,
кредитні і розрахункові операції між купцями, лихварями, банками, процеси
виробництва, наявність та рух приватної власності на засоби виробництва
(внутрішній контроль);
г) у капіталістичному суспільстві – баланси, звітність, рахунки
прибутків і збитків (зовнішній контроль); наявність, рух і використання
приватної капіталістичної власності на засоби виробництва, всі господарські
процеси, здійснювані з метою збільшення і привласнення максимального
прибутку створюваного працею найманих працівників (внутрішній
контроль).
Предметом економічного контролю є господарські процеси, фактична
наявність і рух майна в процесі розширеного відтворення, а також виробничі
відносини, які при цьому виникають.
Якщо говорити про об'єкт контролю, то необхідно враховувати, що
об'єкт – це те, що підлягає вивченню або перевірці, це не безпосередньо
підприємство, а його діяльність з ефективності використання майна.
Об'єктами контролю
можуть бути окремі сторони діяльності
виробничих об'єднань, підприємств, господарських організацій: виробництво
продукції, її якість, фінансовий стан, використання матеріалів і інших
ресурсів, умови праці і техніка безпеки, грошові кошти і розрахунки,
організація управління, праця і його оплата. Об'єктами контролю є також
норми, плани, управлінські рішення, накази, бухгалтерська і фінансова
звітність.
Економічний контроль направлений на регулювання процесу
розширеного відтворення шляхом здійснення систематичної перевірки
виконання рішень з господарських питань і представляє один з різновидів
господарсько-організаторської функції держави, що пов'язана з управлінням
процесами відтворення (виробництва, розподілу, обміну і споживання
суспільного продукту).
На стадії виробництва предметом економічного контролю є всі
моменти праці як доцільної діяльності людини: власна праця, предмети праці
і засоби праці, використання затверджених в установленому порядку
нормативів, що вивчаються з погляду дотримання правильності, тарифних
ставок, розцінок і посадових окладів, умов і охорони праці, своєчасності і
правильності розрахунків з праці, правильності оприбутковування,
зберігання, використання і витрачання ресурсів виробництва, дотримання
технологічного режиму і інших елементів виробничих процесів. При цьому
економічний контроль не обмежується рамками лише окремих підприємств, а
виходить на державний рівень. Отже, дана стадія процесу відтворення
повністю входить в предмет економічного контролю.
На стадії розподілу, що характеризується використанням суспільного
продукту на задоволення різних потреб суспільства, економічний контроль
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охоплює як відшкодування спожитих ресурсів виробництва, так і розподіл і
перерозподіл знов створеного продукту. Контролю піддаються операції по
відновленню запасів засобів праці і предметів праці, видачі коштів в оплату
витраченої живої праці відповідно до її кількості і якості, відновленню і
поповненню суспільних фондів накопичення і споживання, перерахуванню
коштів органами державного бюджету, соціального страхування. Вказані
операції також контролюються як по окремих підприємствах і організаціях,
так і по галузях господарювання, що вказує на всеосяжний характер їх
контролю.
На стадії обміну, що є обігом товарів в умовах наявності товарногрошових відносин, предметом економічного контролю є операції по збуту і
заготівлі, розрахунках, договірних і переддоговірних відносинах, виконанню
замовлень і задоволенню купівельного попиту.
При товарному обміні систематично контролюються як натуральні, так
і вартісні показники і перш за все обсяги і якість товарів, ціни і розрахунки.
Контролю піддаються всі форми товарного обміну, починаючи від оптових
закупівель і постачань і закінчуючи розгорненою роздрібною торгівлею.
На стадії споживання, що завершує один цикл процесу відтворення і
започатковує його новий цикл, підконтрольним є переважно виробниче
споживання, пов'язане з відновленням і розширенням виробничих фондів.
Особисте споживання входить до предмету економічного контролю у тій
мірі, в якій вона характеризує відставання від заданих темпів задоволення
матеріальних і культурних потреб членів суспільства. На всіх стадіях
кругообігу суспільного виробничого фонду або державної власності в
предмет економічного контролю входить виявлення законності і доцільності
використання матеріальних ресурсів і коштів.
Отже, предметом економічного контролю є виявлення законності і
доцільності використання власності в процесі розширеного відтворення
відповідно до рішень уряду по господарських питаннях.
Розвиток вчення про предмет ревізії пройшов два етапи. Перший –
характеризувався прагненням учених розвивати ревізію як прикладну науку,
другий – створити теоретичні основи ревізії як самостійний розділ науки про
господарський контроль.
При визначенні предмету і змісту ревізії враховують такі її важливі
сторони:
а) об'єкти ревізійного вивчення;
б) спеціальні способи і прийоми вивчення господарювання;
в) мету, завдання і функції ревізії, які лежать у встановленні дійсних
наслідків господарювання;
г) характер ревізії як спеціалізованого методу господарського
контролю;
д) особливості ревізії, які полягають у тому, що при її здійсненні
використовуються і інші методи господарського контролю;
е) прийоми ревізії, засновані на обліково-економічній інформації і
представляють
економіко-юридичну
діяльність,
результати
якої
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використовуються в комплексному, узагальненому вигляді, впроваджуються
на мікро- і макрорівні.
Основна мета ревізії – її ретроспективний характер. У цьому її головна
особливість від інших методів контролю. Вона звертається до минулого для
пізнання істини, для вивчення законності і достовірності здійснених фактів з
метою попередження зловживань і розкрадань. Ревізор, проглядаючи
документи і вивчаючи операції, перевіряє їх достовірність і законність.
Таким чином, ревізійний пошук передбачає наявність мети, яка і є значним
доповненням поняття «пошук» в ревізії. Не можна говорити про пошук в
ревізії, якщо поставлена мета досягається відразу. Наприклад, ревізору
відомо, що прибутковий касовий ордер №15 підроблено. Не дивлячись на те,
що він витрачає час на знаходження ордера серед маси документів, це не
пошук. Таких випадків в ревізії практично не буває. Сама ревізія і полягає в
пошуку невідомого. Пошук в ревізії – рух до мети, процес, який
розгортається в часі і є певною послідовністю ревізійних дій.
Ревізії носять властивий і реконструктивний характер (від слова
«реконструкція» від латинського constructio – побудова). Вивчаючи
відповідну інформацію, ревізор відтворює картину минулого з наявних в
його розпорядженні письмових свідоцтв. Розглядаючи документи, вивчаючи
суть операцій, він в думках представляє (реконструює) ланцюжок
взаємозв'язаних фактів. Без цього він не може на науковій основі
використовувати способи і прийоми ревізійного вивчення минулих подій.
Профілактичний характер ревізій - одна з її характерних рис.
Профілактика сприяє усуненню господарських порушень, попереджає
можливість їх виникнення в майбутньому. Звідси можна сформулювати деякі
висновки, які допомагають визначити предмет ревізії.
Оскільки господарська діяльність у процесі здійснення контролю
розуміється як багаторівнева: бригада, цех, підприємство, об'єднання,
комплекс, відомство і міністерство, то їх ревізія проводиться на всіх вказаних
рівнях. Виходячи з цих особливостей ревізії, можна стверджувати, що вона
вивчає документально зареєстровані операції, які відбулися внаслідок
кругообігу засобів підприємства за допомогою специфічних способів і
прийомів з позиції законності, достовірності і доцільності.
Таке визначення предмету ревізії відображає закон інтеграції і
диференціації знань, а також, дає можливість виділити круг об'єктів ревізії,
розробити її загальну методику, встановити структуру і систему ревізії як
розділу науки про контроль і навчальної дисципліни, уточнити мету і функції
ревізії в сучасних умовах господарювання.
Таким чином, предметом ревізії є документальні дані, які вивчаються
шляхом застосування спеціальних прийомів з позиції їх законності,
достовірності і доцільності. До предмету ревізії відносяться процеси і явища,
пов'язані з господарською діяльністю підприємства і відображені
документально, а межі їх перевірки визначаються програмою ревізії.
Вивчаючи негативні явища в господарській діяльності підприємства,
які також є предметом ревізії, ревізор неминуче виявить і позитивні сторони,
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інакше неможливо об'єктивно розкрити всі завдання, поставлені перед
ревізією.
Кожне підприємство з метою забезпечення безперервного процесу
виробництва забезпечує безперервність процесу постачання сировини і
реалізації готової продукції, організовує планомірний кругообіг своїх коштів.
Господарські процеси розглядаються як сукупність елементів, що
становлять сукупність фактів господарського життя. Фінансовий стан
економічного суб'єкта залишається незмінним. Але основна маса
господарських чинників впливає на фінансове становище підприємства. Такі
факти господарського життя називають господарськими операціями, які є
основними об'єктами контрольного спостереження.
Ревізії властиві такі поняття як предмет, об'єкт, суб'єкт, мета.
Оскільки ревізія покликана вивчати діяльність підприємства, то на
перший погляд здається, що її об'єктом є підприємство, де вона знаходить
необхідний для вивчення матеріал. Але вивченням діяльності підприємства
займаються і інші економічні науки, такі як політекономія, статистика,
економічний аналіз. Об'єкти можуть бути предметом вивчення і дослідження
не однієї, а декількох галузей науки. Відмінність полягає у тому, що в
окремому випадку ці об'єкти розглядаються зі своїх специфічних і особливих
сторін, які властиві саме цій науці.
Об'єктами ревізії є окремі господарські чинники і операції, які
формують господарські процеси, вся сукупність яких є господарською
діяльністю певного суб'єкта.
Ревізія в кожному конкретному підприємстві охоплює рух всього
комплексу активів і зобов'язань, а також всі зміни в структурі капіталу.
Активи підприємства за тими або іншими ознаками об'єднуються в
економічно однорідні групи (необоротні та оборотні активи, вилучені кошти,
джерела їх формування), кожна з яких є самостійним об'єктом ревізії. В
цьому випадку терміном «об'єкт» визначаються окремі елементи предмету
ревізії.
На будь-якому підприємстві об'єктом ревізії є документальна
інформація про: наявність і рух засобів і цінностей; придбання засобів
виробництва, які необхідні для виробничого процесу; експлуатація основних
засобів, їх знос в даному процесі; дотримання трудового законодавства;
собівартість створеного продукту; наявність і рух створеного продукту і
пов'язаних з ним грошових, розрахункових і кредитних операцій, джерела
формування коштів, їх цільового призначення і використання; дотримання
Статуту підприємства і інших статутних документів.
Об'єкти ревізії настільки різноманітні, що скласти їх змістовний список
практично неможливо. Сукупним об'єктом ревізії можна назвати
документально зафіксовану наявність і рух активів підприємства і джерел їх
формування. Поняття об'єкт ревізії конкретніше її предмету, він передбачає
основні і найбільш суттєві елементи того, що конкретно охоплює ревізія в
кожній галузі економіки. Об'єкти ревізії в сферах виробництва,
невиробничих сферах матимуть деякі відмінності.
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У найбільш загальному вигляді можна сказати, що об'єктами ревізії на
виробничих підприємствах є документальна інформація про:
- наявність і рух необоротних активів, включаючи природні ресурси як
частину національного багатства, яке знаходиться у використанні
підприємства;
- придбання засобів виробництва, необхідних для створення сукупного
продукту;
- норми праці, норми споживання;
- дотримання трудового законодавства;
- визначення собівартості створеного сукупного продукту;
- наявність і рух виробничого сукупного продукту і пов'язані з ним
грошові, розрахункові і кредитні операції;
- джерела формування активів, їх цільове призначення і використання
(власні і позикові джерела, фінансові результати, отримані в результаті
господарювання);
- дотримання тих правил на підприємстві, які зафіксовані у Статуті,
інших статутних та розпорядницьких документах.
3.2. Методи економічного контролю
Під методологією, можна розуміти теоретичні знання, логічну
організацію, методи і способи діяльності в процесі економічного контролю.
Методи здійснення економічного контролю, як і його предмет,
виникають і змінюються разом з розвитком суспільства. Вони залежать від
рівня розвитку виробничих сил і характеру виробничих відносин ( додаток
1).
Загальною методологічною основою вивчення предмету економічного
контролю є діалектичний матеріалізм як загальний метод пізнання реального
світу в розумінні його взаємозв'язку і безперервності розвитку. Стосовно
економічного контролю метод діалектичного матеріалізму заломлюється в
його приватних проявах, обумовлених специфікою предмету пізнання, і у
вузькому сенсі слова є методом даної наукової дисципліни. Для нього
характерні загальні ознаки діалектичного матеріалізму, і в той же час тільки
йому властиві специфічні риси, пов'язані з використанням ряду особливих
прийомів і способів вивчення предмету.
Методом є сукупність певних прийомів. За останні роки в науку про
контроль проникли методичні прийоми соціології, психології, математичної
логіки, кібернетики, закріплюється зв'язок з філософією, традиційною
формальною логікою, статистикою тощо. Використання цих прийомів
дозволяє отримати відповіді на наступні питання: чи існує зв'язок між
безгосподарністю, розтратою, крадіжкою і рівнем заробітної
плати;
приписками, викривленням звітності і незаконним отриманням премій;
кількістю проведених ревізій і виявлених сум крадіжки і т. ін. Однозначно на
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ці питання відповісти неможливо. Тільки статистичні дослідження великої
кількості матеріалів можуть дати відповідь на поставлені питання.
Предмет дослідження, якій пов'язаній з безгосподарністю і іншими
зловживаннями часто буває детально замаскований і таким чином вимагає
своїх власних методичних прийомів вивчення і пізнання, які не ідентичні
тим, які використовуються в інших науках. Під спеціальними методичними
прийомами дослідження розуміють такі прийоми, які використовуються
тільки в економічному контролі, сфера яких обумовлена специфікою галузі
пізнання.
Використання того або іншого методичного прийому (їх комбінацій)
визначається метою і завданням контролю, характером явищ і специфікою
виробництва.
Вибір відповідних прийомів контролю значною мірою
залежить від суб'єктивних чинників – від кадрів, які здійснюють контроль і
рівня їх спеціальної, економічної, юридичної підготовки; досвіду і знання
специфіки галузі, яка перевіряється.
Таким чином
методом економічного контролю в практичному
використанні є певна послідовність дій, виконання яких допомагає пізнати
об'єкт дослідження. До таких методів можна віднести інвентаризацію.
Розглянемо прийоми і способи, складові методу економічного
контролю. Перш за все, слід виділити прийоми фактичного і
документального контролю, що розрізняються за джерелами даних, що
використовуються для вивчення предмету економічного контролю
(відповідно даних, отриманих шляхом перевірки об'єктів в натурі і шляхом
вивчення різного роду документів, що відображають ці об'єкти).
До прийомів фактичного контролю відносяться інвентаризація,
лабораторний аналіз, експертна оцінка, опитування, перевірка операцій в
натурі, контрольний обмір виконаних будівельних, монтажних і ремонтних
робіт, контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво, контрольне
приймання продукції за якістю і кількістю та інші.
Інвентаризація означає перевірку об'єктів в натурі органолептичним
шляхом. Суть цього прийому полягає в тому, що наявність тих або інших
об'єктів контролю встановлюється за допомогою їх візуального вивчення
шляхом огляду, обміру, зважування і перерахунку. Інвентаризація є
важливим прийомом не тільки в економічному контролі, але і в
господарському обліку, який разом з рішенням завдань інформаційного
забезпечення виконує завдання забезпечення збереження власності в
народному господарстві.
Лабораторним аналізом є виявлення необхідних показників якості тих
або інших об'єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або
біологічного) аналізу в лабораторних умовах. У ході лабораторного аналізу
можна, наприклад, визначити якість шерсті, бавовни-сирцю, цукристість
цукрового буряка, жирність молока, якість тієї або іншої сировини,
використовуваної в підсобних промислах, і т.д. Застосування цього прийому
контролю забезпечує виявлення реальності тих або інших показників якості
продуктів і матеріалів і, кінець кінцем, збереженню власності. Тому для
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вивчення предмету економічного контролю необхідно якнайширше
використовувати цей прийом, дієвість якого особливо підвищується при його
поєднанні з контрольною інвентаризацією.
Документальне оформлення лабораторного аналізу проводиться у
вигляді довідки відповідної лабораторії.
Експертна оцінка застосовується для виявлення професійного рівня і
цінності виконаних робіт шляхом їх фактичної експертизи відповідними
висококваліфікованими фахівцями. Іноді при вивченні тих або інших даних,
що характеризують об'єкт контролю, контрольно-ревізійні працівники не
можуть через відсутність спеціальних знань дати їм об'єктивну оцінку. У
таких випадках виникає необхідність залучення фахівців, що глибоко знають
специфіку таких робіт. За результатами їх перевірок потім робляться
відповідні висновки і пропозиції. Експертизі піддаються, наприклад,
виконані для підприємства, що ревізується, окремими особами або
організаціями проекти, кошториси, ті або інші вироби, будівельні, ремонтні і
інші роботи. Цей прийом контролю використовується також для
встановлення достовірності документів, записів, реальності і характеру
досконалих операцій.
Опитування означає фактичну перевірку об'єктів контролю шляхом
отримання усної або письмової інформації від відповідних осіб, що мають в
своєму розпорядженні ті або інші відомості про ці об'єкти. У практиці
контрольно-ревізійної роботи цей прийом контролю використовується
достатньо широко. Бесіди із заявниками, опитування посадових осіб, зустрічі
контрольно-ревізійних працівників з колективами виробничих підрозділів,
підприємств й організацій допомагають виявити як позитивні моменти, так і
недоліки в господарсько-фінансовій діяльності
підприємства окремих
посадових осіб. Особливе місце при цьому займає опитування окремих
посадових осіб, з пояснень яких розкриваються причини тих або інших
порушень або зловживань і розробляються відповідні висновки і пропозиції.
Різновидом опитування є бесіда, інтерв’ю, а також допит і очна ставка,
що використовується судово-слідчими органами при розслідуванні справ про
нестачі, знищення і розкрадання власності.
Перевірка операцій в натурі має за мету впевнитися в здійсненні
операцій з придбання активів, в правдивості складання актів на введення
об’єктів в експлуатацію після закінчення її будівництва або капітального
ремонту, в наявності активів, прийнятих на відповідальне зберігання тощо.
Контрольний обмір виконаних будівельних, монтажних і
ремонтних робіт проводиться безпосередньо на об’єкті і дозволяє
встановити фактичний обсяг і вартість виконаних робіт, перевірку
правильності їх відображення в актах приймання робіт і нарядах робітників, а
також правильність списання матеріалів на проведення цих робіт.
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництво
проводиться в таких умовах, в такому порядку і в такій технологічній
послідовності, в якій зазвичай здійснюються аналогічні процеси з метою
визначення достовірності чинних норм і нормативів витрат, сировини і
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матеріалів на виробництво продукції або обсягів будівельно-монтажних
робіт. За допомогою контрольного запуску виявляються: факти застосування
застарілих норм, у результаті чого в цехах і на складі утворюються
невраховані лишки сировини і матеріалів; випадки зменшення норм часу і
розцінок на виконанні роботи; неправильність розрахунків ефективності,
прийнятих за основу при виплаті грошових винагород по впровадженню
нової техніки; дійсний стан справ. Результати контрольного запуску
сировини і матеріалів у виробництво оформлюються проміжним актом, в
якому зазначається склад комісії, характеристика сировини і матеріалів,
кількість зворотних і кінцевих відходів, нормативні витрати матеріалу та
відхилення від норм, фактичний вихід готової продукції, деталей та
напівфабрикатів.
Контрольне приймання продукції за якістю і кількістю проводять
при визначенні достовірності даних відділу технічного контролю в кількості і
якості продукції. Цей прийом контрольної перевірки доцільно
використовувати у випадках виявлення за даними про відпуск та реалізацію
продукції; для перевірки сигналів про розкрадання сировини, матеріалів,
деталей, напівфабрикатів, готової продукції; неправильного нарахування
заробітної плати працівникам тощо.
Для
вивчення
предмету
економічного
контролю
широко
використовуються також прийоми і способи документального контролю,
основними з яких є формальна перевірка документів, рахункова перевірка
документів, співставлення документів, письмовий запит і економічний
аналіз.
Формальна перевірка документів є вивчення тих або інших
документів, що характеризують відповідні об'єкти контролю. У це поняття
входить визначення достовірності і правильності оформлення документів,
достовірності і законності вказаних в них господарських операцій.
Достовірність документів встановлюється шляхом перевірки реальності
наявних у них підписів посадових осіб і відповідності складання документів
по датах відображених в них операцій. На цьому етапі важливо виявляти,
справжнім або помилковим є той або інший документ незалежно від
реальності відображених у ньому операцій. Наприклад, якщо допустив
зловживання службовим положенням завідувач складом на кількість
привласнених тих або інших цінностей і міг скласти накладну
(внутрішньогосподарського призначення) на їх відпуск у виробництво, при
цьому підроблює підпис особи, яка прийняла дані цінності. Вказаний
документ є помилковим, що і повинно бути встановлено при перевірці його
достовірності. Помилковим може бути документ і при фактичному виконанні
відображеної в ньому операції у випадку, якщо з тих або інших причин він
складається без участі осіб, що зробили цю операцію.
Правильність оформлення документів визначається шляхом перевірки
відповідності, як самих документів, так і зроблених в них записів діючим
положенням. Зокрема, всі облікові документи повинні бути складені
чорнилом або на машинних носіях за типовими формами з оформленням всіх
47

реквізитів, підписів відповідних посадових осіб, у необхідній кількості
екземплярів, у встановлений час по відношенню до відображених в них
господарських операцій, з обумовленими і правильно проведеними
виправленнями.
Достовірність операцій, зафіксованих в документах, виявляється з
погляду їх реальності і об'єктивності. Реальність даних, що містяться в
документах, перевіряється вивченням цих і взаємозв'язаних з ними
документів, опитуванням відповідних посадових осіб, оглядом об'єктів в
натурі тощо. Документ може бути справжнім, але відображена в ньому
операція могла не мати місця, якщо особи, що склали документ, зробили
незаконну операцію. Об'єктивність же операції перевіряється з погляду
відповідності записаних в документах кількісних і якісних показників їх
реальним величинам, внаслідок чого виявляються приписки і інші
викривлення.
Законність вказаних в документах операцій встановлюється шляхом
перевірки їх відповідності чинному законодавству. Документ може бути
справжнім, правильно складеним і таким, що об'єктивно відображає реально
здійснену операцію, але остання могла бути проведена з порушенням того
або іншого законоположення.
Рахункова перевірка документів зводиться до перевірки правильності
арифметичних дій, результати яких вказані в цих документах. Ті або інші
помилки, пов'язані зі множенням, додаванням, відніманням і діленням чисел,
зафіксованих в документах, можуть виникати по різних причинах (технічна
помилка при обчисленні, умисне викривлення, описки при записі тощо).
Тому в процесі вивчення тих або інших об'єктів контролю за
документальними даними використовують прийом рахункової перевірки
документів шляхом повторного обчислення результатів відображених в них
арифметичних дій.
Співставлення документів означає звірку відомостей про той або
інший об'єкт контролю, що містяться в різних документах. Наприклад,
зіставленням кількості отриманої від урожаю продукції, вказаної в
документах з обліку виходу продукції рослинництва (реєстрах відправки
зерна і іншої продукції, щоденниках надходження сільськогосподарської
продукції тощо), з кількістю цієї ж продукції, зафіксованою в документах по
їх транспортуванню (дорожніх листах вантажного автомобіля, дорожніх
листах трактора, накладних), виявляється об'єктивність даних про отриманий
урожай. Широко застосовується співставлення планових і облікових,
облікових і нормативних, внутрішніх і зовнішніх, разових і накопичувальних
документів, що забезпечує найбільш глибоке вивчення предмету
економічного контролю.
Письмовим запитом є отримання необхідних відомостей про той або
інший об'єкт контролю від відповідних організацій і окремих осіб, шляхом їх
письмового запиту. Такі запити роблять або самі контрольно-ревізійні
працівники, або на їх прохання органи, що призначають ревізії і перевірки.
Відомості у відповідь на письмові запити, відповідні організації і
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окремі особи представляють зазвичай у вигляді довідок. Наприклад, у ході
ревізії грошових коштів виникла необхідність засвідчити особу одержувача
готівки по касі. Ревізор у такому разі може зробити письмовий запит у
відділення міліції за місцем проживання цієї особи і отримати довідку, що
засвідчує або не підтверджує його особу.
Економічним аналізом є спосіб вивчення предмету економічного
контролю шляхом виявлення впливу чинників, що зумовили ті або інші зміни
у цьому предметі за період, що перевірявся. Основним джерелом даних, що
використовуються при проведенні економічного аналізу, є відповідні
документи (планові, нормативні, облікові, звітні, адміністративні тощо).
Застосування цього способу контролю значно розширює можливості
перевірки всіх питань, пов'язаних з виявленням законності і доцільності
використання власності у процесі розширеного відтворення. Особливо
ефективне його застосування при перевірці цих питань на стадії виробництва
готового продукту, коли виникає необхідність всебічного вивчення причин
відхилень у виконанні.
Економічний аналіз може використовуватися як самостійний спосіб
економічного контролю, так і як один з елементів його методу, про що йде
мова у даному випадку.
При проведенні економічного аналізу як елементу методу
економічного контролю застосовується методологічний апарат спеціальної
наукової дисципліни - аналіз господарської діяльності підприємств. Стосовно
предмету економічного контролю методологія економічного аналізу
використовується лише в тій мірі, в якій вона забезпечує вирішення завдань
кожної окремо взятої ревізії і перевірки.
Всі перераховані прийоми і способи вивчення предмету економічного
контролю застосовуються не ізольовано, а в діалектичному взаємовідношенні
і єдності, що дозволяє достатньо повно виявити позитивні і негативні
моменти в господарській діяльності підприємств, організацій і окремих
посадових осіб з метою поліпшення збереження і для ефективнішого
використання власності в народному господарстві.
Таким чином, методом економічного контролю є сукупність прийомів і
способів, що забезпечують виявлення законності і доцільності використання
власності в процесі розширеного відтворення відповідно до рішень уряду по
господарських питаннях.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запитання для самоконтролю
У чому суть економічного контролю?
Які завдання поставлено перед економічним контролем?
Що являється предметом економічного контролю?
Назвати об’єкти економічного контролю.
Методи економічного контролю.
Основна мета ревізії.
Прийоми фактичного контролю.
Інвентаризація як важливий прийом економічного контролю.
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9. Прийоми документального контролю.
10. Методика формальної перевірки документів.
11. Способи перевірки документів.
12. Економічний аналіз як засіб економічного контролю.
Тести
1) Виявити зловживання ,по яких двостороннє операції отримують різне
відображення у кожної із сторін, можна при допомозі:
1. Формальної перевірки;
2. Зустрічної перевірки;
3. Взаємної перевірки;
4. Немає вірної відповіді.
2) Який прийом документального контролю здійснюється фахівцями різних
галузей знань за дорученням ревізора:
1. Контрольний прийом матеріалів за якістю і кількості;
2. Експертна оцінка;
3. Отримання письмових пояснень і довідок;
4. Лабораторний аналіз.
3) Прийомами фактичного контролю є:
1. Формальна і арифметична перевірка;
2. Лабораторний аналіз, контрольне придбання;
3. Зустрічна перевірка, взаємна перевірка;
4. Комеральна перевірка.
4) Комерційна таємниця – це(закінчити визначення):
1. Вид таємної інформації, яка охоплює відомості у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин, державній
безпеці і охорони правопорядку, розголошення якої може завдати збитку
національної безпеки України;
2. Право підприємства, компанії, фірми, банку на збереження в
таємниці документів, даних, які відображають їх діяльність;
3. Реквізит матеріального носія інформації, який засвідчує ступінь її
секретності;
4. Все вірно.
5) Аудит в перекладі з латинського:
1. Обстеження;
2. Перевірка;
3. Слухання;
4. Експертиза.
6) Об'єкт контролю - це те, що підлягає вивченню або перевірці, тобто
підприємство:
1. Так;
2. Ні.
7) Поточний контроль здійснюється шляхом попереднього порівняння
можливої операції з планом, договором, кошторисом, завданнями і іншими
документами:
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1. Так;
2. Немає.
8) Метою попереднього контролю є запобігання появі порушень і недоліків в
діяльності підприємств, організацій, установ:
1. Так;
2. Ні;
3. Аналіз господарської діяльності.
9) Подальший контроль проводиться після здійснення господарської операції
і ставить мету: оцінити доцільність і ефективність всіх господарських
операцій:
1. Так;
2. Ні;
3. Немає вірної відповіді;
4. Проводяться до здійснення господарської діяльності.
10) По характеру відносин об'єкту контролю з його суб'єктом контроль
ділиться на внутрішній і зовнішній:
1. Так;
2. Ні;
3. Плановий і неплановий.
11) Господарський контроль по етапах його здійснення ділиться на:
1. Попередній, поточний і подальший;
2. Попередній і подальший;
3. Попередній, реальний і наступний;
4. Усі відповіді вірні.
12) Надання оцінки доцільності і ефективності надання послуг є метою:
1. Попереднього контролю;
2. Поточного контролю;
3. Подальшого контролю;
4. Всіх видів контролю.
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Тема 4. Ревізія як метод фінансово-господарського контролю
4.1. Суть і види ревізій
З етимологічної точки зору контроль (від французького «control») –
перевірка або спостереження з метою перевірки.
Одним з головних завдань економічної науки в умовах переходу до
ринкової економіки є комплексне освоєння системи господарського
управління, одною з важливих функцій якого є фінансово-господарський
контроль.
Реформування форм власності в Україні і створення нового механізму
господарювання привело до суттєвих змін у змісті, організації і методах
здійснення фінансово-господарського контролю.
У підходах до визначення поняття «контроль» ніколи не існувало
єдиної точки зору. У літературних джерелах його розглядали або як
принципи, метод і форму або вид діяльності. Не було єдиної точки зору і в
поглядах на систему фінансово-господарського контролю. В основному
господарський контроль розглядався окремо від фінансового.
Фінансово-господарський контроль, як єдине ціле охоплює не тільки
матеріальне виробництво, але і невиробничу сферу. Отже, фінансовогосподарський контроль – це процес дослідження, спостереження, перевірки
виробничої і невиробничої, фінансової діяльності, які здійснюються
відповідними суб'єктами управління, наділеними певними функціями
контролю, з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї
діяльності, ліквідації і попередження негативних явищ і тенденцій.
Фінансово-господарський контроль, з одного боку, зосереджує увагу на
питаннях економічної ефективності діяльності підприємств, а з іншого боку –
забезпечує перевірку дотримання законності використання фінансових
ресурсів і забезпечення збереження грошових коштів підприємства.
Суть фінансово-господарського контролю, як однією з функцій
управління визначається системою спостереження і перевірки процесу
функціонування і фактичного стану підприємства, як об'єкту контролю з
метою визначення обґрунтованості і ефективності прийняття управлінських
рішень і результатів їх наслідків, виявлення відхилень від встановлених
критеріїв, ліквідації негативних ситуацій і попередження недоліків у
фінансово-господарській діяльності. У сучасних умовах фінансовогосподарський контроль зосереджує увагу на процесах, які пов'язані з
відновленням і розвитком ринкової економіки.
Зміна форм і змісту менеджменту підприємств при формуванні
ринкового середовища також вносить корективи до підсистем управління, які
його функціонально забезпечують. Це, перш за все, стосується фінансовогосподарського контролю і аудиту, які обґрунтовують достовірність
прийняття управлінських рішень. В умовах ринкового середовища
підвищується ризик прийняття неефективних рішень, що теж зумовлює
необхідність удосконалення форм і методів контролю.
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У системі управління фінансово-господарський контроль є не
найкращим засобом, а невід'ємною частиною управління, тому що не можна
здійснювати управління без систематичного контролю за рухом матеріальних
цінностей і грошових коштів, їх раціональним використанням, операціями і
процесами, які пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції і сировини.
В умовах ринкової економіки велике значення має своєчасність і
результативність контролю. Від цих чинників залежить ефективність
виробництва і реалізації продукції.
З метою вдосконалення контролю на підприємствах і об'єднаннях
сільського господарства важливо чітко визначити функції різних
контрольних органів, координувати їх діяльність. Це дозволить ліквідувати
формалізм і дублювання в контрольно-ревізійній роботі, підвищити її
дієвість і результативність.
Виділяють три види економічного контролю:
1) державний контроль (позавідомчий), представлений спеціальними
контрольними органами державного апарату, завдання яких – перевірка
відповідних питань у всіх галузях народного господарства;
2) відомчий контроль, представлений контрольними органами
відомств відповідних галузей економіки, рамками яких обмежується його
практичне здійснення. Відомчий контроль є контрольною функцією кожного
міністерства, комітету або іншого галузевого відомства і направлений на
систематичну перевірку господарської діяльності підприємств, організацій і
установ, що входять в систему того або іншого відомства, тоді як при
державному контролі широко залучаються штатні і нештатні працівники
різних відомств;
3) суспільний контроль здійснюється суспільними контрольними
органами і є наймасовішим видом економічного контролю.
4.2. Процес здійснення ревізії, його стадії та етапи
Наукова організація праці ревізора є безперервним процесом, до якого
вносяться обґрунтовані зміни ,викликані постійним поліпшенням способів,
прийомів і техніки проведення ревізії. Вона визначається наступними
основними елементами:
 ретельною підготовкою до ревізії, раціональним і розумним
використанням часу, відведеного ревізорам на підготовку;
 наявністю раніше розроблених макетів актів, порівняльних
відомостей, запитів, розписок і інших матеріалів ревізійного оформлення;
 наявністю систематичного переліку чинного законодавства, норм
природних втрат і виходу продукції, необхідного інструктивного матеріалу.
Підготовку до майбутньої ревізії ревізори здійснюють в основному у
два етапи (табл. 4. 1).
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Таблиця 4.1. – Підготовчі етапи ревізії
Етапи
Перший

Другий

Характеристика
Накопичення матеріалів з
конкретного
об'єкту
з
моменту,
коли
ревізору
стали відомі об'єкти ревізії

Дії ревізора
Накопичує матеріали про діяльність об'єктів,
знайомиться і вивчає бухгалтерську і
статистичну звітність, описує і аналізує, робить
виписки з розпоряджень і наказів, які поступали
від вищестоящих організацій і інше.
Ревізор заводить робочий зошит на кожен
об'єкт, в який заносить всі дані, що його
цікавлять.
Починається
з
моменту Продовжує поповнювати свої записи в
отримання
наказу
на робочому зошиті, вивчає матеріали, які
проведення
ревізії
на характеризують діяльність підприємства. Після
конкретному об'єкті
цього ревізор складає план проведення ревізії.

Послідовність перевірок повинна здійснюватися в певному порядку.
1. Підготовчі заходи – складання плану (програми) ревізії або
перевірки:
 ознайомлення з документами і іншими матеріалами, що
характеризують діяльність даного господарства, його структурних
підрозділів і окремих посадових осіб;
 складання макетів аналітичних таблиць, відомостей, бланків, актів
інвентаризації і іншої документації, використовуваних для оформлення
результатів перевірки.
2. Призначення і проведення ревізії і перевірки. Підставою для
проведення відомчих і позавідомчих ревізій і перевірок є наказ або
розпорядження відповідних органів, що призначають дану ревізію або
перевірку. До початку проведення перевірки рекомендується дати
оголошення про її проведення в колективі підприємства або
внутрішньогосподарського підрозділу, де здійснюється ревізія або перевірка.
Таке оголошення може бути усним або письмовим. Надалі проводиться
передбачені програмою або планом даної ревізії контрольні інвентаризації
(каси, худоби, матеріалів і інших об’єктів). Перед перевіркою
документальних даних, що відносяться до об'єктів контролю, можуть
практикуватися виїзди безпосередньо в бригади, на ферми і в інші підрозділи
для перевірки, що дозволяє правильніше оцінити стан збереження власності
підрозділу. Загальна тривалість проведення ревізії і перевірок зазвичай не
повинна перевищувати 30 днів.
3. Оформлення результатів ревізії і перевірок. Для забезпечення
дієвості господарського контролю проведених ревізій і перевірок вони
повинні обов'язково бути письмово оформленні. Особливе місце серед
документальних носіїв результатів контролю займають акти ревізії і довідки
перевірок. Акт ревізії є підсумковім документом, що відображає порушення і
недоліки у виробничо-фінансовій діяльності ревізуємого підприємства. Акт
ревізії складається із загальної (вступної) і основної (тематичної) частин. У
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загальній частині вказується: склад ревізійної групи (комісії); назва
ревізуємого підприємства; період, за який проводилася ревізія; посадові
особи; його склад і основні питання, вивчені у ході даної ревізії. У основній
(тематичній) частині акту ревізії вказують результати ревізії окремих питань
або видів господарсько-фінансової діяльності ревізуємого підприємства.
Довідка є одностороннім документом, що підписується відповідними
контролерами, і є підставою для розгляду і прийняття заходів з боку вищих
або інших органів, що призначили ті або інші перевірки.
4. Прийняття рішень за наслідками ревізії і перевірки. Відповідно
до чинного законодавства керівник організації, що призначила ревізію або
перевірку, зобов'язаний не пізніше, ніж в двотижневий термін розглянути її
результати і прийняти необхідне рішення з ліквідації порушень і недоліків,
відшкодування матеріального збитку, притягнення до відповідальності осіб,
що сприяли порушенню державної дисципліни і розробці необхідних
пропозицій по їх попередженню.
5. Контроль за виконанням рішень за наслідками ревізії і
перевірки.
Для забезпечення безумовного виконання рішень, прийнятих за
наслідками ревізії і перевірки, необхідно за ними встановити систематичний
контроль. Він входить в обов'язки керівника організації, що призначив
ревізію або перевірку. Існують наступні основні форми контролю за
виконанням рішень за наслідками ревізії і перевірки:
1) поточний контроль з боку відповідальних виконавців;
2) соціальні перевірки виконання прийнятих рішень;
3) подальші ревізії перевірених підприємств;
4) балансові комісії за підсумками діяльності підприємств за певний
період;
5) повторний розгляд окремих питань вищими організаціями, а також
система контролю виконання, прийнята на самому підприємстві.
Тільки при сукупності вказаних форм контролю представляється
можливим добитися безумовного виконання прийнятих рішень за наслідками
ревізій та перевірок і тим самим забезпечити дієвість контролю.
На підставі наказу керівника відомства про призначення ревізії
ревізору видається посвідчення на відрядження.
В посвідчені на перевірку повинно бути зазначено: посада, прізвище,
ім'я, по батькові ревізора, об'єкт або мета перевірки, термін її проведення.
Посвідченню при реєстрації в спеціальному журналі ревізійного підрозділу
привласнюється порядковий номер. Службові особи контрольної ревізійної
служби зобов'язані пред'явити керівнику підприємства, наказ на проведення
ревізії, службове посвідчення і поставити свої підписи в журналі реєстрації
перевірок підприємства. Відмова особи, яка здійснює перевірку, від підпису в
журналі є підставою для недопущення його керівником підприємства до
проведення ревізії.
Після цього вирішуються організаційні питання з керівниками
підприємства, що перевіряється: про виділення приміщення для роботи
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бригади ревізорів, його обладнання, побутові питання. В подальшому
здійснюється знайомство з підприємством, технологічним процесом
виробництва, встановлюються ділові зв'язки з колективом підприємства,
тобто ревізор інформує апарат управління про мету конкретної ревізії,
ділянки роботи і бере до уваги їх побажання з приводу здійснення
контрольно-ревізійної роботи.
Обстеження підприємства, що перевіряється і його підрозділів
проводиться разом з керівником, фахівцями і головним бухгалтером. При
цьому ревізор перевіряє чи ліквідовані керівником недоліки в роботі, вказані
попередньою ревізією. Ревізор знайомиться з веденням обліку і звітності,
фіксує наявні у посадових і матеріально відповідальних осіб документи,
складає їх опис. Це робиться з метою попередження можливої заміни і
підробки документів. Матеріали спостереження використовуються для
складання робочого плану або мережевого графіка ревізії. На наступному
етапі ревізор вивчає статутні документи підприємства. Надалі відділ кадрів
готує ревізорам список керівників і фахівців кожного структурного
підрозділу і матеріально відповідальних осіб.
Після ознайомлення з підприємством ревізори складають план ревізії,
план проведення вибіркових інвентаризацій і доручають бухгалтерії
підготувати необхідні облікові дані для порівняння з результатами
інвентаризації.
Стадії контролю складаються з окремих етапів (рис. 4.1)
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Рисунок 4.1. - Стадії і етапи проведення контролю.
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4.3. Порядок призначення і проведення ревізій державною
контрольно-ревізійною службою в Україні
Порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольноревізійною службою регламентовано «Інструкцією про порядок проведення
ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні».
Вона розроблена на підставі Закону України «Про державну контрольноревізійну службу в Україні», введеного в дію Постановою Верховної Ради
України від 26.01.93р., і Положенням про державні контрольно-ревізійні
служби в Україні, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від
05.07.93р. №515 і Указу Президента України від 23.07.98р. №918/98 «Про
деякі заходи регулювання підприємницької діяльності».
Перевірки повинні сприяти зміцненню державної фінансової
дисципліни, поліпшенню фінансового стану підприємств і організацій,
збереження державного майна, попередженню зловживань, поповненню
державного бюджету.
Головним завданням ревізій і перевірок є здійснення державного
контролю за використанням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх
збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності на
підприємствах і організаціях, які закінчуються з бюджетів всіх рівнів і
державних валютних фондів, розробка пропозицій з ліквідації виявлених
недоліків і порушень і недопущення їх надалі.
Ревізії і перевірки підприємств і організацій, які отримують грошові
кошти з бюджету всіх рівнів і державних валютних фондів, а також перевірки
правильності використання державних кредитів і позик, своєчасність їх
повернення і виплати відсотків за їх використання проводяться органами
державної контрольно-ревізійної служби всіх рівнів.
На проведення кожної ревізії (перевірки) ревізору державної
контрольно-ревізійної служби видається спеціальне посвідчення, підписане
керівником відповідного підрозділу служби або його заступником.
Терміни проведення ревізії і склад ревізійної групи визначаються за
обсягом роботи, яка вимагає з'ясування конкретних питань кожної ревізії
(перевірки). Тривалість ревізії, як правило, визначається в межах 30 робочих
днів, в особливих випадках може бути продовжений ще на 15 робочих днів.
Важливою стадією процесу проведення ревізії є складання її програми.
З метою її достовірності, програма ревізії перевіряється, затверджується
керівником відповідного структурного підрозділу, який перевіряє підготовку
учасників до проведення ревізії (перевірки) і дає їм необхідні вказівки.
На підставі затвердженої програми ревізії (перевірки) складається план
її проведення з визначенням конкретних завдань, виконавців, термінів
проведення. В період ревізії при необхідності до програми і плану її
проведення вносять зміни і доповнення.
Керівник ревізійної групи пред'являє керівнику підприємства,
організації посвідчення на право проведення ревізії або перевірки,
знайомиться з умовами роботи і особливостями даного підприємства,
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організації, станом справ по збереженню грошових коштів і матеріальних
цінностей, організовує ревізію каси, інвентаризацію матеріальних цінностей і
здійснює інші необхідні дії з організації і створення умов для нормального
проведення ревізії (перевірки).
Ревізори мають право вимагати від працівників підприємств,
організацій, що перевіряються, щоб матеріально-відповідальні особи в
обов'язковому порядку брали участь у проведенні інвентаризації, перевірці
довірених їм цінностей, контрольних обмірах виконаних робіт, відборі проб і
зразків на дослідження і інше.
Працівнику державної контрольно-ревізійної служби на об'єкті
перевірки визначається місце для роботи, можливість користування зв'язком,
іншими послугами для забезпечення нормальних умов праці.
При виявленні фактів порушення фінансової дисципліни і зловживань
ревізори повинні отримати письмове пояснення від посадових і інших осіб, а
також встановити розмір заподіяних збитків, причини і обставини їх
виникнення, а також осіб, що мають відношення до цього. Розмір збитків
визначається відповідно до чинного законодавства.
При виявленні нестач, фактів крадіжок грошових коштів, матеріальних
цінностей і інших зловживань працівники державної контрольно-ревізійної
служби повинні передати матеріали ревізій для проведення відшкодування
збитків, а також повідомляють про виявлення зловживань державні органи і
органи, які розпоряджаються державним майном.
До початку ревізії керівник ревізійної групи повинен ознайомитися з
матеріалами, на основі яких правоохоронні органи порушили питання про
необхідність проведення ревізії;
 з'ясувати, в якому стані знаходиться бухгалтерський облік об'єкта
перевірки ревізії;
 визначитися з персональним складом ревізорів і залучених фахівців,
які братимуть участь в ревізії (перевірці);
 виходячи з питань, поставлених правоохоронними органами, скласти
план проведення ревізії, ретельно обговорити його з членами ревізійної
групи і працівниками правоохоронних органів, погоджувати дії, які їм
необхідно буде провести разом.
Ревізії (перевірки), які приводяться за завданням правоохоронних
органів, повинні здійснюватися в ділових контактах з цими органами. У своїй
роботі фахівці державної контрольно-ревізійної служби (ревізори) зобов'язані
керуватися чинним законодавством, нормативними актами, бухгалтерськими
і іншими документами, але не повинні використовувати матеріали
правоохоронних органів (протоколи допитів та інші) для обґрунтування
порушень або зловживань, допущених на об'єкті перевірки.
При проведенні ревізій підприємств і організацій об’єкти перевірки
визначаються виходячи з того, яка у них форма власності, взаємини з
державою і мета ревізії:
а) якщо об'єктом ревізії є підприємство, яке отримує гроші з бюджету,
то перевірці підлягають питання їх використання за цільовим призначенням.
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При цьому особлива увага акцентується на використанні грошових коштів не
за призначенням. При виявленні використання бюджетних коштів не по
цільовому призначенню ревізори повинні поставити питання про припинення
фінансування, повернення до бюджету використаних не по цільовому
призначенню грошових коштів і притягнення винних осіб до
відповідальності відповідно чинного законодавства;
б) враховуючи, що одне з головних завдань державної контрольноревізійної служби є здійснення контролю по збереженню грошових коштів і
матеріальних цінностей, ревізорам при проведенні ревізії підприємства
необхідно:
1) ретельно перевірити касу, кількість і види рахунків, відкритих в
установах банку, касові і банківські операції, при необхідності звірити в
установах банку і упевнитися в їх ідентичності;
2) стан розрахунків за відпуску продукції, приділивши особливу увагу
дебіторській заборгованості з великим терміном її виникнення, за якою
недостатньо використовувалися кошти для її погашення, а також на товари,
які тривалий час були в дорозі, товари відвантажені, але не сплачені в строк,
товари на відповідальному зберіганні. Ретельно вивчити суму дебіторської
заборгованості, по якій закінчився термін позовної давності і суми якої
списані на збитки, заходи, що приймалися керівництвом для своєчасного
погашення даної заборгованості;
3) правильність списання сировини на виготовлення продукції, у
випадках необхідності провести контрольний запуск сировини у
виробництво залучивши спеціалістів;
4) повноту оприбутковування виготовленої продукції, чи не
виготовлялася продукція, прихована в обліку;
5) наявність договорів про матеріальну відповідальність з матеріальновідповідальними особами;
6) дотримання діючих положень про проведення інвентаризації
грошових коштів і матеріальних цінностей і врегулювання інвентаризаційних
різниць, якість проведених на підприємстві інвентаризацій, у випадках
необхідності – організувати проведення інвентаризації товарів, матеріалів,
готової продукції тощо;
7) наявність заборгованості у випадках недостач, розкрадання, яка
відображена в бухгалтерському обліку підприємства, причини їх створення;
8) дотримання порядку видачі, використання і збереження бланків
довіреностей;
9) зовнішньоекономічна діяльність підприємства: об'єм експортних і
імпортних операцій за звітний період, зокрема бартерних;
10) дотримання нормативних актів з приватизації, особливу увагу
при цьому необхідно звернути на правильність визначення вартості об'єкту
приватизації, проведення індексації в процесі приватизації;
11) правильність використання норм витрат сировини і матеріалів, а
також норм їх витрат при транспортуванні готової продукції і її зберіганні;
правильність створення і використання основних фондів; правильність
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віднесення витрат на виробництво, відображення фінансових результатів в
обліку, своєчасність, повноту і правильність перерахунку до бюджету
платежів, правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку і
звітності. Стан бухгалтерського обліку потрібно перевіряти на всіх етапах
ревізії, тобто при перевірці кожного без виключення питання ревізії
накопичувати і узагальнювати недоліки, які виявляються для відображення їх
в акті ревізії.
Залежно від мети ревізії перевірці підлягають і інші напрями
фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.
4.4. Методика проведення ревізії
Методика – це сукупність правил проведення конкретного
дослідження, набір інструментів, предметів, які використовуються при
конкретних обставинах.
Методика ревізії – це сукупність способів і прийомів, які дають
можливість проводити ревізії систематично, тобто це система способів,
прийомів і правил призначена для вивчення фактичного стану господарської
діяльності підприємств.
Способи ,які використовуються в ревізії, діляться на дві групи:
1) загальні способи, які використовуються для ревізії багатьох ділянок
діяльності підприємств;
2) часткові способи, які застосовуються для ревізії однорідних операцій
або окремих ділянок діяльності підприємств.
Залежно від цього методику ревізії поділять на загальну і часткову.
Загальна методика ревізії заснована на використанні єдиних правил, підходів,
прийомів при вивченні діяльності всіх підприємств різних галузей
економічної діяльності, має обов'язкові для всіх об'єктів ревізії способи,
прийоми, техніку і тактику проведення.
Часткова методика проведення ревізії, шляхом узагальнення практики
виявлення однорідних порушень, розробляє особливості ревізії конкретних
об'єктів.
Загальними правилами побудови методики ревізії є:
1) аналіз і порівняння інформації про діяльність підприємства за період
перевірки. Аналіз інформації про фінансову діяльність проводиться з метою
визначення фактичних результатів діяльності ревізуємого підприємства,
виявлення не правдивих даних в документах, які є основою для обліку і
формування звітності;
2) об'єктивність і повнота дослідження фактів діяльності підприємства
за період перевірки. Об'єктивність і повнота полягають в дослідженні всіх
даних, що вказані в документах, представлені для проведення ревізії, чіткої
відповідальності дій суб'єктів господарювання чинному законодавству;
3) побудова логічних взаємозв'язків, які передбачають ревізійну оцінку
дій відповідно правил проведення ревізії. Логічний взаємозв'язок полягає в
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причинно-наслідковому
зв'язку
між
розпорядженням
майном,
невідповідності даних в документах, обліку і звітності фактичним операціям і
результатам діяльності, і матеріальними наслідками дій для власників майна і
держави;
4) визначення негативних матеріальних наслідків дій розпорядника
майна для власників майна і держави.
При дослідженні чинників господарського життя, ревізія як один з
основних методів господарського контролю, використовує загальнонаукові
методи дослідження, які в ревізійній діяльності використовуються, як
способи вивчення таких фактів. Такими методами дослідження є:
1) співставлення – виявлення загальної і відмінної інформації, яка
відображена в документах. Співставлення в ревізії є найбільш поширеним
способом вивчення фактів, який повинен відповідати двом основним
вимогам:
 співставляти можна тільки ту інформацію, між якою існує певний
об'єктивний зв'язок;
 співставлення повинно проводиться за істотними ознаками.
2) вимірювання – це визначення цифрового значення окремих величин,
які зустрічаються в документах і операціях. В ревізії вимірювання може бути
прямим або непрямим. При прямому вимірюванні ревізор отримує результат
безпосередньо з самого процесу вимірювання. При непрямому – необхідна
величина визначається математично на підставі інших величин, отриманих
ревізором за допомогою прямого вимірювання. Використовується цей спосіб
для виявлення недоліків обліку нестач, зловживань і крадіжок.
3) спостереження – це систематичне, цілеспрямоване сприйняття дій
посадових і матеріально-відповідальних осіб перевіряємого підприємства.
Кінцева мета спостереження – це узагальнення і формулювання висновків
про діяльність об'єкта перевірки, в цілому і його апарату управління.
4) експеримент – це спосіб вивчення інформації, відображеної в
бухгалтерському обліку, завдяки якому ревізор активно впливає на неї
шляхом створення спеціальних умов, необхідних для з'ясування відповідних
об'єктивних даних. Ревізор використовує експеримент, коли необхідно
перевірити відповідність нормативам фактичного списання матеріальних
цінностей, правильність тих або інших переконань фахівців тощо.
5) математичне моделювання в ревізії – це логічний опис ревізійних
дій на підставі знань методики ревізії. Суть моделювання, як способу
вивчення інформації, відображеної в бухгалтерському обліку, лежить в
основі вивчення моделі досліджуваного об'єкту.
6) абстрагування – це процес відділення думок від неіснуючих
властивостей, інформації досліджуваного документа і одночасно виділення
однієї або декількох сторін об'єкту, які цікавлять ревізора.
Процес абстрагування має дві стадії:
1. Перша стадія – відділення суттєвого від несуттєвого. Спочатку
виділяється найбільш важливе в явищах, що цікавить ревізора, а потім
встановлюється незалежність явищ від певних чинників.
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2. Друга стадія – виключення несуттєвої інформації з наступною
заміною її іншою.
4.5. Послідовність перевірки облікової документації під час ревізії
Послідовність документальної перевірки визначається завданням
ревізії, а також наявністю у ревізора необхідних даних про підприємство, яке
перевіряється, отриманих в період підготовки до ревізії і ознайомленням з
об'єктом ревізії.
Перевірку бухгалтерських документів необхідно здійснювати з погляду
забезпечення контролю за надходженням і реалізацією товарно-матеріальних
цінностей. Тому дуже важливо встановити, яким чином документи
забезпечують юридичну силу здійснених операцій і як за їх допомогою
здійснюється поточний контроль за роботою матеріально відповідальних
осіб.
Порядок перевірки документів і облікових записів залежить від завдань
і способів ревізії, характеру і обсягу робіт, від діючого порядку обліку і
обробки документів. Документи, звітні записи і звітні матеріали можуть бути
перевірені таким чином:
1) у хронологічній послідовності;
2) систематичним способом, тобто за видами господарських операцій;
3) у прямій і зворотній послідовності перевірки;
4) способом переходу від загальних даних до облікових записів і
первинних документів;
5) перехід від окремих даних, первинних документів і облікових
записів до звітних записів.
При перевірці в хронологічній послідовності документи розглядають у
тому порядку, як вони складені і надійшли в бухгалтерію. Практика показує,
що хронологічна перевірка документів має суттєві недоліки. Одним з них є
те, що вона потребує багато часу. Крім того, при такій перевірці документів,
які відносяться до різних операцій, можна встановити недоліки окремого
документу. Під час хронологічної перевірки документів в послідовності їх
дотримання в бухгалтерські папери увага ревізора розсіюється.
Порядок перевірки документів в хронологічній послідовності можна
рекомендувати тільки у разі ревізії з незначним обсягом документації. У
решті випадків необхідно використовувати систематичний порядок перевірки
документів і облікових регістрів за видами операцій. Під час перевірки
первинних документів потрібно систематизувати їх за певними операціями.
Систематизований спосіб перевірки документів може бути прямим і
зворотним, тобто починатися від початку ревізійного періоду або з його
кінця. Останній метод більш оперативний, оскільки вже на початку ревізії
можна визначити заходи з ліквідації недоліків, які мали місце в роботі.
Якщо на підприємстві автоматизована обробка інформації
децентралізована, здійснюється на АРМ працівників, то ревізор може
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здійснювати самостійно процес перевірки правильності обробки інформації,
використовуючи відповідні технічні засоби.
На АРМ ревізор може отримати необхідну інформацію, наприклад, про
наявність залишків матеріалів, готову продукцію на складах, незавершеного
виробництва в цехах, про стан розрахунків з підзвітними особами,
постачальниками, різними дебіторами і кредиторами тощо. Необхідна для
контролю інформація в діалоговому режимі виводиться на дисплей або
друкується на папір. Це можливо при наявності програмного забезпечення і
вирішенням відповідних функціональних завдань за допомогою комп’ютерів
на підприємстві. Крім того, ревізор може використовувати АРМ для
вирішення
спеціальних
контрольних
завдань,
розроблених
для
автоматизованої реалізації функцій ревізора.
Для використання прогресивних продуктів обліку як АРМ ревізор
повинен оволодіти спеціальними знаннями у галузі автоматизованої обробки
інформації, мати навики роботи з програмним інформаційним забезпеченням,
отримати право доступу до інформаційної бази. Використання комп’ютерних
програм, програмних засобів в процесі проведення ревізій сприяє
ефективнішому її проведенню в умовах автоматизованої обробки інформації.
Запитання для самоконтролю
1. Суть фінансово-господарського контролю.
2. Назвати види фінансово-господарського контролю.
3. Які виділяють стадії та етапи фінансово-господарського контролю?
4. Який порядок призначення і проведення фінансово-господарського
контролю в Україні?
5. Розкрийте методику проведення ревізії.
6. Яка послідовність перевірки облікової документації під час ревізії?
7. Назвіть способи, що використовуються під час проведення ревізії.
8. Загальні правила побудови методики ревізії.
9. Перевірка документів в хронологічному порядку.
10. Систематизований спосіб перевірки документів.
11. Перевірка документів при АРМ.
Тести
1) Ревізія закінчується:
1. На прохання керівника підприємства або головного бухгалтера;
2. При виконанні плану ревізії і оформленні підсумків;
3. При "форс-мажорних" обставинах;
4. Все вірно.
2) Результати перевірки розглядаються керівником підприємства:
1. На протязі місяця;
2. У десятиденний термін;
3. У триденний термін;
4. Через рік.
3) У ревізійну комісію можуть входити:
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1. Співробітники підприємства;
2. Співробітники ревізійного управління;
3. Співробітники аудиторської фірми;
4. ДПА.
4) Ревізія покликана:
1. Надати
консультацію
підприємству
щодо
ведення
бухгалтерського обліку;
2. Виявити протизаконні дії посадових осіб;
3. Захистити фінансові інтереси підприємства, яке перевіряється;
4. Надавати допомогу по організації бухгалтерського обліку.
5) Таємниця відносно змісту плану контрольно-ревізійної перевірки і
термінів початку ревізії є:
1. Комерційною таємницею;
2. Службовою таємницею;
3. Державною таємницею;
4. Особистою таємницею ревізора.
6) Планові ревізії передбачаються в:
1. Річних планах;
2. Робочих планах;
3. Проміжному акті;
4. Програмі ревізії.
7) Позапланова перевірка - це:
1. Не передбачена ні єдиними планами податкова перевірка;
2. Перевірка наявності і стану об'єкту контролю, яка здійснюється
шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації і порівняння отриманих
даних;
3. Метод документального контролю фінансово-господарської
діяльності підприємств, організацій, установ, дотриманню законодавства
по фінансових питаннях, достовірності обліку і звітності, спосіб
документального виявлення недостач, розтрати і ін.;
4. Немає правильної відповіді.
8) Тривалість проведення ревізії:
1. 36 днів;
2. Не більше 15 днів;
3. Не більше 30 днів;
4. 20 днів.
9) За обсягом проведення ревізії діляться на:
1. Внутрішні і зовнішні;
2. Суцільні, вибіркові, комбіновані;
3. Комплексні і не комплексні;
4. Немає вірної відповіді.
10) Планова ревізія полягає в тому, що:
1. Ревізор по певній схемі відбирає для вивчення частину
документів;
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2. Ревізія проводиться відповідно заздалегідь складеному і
затвердженому плану;
3. Отримують дані про одну з декількох сторін виробничофінансової, господарської діяльності підприємства;
4. Все вірно.
11) Ревізії, призначені для доповнення або уточнення окремих питань, а так
само для виявлення нових обставин, нерозкритих попередніми ревізіями,
називаються:
1. Позаплановими;
2. Повторними;
3. Додатковими;
4. Комплексними.
12) Ревізія і перевірка повинні проводитися на підставі:
1. Документа, підписаного начальником ДКРС, начальником
управління, його заступником або керівником підрозділу служби в
районі, місті або районі в місті;
2. Документа, підписаного керівником підприємства, яке
ревізується;
3. Розпорядження керівника Державної податкової служби;
4. Все вірно.
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Тема 5. Способи перевірки документів
5.1. Суть і значення документів
Документоведення в різних джерелах розглядається як наукова
дисципліна, що вивчає закономірність документоведення і розробляє
теоретичні і методичні питання документального забезпечення суспільства.
Документом визнається будь-який матеріальний об'єкт, який фіксує або
підтверджує знання і може бути включений в певні збори.
Під документами у вузькому значенні, необхідно розуміти письмові,
такі, що відповідають встановленим вимогам засвідчення, що засвідчують
факти, зобов'язання і служать їх доказом.
Документи в свою чергу мають певні ознаки за 6-ма видами.
Зокрема є такі види документів: письмові; історичні; архівні;
друкарські; документи, що мають юридичне значення (акт ревізії, свідоцтво
про народження, диплом про освіту); службові (висновок посадової особи,
письмова доповідь, донесення, службовий лист).
Документи поділяються на певні типи:
Основні типи документів, які використовуються у роботі підприємства,
яких досить багато (на окремих підприємствах їх число доходить до 500-600).
Водночас, з погляду канцелярії основних видів документів буває вельми
невелика кількість, а саме всього 3 види:
• Вхідні. Це документи, які поступили на підприємство від зовнішніх
партнерів. Більшість вхідних документів повинні породжувати відповідні
вихідні, причому в заздалегідь встановлені терміни. Терміни встановлюються
або нормативними актами, які встановлюють той або інший час відповіді на
відповідний вхідний документ, або терміном виконання, вказаним
безпосередньо у вхідному документі.
• Вихідні. Більшість вихідних документів є відповіддю організації на
відповідні вхідні документи. Деяка частина вихідних документів готується на
основі внутрішніх документів підприємства. Невелике число вихідних
документів може вимагати надходження вхідних документів (наприклад
запити в сторонніх організаціях типу: “Прошу дати довідку з питання. В
строк до .”).
• Внутрішні. Дані документи використовуються для організації роботи
підприємства. Через канцелярію проходять не всі внутрішні документи, а
тільки листування найбільш великих структурних підрозділів підприємства
(особливо якщо вони територіально віддалені) і накази керівництва
підприємства. Так само через канцелярію проходять внутрішні документи,
що породжують вихідні. Зокрема, за загальними правилами діловодства
єдиний спосіб відправити запит, лист або матеріали до зовнішньої організації
– це направити внутрішній документ до канцелярії, де його перетворять у
вихідній і відправлять до сторонньої організації.
Документи кожного з цих видів можуть бути достатньо
різноманітними. Це можуть бути листи, розпорядження, циркулярні вказівки
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тощо. Зазвичай під типом документа на підприємстві розуміють саме цей
поділ, причому ще більш деталізовані (допустимо, якщо листи, то чомусь
присвячені - скарги, пропозиції, побажання і так далі). З погляду канцелярії
даний поділ достатньо нецікавий, хоча у внутрішній повній системі
діловодства він безумовно необхідний. Розглянемо тільки канцелярські види
документів - що входять, внутрішні і вихідні.
Перш за все всі документи, що проходять через загальний відділ
володіють унікальним реєстраційним номером (можливо свої алгоритми
побудови заходів для кожного з типів документів). Мало того, будь-який
папір, який не має реєстраційного номера - це просто папір, а не документ.
Документом його робить саме наявність на ньому реєстраційного номера.
Атрибути документів
Атрибути документів у кожного партнера досить різноманітні.
Водночас можна виділити загальну частину атрибутів, які зустрічаються
практично у всіх організаціях. Причому ці загальні атрибути віднині різні у
всіх типів канцелярських документів.
Основним атрибутами канцелярського документа є:
1. Реєстраційний номер документа. Даний номер дозволяє зіслатися на
документ, що пройшов через канцелярію. Структура реєстраційного номера
може бути різна для вихідних документів, вхідних і внутрішніх. Структура
реєстраційного номера визначається в кожній організації самостійно.
2. Джерело документа (контрагент). Указує звідки отриманий
документ. Для вхідних документів це стороння організація, для внутрішніх і
вихідних документів це або підрозділ, або конкретна особа керівництва
підприємства.
3. Відповідальний виконавець документа. Указує співробітника
підприємства, якому доручено виконання даного документа або який
розробив даний документ (для вихідних і внутрішніх). Виконавець документа
завжди один і лише один. Іноді зустрічаються два виконавці документа (для
документів тривалого виконання при зміні кадрового складу підприємства).
4. Код документа за номенклатурою справ підприємства. Даний
атрибут відносить документ до того або іншого виду типових питань, що
вирішуються підприємством в своїй виробничій діяльності. Номенклатура
справ - це формальний список справ підприємства, який затверджується
заздалегідь на певний період часу (зазвичай на рік). Раніше дана
номенклатура була достатньо статичною, в сучасних умовах номенклатура
справ є високо динамічним документом, який може оновлюватися 1-4 рази на
рік.
Атрибути, що залежать від типів документів:
У документах можуть бути атрибути, специфічні для даного типу
документа.
Вхідні документи мають окрім базових атрибутів ще:
 Контрольний термін виконання. Даний атрибут береться або
безпосередньо з вхідного документа (де він може бути вказаний) або з типу
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вхідного документа, яка визначає терміни відповіді на ті або інші вхідні
документи;
 Контролююча особа. Звичайно це одна з перших осіб підприємства,
яке призначає конкретного виконавця документа і ставить резолюцію “Про
виконання доповісти ” Даний атрибут проставляється не на всіх вхідних
документах, а тільки на найбільш важливих, відповідальних. Не лишній
аргумент викликає необхідність у разі завершення обробки документа
посилати повідомлення про проходження документа відповідному суб'єкту.
Внутрішні документи крім стандартних атрибутів можуть мати також
наступні:
 Список підрозділів підприємства для ознайомлення;
 Контрольний термін ознайомлення або виконання;
 Список виконавців документа.
Вихідні документи мають наступні додаткові атрибути:
 Документ-підстава. Цей атрибут є завжди, оскільки вихідний
документ завжди породжується на основі або вхідного, або внутрішнього;
 Список розсилки;
 Контрольний термін відповіді. Даний атрибут зустрічається рідко і не
у всіх організаціях.
У конкретних організаціях дані атрибути можуть носити різні
найменування або додаватися додатковими атрибутами, часто великою
кількістю. Але перераховані вище атрибути присутні у всіх канцеляріях
підприємств.
5.2. Методика і способи вивчення фактів достовірності
Методика ревізії – це сукупність способів і прийомів, які дають
можливість провести ревізію системно і найбільш цільовій послідовності,
тобто це система способів, прийомів і правил призначена для вивчення
господарської діяльності підприємств.
Загальними правилами побудови методики ревізії є:
 аналіз і порівняння фактів фінансово-господарської діяльності –
проводиться з метою виявлення фактичних результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства, де проводиться ревізія, виявлення
неправдивих даних в документах, які є основою для обліку і звітності, яка
подається замовникам користувачам;
 побудова логічних взаємозв'язків, які передбачають юридичну
оцінку дії відповідно до норм кримінального права, – полягає в причиннонаслідковому зв'язку між розпорядженням майном, невідповідністю даних в
документах, обліку і звітності, фактичним операціям і результатам
фінансово-господарської діяльності і матеріальними наслідками для власника
майна і суспільства;
 виділення негативних наслідків дій розпорядника ресурсами для
власника майна і держави.
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 об'єктивність і повнота дослідження фактів фінансово-господарської
діяльності підприємства за період дій розпорядника грошовими коштами
підприємства – полягає в перевірці всіх даних, які є в документах, наданих
для проведення ревізії, відповідності чинному законодавству.
Під документами в ревізії мають на увазі первинні і зведені
бухгалтерські документи.
Ревізія, як один з основних методів господарського контролю
використовує наступні способи вивчення фактів достовірності:
1. Співставлення – виявлення загальних фактів, які вказані в
економічній інформації і облікових регістрах, що відрізняються. Цей метод
найбільш поширений і тому повинен відповідати наступним вимогам:
 зіставляти можна тільки ті факти, між якими існує об'єктивний
зв'язок;
 зіставлення повинне проводитися за найбільш істотними і вагомими
ознаками.
2. Вимірювання – це позначення числового значення окремих
величин, які фігурують в документах і операціях. Вимірювання в ревізії може
бути таке:
 Пряме – при цьому ревізор отримує результат безпосередньо з
самого процесу вимірювання.
 Непряме – при цьому необхідна величина визначається математично
на підставі інших величин, отриманих ревізором за допомогою прямого
вимірювання.
Цінність вимірювання в ревізії полягає в тому, що воно дає точне
кількісне визначення відомостей про факти дійсності. Цей спосіб
використовується для виявлення недоліків обліку недостач, зловживань і
розкрадань.
3. Спостереження – це систематична, цілеспрямована оцінка дій
посадових і матеріально відповідальних осіб підприємства, яке ревізується.
4. Експеримент – це спосіб вивчення фактів достовірності, завдяки
якому ревізор активно впливає на них шляхом створення спеціальних умов,
необхідних для виявлення відповідних об'єктивних даних. Експеримент
об'єднує в собі вимірювання, співставлення і спостереження. Він
застосовується тоді, коли необхідно перевірити відповідність нормативам
фактичного списання матеріальних цінностей, правильність тих або інших
затверджень фахівців, виходу продукції і так далі Експеримент може
використовуватися як при ревізії запасів, так і документів.
5. Абстракція – це процес відособлення думок неістотних
властивостей, явищ документа, який досліджується і одночасне виділення
однієї або декількох сторін об'єкту, які цікавлять ревізора.
Математичне моделювання в ревізії – це логічний опис ревізійних дій на
основі знань методики ревізії. Суть моделювання як способу вивчення фактів
достовірності полягає в створенні і вивченні моделі об'єкту, який
досліджується, розповсюдженні на нього оптимальних висновків
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5.3. Техніка і способи ревізійного дослідження документів
5.3.1. Документальна перевірка
Документальна перевірка є основним методологічним прийомом
ревізії.
Перевірка документів. На підставі документів робляться висновки і
узагальнення, які ґрунтуються на взаємозв'язках різних документів, на їх
груповані, порівнянні і співставленні.
Щоденна господарська діяльність породжує велику кількість різних за
змістом і призначенню документів, кожна однорідна сукупність яких має свої
особливості і вимагає специфічних прийомів їх вивчення. Документи, які є
носіями інформації про здійснення на підприємстві операцій,
використовуються в ревізії для оцінки законності і ефективності діяльності
ланки, що ревізуються. Вони є доказом фактів виявлених порушень.
Відображення господарських операцій, що є засобами, документи одночасно
можуть бути і засобом прикриття порушень.
Документ, який є об'єктом дослідження, повинен бути перевірений
ревізором за формою і змістом відображених у ньому операцій. Після
перевірки його можна охарактеризувати як доброякісний або
недоброякісний:
Доброякісний документ – це первинний документ, який відповідає
діючим законам, вимогам і положенням про документи і записам в
бухгалтерському обліку.
Недоброякісний документ – це документ, який не відповідає вимогам і
відображає здійснену операцію у спотвореному вигляді. Дані документи за
змістом відображених в них операцій вважаються підробленими і
підрозділяються на дві групи:
1. З матеріальною підробкою:
Матеріальна підробка – це зміна змісту оригіналу документа шляхом
виправлень, відмітки заднім числом, дописів і іншими способами (наприклад,
чек з підробленим підписом, платіжна відомість з підробленою розпискою
про отримання грошей по ній і ін.).
Також документи з матеріальною підробкою підрозділяються на:
а) Частково підроблені – в них може бути виявлене зміна тексту
(дописування, виправлення), сліди стирань тощо;
б) Підроблені повністю – можуть бути виписані на заздалегідь
викрадених бланках інших підприємств, мати підроблені підписи посадових
осіб і ін.
Стирання – це механічне знищення тексту документів шляхом
стирання або вирізування гострим предметом.
Витравлення – це знищення фрагментів тексту хімічним способом.
Його ознаки можна виявити шляхом огляду документа: матові плями на
папері, локалізовані білі частини мають жовтий або бурий відтінок, залишки
штрихів попереднього тексту тощо.
70

Дописки – це вставки, приписки, переробки, які вносяться для зміни
початкового обсягу або змісту операції. В першу чергу ревізору необхідно
звертати увагу на зміст операції. Суперечності в змісті можуть бути ознакою
дописки. Якщо в документі є цифровий матеріал, то особливу увагу
необхідно приділити можливості виправлення цифр «1» на «7» або «4»; «0»
на «6», «8», «9». Також бувають випадки дописки цифр справа або зліва,
введення слів, цифр, букв.
2. З інтелектуальною підробкою:
Інтелектуальна підробка – це складання і видача документа,
правильно оформленого з формального боку, але такого який заздалегідь
містить неправдиві дані (наприклад: платіжна відомість із завищеною сумою
заробітної плати, яка нарахована і видана організатору розкрадання або його
співучаснику).
Документи бухгалтерського обліку

За призначенням

Розпорядницькі

Виправдовуючі

Бух. оформлення

Комбіновані

За порядком складання
Первинні

Внутрішні

Разові

Однопозиційні

За місцем складання

За способом відображення
в них господарських
операцій

За кількістю облікових
позицій

Зведені

Зовнішні

Накопичувальні

Багатопозиційні

Рисунок 5.1. – Класифікація документів за основними критеріями
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Документи з інтелектуальною підробкою поділяються на:
а) безтоварні – це документи, якими оформлено рух виробничих
запасів, тоді як вони насправді не поступали, а були використані на інші цілі.
б) безгрошові – це оформлені операції по руху грошових коштів, які
насправді не здійснювалися.
З погляду бухгалтерського обліку класифікація документів
проводиться за наступними основними критеріями:
1. За призначенням;
2. За порядком складання;
3. За місцем складання;
4. За способом відображення в них господарських операцій;
5. За кількістю облікових позицій.
У документальній ревізії всі документи класифікуються за 11 ознаками:
1. За методом фіксації операцій:
 текстові;
 рукописні;
 машинописні;
 оформлені на комп'ютері;
 аудіо-відео;
 графічні;
 схематичні.
2. За ступеням доказовості:
 письмові;
 усні.
3. За змістом інформації:
 містять доступну інформацію для перевірки;
 не підлягають перевірці.
4. За органами (особами), які створюють документи:
 документи, видані у межах компетенції відповідного органу (особи);
 документи, видані понад повноваження відповідного органу (особи).
5. За типом складання:
 офіційні;
 неофіційні.
6. За місцем складання:
 внутрішні;
 зовнішні.
7. За способом пред'явлення:
 документи, якими цікавиться ревізор;
 документи, що перевіряються зацікавленими особами.
8. За джерелами відображення операцій:
 оригінали;
 копії;
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 дублікати;
 виписки.
9. За способом відображення інформації:
 відкриті;
 кодовані.
10. За змістом відображених операцій, фактів і подій:
 грошові;
 матеріальні;
 розрахункові;
 бухгалтерського оформлення;
 планові;
 нормативні;
 адміністративно-управлінські.
11. За способом порівняння:
 ідентифіковані;
 не ідентифіковані.
5.3.2. Способи перевірки документів
Перевірку документів необхідно проводити в комплексі, об'єднуючи
різні способи їх дослідження.
Документи можна досліджувати наступними способами:
1. Хронологічним – перевірка документів за всіма розділами і
операціями без попереднього їх групування або систематизації операцій.
Ревізор перевіряє документи за датами їх складання.
2. Систематизованим – документи перевіряються по кожному
розділу окремо (наприклад: касові операції, операції по рахунках в банках і
тощо). Така перевірка вимагає розгляд документів, регістрів і записів як за
принципом однорідності господарських операцій, так і за принципом їх
комплектності і взаємозв'язку.
Основними прийомами такої перевірки є:
 постійний контакт ревізора з господарською дійсністю;
 зустрічна перевірка операцій і документів;
 перевірка регістрів обліку і їх взаємозв'язок з документами;
 розгляд господарських процесів, балансів, рахунків і різних сфер
діяльності у взаємозв'язку;
 розгляд господарських процесів і явищ у динаміці;
 порівняння однорідних фактів;
 нормативна перевірка витрат;
 всебічна перевірка фактів;
 формулювання робочих гіпотез.
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3. Комбінованим – об'єднує в собі хронологічний і систематизований
способи, тобто ряд документів перевіряється в порядку їх підшивання, а інші
– за економічно однорідними операціями.
4. Вибірковим – полягає в тому, що ревізор за певною схемою вибирає
частину документів для їх вивчення.
У практиці ревізійної роботи той або інший порядок перевірки
документів не регламентований. Вибір порядку перевірки достовірності
документів відбувається при складанні програми ревізії або завдання
ревізора. Це питання зазвичай вирішується на місці проведення ревізії.
5.3.3 Способи виявлення підробок
В документах існують такі способи виявлення підробок:
1. Відсутність при виконавчому документі розпорядження, яке є
підставою для оформлення цього документу;
2. Відсутність при розпорядчому документі виконавчого документу.
Такі випадки зустрічаються, коли за певних причин зловживання не було
здійснено, яке повинно було бути оформлено двома документами:
розпорядчим і виправдовуючим;
3. Складання документа з порушенням встановленої форми;
4. Не заповнення всіх необхідних реквізитів в документі (номери, дати,
назви підприємства). Відсутність номера і дати документа може означати
повторне використання раніше проведеного, старого документа. Відсутність
адреси установ може означати неправильний характер розрахунків.
Відсутність підпису розпорядника кредитів на окремих документах може
свідчити про порушення або зловживання з боку бухгалтерів;
5. Оформлення документів зайвими реквізитами;
6. Взаємна невідповідність окремих реквізитів документа, наприклад,
невідповідність назви підприємства, вказаного на штампі і на печатці; номеру
і дати (великий номер на початку року і маленький - в кінці);
7. Недооформлення документа, наприклад, відсутність в ньому підписів
посадових осіб;
8. Підписання документа особами, що не мають на це право;
9. Відсутність необхідних додатків до документів: підстав для
розрахунку – при відповідній розрахунковій відомості. Відсутність додатків
свідчить про два можливих явища: або документів взагалі не було, і
внаслідок зведена відомість була складена без відповідної підстави; або
підроблені документи вилучені, повторно використані і знаходяться при
іншому ордері;
10. Сумова невідповідність основного документа і додатків до нього;
11. Розбіжності в змісті декількох екземплярів одного і того ж
документа;
12. Підробка підписів, наявність різного роду стирань, необумовлених
виправлень тексту.
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Документ, як носій інформації, виступає як неодмінний елемент
внутрішньої організації будь-якої установи, підприємства, фірми,
забезпечуючи взаємодію їх частин. Інформація є підставою для ухвалення
управлінських рішень, служить доказом їх виконання і джерелом для
узагальнень, а також матеріалом для довідково-пошукової роботи.
Багато форм управлінської діяльності виражаються за допомогою
відповідних документів. Таким чином, документація, будучи тісно пов'язана
зі всіма формами управлінської діяльності, використовується апаратом
управління як спосіб і засіб реалізації покладених на нього функцій.
Крім того, документування у багатьох випадках є обов'язковим, наказує
законом і актами державного управління, тому воно є одним із засобів
зміцнення законності і контролю.
Від чіткості і оперативності обробки і руху документів зрештою
залежить оперативність прийняття рішень. Тому, раціональній організації
документообігу завжди приділяється велика увага, особливо в бухгалтерії, де
невчасна обробка фінансових документів може привести до негативних
економічних наслідків.
Запитання для самоконтролю
1. Яка суть документів?
2. Методика і способи вивчення достовірності.
3. Техніка і способи ревізійного дослідження документів.
4. Що таке документальна перевірка?
5. Які способи перевірки документів бувають?
6. Способи виявлення підробок.
7. Назвіть основні види документів.
8. Які атрибути усіх документів?
9. Розкрийте поняття «матеріальна підробка» і «інтелектуальна
підробка».
10. Назвіть основні критерії класифікації документів.
Тести
1) Матеріально відповідальною особою не може бути:
1. Головний бухгалтер
2. Економіст
3. Працівник, який працює за сумісництвом
4. Все вірно
2) Ознаками правильного оформленого документа є:
1. Правильно зроблені виправлення
2. Заповнені червоною ручкою реквізити
3. Нечіткі і нерозбірливі записи
4. Помарки і стирання
3) До документальних прийомів перевірки декількох документів, які
відображають одну і ту ж або взаємозв'язані операції відносяться:
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1. Формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова
перевірка
2. Контрольне порівняння, відновлення кількісно-сумового обліку,
хронологічна перевірка руху цінностей
3. Зустрічна перевірка, взаємний контроль
4. Все вірно
4) Які реквізити мають бланки для листів?
1. Найменування та індекс підприємств зв’язку;
2. Номери телефону і факсу;
3. Номери розрахункового рахунку в банку;
4. Найменування бланку.
5) До первинних документів відносяться:
1. Документи, які фіксують встановлений факт, подію, явище на
момент їх виявлення
2. Документи, за основу яких беруть дані, які міститися в інших
документах
3. Правильна відповідь не запропонована
4. Складені вперше
6) У якому документі ведеться аналітичний облік касових операцій?
1. Журнал-ордер1 с.-г.
2. Головна книга
3. Касова книга
4. Меморіальний ордер
5. Журнал-ордер2 с.-г.
6. Журнал реєстрації касових операцій
7. Прибутковий касовий ордер
8. Витратний касовий ордер
9. Чек
10. Оголошення на внесок готівкою
7) Головну книгу використовують для узагальнення інформації:
1. З регістрів синтетичного обліку;
2. З накопичувальних відомостей;
3. З первинних документів;
8) Помилки в заповненні чека виправляються:
1. Методом «червоне сторно»;
2. Виправлення не допускаються
3. Методом коректування;
4. Тільки з дозволу керівника підприємства.
9) Який з перерахованих документів є обліковим регістром?
1. Рахунок-фактура;
2. Журнал-ордер;
3. Наказ про облікову політику;
4. Прибутково-касовий ордер.
10)Списані використані бланки довіреності:
1. Дт92 Кт209;
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2. Дт90 Кт209;
3. Дт94 Кт209;
4. Дт79 Кт209
11)Коли використовується ревізором фактографічна інформація:
1. В умовах АРМ
2. Журнально – ордерна форма обліку
3. Спрощена форма обліку
12) Чи усі документи мають обов’язкові реквізити:
1. Так
2. Ні
Задача
Насіння під ячмінь при посівній площі 240 га списані в кількості 450 ц
по лімітно-забірній картці.
Ревізором встановлено, що акт на списання насіння і посадочного
матеріалу не складався. Норма витрати насіння 1,8 ц на га. Вартість насіння 1
ц 200 грн. Визначити правильність обліку і сформулювати запис для
включення в акт ревізії.
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Тема 6. Інвентаризація – метод економічного контролю
6.1.Інвентаризація: суть і значення
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» перед складанням річної бухгалтерської звітності є
обов'язковим є проведення інвентаризації. Під інвентаризацією розуміють
перевірку фактичної наявності і стану об'єкта контролю, яка здійснюється
шляхом спостереження, перерахунку, вимірювання, реєстрації майна в натурі
і порівняння отриманих даних з даними бухгалтерського обліку.
Необхідно пам'ятати, що інвентаризація також обов'язково
проводиться в наступних випадках:
- зміна матеріально відповідальної особи;
- згідно розпорядженням судових і слідчих органів;
- встановлених зловживаннях або крадіжках, псуванні цінностей;
- при реалізації майна установи в оренду;
- обов’язково після пожежі або стихійного лиха.
Хоча проведення інвентаризації перед складанням річної звітності є
обов'язковим, проте в певних випадках інвентаризація об'єктів проводиться в
інші терміни (додаток 2).
Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних
бухгалтерського обліку шляхом співставлення з фактичною наявністю майна.
Інвентаризують все майно незалежно від його місцезнаходження і всі види
фінансових зобов'язань. При проведенні річної інвентаризації керуються
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків
і інших статей балансу, затвердженою наказом Головного управління
Державного казначейства України від 30.10.98р. № 90 (з подальшими
доповненнями і змінами). Відповідальність за організацію, правильне і
своєчасне проведення інвентаризації несе керівник установи.
Він видає наказ по установі, згідно якого:
- створюється комісія з числа працівників (причому участь головного
бухгалтера обов'язкова), яку очолює керівник або його заступник;
- встановлюються терміни початку і закінчення інвентаризації.
До початку інвентаризації в бухгалтерії закінчується обробка всіх
документів про надходження і видачу матеріальних цінностей, проводяться
відповідні записи в регістрах аналітичного обліку і визначаються залишки на
день інвентаризації.
Особи, відповідальні за збереження матеріальних цінностей дають
розписку про те, що всі прибуткові і видаткові документи на товарноматеріальні цінності здані в бухгалтерію, всі товарно-матеріальні цінності,
що поступили на зберігання оприбутковані, а вибувші – списані.
Весь процес проведення інвентаризації можна представити у вигляді
схеми (див. додаток 3).
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В процесі проведення інвентаризації складається ряд документів,
порядок їх застосування і особливості оформлення узагальнені у додатку 4.
6.2.Інвентаризація оборотних активів
Перш ніж проводити інвентаризацію, необхідно з'ясувати, які товарноматеріальні цінності (далі - ТМЦ), відносяться, відповідно до П(с) БО 9, до
запасів. Для цього звернемося до п. 6 названого документа. В ньому сказано,
що запаси включають:
- сировину, основні і допоміжні матеріали, що комплектують вироби і
інші матеріальні цінності, призначені для виробництва продукції, виконання
робіт, надання послуг, обслуговування виробництва і адміністративних
потреб;
- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і
збіркою деталей, вузлів, виробів і незавершених технологічних процесів.
Незавершене виробництво на підприємствах, які виконують роботи і надають
послуги, складається з витрат на виконання незавершених робіт (послуг), за
які підприємство ще не визначило дохід;
- готову продукцію, яка виготовлена на підприємстві, призначена для
продажу і відповідає технічним і якісним характеристикам, передбаченим
договором або іншим нормативно-правовим актом;
- товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані (отримані) і
утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
- малоцінні і швидкозношувані предмети, які використовуються
протягом одного року або нормального операційного циклу підприємства,
якщо він перевищує один рік;
- поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за даними П(С)БО
9, а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства
після її первісного визначення.
Що необхідно пам'ятати при інвентаризації товарно-матеріальних
цінностей:
а) їх переважування, обмір, підрахунок робиться в порядку розміщення
цінностей у даному приміщенні, щоб виключити хаотичний перехід комісії
від одного виду цінностей до іншого;
б) при зберіганні ТМЦ в різних ізольованих приміщеннях у однієї
матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно по
місцях зберігання;
в) після перевірки цінностей вхід до приміщення опечатується і комісія
переходить в наступне приміщення;
г) інвентаризаційні описи складаються окремо на ТМЦ, які знаходяться в
дорозі, не сплачені у строк покупцями, відвантажені товари і цінності, і на
тих, які знаходяться у інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на
комісії, на переробці);
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д) кількість цінностей і товарів, які зберігаються в непошкодженій упаковці
постачальника, може визначатися на підставі документів при обов'язковій
перевірці частини вказаних цінностей;
е) у прибуткових документах на ТМЦ, які поступили на об'єкт і прийняті під
час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у присутності
членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка
«після інвентаризації» з посиланням на дату опису, де записані ці цінності;
ж) у витратних документах про товарно-матеріальні цінності, які продані під
час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера у
присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її розділу, робиться
відмітка, і вони заносяться в окремий опис у порядку, аналогічному для
цінностей, які поступили під час інвентаризації;
з) допускається складання групових інвентаризаційних описів малоцінних і
швидкозношуваних предметів, виданих в індивідуальне користування
працівникам, з переліком у цих описах відповідальних за вказані предмети
осіб (на яких оформляються особисті карточки) з їх розпискою в описі.
Отже, у результаті проведення інвентаризації виявляється:
- відповідність
даних
бухгалтерського
обліку
і
даних
інвентаризаційних описів;
- недостача ТМЦ;
- надлишок ТМЦ.
Тепер перейдемо до питання про те, як результати проведення
інвентаризації відбиваються на рахунках бухгалтерського обліку.
Нестача ТМЦ. На практиці недостачі бувають двох видів – в межах
норм природних втрат і понад них. Природно, що і облік їх буде будується
по-різному. Наприклад, недостачі в межах норм природних втрат списують
на собівартість реалізованих товарів.
А при обліку недостачі понад норми не слід забувати наступне: для
розрахунку суми, що підлягає відшкодуванню винними особами,
застосовують Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання,
недостач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений
ухвалою КМУ від 22.01.96р. № 116 (далі – Порядок № 116).
Ця недостача розраховується по формулі, приведеній в пункті 2
Порядку № 116:
Рз = ((Бв - А) х Іінф + ПДВ + Азб) х До,
де Рз – розмір збитків;
Бв – балансова вартість матеріальних цінностей на момент
встановлення факту розкрадання, недостачі, знищення (псування);
А – сума амортизаційних відрахувань (для основних засобів і
нематеріальних активів);
Іінф – загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі
щомісячних певних Мінстатом індексів інфляції;
ПДВ – сума податку на додану вартість;
Азб – розмір акцизного збору;
До – коефіцієнт кратності.
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Із сум, стягнутих відповідно до Порядку № 116, здійснюється
відшкодування збитків, нанесених підприємству, а залишок коштів
перераховується до Державного бюджету України.
Надлишок ТМЦ. На суму виявлених надлишків підприємство робить
проводку: Дт 20 «Запасів», 28 «Товари» і Кт 719 «Інші доходи від
операційної діяльності».
Таблиця 6.1 – Кореспонденція рахунків по обліку результатів
інвентаризації оборотних активів
№
п/п

Зміст операції

На вартість
1виявлених
надлишків товарів
Списана на
фінансовий
2результат сума
надлишків

Відображена
недостача 5-ти
3банок фарби
Відсторнований
податковий
4кредит по ПДВ в
частині, що
доводиться на
відсутній товар
Віднесена на
витрати звітного
5періоду сума
ПДВ, що
доводиться на
відсутній товар
Списані витрати
за нестачею і
6втратах на
фінансовий
результат
Встановлена
винна особа.
7Віднесена на
нього сума
виявленої нестачі
Списана вартість
відсутнього

Відображення на рахунках бухгалтерського
обліку
Дт
Кт
Виявлений надлишок
281
719
«Товари на складі»
«Інші доходи від
операційної
діяльності»
719
791
«Інші доходи від
«Результат основної
операційної
діяльності»
діяльності»
Виявлена нестача
947
281
«Нестачі і втрати
«Товари на складі»
від псування
цінностей»
644
641
«Податковий
«Розрахунки за
кредит»
податками»

Сума,
грн.

400

400

360

72

947
«Нестачі і втрати
від псування
цінностей»

641
«Розрахунки за
податками»

72

791
«Результат
основної
діяльності»

947
«Нестачі і втрати від
псування цінностей»

432

375
«Розрахунки з
відшкодування
заподіяного
збитку»

716
«Відшкодування
раніше списаних
активів»

432

072
«Невідшкодовані
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8товару із за
балансового
рахунку
Віднесена на вину
особу різниця між
розміром збитку,
визначеного
9відповідно до
Порядку № 116, і
– обліковими
цінами списаних
товарів
((360 х 1,02) +
20%) х х 2 – 432
Відшкодований
збиток винною
1особою
0

1

Віднесений на
розрахунки з
бюджетом після
відшкодування
1збитку,
заподіяного
підприємству,
залишок суми
відшкодування:
(881,28 – 432)
Перерахована до
бюджету сума за
1розрахунками

-

недостачі і втрати від
псування цінностей»

432

375
«Розрахунки з
відшкодування
заподіяного
збитку»

716
«Відшкодування
раніше списаних
активів»

301
«Каса в
національній
валюті»
716
«Відшкодування
раніше списаних
активів»

375
«Розрахунки з
відшкодування
заподіяного збитку»
641
«Розрахунки за
податками»

641
«Розрахунки за
податками»

311
«Поточні рахунки в
національній валюті»

449,28

716
«Відшкодування
раніше списаних
активів»

791
«Результат основної
діяльності»

432

449,28

881,28

449,28

2

3

Віднесений на
фінансовий
1результат дохід
від
відшкодування
раніше списаного
товару

6.3. Інвентаризація необоротних активів і нематеріальних активів
Слід відзначити, що свої особливості має інвентаризація основних
засобів. При проведенні інвентаризації основних засобів потрібно пам'ятати:
1. Обов'язковій перевірці підлягає наявність не тільки самих об'єктів
основних засобів, але і технічної документації на них (наприклад, технічного
паспорта, технічних умов експлуатації тощо);
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2. Необхідно перевіряти і власні основні засоби, прийняті або здані в
оренду, на зберігання або у тимчасове користування;
3. Інвентаризація будівель, споруд і інших нерухомих об'єктів
основних засобів може проводитися один раз на три роки, а бібліотечних
фондів – один раз на п'ять років.
Для того, щоб встановити фактичну наявність основних засобів, члени
інвентаризаційної комісії (далі комісія) повинні звірити дані бухгалтерського
обліку і записи про рух основних засобів, провести огляд об'єктів (групи
об'єктів), що підлягають інвентаризації, в натурі по місцях їх зберігання або
експлуатації. Комісії також слід визначити ступінь придатності для
подальшої експлуатації по прямому призначенню конкретних об'єктів
основних засобів.
Для оформлення даних, отриманих у ході інвентаризації основних
засобів (будівель, споруд, передавальних пристроїв машин і устаткування,
обчислювальної техніки, транспортних засобів тощо), можна скористатися
формою інвентаризаційного опису, який був затверджений постановою
№ 241 «Інвентаризацій опис основних засобів».
Такий опис складається комісією в одному екземплярі окремо по
кожному місцю знаходження (експлуатації) інвентарних об'єктів основних
засобів і кожній особі, відповідальній за їх збереження. У цей документ
обов'язково треба включити:
- розписку відповідальної особи про те, що до початку проведення
інвентаризації документи на засоби, що знаходяться в експлуатації, здані ним
в бухгалтерію, а ті основні засоби, які виявилися непридатними до
експлуатації, ліквідовані або зняті з обліку;
- назву і коротку характеристику основних засобів, їх заводський і
інвентарний номери, балансову вартість, кількість.
Опис обов'язково підписують всі члени комісії. Крім того,
відповідальна особа своїм підписом повинна підтвердити правильність
даних, які внесені до опису, і відсутності будь-яких або претензій до членів
комісії.
На прийняті в оренду основні засоби складається окремий опис: по
кожному конкретному орендодавцю з подальшим відсиланням йому одного
екземпляра опису.
Проте для того, щоб включити в інвентаризаційний список основні
засоби, які передані в оренду, комісія повинна отримати від орендаря
екземпляр його інвентаризаційного опису.
Якщо на момент проведення інвентаризації деякі інвентарні об'єкти
тимчасово відсутні (наприклад, предмети прокату, що знаходяться в
користуванні), то дані про них заносяться в окремий опис на підставі
первинних документів, які підтверджують факт тимчасової відсутності
вказаних об'єктів (наприклад, договори прокату).
У ході проведення інвентаризації можуть бути виявлені браковані або
зайві (не обліковані) основні засоби. У цьому випадку комісія фіксує факти
виявлених недостач або надлишків в протоколі і вимагає від матеріально
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відповідальної особи письмово пояснити причини їх виникнення. Якщо
виявлена недостача основних засобів, комісія приймає наступне рішення:
встановити особу, винну у цьому, і відшкодувати завданий нею збиток. Коли
виявлені надлишки, необхідно з'ясувати, за чиїм розпорядженням вони були
придбані або споруджені і за рахунок яких джерел фінансували. Далі
надлишки основних засобів слід оприбутковувати на баланс підприємства
незалежно від причин, їх виникнення. Таке зарахування здійснюється за
первинною вартістю, а у разі неможливості її встановлення – за
справедливою вартістю основних засобів, визначеною на дату виявлення
надлишків. Знос визначається експертним шляхом з урахуванням їх
технічного стану.
Після належного оформлення інвентаризаційний опис передається в
бухгалтерію для складання порівняльної відомості, до якої вносяться
результати інвентаризації з переліком кількості і суми виявлених недостач
або надлишків. Невідповідність даних бухгалтерського обліку фактичній
наявності основних засобів повинна бути відображена у вигляді відповідних
бухгалтерських проводок.
Таблиця 6.2 - Кореспонденція рахунків по обліку результатів
інвентаризації оборотних активів
№
Зміст операції
Кореспонденція
Сума, грн.
п/п
рахунків
Дт
Кт
1Зарахований на баланс
верстат за справедливою
10
746
15000
вартістю
2Відображена сума зносу
23
13
1000
3Списана на фінансовий
результат в порядку закриття
746
791
15000
суми надлишку
4Сума нарахованого зносу на
13
10
5600
бракований принтер
5Списана залишкова вартість
976
10
6100
принтера
6Віднесена сума недостачі на
375
746
14040
винну особу
Податкова заборгованість по
7ПДВ
746
642
2340
8Відшкодовано збиток
винною особою в касу
Перераховано до бюджету
9ПДВ після відшкодування
збитку

30

375

14040

64

31

2340
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При інвентаризації нематеріальних активів комісії потрібно врахувати
наступне:
1) перевірка нематеріальних активів (далі – НА) здійснюється тільки в
грошовому (вартісному) виразі на підставі первинних документів. До
останніх належать акти приймання-передачі, платіжні документи, ліцензійні
угоди, патенти і інші свідоцтва, які підтверджують факт придбання або
списання нематеріальних активів;
2) перевіряється відповідність нематеріальних активів вимогам,
викладеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи»;
3) визначається можливість отримання в майбутньому економічних
вигод від використання нематеріальних активів.
Відповідно до П(с)БО 8 нематеріальний актив – немонетарний актив,
який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відособлений)
від підприємства і використовується більш одного року (або одного
операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі,
в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.
Класифікація нематеріальних активів здійснюється по наступних
групах:
- права користування природними ресурсами (право користування
надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічного і т. п.);
- права користування майном (право користування земельною
ділянкою винахід, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи
тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції і т. п.);
- авторські і суміжні з ними права (право на літературні і музичні
твори, програми для ЕОМ, бази даних і т. п.);
- гудвіл;
- права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки,
фірмові назви і т. п.);
- права на об'єкти промислової власності (право на володіння
будівлею, право на оренду приміщень і т. п.);
- інші нематеріальні активи (право на здійснення діяльності,
використання економічних і інших привілеїв і т. п.).
На сьогодні не існує встановленої форми інвентаризаційного опису НА.
Тому підприємства можуть самі розробити її, використовуючи як базову
модель форму № ВНА – 1 «Відомість обліку нематеріальних активів,
нарахування амортизації (зносу)», затверджену наказом Міністерства
фінансів України від 11.02.98р.
У такому описі комісія обов'язково повинна вказати:
1) інвентарний номер об'єкту нематеріальних активів;
2) його назву і коротку характеристику;
3) місце знаходження (експлуатації), тобто назву структурної одиниці
підприємства, де використовується – даний інвентарний об'єкт;
4) первинну вартість і суму нарахованого зносу;
5) термін корисного використання.
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Слід врахувати, що при інвентаризації таких НА, як програмне
забезпечення, комісія обов'язково перевіряє їх робочий стан і, у разі потреби,
визначає перелік заходів, проведення яких дозволить і далі підтримувати
його в потрібному робочому стані.
Згідно пункту 19 П(с)БО 8 підприємства можуть переоцінити за
справедливою вартістю на дату балансу ті нематеріальні активи, відносно
яких існує активний ринок. Під активним ринком відповідно до цього ж
Стандарту обліку розуміють ринок, що відповідає наступним умовам:
- предмети, які на ньому продаються або купуються, є однорідними;
- у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
- інформація про ринкові ціни загальнодоступна.
Як уже згадувалося раніше, комісія перевіряє також, чи відповідає
облікова вартість об'єктів нематеріальних активів їх реальній вартості. Тому
керівник підприємства вже в період проведення інвентаризації має право
доручити їй:
- визначити наявність активного ринку по визначених нематеріальних
активів;
- дати рекомендації по проведенню їх переоцінки.
Вказані рекомендації слід привести в примітці до інвентаризаційного
опису.
Якщо при інвентаризації комісія виявить НА, які більше не придатні до
використання на даному підприємстві, то у цьому випадку їх потрібно внести
до окремого інвентаризаційного опису з визначеннями причин непридатності
до експлуатації.
6.4.Порядок проведення інвентаризації
розрахунків

грошових коштів і

Не рідше одного разу на квартал необхідно проводити раптову
інвентаризацію каси. Її проводить інвентаризаційна комісія, яка
призначається наказом керівника підприємства.
Підкреслимо, що комісії необхідно не тільки встановити фактичну
наявність готівки, грошових документів тощо, але і перевірити дотримання
працівниками підприємства касової дисципліни. І хоча перевірку останньої
здійснюють Державна податкова адміністрація України, Державна
контрольно-ревізійна служба, установи банків і т.п., відповідальність за її
порушення покладається на керівників підприємств, фінансових служб і
касирів.
Оскільки це, у свою чергу, загрожує чималими штрафами, необхідно
при проведенні інвентаризації перевірити повноту і своєчасність
оприбутковування грошей, списання готівки, правильність заповнення
первинних документів (додаток 5).
Але в житті можливі різні ситуації, і іноді порушуються норми по
готівковому обороту. Для того, щоб уникнути неприємностей, приведемо
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деякі положення Указу Президента України «Про застосування штрафних
санкцій за порушення норм по регулюванню обороту готівки» від 12.06.95р.
№ 436/95 (з подальшими змінами і доповненнями).
Таблиця 6.3 – Штрафні санкції за порушення норм регулювання
обороту готівки
Вид порушення
Розмір штрафу
Перевищення встановлених
Двократний розмір суми виявленої
лімітів залишку готівки в касах понадлімітної готівки
Витрачання готівки з виручки
на оплату заробітної плати за
У розмірі здійснених виплат
наявності податкової
заборгованості
Неоприбуткування готівки
П'ятикратний розмір не оприбуткованої
суми
Перевищення термінів
використання виданої
підзвітної суми готівки, а також 25% виданих підзвітних сум
видача готівці підзвітної суми
без повного звіту відносно
раніше виданих авансів
Проведення готівкових
розрахунків без надання
Дорівнює розміру виданих коштів
одержувачем коштів платіжного
документа
Використання наявних коштів
У розмірі витраченої готівки
не за цільовим призначенням
Окрім цього треба відзначити що у випадках розкрадання, недостачі
або псування бланків цінних паперів або документів суворого обліку розмір
збитків визначатиметься згідно указу Кабінету Міністрів України від
22.01.96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розмірів збитків
від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» із
застосуванням наступних коефіцієнтів (таблиця 6. 4).
Таблиця 6.4 – Коефіцієнти визначення розмірів збитків від
розкрадання, недостачі знищення матеріальних цінностей
Вид
База розрахунку збитків
Коефіцієнт
матеріальних
цінностей
Бланки цінних Номінальна вартість, вказана на бланках
паперів,
цінних паперів (документах суворого
5
документів
обліку), або вартість цих документів,
суворого
встановлена законодавством
обліку
Бланки цінних Вартість
придбання
(виготовлення)
паперів,
бланків документів, на яких не вказана
50
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документів
номінальна вартість (або вартість не
суворого
встановлена законодавством)
обліку
Перейдемо безпосередньо до інвентаризації каси. Вона включатиме
перерахунок фактичної наявності: готівки як у національній валюті, так і в
іноземній; цінних паперів; грошових документів; бланків суворого обліку.
Враховуючи це, порядок проведення інвентаризації можна представити
у вигляді схеми (додаток).
Інвентаризація проводиться відповідно до постановлення Правління
Національного банку України від 02.02.95р. № 21 «Порядок ведення касових
операцій у національній валюті в Україні».
Обов'язковою умовою при цьому є її раптовість. Для цього каса
опечатується. Касир оформляє за поточний день грошовий звіт. До нього
додаються первинні касові документи. Наявні в касі гроші звіряються з їх
залишком по касовій книзі і інших облікових регістрах.
Якщо ж на підприємстві є декілька структурних підрозділів,
інвентаризація готівки проводиться по кожній касі. Але, буває неможливо
одночасно охопити однією комісією всі такі об'єкти, тоді місця зберігання
готівки опечатуються і інвентаризуються послідовно.
До початку інвентаризації кожен касир повинен дати розписку про
здачу в бухгалтерію останнього звіту про надходження і витрачання коштів
на день проведення інвентаризації.
Також обов'язково перевіряється наявність договорів касирів про повну
матеріальну відповідальність.
Після складання звіту касир пред'являє наявну готівку і цінні папери.
Готівка перераховується покупюрно, цінні папери – за номінальною вартістю
і номерами. Цінні папери інвентаризуються по окремих елементах, де
вказано назви, серії, номера, номінальна і балансова вартість, терміни їх
погашення.
У разі виявлення розбіжностей між фактично наявною готівкою і
даними касової книги голова комісії повинен отримати письмові пояснення
від касира про причину виявлених розбіжностей.
При встановленні недостачі готівки піднімається питання про її
відшкодування, якщо виявлені надлишки, то вони негайно оприбутковуються
по касі.
Для того, щоб перевірити правильність ведення касової документації,
комісії необхідно розглянути прибуткові і видаткові касові документи. При
цьому потрібно звернути увагу на правильність і повноту заповнення
реквізитів ордерів. При автоматизованому веденні касової книги на
підприємстві слід проводити перевірку правильності роботи програмних
засобів обробки касових документів.
Видача грошей з каси, не підтверджена розпискою одержувача у
видатковому ордері, на мотивацію наявного залишку готівки в касі не
впливає. Ця сума вважається недостачею і стягається касира. Готівка,
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непідтверджена прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком
каси і зараховується в дохід підприємства.
Ліміт каси встановлюється підприємством комерційному банку і
подається самостійно. Незалежно від причин його перевищення всю готівку
(понад даний ліміт) потрібно здавати до установи банку в узгоджені з ним
порядок і терміни. Понад ліміт можна мати в касі тільки готівка для виплати
заробітної плати, дивідендів тощо. Але і в такому випадки термін не може
перевищувати трьох робочих днів.
Також необхідно проконтролювати, як відбуваються розрахунки з
підзвітними особами. Так, видача підзвітних сум повинна проводитися з каси
підприємства тільки за умови, якщо у даної підзвітної особи немає
заборгованості по раніше виданих сумах.
Потрібно відзначити, що особи, які отримали підзвітну суму, повинні
подати у бухгалтерію звіт про витрачені кошти протягом встановлених
термінів.
Таблиця 6.5 – Терміни повернення підзвітних сум
Для чого видавалася готівка
Термін повернення
Закупівля сільськогосподарської 10 робочих днів з дня видачі
продукції і заготівка
підзвітної суми
вторсировини
На відрядження
3 робочих дні з дня повернення із
відрядження
На всі інші виробничі потреби
Наступний робочий день після видачі
готівки
На відрядження і на господарські 3 робочих дні з дня повернення із
потреби одночасно
відрядження
Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності
коштів, що знаходяться в касі підприємства, оформляється акт.
Він складається в двох екземплярах і підписується членами
інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальною особою (МВО). Один
екземпляр передається в бухгалтерію підприємства, другий залишається у
МВО. Необхідно пам'ятати, що у разі зміни МВО акт складається у трьох
екземплярах.
Якщо комісією була виявлена недостача або надлишок цінностей в
касі, то при складанні акту в ньому вказуються суми таких недостач або
надлишків. Також обов'язково слід вказати обставини їх виникнення і взяти
розписку у касира.
6.5. Інвентаризація фінансових зобов'язань
Перевірка стану
розрахунків з покупцями (замовниками) і
постачальниками (підрядниками) є одним з головних завдань інвентаризації.
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При її проведенні комісія встановлює наявність у підприємства
дебіторської і кредиторської заборгованостей, перевіряє їх реальну величину,
приймає необхідні заходи для ліквідації розбіжностей з покупцями і
постачальниками по виявлених сумах. Заборгованість з минувшим терміном
позовної давності, яка визнана безнадійною, підлягає списанню з балансових
рахунків з одночасним відображенням її на позабалансовому рахунку.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість», безнадійною «…дебіторською заборгованістю
признається поточна дебіторська заборгованість, відносно якої у
підприємства існує впевненість у тому, що вона не буде повернена
боржником або по якій закінчилися терміни позовної давності».
У зв'язку з наявністю «Порядку списання кредиторської заборгованості
бюджетних установ з минувшим терміном позовної давності (затверджений
наказом Державного казначейства України від 08.05.01р. № 73) змінився
порядок інвентаризації кредиторської заборгованості бюджетних установ.
Тепер бюджетники щоквартально списують кредиторську заборгованість з
минувшим терміном позовної давності (відповідно до ст. 71 Цивільного
кодексу він складає три роки). Отже, інвентаризацію кредиторської
заборгованості (для того, щоб з'ясувати випадки, коли є подібна
заборгованість) потрібно проводити раз на квартал (а не двічі на рік, як
сказано в Інструкції № 90).
Інвентаризацію проводить комісія, затверджена наказом керівника (це
може бути як окрема комісія, так і щорічна інвентаризаційна комісія). За
наслідками інвентаризації складають акт довільної форми, в якому вказують:
- суму кредиторської заборгованості (термін позовної давності якої
закінчився і яка є безнадійною для погашення);
- назва і місцеположення кредитора;
- дату і причини виникнення заборгованості;
- заходи, які проводилися для її ліквідації (листи до установ вищого
рівня з приводу виділення коштів на погашення заборгованості і т. п.).
Якщо при інвентаризації виявлені суми дебіторської або кредиторської
заборгованостей з минувшим терміном позовної давності, тоді до акту
інвентаризації додається ще і довідка, в якій комісія відображає:
1) осіб, винних у закінченні терміну позовної давності дебіторської
заборгованості;
2) реквізити дебіторів і кредиторів, по розрахунках з якими терміни
позовної давності закінчилися;
3)дати, причини заборгованості, підстави виникнення і суми
вищезгаданих заборгованостей.
Після цього акт підписують всі члени інвентаризаційної комісії і
передають його на затвердження: керівнику установи, потім за відомчою
підлеглістю – установі вищого рівня, щоб вона визначилася щодо доцільності
списання заборгованості. Коли ж підлеглість подвійна, акт передають
установі, яка виділяє гроші, тобто, затверджує кошторис.
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Установу вищого рівня видає наказ про списання даної кредиторської
заборгованості з обліку підвідомчої бюджетної установи. Відносно
кредиторської заборгованості з минувшим терміном позовної давності по
власних надходженнях, то бюджетники списують її за рішенням керівника
установи.
Установу вищого рівня лише повідомляють про списання її в обліку. А
краще всього – центральним органам виконавчої влади і іншим головним
розпорядникам бюджетних коштів, адже вони цю заборгованість як по
загальному, так і по спеціальному фонду списують на підставі наказу
головного розпорядника бюджетних коштів.
У бухгалтерському обліку операції з списання заборгованості з
минувшим терміном позовної давності відображають таким чином:
Таблиця 6.6 – Господарські операції з списання безнадійної
дебіторської і кредиторської заборгованості в бюджетних установах
№
п\ п
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Зміст операції

Дт

Кт

Дебіторські безнадійні заборгованості
Відкоректована сума податкових зобов'язань за ПДВ (методом
«сторно»)
361
641
Списана сума дебіторської заборгованості за рахунок резерву
сумнівних боргів
38
361
Списана дебіторська заборгованість на інші витрати
операційної діяльності
944
361
Одночасно безнадійна дебіторська заборгованість відображена
071
на позабалансовому рахунку
Кредиторські заборгованості, строк позивної давності якої потрібно
Відкоректований податковий кредит по ПДВ (методом
641
631
«сторно»)
Віднесена на дохід сума списаної заборгованості
631
717
Списана дана сума на фінансовий результат
717
719
Дебіторські і кредиторські заборгованості бюджетних установ
Списані суми дебіторської заборгованості після закінчення 431, 363,36
терміну позовної давності
432
4
Списані суми кредиторської заборгованості з минувшим
675
431
терміном позовної давності (за коштами загального фонду
державного бюджету)
Списані суми кредиторської заборгованості з минувшим
675
432
терміном позовної давності (за коштами спеціального фонду
державного бюджету)
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Запитання для самоконтролю
1. Суть і значення інвентаризації.
2. Що є інвентаризацією оборотних активів.
3. Інвентаризація необоротних активів і нематеріальних активів.
4. Який порядок проведення інвентаризації грошових коштів і
розрахунків.
5. Особливість інвентаризація фінансових зобов’язань.
6. Назвіть об’єкти інвентаризації.
7. Нормативно-законодавчі джерела для проведення інвентаризації.
8. Матеріальна відповідальність на підприємстві.
9. Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань.
10. Порядок відображення в звітності і обліку результатів
інвентаризації.
Тести
1) При інвентаризації основних засобів перевіряються:
1. Договори про повну матеріальну відповідальність
2. Шляхи надходження на підприємство основних засобів
3. Ринкові ціни їх реалізації
4. Канали вибуття основних засобів.
2) Виявлена в ході перевірки недостача повинна бути:
1. Віднесена на витрати підприємства
2. Стягнута з винних
3. Вилучена ревізором
4. Немає вірної відповіді
3) Виявлений в ході перевірки надлишок в касі повинен бути:
1. Зарахований на доходи підприємства
2. Вилучений на користь ревізора
3. Вилучений з обороту
4. Немає вірної відповіді
4) Під інвентаризацією розуміють:
1. Перевірку наявності і стану об'єкту контролю, яке здійснюється
шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації і порівняння отриманих
даних з даними бухгалтерського обліку
2. Процесуальна дія, направлена на встановлення обставин
кримінальної справи
3. Сукупність методичних прийомів, застосування яких дозволяє
визначити достовірність звітності, обліку, їх повноту і відповідність чинному
законодавству.
4. Немає вірної відповіді
5) Результати інвентаризації оформляються в:
1. Інвентаризаційному опису
2. Порівняльній відомості
3. Журналі перевірок
4. Ж.-о. 8 с.-г.
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6) Ревізор має право проводити інвентаризацію касової готівки, якщо з
певної причини касира немає на місці:
1. Так
2. Ні
3. Тільки за рішенням АПУ
4. Немає вірної відповіді
7) Інвентаризація може проводитися при проведенні ревізії, якщо
документального підтвердження фактів неповного оприбутковування або
неповного списання немає:
1. Так
2. Ні
3. Проводиться експертна оцінка
4. Немає вірної відповіді
8) Інвентаризації за об'ємом обхвату об'єктів діляться на повну і часткову:
1. Так
2. Ні
3. На комплексну і разову
4. Немає вірної відповіді
9) Інвентаризації за способом проведення можна підрозділити на такі види:
суцільні, не суцільні і вибіркові:
1. Так
2. Ні
3. На комплексні і разові
4. Немає вірної відповіді
10) При інвентаризації необхідна присутність матеріально відповідальної
особи:
1. Так
2. Ні
3. Директора підприємства
4. Немає вірної відповіді
11) Метою проведення інвентаризації в ході ревізії є:
1. Визначення суми власного і залученого капіталу
2. Визначення фінансового результату
3. Перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку і
фінансової звітності
4. Всі відповіді вірні
12) Завдання, які слід вирішити при проведенні інвентаризації в ході ревізії,
визначає:
1. Голова інвентаризаційної комісії
2. Керівник підприємства
3. Головний бухгалтер
4. Ревізор
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Задача
В результаті вибіркової інвентаризації МБП ревізор встановив
наступне:
Найменування ТМЦ
Ціна, грн. Фактична
За обліковими
наявність, шт
даними, шт
1. Наволочки х/б
12,20
65
70
2. Відра
62,80
6
6
3. Електрочайники
70,00
3
3
Необхідно визначити результати інвентаризації і відобразити всі
операції на бухгалтерських рахунках, скласти акт ревізії.
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Тема 7. Економічний контроль господарських операцій
7.1. Об'єктивна істина господарських операцій і способи її пізнання
в ревізії
В ревізії процес пізнання здійснюється шляхом ретельного вивчення
здійснених операцій через дослідження фактів минулого. Важливою метою
цього процесу є отримання об'єктивної істини про господарські явища.
Господарські операції на підприємстві відображаються у відповідних
документах. Ревізія складається з двох етапів:
1) вивчення господарських операцій, тобто процесу встановлення
законності, доцільності і достовірності операцій;
2) вивчення виявлених порушень, тобто процесу збору доказів,
визначення розміру збитку, встановлення винних і відшкодування
матеріального збитку.
Процес пізнання в ревізії має декілька особливостей:
1) суб'єктами пізнання є особи, що мають на це відповідні
повноваження;
2) об'єкти пізнання – це лише документально оформлені господарські
операції;
3) метою пізнання є ліквідація причин і умов, які сприяють
господарським порушенням і встановлення законності, ефективності,
достовірності здійсненої операції;
4) діяльність суб'єкта контролю обмежена чинним законодавством,
тобто використовуються тільки дозволені законом способи пізнання;
5) пізнання здійснюється за участю зацікавлених осіб;
6) результатом пізнання є встановлення законності здійснених
операцій, виявлення винних в допущенні порушень і розміру збитку,
оформлення результатів пізнання.
Вказані особливості відрізняють ревізію від інших методів
господарського контролю.
Крім виявлення фактів порушень і винних осіб, важливим
пізнавальним аспектом ревізії є і знаходження резервів виробництва,
способів його повного використання, узагальнення і розширення досвіду і
тощо.
Проблема істини є досить важливою в теоретичному і практичному
аспектах, це одне з головних завдань науки про господарський контроль.
Процес пізнання носить систематизуючий характер і складається з
наступних елементів:
а) виявлення наявності чи зв'язків з операцією, що вивчається;
б) складання і коректування певних висновків і пропозицій, які реально
пояснюють існуючі зв'язки;
в) документальна перевірка висновків або доповнень.
Висновки ревізора про факти порушень повинні ґрунтуватися на
реальних доказах, підтверджених документально. Встановити об'єктивну
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істину – означає забезпечити її документальний доказ в межах повноважень
ревізора і зробити замітки виявлених фактів. Якщо ця умова відсутня, то
означає істина не встановлена і приймати рішення за матеріалами такої
ревізії не можна.
Будь-яке порушення в процесі господарської діяльності залишає сліди.
Тому хоча ревізор і не є свідком здійснених порушень, але він може виявити
їх шляхом перевірки документів і ревізійного аналізу господарських
операцій.
Одним із способів встановлення об'єктивної істини ревізією є висновок
ревізора у формі ревізійних версій. Ревізійна версія – самостійний,
спеціальний прийом вивчення операцій, які використовуються ревізором для
пізнання і обґрунтування об'єктивної істини. Саме вона є способом
виявлення і документального доказу об'єктивної істини господарських
операцій чи рішень осіб на відповідних посадах.
Ревізійна версія є способом пізнання об'єктивної істини, дає
можливість заздалегідь оцінити матеріали, що є у розпорядженні ревізора, і
тим самим передбачає подальшу спрямованість ревізійного дослідження.
Правильне використання висновку у формі ревізійних версій приводить до
швидкого, повного і об'єктивного дослідження операцій. Головне завдання
ревізора скласти первинну версію, яка пов'язана з отриманням первинної
інформації про події в ході огляду документів і аналізу змісту операцій на
основі ревізійного досвіду, теоретичної підготовки, знань правил обліку.
Побудова версій при вивченні операцій здійснюється ревізором на
основі діалектичного висновку і припускає, щоб: версія не містила «глухих
кутів», не мала безлічі обмежень і припущень, підлягала перевірці за
допомогою дозволених ревізору способів і в ній не було неможливих думок.
Виявити крадіжки і зловживання не можливо тільки формальним
оглядом документів і аналізом операцій, а тільки завдяки правильно
складеним і перевіреним версіям. Плануючи свої дії, ревізор дивиться в
майбутнє, а передбачити, означає уявити. Не спроектувавши кінцевий
результат своєї роботи, ревізор не може виконати поставлене перед ним
завдання.
7.2. Методика вивчення господарських операцій
Операції – це факти, явища і різні випадки господарювання,
відображені документально. На кожному підприємстві виконуються тисячі
різних за своїм характером, змістом, призначенням і метою операцій.
Господарська операція в ревізії – поняття ширше, ніж в обліку. Тут під
операцією розуміють будь-яку задокументовану операцію, яка може і не бути
відображена в бухгалтерському обліку. Вміння вивчати операції є одним з
основних показників рівня підготовки ревізора.
Основним способом вивчення господарських операцій в ревізії є
системний підхід, який дозволяє, розкласти складні для ревізора ситуації
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нескладові, або навпаки – зберегти їх єдність. Для успішного використання
системного підходу в ревізії необхідні наступні умови:
 чітко сформульовані мету і призначення ревізії;
 створення версій, наявність інформації, ревізійного досвіду;
 можливість
залучення
необхідних
фахівців,
наявність
обчислювальної техніки.
Вся звітність підприємства, в якій відображені господарські операції,
перевіряється ревізором по наступних напрямах:
1. економічний – економічна вигода підприємства від здійснення
операції;
2. формальний – правильність заповнення всіх реквізитів,
відповідність підписів посадових осіб, чіткість цифрових показників,
своєчасність складання документа і передача його в бухгалтерію;
3. юридичний – відповідність господарській операції чинному
законодавству;
4. математичний – правильність розрахунків в документах і
облікових регістрах;
5. нормативний – відповідність списаних запасів діючим нормам,
лімітам, планам тощо;
6.
логічний – порівняння показників і даних по різних документах
між собою.
Вивчаючи будь-яку операцію, ревізор встановлює три основні
моменти:
1. Законність, тобто відповідність змісту операції чинному
законодавству;
2. Доцільність операції визначають шляхом порівняння фактичних
показників з планом, нормами, які характеризують економічну ефективність
операції;
3. Достовірність операції визначається повнотою і правильністю її
оформлення відповідно до діючих правил ведення бухгалтерського обліку.
Об'єктом пізнання в ревізії виступає інформація, яка відображає події,
здійснені у минулому і ревізору необхідно встановити наявність в них
порушень. Найбільш ефективним є застосування комплексу спеціальних
способів вивчення операцій, які розглянуто нижче:
1. Співставлення бухгалтерських документів – співставлення між
собою даних, що відображають одну і ту ж документальну інформацію. Воно
може бути внутрішнім і зовнішнім. Застосування цього способу дає
можливість виявити: неправомірні внесення змін до змісту і кількісних
показників операцій, підробки документів, приховування здійснених
операцій. Чим більше документів, що відображають одну і ту ж операцію,
тим ефективний є процес ревізії.
2. Порівняння операцій, вказаних в облікових регістрах, із записами
оперативного обліку. Дані оперативного обліку не є підставою для
відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, і
тому працівники бухгалтерії і ревізори ці дані не контролюють. При
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спотворенні господарських операцій в бухгалтерському обліку їх дійсність і
об'єм можна встановити за даними оперативного обліку.
3. Хронологічний документальний аналіз однорідних операцій полягає в
порівнянні даних про рух матеріальних цінностей і грошових коштів
підприємства, його підрозділів за датами здійснення операцій. У результаті
такого аналізу можна виявити такі порушення, як: підробка документів по
операціях з наявними грошовими коштами або матеріальними цінностями;
відпуск документально не оприбуткованих ТМЦ, завищення кількості
відпущених цінностей і ін.
4. Співставлення змісту документів,операцій, що відображають
первинну операцію із змістом подальших. Застосовуючи цей спосіб, ревізор
перевіряє конкретну операцію і виявляє інші обов'язкові операції, які є
похідними від першої. Наприклад, порівняння даних про кількість виданих
товарно-матеріальних цінностей з даними про тару, в якій вони
перевозилися, з товарно-транспортними документами.
5. Перевірка господарської операції в натурі. При цьому способі
перевіряються цінності, придбані впродовж декількох місяців, але не списані
на витрати.
6. Перевірка операцій, які відображають придбання товарів в
роздрібно-оптовому торговому підприємстві способом контрольного
порівняння. Суть способу полягає у встановленні можливого максимального
залишку конкретного виду товару на кінець інвентаризаційного періоду. Дані
про максимально можливу кількість товару порівнюються з фактично
виявленими залишками на необхідну дату або останню інвентаризацію. За
відсутності порушень фактична кількість товару не може перевищувати його
максимально можливий залишок.
7. Перевірка фактів по завершальній операції. Ревізори не роблять
перевірку документів і бухгалтерських записів, які передують завершальній
операції, а вивчають тільки останню операцію. Цей спосіб рекомендується
використовувати при ревізії промислових підприємств.
7.
Перевірка об'єктивної можливості здійснення господарських
операцій, вказаних в документах. Використання цього способу логічне тоді,
коли операції не можна точно перевірити в натурі (наприклад, ремонтні,
будівельні та інші роботи).
7.3. Найбільш характерні
кореспонденції рахунків

порушення

правил

складання

Деякі порушення можуть приховуватися шляхом неправильного
складання кореспонденції рахунків, особливо за участю облікових
працівників. Найчастіше зустрічаються наступні види порушень.
1. Умисне неправильне складання кореспонденції рахунків.
Наприклад, виплата заробітної плати працівникам підприємства, коли вони
мають перед ним заборгованість. У цьому випадку найбільш ефективним
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способом перевірки є математико-статистичний метод. У подібних випадках
ревізору необхідно глибоко знати економічну суть кожної операції, її
законність і доцільність.
2. Складання бухгалтерських проводок через певний проміжок часу.
Іноді у матеріально-відповідальної особи грошові кошти або цінності списані
на витрати на певну дату в більшій кількості, ніж їх було оприбутковано за
цей період, включаючи залишки. Досвідчені бухгалтери у таких випадках на
один або декілька прибуткових або видаткових документів не складають
бухгалтерські проводки в даному звітному періоді, а роблять це через деякий
час. Але умовно видані цінності вже погашені за рахунок оприбутковування
ресурсів, які поступили.
3. Безпідставне складання кореспонденції рахунків, тобто без якихнебудь документів або довідок бухгалтерії. Це можливо при ручному
способі ведення бухгалтерського обліку. У таких випадках доцільно
використовувати вибірковий спосіб перевірки первинних документів і на
підставі їх дослідження перевіряти правильність кореспонденції рахунків,
вказаних в облікових регістрах.
4. Складання сторнованої кореспонденції без необхідності. Так,
наприклад, через певний час на нібито помилково складену і відображену в
облікових регістрах проводку складається на підставі довідки бухгалтерії
зовні правильно оформлена сторнуюча проводка. Грошові кошти або
цінності перераховуються на інші рахунки, де їх зберігання не викликає
сумнівів.
5. Повна відсутність кореспонденції рахунків в документах.
Робиться з метою приховування недостач, крадіжок, коли за матеріалами
інвентаризації або актах ревізії не складаються проводки і, відповідно, не
відображаються в облікових регістрах. У наступному періоді недостачі
погашаються за рахунок меншого відпустку, різного роду списань тощо. У
результаті відбувається повне запустіння складського і бухгалтерського
обліку, що призводить до неможливості виведення результатів.
6. Складання односторонніх сторнованих проводок при ручних
формах ведення обліку. Це здійснюється шляхом зменшення правильного
запису в одному з облікових регістрів і одночасним відображенням в іншому
регістрі, який не привертає уваги при ревізії. Цей запис, не оформлений
двосторонньою бухгалтерською проводкою, не відображається в Головній
книзі і, отже, не контролюється. При такій кореспонденції не відбувається
збільшення оборотів в цілому на балансових рахунках, оскільки по дебету
одного рахунку робиться запис червоним чорнилом, а по дебету іншого –
чорним.
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7.4. Контроль і ревізія достовірності записів у бухгалтерських
документах
Всі господарські операції в бухгалтерському обліку, які мають
грошовий вираз, проводяться подвійним записом. Це приводить до того, що
при складанні перевірочного балансу автоматично виявляється неповнота
записів або помилки. Правильність складання записів доводить рівність
підсумків по дебету і кредиту перевірочного балансу і рівність з підсумком
реєстраційного журналу. Проте не всі помилки можуть бути виявлені за
допомогою перевірочного балансу. Тому застосовують ще і спосіб
порівняння підсумків окремих рахунків Головної книги з підсумками
оборотних відомостей. Існує певний набір зовнішніх ознак неправильності в
записах, які можуть свідчити, що запис не відповідає своєму змісту:
1. Наявність кредитового сальдо на активних і дебетового сальдо на
пасивних рахунках. У даному випадку доцільно використовувати
хронологічний спосіб дослідження або порядок використання ресурсів
підприємства.
2. Відсутність аналітичного обліку по балансових рахунках, якщо це
необхідно. Це можливо, якщо бухгалтерія просто обмежується записами на
синтетичних рахунках або бажає приховати порушення. У будь-якому
випадку, баланси і звіти не можна вважати реальними, якщо вони не
підтверджені даними аналітичного обліку.
3. Відсутність аналітичного обліку на позабалансових рахунках.
Найчастіше зловживання зустрічаються на таких рахунках, як
02 «Активи на відповідальному зберіганні», 07 «Списані активи», 08 «Бланки
суворого обліку», в обліку яких часто зустрічаються випадки зловживань.
4. Відсутність необхідних записів в картках складського обліку, в
накопичувальних відомостях, в журналах-ордерах, в Головній книзі або
контрольному журналі. Якщо операція не отримала відображення в
аналітичному обліку, то суми, записані в оборотних відомостях,
перевищуватимуть підсумки за картками аналітичного обліку.
5. Відкриття і ведення бухгалтерських рахунків, які не передбачені
планом рахунків. Аналітичні рахунки, які відкриваються в ході господарської
діяльності, повинні відповідати змісту певного синтетичного рахунку,
передбаченого Планом рахунків.
6. Навмисно неправильний підрахунок підсумків і перенесення з однієї
облікової сторінки на іншу. Все це дозволяє приховати операції, незаконно
відображені в облікових регістрах.
7. Неправильне складання облікових записів. Як правило бухгалтер
спотворює записи, якщо намагається заховати зловживання або незаконне
списання грошових коштів або матеріальних цінностей.
8. Здійснення записів без підтверджуючих документів. Наприклад,
якщо залишок підзвітної суми реалізатора не підтвердити документом, то
його можна списати з підзвітної особи за рахунок збільшення витрат,
пов'язаних із збутом.
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9. Невідповідність розноски в регістрах аналітичного обліку при
правильно складеній проводці. З метою поліпшення дійсного положення або з
метою отримання виплат і премій облікові працівники спеціально можуть
знижувати собівартість з певними видами продукції, що не передбачено
калькуляцією.
10. Неузгодженість записів однієї і тієї ж операції, відображеної в
різних облікових регістрах. Якщо виправляти дані в облікових регістрах
заднім числом, то можна допустити наявність невідповідностей в записах і
підсумках за карточками аналітичного обліку і в оборотних відомостях, в
оборотному балансі і контрольному журналі.
11. Безпідставні виправлення в облікових регістрах. Це може відбутися
із-за необережності особи, яка внесла виправлення. Але їх відсутність може
носити і навмисний характер, з метою приховування зловживань.
12. Закриття рахунків здійснене без розноски в регістри обліку.
Порушення можуть приховуватися, якщо закриття рахунків здійснюється
безпосередньо у формах річної звітності без розноски в регістри обліку.
13. Вибіркова перевірка з дебету або кредиту рахунків. У цьому
випадку протилежну сторону аналітичного рахунку перевіряють суцільним
способом.
14. Наявність розбіжностей між кількісним обліком матеріальних
цінностей на складі і їх вартісним обліком в бухгалтерії. Для запобігання
подібного бухгалтерія повинна систематично перевіряти ведення складського
обліку і відповідність наявності цінностей в натурі даним обліку.
15. Внесення до бухгалтерських документів цифрових даних, не
підтверджених первинними документами. Записи в журналах ордерах
повинні підтверджуватися цифрами накопичувальних і групувальних
відомостей, відповідними звітами, а останні – первинними документами.
16. Вилучення з бухгалтерії окремих облікових регістрів. Це може бути
зроблено без будь-якого наміру або за бажання знищити записи в певному
регістрі.
17. Наявність в записах витирань і виправлень. Витирання в облікових
регістрах заборонені законом. І при виявленні подібного ревізор зобов'язаний
ретельно перевірити кожне виправлення.
18. Повна відсутність оборотів і сальдо в облікових регістрах.
Працівники бухгалтерії можуть пояснити це відсутністю одного з
працівників, нечисленністю штату і т. д., проте, як показує практика, під цим
часто приховуються зловживання. У даному випадку ревізор зобов'язаний
організувати підрахунок оборотів, виведення сальдо і провести звірку з
відповідними регістрами синтетичного обліку.
Слід зазначити, що перевірка фінансово-господарської діяльності
підприємства на підставі облікової документації, що відображає господарські
операції, повинна поєднуватися з фізичним контролем, пов'язаним з
інвентаризацією цінностей і грошових коштів на об'єктах підприємства. Це
дасть можливість ревізорам проводити якнайповніший контроль на
підприємствах і отримувати достовірніші дані в ході проведення ревізії.
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Запитання для самоконтролю
1. Способи пізнання господарських операцій в ревізії.
2. Яка методика вивчення господарських операцій?
3. Які характерні порушення правил складання кореспонденції
рахунків?
4. Контроль і ревізія достовірності записів у бухгалтерських
документах.
5. Елементи процесу пізнання.
6. У чому полягає системний підхід вивчення господарських операцій.
7. Напрями ревізії звітності.
8. Назвіть об’єкти пізнання ревізії.
9. Типові порушення складання кореспонденції рахунків.
10. Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань.
Тести
1) Ревізор, перевіряючи господарську операцію, повинен перевірити
дотримання таких вимог, як:
1. Законність, доцільність, достовірність
2. Доцільність, достовірність, актуальність
3. Законність, доцільність, актуальність
4. Незалежність
2) Об'єктом документального контролю є інформація, яка характеризує
здійснення господарської операції:
1. Так
2. Ні
3) Метою зустрічної перевірки є виявлення фіктивних документів і
фактично не здійснених операцій, не оприбуткованих матеріалів,
привласнення грошей, ресурсів, списаних не за призначенням і т.п.:
1. Так
2. Ні
3. Встановити контакти з контрагентами
4) Достовірність операції визначається повнотою і правильністю її
оформлення відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку:
1. Так
2. Ні
3. Визначається інвентаризацією
4. Немає вірної відповіді
5)Господарські операції повинні відображатися в первинних документах
підприємств:
1. Так
2. Ні
6) Перевірка відповідності встановленого порядку ведення операцій з
готівкою здійснюється згідно:
1. Посадовій інструкції касира
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2. Інструкції про касові операції
3. Графіка документообігу
4. Немає вірної відповіді
7) Який прийом документального контролю здійснюється фахівцями різних
областей знань за дорученням ревізора:
1. Контрольний прийом матеріалів за якістю і кількості
2. Експертна оцінка
3. Отримання письмових пояснень і довідок
4. Лабораторний аналіз
8) Прийомами фактичного контролю є:
1. Формальна і арифметична перевірка
2. Лабораторний аналіз, контрольне придбання
3. Зустрічна перевірка, взаємна перевірка
4. Камеральна перевірка
9) Вибрати правильне твердження
1. Подальший контроль здійснюється перед проведенням операцій
2. Попередній контроль дозволять знайти недоліки поточного і
подальшого контролю
3. Поточний контроль за господарською діяльністю
застосовується в процесі здійснення господарських операцій
4. Все вірно
10) Назвіть контроль з якнайповнішим і глибшим підходом до вивчення
виробничої і фінансової діяльності підприємства і що дозволяє викрити
недоліки попередніх видів контролю, по рокам проведення:
1. Попередній
2. Поточний
3. Подальший
4. Все вірно
11) Комерційна таємниця – це(закінчити визначення):
1. Вид таємної інформації, яка охоплює відомості у сфері
оборони, економіки, науки і техніки, зовнішньоекономічних відносин,
державній безпеці і охорона правопорядку, розголошування якої може
завдати збитку національної безпеки України.
2. Право підприємства, компанії, фірми, банка на збереження в
таємниці документів, даних. Які відображають їх діяльність
3. Реквізит матеріального носія інформації, який засвідчує ступінь
її секретності
4. Все вірно
Задача
Ревізією встановлено, що за даними відомості дефектів є списання на
поточний ремонт легкового автомобіля запчастин на суму 1190 грн. По
журналах обліку витрат в ремонтній майстерні ремонт автомобіля не
значиться і нарядів на ремонт ревізором не виявлено. Встановити
порушення, і сформулювати запис для включення в акт.
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Тема 8. Виявлення і визначення ревізією матеріального збитку
8.1. Методи і види зловживань
В даний час створилися деякі умови для появи нового специфічного
вигляду економічної злочинності:
- зловживання інвестиційними вкладеннями, які шкодять партнерам і
акціонерам (махінації з бухгалтерськими документами і акціями);
- зловживання депозитним капіталом, неправдива реклама, монопольне
ціноутворення та інші;
- порушення прав споживачів;
- замах на фінансову систему;
- комп'ютерна злочинність.
Методи економічних злочинів удосконалюються з кожним роком, тому
ревізор повинен бути ознайомлений з порядком виявлення і розкриття
порушень. Існують нові методи економічних махінацій зокрема:
1) економічні порушення можуть зв'язувати між собою не тільки
окремі підприємства, а можуть бути поширені на декілька регіонів ;
2) використання інформації і можливостей автоматизованого обліку
розрахунків;
3) перекачування грошей державних установ при складанні договору
купівлі-продажу товарів і матеріалів, надання послуг за спеціально
зниженими або підвищеними цінами.
Зловживання можна також розділити на матеріальні і грошові.
Матеріальні зловживання зустрічаються під час товарного дефіциту,
значних коливань грошової одиниці, різкого коливання цін і регіонального
розриву між ними.
Грошовий тип зловживань превалює в період суспільної стабільності,
стійких грошово-розрахункових відносин і рівня цін.
Проведення документальної ревізії допомагає вивчити посадові
зловживання, які найчастіше є підробками. Підробки можуть бути
оперативно-господарськими, обліковими і документальними, коли шляхом
спеціальних викривлень одна дія видається за іншу або неіснуюча операція
представляється як здійснена.
Зловживання можуть виявлятися у вигляді завищення або заниження
розмірів фактично здійснених операцій, а також приписок продукції і робіт.
Суб'єктами можливих господарських правопорушень є в основному
посадові особи, у тому числі і матеріально-відповідальні особи (МВО).
Перевірка діяльності посадових осіб направлена на виявлення
припинення, аналіз і оцінку правопорушень і є правовим контролем. Його
здійснення характеризується наступними етапами:
1) проведення ревізії і огляду, в процесі яких визначаються спочатку
зовнішні ознаки зловживань, а після чого здійснюється їх деталізація і
оцінка;
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2) призначення на вимогу правоохоронних органів спеціальної ревізії
для вичерпного вивчення об'єктів контролю;
3) призначення судово-бухгалтерської експертизи у разі виявлення
спірних або підозрілих ситуацій, які вимагають висновків компетентних
фахівців;
4) оцінки судом результатів експертизи і прийняття рішень у справі на
його підставі.
Для зміцнення інформаційної бази ревізійної і експертної діяльності
досить важливим є забезпечення високої достовірності обліку, яку можна
досягти в результаті його перевірки. Викривлення обліку і звітності
методами завуальовування і фальсифікації, які створюють умови для
здійснення зловживань, повинні розглядатися як правопорушення.
Перевірка облікової інформації повинна базуватися на оцінці її
здатності стати підставою для управлінської, контрольної діяльності з метою
підвищення ефективності виробництва суб’єкта господарювання.

8.2. Поняття і види матеріального збитку
Як правило, матеріальний збиток є результатом господарських
порушень. Матеріальний збиток – це
зменшення майнових
або
немайнових благ, які охороняються законом і мають певну економічну
цінність, виражену в грошовому вимірнику.
Довести існування збитку можливо тільки на підставі документів, які
відображають зменшення будь-якого майна, внаслідок знищення,
пошкодження, псування, незаконних втрат, незаконного припинення
діяльності. Результатом нанесеного збитку є недоотримання доходу,
невиконання обов'язків, виплата неустойок за договорами і т. п. (додаток 6).
До матеріального збитку в ході ревізії відносять:
- недостачу грошових коштів, тварин, а також товарно-матеріальних
цінностей (ТМЦ) і готової продукції більше норм природних втрат;
- повне або часткове псування ТМЦ і готової продукції;
- виплату заробітної плати вище встановлених розцінок, внаслідок
заниження норм виготовлення або приписок об’ємів виконаних робіт, а
також при підвищенні посадових окладів або утриманні працівників, не
передбачених штатним розписом;
- незаконне отримання премій, додаткових премій за вислугу років;
- зарплата, виплачена працівникам підприємства за час вимушеного
простою;
- відпуск матеріалів, сировини, готової продукції, тварин за
заниженими цінами або без оплати;
- передача окремим особам і підприємствам в користування об'єктів
основних засобів без оплати або за заниженою орендною платою;
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- не утриману дебіторську заборгованість, якщо право на її утримання
втрачено вини працівників підприємства;
- списання на витрати ТМЦ і грошових коштів по безтоварних і
безгрошових (підроблених) документах;
- необґрунтовані витрати підприємства (приписки, неякісно виконані
роботи тощо).
Своєчасне виявлення причин і обставин виникнення недостач, розтрат і
крадіжок в ревізійному процесі має величезне значення і впливає на
прийняття рішень.
Основні причини виникнення матеріального збитку вказані в додатку
6.
Відомі випадки, коли крадіжці сприяє складання МВО фіктивних актів,
а також спеціальна пересортиця.
Наприклад: оформлення безтоварних накладних для списання вже
відсутніх ТМЦ внаслідок їх вибуття або псування, або списання одних і тих
же ТМЦ двічі і отримання «лівих» ТМЦ, або однорідних ТМЦ різної якості.
Але проблема постає у доведенні провини кожного з винних.
Для того, щоб працівники несли матеріальну відповідальність
необхідно довести існування прямого дійсного збитку за умови, якщо такого
збитку завдано підприємству, організації, іншим суб'єктам господарювання
(юридичним і фізичним особам) протиправними діями працівників .

8.3. Суть і види матеріальної відповідальності
Матеріальна відповідальність є одним з видів юридичної
відповідальності, яка ґрунтується на двосторонньому взаємному зобов'язанні
найманця і власника або уповноваженого ним органу покрити винною
стороною збиток, заподіяний при виконанні трудових зобов'язань, у
встановленому законом розмірі і порядку.
Суб'єктом матеріальної відповідальності може бути тільки працівник,
який знаходиться в трудових відносинах з підприємством і якому завдано
збитків.
На працівника може бути накладена матеріальна відповідальність за
завданий збиток наступних випадках:
- існування прямого реального збитку (втрата, погіршення, заниження
цінності майна);
- здійснення винним протиправних дій при виконанні покладених на
працівника трудових обов'язків, внаслідок яких було завдано збитку;
- доведено причинений зв'язок між діями працівника і збитком, що
виник в результаті таких дій.
Ревізор при проведенні перевірки повинен знати, що працівники, які
працюють на підприємстві за цивільно-правовими договорами, несуть
матеріальну відповідальність відповідно до норм цивільного законодавства.
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Для встановлення причини виникнення матеріальної відповідальності
використовують наступні способи :
- експертиза;
- збір і оцінка різного роду доказів;
- науково поставлений дослід;
- висновки наукових установ.
Законодавством передбачено два види матеріальної відповідальності
за завданий збиток: повна і обмежена.
Обмежена матеріальна відповідальність передбачає обов'язкове
відшкодування матеріального збитку у розмірі прямого реального збитку, але
не більше середньомісячної зарплати працівника.
Обмежена матеріальна відповідальність може бути покладена на
працівника і керівника тільки за наявності певних дій і умов (додаток 7).
Під повною матеріальною відповідальністю розуміють відшкодування
матеріального збитку з вини працівника в повному розмірі, тобто вона не
обмежена ні сумою збитку, ні розміром заробітної плати.
Ревізор повинен переконатися, що з працівником, який винен у
виникненні матеріального збитку, укладено договір про повну матеріальну
відповідальність. Для його висновку необхідно, щоб працівник займав посаду
або виконував роботу безпосередньо пов'язану із збереженням, обробкою,
продажем або перевезенням цінностей.
До таких посад відносяться:
- завідувачі касами, камерами схову, складами і їх заступники;
- старші контролери-заступники і контролери-касири; старші
контролери і контролери; старші касири і касири; працівники, виконуючі
обов'язки касирів;
- завідувачі магазинами і їх заступники;
- завідувачі підприємствами громадського харчування, завідувачі
виробництвом, начальники цехів, адміністратори;
- завідувачі заготівельними пунктами;
- агенти з постачання, експедитори, інкасатори.
Порушення даних умов обумовлює недійсність договорів про повну
матеріальну відповідальність, позбавляє їх юридичної сили, а працівники,
винні у нанесені збитку, несуть матеріальну відповідальність на загальних
підставах.
У разі заподіяного збитку бригадою при колективній матеріальній
відповідальності він розподіляється між членами пропорційно посадовому
окладу і фактично відпрацьованому часу за період з моменту останньої
інвентаризації до дати виявлення збитку.
Відшкодування матеріального збитку здійснюється за правилами, що
регулюють індивідуальну матеріальну відповідальність.
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8.4. Визначення розміру матеріального збитку
У разі недостачі, крадіжці, навмисного знищення або псування ТМЦ
збиток визначається за вільними цінами, які були визначені на день їх
виявлення. По матеріальних цінностях, на які встановлені регулюючі ціни,
збиток визначається за даними цінами, збільшених на суму дотацій.
Якщо збиток завданий незаконною виплатою заробітної плати і премії,
в результаті завищення об’ємів робіт, неправильного використання норм і
розцінок розмір збитку визначається переплаченими сумами і вартістю
необґрунтовано списаних матеріальних ресурсів.
Відшкодування збитку винними особами здійснюється таким чином:
якщо збиток завданий в результаті безвідповідального відношення
працівників до виконання своїх обов'язків – у формі обмеженої матеріальної
відповідальності, а при спеціальному нанесенні збитку – у формі повної
матеріальної відповідальності.
Збиток, нанесений працівником при вільному використанні з власною
метою технічних засобів, які належать підприємству, з якими вони
знаходяться в трудових відносинах, відшкодовується в повному обсязі,
включаючи неотримання підприємством доходу від використання цих
технічних засобів.
Розмір збитку, заподіяний недостачею всіх видів квитків, талонів і
інших знаків, призначений для розрахунку з населенням за послуги, а також
цінні папери визначаються за їх номінальною вартістю.
Головним і найнадійнішим способом виявлення недостач є
інвентаризація. При проведенні інвентаризації складається Акт про
проведення інвентаризації. За даними інвентаризації визначається розмір
недостачі або надлишку.
При розрахунку суми збитку, нанесеного підприємству, слід визначити
розмір відсутнього, зіпсованого або вкраденого майна в натурі, а потім – його
вартість. Сума збитку для підприємства завжди визначається за фактичними
витратами, на основі даних бухгалтерського обліку, виходячи з балансової
вартості матеріальних цінностей за вирахуванням зносу або природних
витрат відповідно до діючих норм.
Визначивши матеріальний збиток, ревізор повинен правильно виявити
його розмір. При цьому необхідно виходити з документально обґрунтованих
даних, інструкцій, постанов уряду тощо.
Розмір збитку можна визначити за наступною формулою:
Рз =((Б— А)*І інф+ПДВ+АЗ)*Кі,
де, Рз – розмір збитку (грн.)
Б– балансова вартість на момент виявлення крадіжки недостачі,
псування матеріальних цінностей, грн.;
А – амортизаційні відрахування, грн.;
І інф – загальний індекс інфляції, який
розраховується
на
підставі
щомісячного
визначення
Держкомстатом України індексів інфляції;
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ПДВ – розмір податку на додану вартість, грн.;
АЗ – розмір акцизного збору, грн..;
Кі – коефіцієнт кратності, який залежить від виду майна;
Визначення розміру збитку залежно від виду майна вказано в додатку.
Наприклад: підприємству було завдано збиток у розмірі 50 грн. шляхом
втрати декількох одиниць з групи МШП. При цьому коефіцієнт зносу склав
55%, а їх ринкова ціна – 50 грн. За формулою з додатку 8 розраховуємо
розмір збитку:
Рз = 50*55/100
Рз = 27 грн 50 коп.
У державних установах з утриманих сум здійснюється відшкодування
збитку, нанесеного підприємству, а залишок коштів перераховується до
бюджету. А в підприємствах інших форм власності до бюджету
перераховуються тільки податки.
Заподіяний збиток від крадіжок і недостач в сумі, що перевищує 100
мінімальних заробітних плат, веде до кримінальної відповідальності, а у
розмірі більше 250 мінімальних заробітних плат відносять до крадіжок
особливо великого розміру.
Зменшення розміру збитку, який необхідно покрити працівникові,
допустимо тільки у виняткових випадках. Останні повинні бути
підтверджені, перевірені на судовому засіданні, доказами, з обов'язковим
описом у вирішенні мотивів заниження суми, яка утримується.
Зменшення розміру збитку, що підлягає відшкодуванню, не
допускається, якщо збиток завдано злочинними діями працівника, скоєних з
корисливою метою.
Матеріальний збиток обліковується на рахунку 375 «Розрахунки по
відшкодуванню матеріального збитку».
Основними бухгалтерськими документами при виявленні збитку
служать: картки складського обліку, журнал складського обліку, сальдова
відомість, звіт про рух товарно-матеріальних цінностей.
Збиток завданий підприємству з псування матеріальних цінностей
відображається в Журналі – ордері 5 А с.-г., а збитку зв’язаного з недостачею
тварин – Журналі – ордері 8 с.-г.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запитання для самоконтролю
Назвати методи матеріального збитку.
Які бувають види матеріального збитку?
Поняття матеріальної відповідальності.
Яка суть матеріальної відповідальності?
Назвіть види матеріальної відповідальності.
Який розмір матеріальної відповідальності?
Розкриття матеріального та грошового типів зловживань.
Назвати основні напрямки і етапи перевірки діяльності посадових

осіб.
9. Назвати основні причини виникнення матеріального збитку.
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10. Алгоритм розрахунку розміру збитку.
Тести
1) Підтвердженням провини матеріально відповідальної особи можуть
служити роз'яснення третіх осіб:
1. Так;
2. Ні;
3. Не завжди;
4. Все вірно.
2) Суб'єктом матеріальної відповідальності може бути:
1. Працівник, який знаходиться в трудових відносинах з
підприємством;
2. Працівник іншого підприємства, яке знаходиться у відносинах з
підприємством;
3. Будь-яка особа, яка вступає у відносини з підприємством;
4. Всі відповіді вірні.
3) Матеріально відповідальною особою не може бути:
1. Головний бухгалтер;
2. Економіст;
3. Працівник, який працює за сумісництвом;
4. Все вірно.
4) Матеріальна відповідальність може бути накладена на працівника за
бездіяльність, яка привела до прямої реальної шкоди:
1. Так;
2. Ні.
5) Відповідальність, яка полягає в двосторонньому взаємному зобов'язанні
найнятого працівника і власника або уповноваженого ним органу покрити
винною стороною шкоду, називається:
1. Матеріальною шкодою;
2. Адміністративною відповідальністю;
3. Матеріальною відповідальністю;
4. Службовим боргом.
6)Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків відображаються:
1. У активі балансу;
2. У пасиві балансу ;
3. У активі і пасиві балансу.
7)Основні джерела інформації для контролю розрахунків за відшкодуванням
завданих збитків:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
3. Записи в ж-о 3А с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
8)Погашення дебіторської заборгованості через поточні рахунки
відображається кореспонденцією Дт 311 Кт 375:
1. Так;
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2. Ні.
9)Погашення дебіторської заборгованості за відшкодуванням завданих
збитків здійснюється через касу підприємства:
1. Дт 30 Кт 375
2. Дт 33 Кт 375
3. Дт 31 Кт 375
Задача
По рахунку 374 "Розрахунки за претензіями" списана
заборгованість, що виникла внаслідок відмови судових органів за
необґрунтованість претензії до постачальника в сумі 141 грн.
Документальною перевіркою було встановлено, що нестача, за якою
висунуто претензію постачальнику, виникла з вини експедитора, але вказана
сума списана на витрати з дозволу керівника підприємства.
Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає, скласти
правильні бухгалтерські записи та сформулювати рішення ревізора.
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Тема 9. Оформлення матеріалів і прийняття рішень за наслідками
проведених ревізій
9.1. Оформлення поточних матеріалів ревізії
Оформлення результатів ревізій і перевірок відноситься до
завершального етапу їх проведення і означає складання документів, які
узагальнюють результати вивчення об'єктів контролю.
На основі цих документів в подальшому приймаються необхідні заходи
по ліквідації виявлених недоліків і порушень. У зв'язку з цим до їх складання
пред'являються певні вимоги, дотримання яких в контрольно-ревізійній
роботі є важливою умовою її правильної організації і забезпечення дієвості
економічного контролю.
Ревізійні документи, які підтверджують виконання ревізором програми
ревізії і вимог інструкції про техніку її проведення, є способом фіксації
виявлених фактів і правил їх підтвердження.
Оформлення результатів ревізій не повинно розглядатися як
технологічний прийом. Правила проведення ревізії служать для
якнайповнішого вивчення суті письмових фактів, їх змісту і законності.
Способи фіксації результатів ревізії і суть виявлених ревізією фактів
нерозривно зв'язані між собою. Без передбачених інструкцією ревізійних
документів немає і ревізійного процесу, а значить, немає і самої ревізії.
У процесі ревізії перевіряючий на підставі виявлених порушень робить
висновки, які свідчать в установленому порядку і належним чином
зафіксовані в акті ревізії, а речові докази, наприклад, підроблені документи,
вилучені і прикладені до акту ревізії. Без цього виявлені в ході ревізії
порушення або зловживання не мають сили ревізійних доказів. Обов'язкове
складання документів під час ревізії необхідно і для тих висновків, до яких
приходить ревізор, наприклад, неоприбуткування грошових коштів у касі,
нестача товарно-матеріальних цінностей тощо. Без відповідних документів
неможливо сформулювати висновки з приводу будь якого встановленого
факту.
Матеріали ревізії за змістом наявності інформації про законність і
ефективність діяльності ревізуємих підприємств мають значення первинних
або другорядних джерел доказів.
До первинних ревізійних документів відносяться ті документи, які
фіксують встановлений факт, подію, явище на момент їх виявлення, а до
другорядних – дані, що містяться в інших документах.
У практиці зустрічається близько 50 найменувань ревізорських
документів, які умовно можна розділити на основні (обов'язкові) і допоміжні.
До основних ревізорських документів відносяться документи, що
складені в ході кожної ревізії і мають інформацію про всі питання, що
перевіряються, фіксуючі і закріплюючі виконані ревізорські дії і докази, що
відображають рух матеріалів ревізії.
До основних ревізійних документів відносять:
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 плани, завдання і програми ревізії – це документи, які складаються під
час підготовки і проведення ревізії, вони визначають коло діяльності
ревізора;
 акти – документи ревізійного оформлення, в яких посадова особа, що
проводила ревізію, фіксує порядок і результати ревізійних дій.
У ревізійній практиці у зв'язку з проведенням безлічі контрольних дій
складається більше 10 різних актів. Залежно від характеру таких дій акти
підрозділяються на:
 акти ревізії – документи, які є формою документального
відображення встановлених ревізором під час вивчення письмової інформації
фактів господарських порушень (акт комплексної ревізії, акт ревізії касових
операцій тощо). Вони є способом відображення виявлених недоліків,
порушень або зловживань у виробничо-фінансовій діяльності підприємства
за ревізуємий період. Форма акту передбачається відомчими положеннями і
інструкціями;
 акти інвентаризації – це документи, які відображають виявлену
шляхом перевірки в натурі фактичну наявність господарських засобів і стану
розрахунків. Вони є самостійним джерелом доказів виявлених нестач і
надлишків майна (акти інвентаризації готівки, підзвітних сум, матеріальних
цінностей, основних засобів, стану розрахунків і інші).
Дані акти складаються під час ревізорської діяльності, наприклад, при
вивченні документів, або безпосередньо після її закінчення, наприклад, акт
інвентаризації готівки;
 інші акти – це документи, які фіксують окремі ревізорські дії, що
забезпечують збереження ревізорських доказів (акт прийняття заяви,
передачі документів на відповідальне зберігання, вилучення документів і ін.);
 пояснення – письмовий документ, складений відповідальними
особами на вимогу ревізора на виправдання або підтвердження фактів, які
перевіряються. Пояснення складається, наприклад, коли матеріально
відповідальна особа відмовляється підписати акт ревізії;
 обов'язкові вказівки ревізора – це документ, який складається
ревізором з метою ліквідації причин і умов, які спонукали виникнення
господарських порушень;
 висновок ревізора – це документ, який складається в тих випадках,
коли ревізор не погоджується із спростуваннями посадових осіб, які подали
пояснення.
Ревізор завершує ревізійний процес складанням висновків про
встановлені ревізією факти порушень, підводить підсумки ревізії, висловлює
суть виявлених фактів і формулює причини їх виникнення.
Висновки складаються ревізором, який проводив ревізію, і підлягають
обов'язковому затвердженню керівником ревізійного органу. Законодавчо не
передбачено складання висновків ревізора, проте практика свідчить про їх
необхідність;
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 рішення за матеріалами ревізії – це основний документ органу, який
призначив ревізію, і який зобов'язаний у 20-денний термін прийняти заходи
для ліквідації виявлених ревізією порушень і притягти до відповідальності
винних.
Допоміжними називають ті види документів, які залежно від
конкретних обставин, виявлених фактів порушень і зібраних в ході ревізії
матеріалів не обов'язково складаються при кожній ревізії. Допоміжні
документи сприяють прийняттю правильних рішень ревізором і органом,
який призначив ревізію, забезпеченню прав учасників ревізійного процесу,
виконання ними своїх обов'язків, своєчасному і належному виконанню
ревізійних дій, збереженню речових доказів. Вони, як і обов'язкові, також
важливі і повинні складатися з урахуванням конкретних обставин.
До допоміжних документів відносять:
 описи, списки, довідки, накопичувальні і звіряльні відомості – це
документи ревізорського оформлення, в яких в хронологічному порядку
реєструються виявлені ревізією факти господарських порушень (опис
порушень за підзвітними сумами; опис виявлених ревізією порушень
Статуту; опис первинних документів, за якими неправильно нарахована
оплата праці тощо);
 розрахунки – документи, які складає ревізор при обґрунтуванні
перевірених ним фактів, подій, явищ;
 розписка – документ, який складається матеріально відповідальними
особами і додається до матеріалів ревізії, щоб уникнути дискусійних питань;
 зобов'язання – документ, який надається особою, яка заподіяла
збиток, ревізору або адміністрації підприємства про добровільне погашення
боргу або збитку;
 окреме доручення – документ, на підставі якого ревізор у період
проведення ревізії доручає іншому ревізійному органу виконати необхідні
ревізійні дії, а також просить надати йому допомогу в проведені окремих
ревізійних дій;
 письмове повідомлення – документ, який складається ревізором для
виклику зацікавлених осіб, для участі їх в інвентаризації, обстеженні,
експерименті, ревізії;
 лист про вимогу пояснень – документ, який направляється ревізором
відповідним особам з вимогою надати письмове пояснення за вказаними
питаннями у зазначений термін;
 претензії, позовні заяви – документи, які складаються ревізійним
органом з метою надання допомоги з відшкодування матеріального збитку
підприємству, на якому проводилася ревізія;
 скарга на рішення за матеріалами ревізії – це документ, який
виходить від зацікавлених у результаті ревізії осіб, або самого ревізора,
внаслідок незгоди з прийняттям рішення за наслідками ревізії.
Оформлення і використання результатів ревізії – важливий етап
ревізійної діяльності.
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Законодавство не містить вимог, яким повинні відповідати ревізорські
документи, що складаються в ході ревізії. Воно визначає лише найменування
окремих документів (акт, опис, розрахунок), які ревізор зобов'язаний скласти.
Всі документи незалежно від повноти їх регламентації повинні відповідати
певним загальним вимогам, оскільки вони фіксують ревізорські дії.
У ревізійній роботі повинні використовуватися друкарські форми –
бланки. Впровадження бланків звільняє ревізорів від частини технічних
прийомів праці, сприяє повнішому і точнішому дотриманню вимог інструкції
про порядок проведення ревізій, спрощує і прискорює саму роботу.
Наприклад, ревізору не потрібно витрачати час на осмислення загальних
даних, які необхідно записати в ході інвентаризації основних засобів,
оскільки в бланку міститься їх перелік. Разом з тим за допомогою бланків
суттєво скорочується час і, відповідно, зусилля ревізора на складання
документів, досягається уніфікація ревізорських документів, а це полегшує
ознайомлення з матеріалами ревізії всіх осіб, які мають на це право, а також
реалізацію матеріалів ревізії.
У загальному вигляді вимоги, які пред'являються до складання
ревізорських документів, можна сформулювати таким чином:
а) відповідність ревізорського документа тому нормативному акту,
яким передбачено його складання, як за назвою і формою, так і змістом;
б) логічність, стислість і ясність ревізорського документа. Всі питання
в документі повинні висловлюватися послідовно так, щоб кожна нова
пропозиція витікала з попередньої або була логічно пов'язана з тим, щоб не
зустрічалися несподівані документи, висновки, які не відповідають тексту. У
документі необхідно уникати зайвих слів;
в) чіткість тексту і однозначність думок забезпечать одноманітність
розуміння змісту документа;
г) письменність і культура оформлення ревізорського документа.
Документ повинен бути написаний грамотно не тільки в загальноприйнятому
розумінні з урахуванням правил граматики і синтаксису, але і економічно і
юридично грамотно, тобто відповідно до сучасних досягнень обліку,
фінансів, статистики, економіки і права. Неприпустимим є вживання таких
виразів, як "халатність", "недбалість" тощо, скорочення слів. Якість
документа визначається також тим, наскільки розбірливо і акуратно він
написаний, правильно і красиво розміщений у ньому текст.
При написанні документа ревізор повинен використовувати наступну
термінологію: "нестача", "надлишок", "перевитрата", "матеріальний збиток" з
визначення їх розмірів і обставин, при яких вони виникли; "порушення
закону, указу, інструкції"; з поясненням, який пункт або стаття закону, указу,
інструкції порушено.
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9.2. Порядок складання акту ревізії
За наслідками документальної ревізії або перевірки ревізор складає акт
– двосторонній документ, в якому об'єктивно відображаються результати
ревізії (перевірки), приводиться перелік фактів виявлених порушень і
недоліків в їх роботі.
Основний акт некомплексної ревізії – це документ, в якому
відображають результати виробничо-фінансової діяльності підприємства, яке
має юридичну адресу і виділене на окремий баланс. Акт складається в двох
екземплярах, один з яких передається керівнику підприємства, що
ревізується, а інший – керівнику органу, що призначив ревізію.
Акт комплексної ревізії – це зведений документ, який узагальнено
характеризує виробничу, економічну і фінансову діяльність підприємства.
Його складають у тому випадку, коли в ревізії брали участь відповідні
фахівці. У акті відображають недоліки, виявлені за даними бухгалтерського,
статистичного і управлінського обліку, проведених інвентаризацій,
експериментів тощо.
У практиці виникає необхідність перевірки окремих операцій або
збереження товарних і грошових цінностей, які знаходяться у матеріально
відповідальних осіб. Результати таких перевірок оформляються проміжними
актами.
Проміжний акт ревізії – це документ, яким оформляють результати
інвентаризації грошових коштів, запасів, а також взаємної звірки розрахунків
з покупцями і постачальниками, іншими дебіторами і кредиторами. У них
відображають виявлені недостачі, або розбіжності у розрахунках після
дослідження документів, бухгалтерських записів і проведення зустрічних
звірок. У таких актах слід відобразити пояснення від посадових осіб,
відповідальних за ділянку роботи, що перевіряється. Вони підписуються
ревізором, бухгалтером і матеріально відповідальною особою. Їх форма
залежить від характеру операцій і питань, що перевіряються.
Разовий акт ревізії – це документ, в якому відображають результати
досліджень документів і операцій, проведених експериментів, а також окремі
факти порушень і зловживань, що не знайшли відображення в часткових
актах ревізії.
Накопичувальні відомості (описи) – це документи, які накопичують
встановлені факти
невиробничого і незаконного витрачання засобів,
порушення фінансовій і штатної дисципліни, недоліки в організації
бухгалтерського обліку і складанні звітності, а також інші порушення, якщо
вони не були оформлені частковими або разовими актами ревізії. Відомості
(описи) складають за видами встановлених недоліків і порушень.
Довідки фахівців, які беруть участь в ревізії, складаються у разі
залучення до ревізії інших осіб – фахівців з окремих питань.
Фотознімки служать документами в деяких випадках, наприклад, при
безгосподарності збереження устаткування, техніки і інших цінностей.
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Причому цей фотознімок повинен відображати факт безгосподарності і осіб,
які беруть участь в перевірці.
Таблиці, розрахунки, схеми. За допомогою таблиць оформляють
результати хронологічного (післяопераційного) аналізу однорідних операцій,
контрольного порівняння тощо. Правильність списання природних втрат
оформлюють розрахунками, розміщенням матеріалів схемою тощо.
Результати перевірки оформляються довідкою, але у всіх випадках при
виявленні порушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань,
приписок, серйозних недоліків у веденні обліку і звітності, коли державі
заподіяно збиток, – згодом складається акт, а не довідка.
Акт ревізії є одним з найважливіших і найсуттєвіших документів в
ревізії. Він складається у всіх випадках виявлення порушень.
За змістом акту можна зробити висновок не тільки про результати
ревізії, але і про якість роботи самого ревізора. Акт ревізії є не тільки
способом відображення недоліків, порушень і зловживань, але і
найважливішим документом, на підставі якого вищестоящі органи дають
оцінку роботи підприємства, на якому проведена ревізія, роблять висновки
про діяльність його відповідальних осіб і розробляють пропозиції щодо
поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Усі факти в акті ревізії повинні бути вкладені таким чином, щоб по
кожному з них можна було мати документально обґрунтовані відповіді на
наступні питання:
– що порушено (норми закону, постанови, положення, інструкції тощо
з вказівкою пункту, параграфа і змісту порушення);
– хто порушив (з вказівкою посадових або матеріально відповідальних
осіб);
– час порушення (дата або період здійснення порушення або
зловживань);
– спосіб порушення;
– чим викликано порушення (причини і умови, що сприяли
порушенням);
– розмір заподіяного збитку.
На підставі фактів, викладених в акті, виноситься рішення керівника
ревізійної організації. Тому акт ревізії слід складати особливо ретельно.
Він повинен містити такі відомості:
– загальні дані про окремі основні виробничі і фінансові показники
суб'єкта господарської діяльності;
– виявлені факти порушень законів України, нормативних актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також міністерств і
відомств і інших центральних органів виконавчої влади, факти неправильних
розрахунків з бюджетом, незаконне і не цільове використання готівки і
матеріальних цінностей і інших порушень фінансової дисципліни, ведення
бухгалтерського обліку і складання звітності;
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– виявлені факти безгосподарності, недостач, безпідставного списання і
привласнення готівки, цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей,
інших зловживань при виробництві продукції і надані послуг;
– розміри виявленого псування і збитків, причини їх виникнення,
посади, прізвище і ініціали осіб, які їх допустили.
З метою недопущення повторення в акті ревізії однорідних порушень,
приводиться декілька найбільш характерних фактів і кінцевий результат
відповідного порушення. При цьому необхідно зробити посилання на
накопичувальну відомість, проміжний або разовий акт, які додаються до
основного акту ревізії.
Побудову основного акту ревізії доцільно здійснювати відповідно до
програми ревізії:
Акт
ревізії господарської діяльності
_____________________________________________________________
(найменування підприємства)

від "____" __________ 200___ р. м. Сімферополь
Розділ I . Загальна (вступна) частина
Розділ II. Ревізія перевірки виконання вказівок за матеріалами
попередніх ревізій.
Розділ III. Ревізія виконання основних показників.
Розділ IV. Результати ревізії господарських операцій і цінностей
підприємства.
1. Ревізія виробничих операцій загальногосподарських витрат і
собівартості продукції.
2. Ревізія витрат діяльності і визначення прибутку.
3. Ревізія використання фонду заробітної плати і розрахунків з
працівниками і службовцями.
4. Ревізія операцій з постачальниками і операцій з матеріальними
цінностями.
5. Ревізія збутової діяльності, руху запасів та біологічних активів.
6. Ревізія грошових коштів, розрахунків і інших активів.
7. Ревізія операцій з довгостроковими і поточними зобов'язаннями.
8. Ревізія фінансової діяльності і результатів.
9. Ревізія операцій з необоротними активами і фінансовими
інвестиціями.
10. Ревізія операцій з власним капіталом і забезпечень зобов'язань.
Розділ V. Результати перевірки заходів по ліквідації крадіжок і розтрат.
Розділ VI. Результати перевірки стану обліку і звітності.
Розділ VII. Результати перевірки виконання спецзавдань.
Розділ VIII. Опис додатків до акту ревізії.
Ревізори
Керівник
Головний бухгалтер
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Розділ I. Вступна частина. Містить загальні дані, необхідні для
користувачів акту. В ній зазначається найменування і підлеглість
підприємства, яке ревізується, склад ревізійної групи (бригади), документ,
що дає право проведення ревізії, за який період, прізвище і ініціали керівника
і головного бухгалтера підприємства, що ревізується, тривалість їх роботи,
ділянки діяльності підприємства, на яких проведена суцільна і вибіркова
перевірка документів і операцій, ким і за який період проведена попередня
ревізія.
Розділ II. Вказуються результати перевірки виконання вказівок і
пропозицій за матеріалами, невиконання пропозицій за наслідками
попередньої ревізії з вказівкою причин і винних осіб.
Розділ III. Проводиться коротка характеристика результатів виконання
основних показників бізнес-плану. Перевірка не обмежується встановленням
фактичного виконання планових показників, а супроводжується поглибленим
вивченням підсумків роботи і визначенням причин, які привели до тих або
інших недоліків в роботі, порушень або зловживань.
Розділ IV. Відображаються результати перевірки документів і операцій
за їх видами: виробничі, постачальницько-збутові, грошові, розрахункові
тощо. Першими описують найбільш значні, характерні факти порушень і
зловживань. У кожній частині цього розділу відображаються результати
перевірки цінностей у матеріально відповідальних осіб. Такі перевірки
оформляються проміжними актами.
Розділ V. Вказуються недоліки в роботі ревізуємого підприємства,
пов'язані з розкраданнями, крадіжками і недостачами. У цьому розділі
конкретно приводиться суть виявлених недоліків: незадовільний підхід
кадрів матеріально відповідальних працівників; відсутність контролю за їх
роботою, виконання термінів і порядку контрольних інвентаризацій;
невчасне стягнення збитку, заподіяного розкраданнями; незадовільна
організація охорони і пропускної системи тощо.
Розділ VI. Описуються відхилення від нормального стану обліку,
порушення встановлених правил обліку і діючих стандартів, факти
недоброякісності документів і звітності тощо, без детального опису порядку
організації і ведення обліку.
Розділ VII. Вказуються результати перевірки спеціального завдання
ревізору.
Розділ VIII. До основного акту додаються часткові (проміжні) акти,
описи і відомості. Пояснення додаються тільки до першого екземпляру
загального акту, який залишається у особи, що призначила ревізію.
Акт комплексної ревізії виробничої і фінансово-господарської
діяльності складається зі вступної, основної частини і додатків.
У загальному акті ревізії, як правило, відображається кінцевий
виявлений результат перевірки, як підстава проміжних актів (недостачі,
надлишки), на які робляться посилання. При цьому вони обов'язково
додаються до загального акту ревізії.
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Акт повинен відображати виявлені ревізією недоліки, порушення і
зловживання. Особливу увагу слід звернути на повноту і якість прикладених
до акту матеріалів інвентаризацій.
Незалежно від виду акту ревізій в обґрунтуванні своїх висновків про
виявлені недоліки ревізор посилається на відповідні документи, а саме:
– оригінали рахунків-фактур, накладних розписок, чеків, прибуткових і
видаткових касових документів, платіжних і розрахунково-платіжних
відомостей, вимог, лімітно-забірних карток, маршрутних листів, актів на
списання тощо;
– проміжні акти;
 інвентаризаційні, порівняльні відомості, протоколи з рішенням
інвентаризаційних комісій;
– офіційні довідки підприємств;
– висновки фахівців;
– пояснення матеріально відповідальних і посадових осіб;
– висновки ревізорів на пояснення матеріально відповідальних і
посадових осіб.
Результати ревізії вказуються в акті на підставі перевірених даних і
фактів, які витікають з оригіналів документів ревізуємого підприємства.
Не включаються в акті ревізії факти ревізуємого об’єкта з усних заяв. У
формулюваннях не повинна бути видимими особисті погляди і висновок
ревізора. За об'єктивність і правдивість фактів, приведених в акті, за точність
кожної цифри, ревізор несе відповідальність у встановленому
законодавством порядку.
Акт ревізії повинен бути чітко і акуратно написаний чорнилом або
віддрукований. Ніякі правки і необумовлені виправлення не допускаються.
Складений і підписаний ревізорами акт передається на підпис керівникам
ревізуємого підприємства, які зобов'язані в триденний термін підписати його.
У разі наявності заперечень по акту, надається письмове пояснення причин
незгоди за окремими пунктами акту ревізору або керівнику. Члени
контрольного органу ревізійної бригади розглядають отримані заперечення,
при необхідності перевіряють ще раз окремі факти і дають відповідні
висновки, посилаючись при цьому на документи. Наявні заперечення і
зауваження обговорюються з керівником ревізуємої організації перед його
підписом в акті ревізії. З метою ліквідації непорозумінь і суперечливих
тлумачень окремих формулювань і аргументів, приведених в актах ревізії,
доцільно з відповідними розділами акту ознайомити осіб, що допустили ті
або інші порушення, вказані в акті.
Кінцевою датою складання акту, як правило, є останній робочий день
проведення ревізії (перевірки), вказаної в документі на право на її
проведення. У зв'язку з можливими затримками в підписанні акту ревізії слід
письмово оформити передачу акту на підпис керівнику ревізуємого
підприємства і який в даному випадку нестиме відповідальність за
порушення встановленого терміну його підписання.
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Акт ревізії може бути переданий на підпис службовою запискою
(додаток 9), яка передається під розписку керівнику або головному
бухгалтеру ревізуємого підприємства на другому екземплярі.
Не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня підписання акту із
зауваженнями головний бухгалтер або керівник суб'єкта господарської
діяльності з приводу зауважень органам КРУ повинні надати письмове
пояснення або спростування. Якщо впродовж цього терміну пояснень або
зауважень не надходить, то контрольно-ревізійний відділ має право
здійснити відповідні заходи з реалізації матеріалів ревізії або перевірки
(передати матеріали в правоохоронні органи, прийняти рішення про
фінансові санкції і адміністративні штрафи тощо).
У виняткових випадках за письмовим зверненням керівника
підприємства, термін подання пояснень або зауважень може бути
продовжений.
Під час надходження зауважень за результатами ревізії в строк більше
5 робочих днів з часу підписання акту із зауваженнями, або складання акту
про відмову від ознайомлення і підпису рішення про їх розгляд приймає
керівник контрольно-ревізійного органу.
Всі розбіжності по акту дозволяється вирішувати і уточнювати на місці
ревізії. Обґрунтовані зауваження і незгоди повинні бути враховані ревізором.
У необхідних випадках вносяться відповідні поправки в акт ревізії.
У випадку, якщо керівник, головний бухгалтер підприємства по акту
ревізії або перевірки подали письмові зауваження про незгоду, то ревізор
повинен зробити по ньому письмові висновки. Для цього він повинен
ретельно перевірити правильність обґрунтувань, доказів і фактів, які
викладені в поясненнях, зауваженнях або незгодах посадових осіб і скласти
висновок, текст якого узгоджується з безпосереднім керівником ревізора і
затверджується керівником контрольно-ревізійного відділу.
Після підписання акту ревізії із зауваженнями ревізори мають право
отримати додаткові пояснення від посадових осіб, причетних до виявлених
зловживань або порушень. Не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня
отримання зауважень і незгоди ревізори повинні дати на них письмові
висновки.
У випадку, якщо керівник з головним бухгалтером відмовляються
ознайомитися і підписати акт без мотивованих незгод або претензій до
ревізорів, ревізор складає "Акт про відмову від підписання матеріалів
оперативної перевірки" (додаток 10).
Після підписання акту ревізії відповідно до чинного законодавства
ревізор в 15-денний термін готує проект обов'язкових вказівок для ліквідації
виявлених порушень законодавства за питаннями збереження використання
державної власності і фінансових ресурсів.
Матеріали ревізії (перевірки) не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати
підписання акту ревізії (перевірки) розглядаються і приймаються від
ревізорів керівником відповідного відділу контрольно-ревізійної служби. У
разі потреби може бути призначена повторна ревізія (перевірка).
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У день підписання акту ревізії посадовим особам відповідного
підприємства повертаються вилучені документи під розписку відповідно до
їх письмового переліку, якщо правоохоронними органами на дату
завершення ревізії не прийнято рішення про вилучення цих документів.
Недооцінка питань правильності оформлення виявлених ревізіями
порушень погіршує якість і ефективність ревізійної роботи, ускладнює
прийняття рішень про притягнення винних до відповідальності і
відшкодування матеріального збитку, часто приводить до необхідності
проведення додаткових і повторних перевірок.

9.3. Реалізація результатів ревізії
Одним з найважливіших етапів ревізії є реалізація її матеріалів. Ревізія
повинна бути направлена на ліквідацію виявлених порушень. Фінансовогосподарська діяльність підприємства, на якому проводилася ревізія, повинна
бути організована таким чином, щоб забезпечити виконання статутних вимог
і завдань, що стоять перед ним. Крім того, слід забезпечити прийняття
заходів, попередження і недопущення повторення подібних порушень в
інших підвідомчих підприємствах і організаціях.
Залежно від характеру виявлених порушень існує дві основні форми
реалізації матеріалів ревізії:
– перша – ліквідація виявлених недоліків і стягнення заподіяного
збитку що ревізують в ході самої ревізії;
– друга – після її закінчення органом, що призначив ревізію.
Обидві форми тісно взаємозв'язані і доповнюють одна іншу.
Ліквідувати виявлені під час ревізії порушення і відшкодовувати
заподіяний підприємству збиток можна таким чином:
а) при виявленні зловживань ревізор передає матеріали ревізії в судовослідчі органи;
б) при виявленні дебіторської заборгованості або недостач ревізор
через керівництво ревізуємого підприємства або прокурора звертається до
суду з позовом;
в) у ході виявлення господарських порушень ревізор інформує про них
керівника ревізуємого підприємства і в процесі ревізії дає обов'язкові для
нього вказівки про ліквідацію встановлених порушень, повідомляючи
одночасно про це керівника, що призначив ревізію;
г) в кінці ревізії ревізор складає проект наказу керівника підприємства
про ліквідацію виявлених ревізією порушень і відшкодування заподіяного
збитку, який додається до матеріалів ревізії і є обов'язковим для виконання
всіма працівниками підприємства;
д) про результати ревізії ревізор інформує колектив підприємства, на
якому проводилася ревізія.
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В ході ревізії ревізор має право давати керівникам ревізуємих
підприємств обов'язкові для них вказівки про ліквідацію виявлених
порушень, одночасно інформує про це керівника, що призначив ревізію. У
ході ревізії він також може піднімати питання про звільнення з роботи осіб, у
яких на підставі перевірених документів встановлені значні недостачі,
надлишки і т.д.; пред'являти таким особам вимоги з відшкодування
заподіяного ними збитку; передавати проміжні акти ревізії слідчим органам;
рекомендувати керівнику підприємства ліквідувати в виробничо-фінансовій
діяльності або в обліку окремі недоліки, які зумовили або можуть викликати
невиробничі витрати, псування цінностей, розкрадання тощо.
Описуючи в акті ревізії виявлені зловживання, слід вказати, які з них
ліквідовані в ході ревізії (додаток 11 ).
Якщо ревізор виявив документально обґрунтовані зловживання або
розкрадання, то він може передати матеріали ревізії в прокуратуру.
Матеріали про недостачу цінностей незалежно від того, чи встановлені
причини такого порушення, передаються в слідчі органи впродовж п'яти днів
через керівника ревізуємого підприємства. При цьому оформляється заява
про притягнення матеріально відповідальної особи до кримінальної
відповідальності (додаток).
У випадку, якщо матеріально відповідальні особи не згодні з окремими
висновками ревізії, то вони підписують вказані документи з обговоренням
того, що вони надали пояснення з питань, які викликали розбіжності. Ці
пояснення є складовою частиною матеріалів ревізії. Повну відмову
матеріально відповідальної особи від підписання документів ревізор
оформлює написом на акті, який засвідчений підписами осіб, присутніх при
цьому (див. додаток 4).
У разі відсутності матеріально відповідальної особи в проведенні
інвентаризації, яка проводилася у присутності представників місцевих
органів влади, то ревізор повинен доповісти про відмову матеріально
відповідальної особи брати участь в інвентаризації. Таким доказом може
бути копія повістки з розпискою матеріально відповідальної особи про її
отримання, яку також прикладають до матеріалів ревізії.
Після закінчення ревізії ревізор повинен скласти проект наказу
директора (рішення правління, товариства) про ліквідацію виявлених
ревізією недоліків і повне стягнення заподіяного підприємству збитку.
Документи по реалізації матеріалів повинні мати конкретний характер. У них
слід чітко вказати винних в допущених порушеннях і зловживаннях, заходи,
прийняті з їх ліквідації, розмір збитку, який підлягає стягненню з кожної
винної особи, терміни його погашення і особи, відповідальні за виконання
наказу (рішення).
Про результати ревізії у всіх випадках рекомендується доповісти
колективу підприємства (розширеному засіданні правління, Раді директорів).
Але не всі недоліки і порушення можна ліквідувати в процесі ревізії.
Іноді необхідно розробити конкретні заходи і рекомендації із залученням для
цього фахівців ревізуємого підприємства і працівників вищих організацій.
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Проект рішення, яке складається ревізорським органом, повинен бути
лаконічним, не повторювати матеріалів ревізії, а наприклад, повинен
включати лише окремі, найбільш важливі факти. Вони повинні давати
критичну оцінку виробничо-фінансової діяльності, стану обліку, праці
окремих осіб. Пропозиції повинні бути короткими і конкретними, містити
вказівки: що повинно бути зроблено, в який термін і хто відповідає за
виконання рекомендацій.
Якщо ревізією порушення виявлені не були або вони незначні, то
рішення за цією ревізією можна не виносити. В цьому випадку ревізор
складає довідку, яку затверджує керівник, що призначив ревізію.
Матеріали ревізії підприємства можуть розглядатися на засіданні
технічної або балансової комісії відомства, яке проводило ревізію. Відомства
узагальнюють матеріали ревізій декількох підприємств за певні проміжки
часу і приймають за ними рішення, які доводяться до всіх підвідомчих
підприємств. Матеріали ревізій, які проводяться управліннями періодично,
повинні узагальнювати міністерства.
Ревізорам рекомендується брати участь в обговоренні матеріалів
ревізій на балансових комісіях, зборах товариств, засіданнях правлінь,
відвідувати суди, при розгляді справ про розкрадання і зловживання на
підприємствах.
Основна форма попереджувальної ревізійної роботи – складання
рекомендацій для ревізуємих підприємств. У них указуються недоліки в
організації бухгалтерського обліку, планування контролю. Ці рекомендації
дозволяють дати керівникам повну уяву про порушення на підприємстві,
форми і методи зловживань, порушень і способи боротьби з ними. Інша
форма попереджувальної діяльності ревізора – складання довідок-оглядів по
проведених ревізіях. У них указуються умови, які сприяють здійсненню
порушень, способи приховування в обліку недостач і надлишків.
Доведення рішень відомства виконавцям – важливий етап діяльності
ревізійного органу, який забезпечує виконання прийнятих рішень.
Виділяють основні способи інформування про рішення відомств
підприємствам, на яких проводилась ревізія:
– розсилка рішень підприємствам;
– ознайомлення посадових осіб під розписку із змістом рішень;
–направлення
рішень
ревізійним
комісіям
товариствам,
і
підприємствам для контролю, а іноді для інформування керівництва;
– вивішування рішень на видних місцях на підприємстві;
– направлення рішення райдержадміністраціям на розгляд.
Прийняття рішень за матеріалами ревізії є завершальною стадією
перевірки, але не останньою – необхідно встановити контроль за виконанням
прийнятого рішення. Від нього залежить ефективність проведеної ревізії.
При цьому використовуються такі форми контролю:
– виїзд ревізора на місце для перевірки виконання рекомендацій за
наслідками ревізії. При виконанні рекомендацій складається службова
записка, а в іншому випадку – акт;
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– підприємство, де проводилась ревізія, надає письмове повідомлення,
доповіді, звіти і довідки про виконання пропозицій і рішень. Така інформація
підлягає терміновій перевірці;
– керівники відомства особисто перевіряють виконання прийнятих
рішень, результати оформляються актом або довідкою;
– за даними періодичної і річної звітності, єдина методологія складання
якої дозволяє шляхом її аналізу контролювати виконання багатьох
рекомендацій і вказівок за матеріалами ревізій і перевірок;
– перевірка виконання рішень при черговій ревізії. Ця форма є
обов'язковою. Проте, вона менш ефективна, оскільки чергова ревізія
проводиться через рік або два;
– постановка на контроль найбільш важливих рішень, в яких вказано,
що на ревізійний орган накладено подальший контроль;
– заслуховування звіту керівників підприємств про хід ліквідації
недоліків за матеріалами проведеної ревізії.
У випадку, якщо заходи, прийняті підприємством за результатами
ревізії, не забезпечують повної і своєчасної ліквідації всіх недоліків і
порушень, то вища організація надсилає підприємству лист. Він має перелік
основних недоліків, виявлених ревізією в діяльності підприємства і необхідні
для їх ліквідації заходи, які до відома інших підвідомчих організацій не
доводяться.
У тих випадках, якщо на об'єкті, який ревізується, не забезпечується
ліквідації виявлених порушень, керівник, який призначив ревізію, посилає
керівництву цього об'єкту пропозиції, що стосуються повного відшкодування
виявлених збитків, і надає пропозицію, відносно фактів порушень або
зловживань.
При виявленні серйозних порушень фінансової дисципліни, розкрадань
коштів і матеріальних цінностей і інших зловживань матеріали ревізій
передаються правоохоронним органам і одночасно вирішується питання про
звільнення з посад винних в зловживаннях осіб. Якщо по фактах зловживань
не може бути порушено кримінальну справу, на винних осіб накладається
адміністративне стягнення.
Ревізор у переліку обов'язкових вказівок, що направляються керівнику
перевіреного підприємства, встановлює термін подачі інформації про хід
виконання рекомендацій. Матеріали ревізії контролюються до повного
відшкодування виявлених збитків і перерахування до бюджету або до
державних цільових фондів донарахованих платежів, а також стягнення
заподіяного збитку.
Кваліфіковано провести ревізію, об'єктивно і принципово обґрунтувати
кожен факт, приведений в акті ревізії, – важлива і відповідальна частина
ревізійної роботи. Але на цьому ревізія не завершується. Ревізія вважається
завершеною, якщо виявлені порушення ліквідовані, винних в їх здійсненні
притягнено до адміністративної, дисциплінарної або матеріальної
відповідальності і прийняті заходи по недопущенню таких порушень.
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Запитання для самоконтролю
1. Як оформлюють поточні матеріали ревізій?
2. Який порядок складання ревізії ?
3. Що таке реалізація результатів ревізії?
4. Назвати форми реалізації матеріалів.
5. Основні і допоміжні ревізійні документи.
6. Загальні вимоги до складання ревізорських документів.
7. Оформлення результатів ревізії проміжними актами ревізії.
8. Структура основного акту ревізії.
9. Ліквідація виявлених недоліків і стягнення заподіяного збитку.
10. Складання рекомендації для ревізуємих підприємств.
11. Прийняття рішень за матеріалами ревізії.
Тести
1) Поточні результати перевірки касових операцій оформляються:
1. Актом порушень;
2. Описом порушень по касових операціях;
3. Звітом про порушення по касових операціях;
4. Ж.о 1 с-г.
2) Назвіть документ, в якому указується перелік контрольно-ревізійних
робіт, які необхідно виконати, кількість часу, спосіб ревізії, дата початку і
закінчення конкретної роботи і виконавці:
1. План ревізії;
2. Акт ревізії;
3. Наказ про проведення ревізії;
4. Програма ревізії.
3) У всіх випадках виявлення правопорушень чинного законодавства,
зловживань і приписок, серйозних недоліків у веденні обліку і звітності, в
ході ревізії складається:
1. Акт ревізії;
2. Акт інвентаризації;
3. Висновки;
4. Довідка.
4) Термін проведення ревізій і перевірок не може перевищувати 30 днів:
1. Так;
2. Ні;
3. 20 днів;
4. 1 рік.
5) Результати ревізії і перевірки оформляються актом за підписом
головного бухгалтера і керівника підприємства, яке перевіряється:
1. Так;
2. Ні:
3. Касира;
4. Завідуючим коморою.
6) Ревізія проводиться за наявності:
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1. Посвідчення ревізора;
2. Документа у посадової особи ДКРС на право проведення ревізії і
посвідчення ревізора;
3. Документально зареєстрованого факту порушення закону,
інструкції і тому подібне;
4. Все вірно.
7) Ревізія полягає у вивченні раніше здійснюваних господарських операцій з
погляду їх законності, достовірності і економічної доцільності:
1. Так;
2. Ні.
8) Ревізію називають перевіркою фактичних, а не документальних даних:
1. Так;
2. Ні.
9) До предмету ревізії відносяться господарські процеси і явища,
відображені документально:
1. Так;
2. Ні;
3. ТМЦ.
10) Предметом ревізії є:
1. Суспільне виробництво;
2. Документальні дані, які вивчаються за допомогою спеціальних
способів і прийомів;
3. Дослідження господарських операцій;
4. Все вірно.
11) _________ - письмовий документ конкретної особи, складений з метою
підтвердження певного факту(закінчити визначення):
1. Пояснення;
2. Акт ревізії;
3. Наказ;
4. Доповідь.
12) Господарські порушення діляться на тих, які завдають шкоди і
порушення, які виражаються в недотриманні встановленого порядку
ведення обліку:
1. Так;
2. Ні;
3. Планові і спеціальні;
4. Немає вірної відповіді.
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Тема 10. Контроль і ревізія необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів і МШП
10.1. Контроль і ревізія операцій з необоротними активами
Метою контролю і ревізії операцій з необоротними активами є
встановлення: достовірності первинних даних щодо руху необоротних
активів; повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених
документах і облікових регістрах; правильність ведення обліку необоротних
активів і його відповідність прийнятій обліковій політиці; достовірності
відображення стану необоротних активів в звітності суб'єкта
господарювання; відповідності методики обліку і оподаткування операцій з
необоротними активами законодавству.
Завданнями контролю і ревізії операцій з необоротними активами є:
– встановлення
правильності
документального
оформлення
надходження, переміщення, використання і списання необоротних активів;
– перевірка ефективного їх використання і зберігання;
– встановлення правильності визначення терміну корисної
експлуатації основних засобів; інших необоротних матеріальних активів і
нематеріальних активів;
– перевірка правильності нарахування зносу основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів;
– підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському
обліку первинної і ліквідаційної вартості оборотних активів, а також
результатів їх переоцінки;
– перевірка правильності проведення ремонту необоротних активів і
правильності відображення в бухгалтерському обліку понесених витрат;
– вивчення законності проведення операцій, пов'язаних із списанням
необоротних активів унаслідок непридатності їх до використання і ліквідації,
їх дооцінки та уцінки;
– підтвердження законності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з необоротними активами.
Джерелами інформації для проведення контролю і ревізії операцій з
необоротними активами є:
1. Наказ про облікову політику підприємства .
2. Первинні документи з обліку необоротних активів (табл.10.1, 10.2.).
3. Облікові регістри, які використовуються для відображення
господарських операцій по обліку необоротних активів (табл.10.3).
4. Акти попередніх ревізій і інша документація, що узагальнює
результати контролю.
5. Звітність (табл.10.3.).
Облік операцій з необоротними активами здійснюється на підставі
наступних первинних документів (табл.10.1).
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Таблиця 10.1. – Документування операцій з необоротними активами
Код і назва рахунку
Документи
1
2
10 «Основні засоби» Накладні; акти приймання-передачі, акти списання
11 «Інші необоротні основних засобів; акти переоцінки; рахунки-фактури;
матеріальні активи» контракти; орендні послуги; страхові поліси, описи
інвентарних
карток;
інвентарні
списки;
акти
12 «Нематеріальні
інвентаризації і порівняльні відомості за наслідками
активи»
інвентаризації. Для обліку нематеріальних активів,
окрім перерахованих документів, існують патенти і
свідоцтва, договори і акти.
13 «Знос
Розрахунки амортизації основних засобів, інших
(амортизація)
необоротних матеріальних активів і нематеріальних
необоротних активів» активів.
14 «Інвестиції»
Документи приймання-передачі цінних паперів;
документи приймання-передачі вкладень в загальну
діяльність; свідоцтва на суми здійснених внесків в інші
підприємства; виписки банку; прибуткові касові
ордери; витратні касові ордери; платіжні доручення;
договори купівлі-продажу цінних паперів.
15 «Капітальні
Акти введення в експлуатацію; дефектні акти; акти
інвестиції»
виконаних робіт по ремонту основних засобів.
16 «Довгострокові
Акт приймання багаторічних насаджень і передачі їх в
біологічні активи»
експлуатацію; акт на списання багаторічних насаджень.
17 «Відстрочені
Довідки (розрахунки) бухгалтерії.
податкові активи»
18 «Довгострокова
Розрахунки бухгалтерії. Договори позик; векселі;
дебіторська
договори
фінансової
оренди.
Накладні;
акти
заборгованість та інші приймання-передачі, акти списання; акти переоцінки;
необоротні активи»
рахунки-фактури; контракти; орендні послуги; страхові
поліси, описи інвентарних карток; інвентарні списки;
акти інвентаризації і порівняльні відомості за
наслідками інвентаризації.
19 « Гудвіл»
Розрахунки бухгалтерії.
Перелік типових форм первинної документації, якими оформляються
операції по руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і
нематеріальних активів приведено в табл.10.2.
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Таблиця 10.2. – Первинні документи з обліку основних засобів, інших
необоротних матеріальних і нематеріальних активів
№
з/п
1

Форма
Назва документу
документу
ОЗ-1
Акт прийманняпередачі ОЗ

2

ОЗ-2

3

ОЗ-3

4

ОЗ-4

5

ОЗ-5

6

ОЗ-6

Інвентарна картка
обліку основних
засобів

7

ОЗ-7

8

ОЗ-8

Опис інвентарних
карток з обліку
основних засобів
Картка обліку руху
основних засобів

9

ОЗ-9

Інвентарний список
основних засобів

10

ОЗ-14, ОЗ15, ОЗ-16

Розрахунок
амортизації основних
засобів

Акт приймання-здачі
відремонтованих,
реконструйованих і
модернізованих
об'єктів
Акт списаних
основних засобів

Акт на списання
автотранспортних
засобів
Акт про установку,
пуск і демонтаж
будівельної машини

Примітки
Складається на кожен об'єкт окремо, коли
об'єкти однотипні, мають однакову вартість і
прийняті одночасно на зберігання однією і тією
ж особою.
Актом такої форми оформляється прийняття
завершених робіт після добудови, реконструкції
або модернізації основних засобів.
Після ліквідації основних засобів і складання
актів на списання основних засобів перший
екземпляр передається в бухгалтерію, де на його
підставі робиться запис до інвентарного списку
основних засобів.
Складається в двох екземплярах, підписується
членами комісії, затверджується керівництвом
підприємства або уповноваженою особою.
Складається при встановленні і демонтажі
будівельної машини, взятої на прокат.
Підписується представником машинопрокатної
бази і механіком будівельного майданчика.
Здійснюються записи на підставі актів
приймання-передачі ОЗ і актів списання ОЗ; для
обліку окремих об'єктів ОЗ; для групового
обліку однотипних об'єктів основних засобів, які
надійшли
в
експлуатацію
в
одному
календарному місяці і мають одне і те ж
виробниче
призначення,
технічну
характеристику і вартість.
Використовується для реєстрації інвентарних
карток. Ця форма складається в одному
екземплярі в бухгалтерії.
Використовується для обліку руху основних
засобів
за
класифікаційними
групами.
Відкривається
в
бухгалтерії
в
одному
екземплярі.
Використовується
в
місцях
експлуатації
основних засобів. Дані, що містяться в цій
формі, повинні бути відповідні записам в
інвентарних картках обліку ОЗ.
Використовується при нарахуванні зносу
основних засобів.

Ревізору необхідно знати порядок відображення необоротних активів в
облікових регістрах і фінансовій звітності (табл.10.3).
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Таблиця 10.3. – Відображення необоротних активів в облікових
регістрах і фінансовій звітності
Номер рядка в
Номер ряду в
Примітках до
Код і назва рахунку
Регістри обліку
балансі (ф.№1) річної звітності
(ф.№5)
10 «Основні засоби»
100 – 180
Журнал 4А с.-г.,
031
11 «Інші необоротні
Відомість 4.1 с.-г.
190 – 260
матеріальні активи»
12 «Нематеріальні
Журнал 4А с.-г.,
015
010 – 080
активи»
Відомість 4.3 с.-г.
13 «Знос
Журнал 4А с.-г.,
(амортизація)
012, 032
010 – 260
Відомість 4.4 с.-г.
необоротних активів»
14 «Довгострокові
Журнал 4Б с.-г.,
040, 045
350 – 420
фінансові інвестиції» відомість 4.9 с.-г.
15 «Капітальні
Журнал 4Б с.-г.,
020
280 – 340
інвестиції»
Відомість 4.8 с.-г.
16 «Довгострокові
Журнал 4А с.-г.,
050
940 – 950
біологічні активи»
Відомість 4.2 с.-г.
18 «Довгострокова
дебіторська
заборгованість та
Журнал 3Б с.-г.
070
170
інші необоротні
активи»
19 «Гудвіл»

Журнал 4А с.-г.,
Відомість 4.3 с.-г.

070

070

Результати контролю і ревізії з необоротними активами
відображаються у відповідному розділі акту ревізії фінансово-господарської
діяльності підприємства і його додатках (інвентаризаційних описах,
порівняльних відомостях; аналітичних таблицях, розрахунках ефективності
використання необоротних активів, проміжних, часткових і разових актах,
відомостях виявлених порушень і недоліків і ін.).
10.2. Контроль і ревізія нематеріальних активів
При проведенні ревізії нематеріальних активів ревізор керується
нормами П(с)БО №8 «Нематеріальні активи», Законом «Про власність»,
Законом «Про товарні знаки» та іншими нормативно – законодавчими
актами.
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При інвентаризації нематеріальних активів здійснюють:
– перевірку в грошовому виразі відповідно до первинних документів
(акти приймання-передачі; ліцензійні угоди; патенти; права на: винахід,
корисні моделі, промислове устаткування, інші свідоцтва підприємства або
створення нематеріальних активів);
– перевірку обґрунтованості оприбутковування нематеріальних
активів, тобто наявність документів, на підставі яких оформлено придбані
майнові права, і документи (довідки), які описують об'єкт нематеріального
активу або порядок його використання;
– перевірку відповідності нематеріального активу вимогам;
– визначення можливості отримання в майбутньому економічних
вигод від використання нематеріальних активів.
Наступним етапом є перевірка документів, які підтверджують право
підприємства на дані об'єкти. При цьому можливі три основні варіанти:
1. Об'єкти були створені безпосередньо на підприємстві або на його
замовлення за рахунок коштів підприємства в порядку виконання науководослідної роботи;
2. Права підприємства були передані іншому підприємству, про що
повинно бути підтвердження (договір на передачу індивідуальних прав
патентовласників);
3. Підприємство отримало від інших патентовласників офіційний
дозвіл на право користування інтелектуальною власністю, що
підтверджується наявністю ліцензійної угоди.
Особливістю об'єктів інтелектуальної власності є наявність охоронних
документів, підтверджуючих права на них: патентів на винахід і промислові
зразки, свідоцтв на отримані моделі, комп’ютерні програми, топології
інтелектуальних і інших мікросхем. При цьому важливою стає перевірка
дійсності охоронних документів. Це, як правило, охоронні грамоти, що
видаються відповідними офіційними органами і прикладені до грамот описи
(зображення) об'єктів промислової власності. Охоронні документи
перевіряють «за об'єктом», «за територією» і «за терміном дії охоронного
документа». При невідповідності будь-якому з даних критеріїв охоронний
документ визнається недійсним щодо конкретного, використовуваного на
підприємстві об'єкту промислової власності.
При аналізі дійсності охоронного документа «за об'єктом» потрібно
враховувати, що об'єм правової охорони, наданий патентом на винахід і
свідоцтвом на корисну модель, визначається їх формулою, що виражає суть
винаходу або корисної моделі; патентом на промисловий зразок – сукупність
його істотних ознак, відображених на фотографіях виробу, а свідоцтвом на
товарний знак – перелік товарів або послуг, вказаних в свідоцтві. Це означає,
що відносно інших об'єктів даний охоронний документ недійсний. Тому при
ревізії необхідна технічна експертиза об'єктів промислової власності.
Перевіряючи терміни дії охоронних документів необхідно враховувати,
що їх дія може бути припинена за клопотанню патентовласника або при
несплаті у встановлений термін мита. При цьому у відомчих офіційних
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виданнях публікуються повідомлення про дострокове припинення дії
охоронних документів. Таким чином, перевірка дійсності охоронних
документів вимагає участі кваліфікованих фахівців-консультантів, здатних
здійснити їх об'єктивну експертизу і аналіз прав на об'єкти інтелектуальної
власності.
Потім перевіряють обґрунтованість оцінки нематеріальних активів на
підставі наявних документів, в яких повинна бути приведена детальна
характеристика об'єкту, його первинна вартість, термін корисного
використання, норма зносу, підпис осіб, які прийняли об'єкт, порядок його
використання.
Якщо об'єкт власності вкладено в статутний капітал, то його оцінка
визначається за угодою засновників, якщо він придбаний за грошові кошти,
то він оцінюється за фактичними витратами на придбання, якщо отриманий
безкоштовно, то його оцінка визначається експертним методом.
Ревізору слід перевірити правильність оприбутковування об'єктів на
рахунку 12 «Нематеріальні активи» в кореспонденції з рахунками 31
«Рахунки в банку», 46 «Неоплачений капітал», а також обґрунтованість їх
вибуття. Крім того, перевіряють дані синтетичного і аналітичного обліку
нематеріальних активів, де облік ведеться за їх видами і об'єктами.
Ревізор перевіряє дотримання правил прийняття, відображення в
бухгалтерському обліку нематеріальних активів, правильність оцінки,
списання і нарахування зносу. Для обліку амортизації нематеріальних активів
використовують субрахунок 133 «Знос нематеріальних активів».
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом
терміну їх корисного використання, який встановлюється підприємством
при визнанні цього об’єкта активам (при зарахуванні на баланс), але не
більше 20 років.
Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із
застосуванням методів, визначених у статті 145 Податкового кодексу,
протягом таких строків:
Таблиця 10.4.- Групи та строк дії права користування нематеріальних
активів
Групи

Строк дії права
користування
група 1 – права користування природними ресурсами відповідно
до
(право користування надрами, іншими ресурсами правовстановлюприродного середовища, геологічною та іншою ючого документа
інформацією про природне середовище);
група 2 – права користування майном (право відповідно
до
користування земельною ділянкою, крім права правовстановлюпостійного користування земельною ділянкою, ючого документа
відповідно до закону, право користування будівлею,
право на оренду приміщень тощо);
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Групи

Строк дії права
користування
група 3 – права на комерційні позначення (права на відповідно
до
торговельні марки (знаки для товарів і послуг), правовстановлюкомерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, ючого документа
витрати на придбання яких визнаються роялті;
група 4 – права на об’єкти промислової власності
(право на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування
(топографії) інтегральних мікросхем, комерційні
таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від
недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати
на придбання яких визнаються роялті;

відповідно
до
правовстановлюючого документа,
але не менш як
5 років

група 5 – авторське право та суміжні з ним права
(право на літературні, художні, музичні твори,
комп’ютерні програми, програми для електроннообчислювальних машин, компіляції даних (бази
даних), фонограми, відеограми, передачі (програми)
організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на
придбання яких визнаються роялті;

відповідно
до
правовстановлюючого документа,
але не менш як
2 роки

група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення відповідно
до
діяльності, використання економічних та інших правовстановлюпривілеїв тощо)
ючого документа
Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за
кожним з об’єктів, що входить до складу окремої групи.
Ревізору слід пам'ятати, що підставою для оприбутковування
нематеріальних активів є документи, які ідентифікують активи. Він робить
наступні записи на відображене право на користування: Дт 12 Кт 46. У разі
безкоштовного отримання: Дт 12 Кт 424 «Безкоштовно отримані
нематеріальні активи».
Перевіряють
дотримання
порядку
бухгалтерського
обліку
нематеріальних активів, відображення їх в балансі. Аналітичний облік
необхідно вести за видами і окремими об'єктами нематеріальних активів.
Важливо встановити реальність вигоди від користування нематеріальними
активами.
Хід ревізійної перевірки і її результати повинні бути документально
оформлені. Для цього складаються і ведуться робочі документи.
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10.3. Контроль і ревізія малоцінних швидкозношуваних предметів
Малоцінні і швидкозношувані предмети (МШП) віднесені до окремої
групи запасів, облік яких ведеться на рахунку 22 «Малоцінні і
швидкозношувані предмети». До них належать предмети, які
використовуються впродовж періоду, який не перевищує один рік, або
впродовж нормального операційного циклу (якщо він більше року). Знос
малоцінних і швидкозношуваних предметів не нараховується, а їх вартість
при передачі в експлуатацію списується з балансу з подальшою організацією
оперативного кількісного обліку таких предметів. Але окрім оборотних
МШП, необоротні малоцінні предмети в бухгалтерському обліку
обліковуються на рахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»,
по яких нараховується знос. Тобто, ті активи, які обліковуються у складі
малоцінних і швидкозношуваних предметів розділені на дві групи: оборотні
і необоротні, які в балансі відображаються в різних розділах.
Під час ревізії потрібно здійснити перевірку збереження малоцінних і
швидкозношуваних предметів за окремими їх групами і видами.
Одним з важливих завдань ревізії є перевірка збереження малоцінних і
швидкозношуваних предметів. Збереження цих цінностей залежить від
організації матеріальної відповідальності і умов зберігання цінностей,
дотримання положення їх оцінки, обліку отримання і списання цінностей,
організації щоденного контролю за наявністю цінностей.
При проведенні ревізії зберігання МШП, правильності їх використання
по відношенню до кожного об'єкту перевіряють фактичну наявність
цінностей в місцях зберігання і експлуатації. Крім того, в процесі ревізії
перевіряють норми видачі МШП, дотримування правил експлуатації
спецодягу і спецвзуття, виробничого інвентарю і меблів.
Збереження малоцінних і швидкозношуваних предметів перевіряють
також при проведенні їх інвентаризації. Перевірка МШП здійснюється за
місцем зберігання і матеріально відповідальними особами. МШП, які
знаходяться в експлуатації на підприємствах, інвентаризуються окремо від
тих цінностей і предметів, які знаходяться в запасі. Правильність виведення
результатів інвентаризації МШП матеріально відповідальними особами
перевіряють при ревізії за даними порівняльних відомостей, за
найменуванням кожного виду цінностей. Зберігання МШП, виробничого
інвентарю перевіряється ревізором в місцях їх зберігання (складах
підприємств) і у місцях їх експлуатації. При цьому встановлюють
своєчасність і повноту оприбутковування на складі цих цінностей, їх
маркування, проставляння штампу підприємства фарбою, яка не змивається
на спецодягу і спецвзутті у момент обліку цих цінностей завскладом. При
перевірці зберігання і використання виробничого інвентарю встановлюють,
чи кожному інвентарному об'єкту присвоєний відповідний номер.
При перевірці операцій вибуття зі складу МШП виробничого
інвентарю і даних накладних на відпуск цих цінностей відповідним
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працівникам співставляють з даними аналітичного обліку по рахунку 22
«Малоцінні і швидкозношувані предмети». А необоротні малоцінні предмети
відображаються на рахунку 112 «Малоцінні необоротні нематеріальні
активи».
На підставі ревізії визначають, чи затверджена керівництвом комісія
для здійснення оперативного контролю за збереженням цінностей на
підприємстві.
Правильність списання МШП перевіряється за даними актів. Акти
перевіряють за правильністю їх оформлення, розгляду керівником
підприємства з метою виявлення працівників, з вини яких було допущено
знищення, псування або втрата цінностей.
Однією з умов документальної перевірки операцій даних цінностей в
процесі ревізії є їх рух і правильність списання відповідно оцінки, яка
прийнята при її оприбутковуванні. У зв'язку з цим, що МШП подібних
найменувань обліковуються за середніми цінами, необхідно перевірити
правильність визначення цін при оприбутковуванні і вибутті вказаних
цінностей. Вони повинні бути єдині для всіх типів і категорій структурних
підрозділів. Крім того, перевіряють правильність відображення в обліку на
рахунку 22 «МШП» (на складі) і окремо в аналітичному обліку суми
відхилень середніх цін від закупних. Також необхідно перевірити
правильність ведення обліку в місцях зберігання цінностей на картках і
цінниках і співставити ці дані з аналітичним обліком в бухгалтерії. Потім
перевіряють повноту і своєчасність оприбутковування цінностей, списання
їх, правильність нарахування зносу.
Запитання для самоконтролю
1. Суть ревізії операцій з необоротними активами
2. Які джерела інформації для проведення ревізії операцій з
необоротними активами?
3. Особливість ревізії нематеріальних активів.
4. Які операції здійснюються при інвентаризації нематеріальних
активів?
5. Назвіть етапи перевірки документів з обліку нематеріальних
активів?
6. Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів.
7. Які цілі і завдання ревізії нематеріальних активів?
8. Що розуміється під ревізією інтелектуальної власності?
9. Назвіть нормативно-законодавчі документи ревізії нематеріальних
активів.
10. Типові помилки в обліку нематеріальних активів.
11. Особливість інвентаризації МШП.
Тести
1) Критерієм вибору інформації під час перевірки наявності основних засобів
є:
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1. Занедбаність аналітичного обліку основних засобів і …..
(продовжити фразу);
2. Відсутність актів приймання при звільненні матеріально
відповідальних осіб і …. (продовжити фразу);
3. Основні структурні підрозділи бюджетної організації, що
використовують основні засоби;
4. Об’єкти основних засобів, джерелом придбання яких є бюджетні
кошти.
2) Контроль правомірності списання об’єктів основних засобів під час ревізії
передбачає:
1. Проведення інвентаризації основних засобів;
2. Перевірку правильності оформлення документів на списання
основних засобів (зазначити, яких саме, з яких показників);
3. Перевірку правильності кореспонденцій бухгалтерських рахунків
і наявності активів на списання основних засобів та їхнього передання
іншим організаціям;
4. Інше (вказати, що саме).
3) Якщо під час інвентаризації матеріалів виявлено нестачу, то вона
підлягає відшкодуванню матеріально відповідальною особою в такий спосіб:
1. За цінами придбання з урахуванням транспортних витрат;
2. У межах місячної ставки заробітної плати працівника;
3. За діючими ринковими цінами з урахуванням … (продовжити
фразу);
4. В інший спосіб (назвати, у який саме).
4) Які документи за результатами проведеної річної інвентаризації
матеріальних цінностей ревізору пред’явлено: накази про призначення
інвентаризації; інвентаризаційні описи по матеріально відповідальних
особах; порівнювальні відомості з результатами виявлених відхилень від
облікових даних (нестачі — на суму 310 грн, надлишків — 430 грн)? У чому
полягає суть порушень?
Відповідь:
5) Які порушення щодо складу витрат на виробництво можуть бути
виявлені методом нормативної перевірки?
Відповідь: методом нормативної перевірки можуть бути виявлені …
(продовжити фразу).
6) Основні джерела інформації для контролю за необоротними
матеріальними активами:
1. Первинні документи по обліку НМА;
2. Технічна документація;
3. Записи в ж-о 4А с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
7) Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведуть по
об’єктам і матеріально - відповідальним особам:
1. Так;
2. Ні.
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8)Необоротні матеріальні активи повинні обліковуватися на балансовому
рахунку 11:
1. Так;
2. Ні.
9)Амортизація необоротних матеріальних активів повинна бути
нарахована:
1. У момент постановки їх на облік;
2. Раз на шість місяців;
3. Щомісяця;
4. Всі відповіді вірні.
Задача
Перевірити стан бухгалтерського обліку операцій з основними
засобами.
По виявлених порушеннях підготувати запис до акту ревізії. Вказати
джерела контролю та коригуючи засоби по виправленню допущених
помилок. Дані для виконання: Під час перевірки по даних первинних
документів ревізором встановлено, що на підприємстві 22 липня 2010 року
придбано і введено в експлуатацію 10 одиниць нового обладнання . Загальна
початкова вартість якого 34,0 тис.грн.. станом на 1 листопада 2010 року та
рахунку 10 «Основні засоби» обліковується лише 8 одиниць придбаного
обладнання на суму 28,9 тис.грн.
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Тема 11. Контроль і ревізія основних засобів
11. 1. Завдання і джерела контролю основних засобів
Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою їх використання в процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу,
якщо він довший за рік).
Найважливішими завданнями контролю і ревізії основних засобів на
сільськогосподарських підприємствах є: визначення стану їх зберігання,
ефективності використання, визначення дотримання діючого порядку
придбання і списання, а також відображення їх наявності і руху в
бухгалтерському обліку. В ході контролю і ревізії основних засобів вивчають
забезпеченість ними підприємства, встановлюють наявність зайвих, не
використовуваних об'єктів і розробляють заходи для поліпшення
використання наявних основних засобів.
Раніше до основних засобів відносилися об'єкти, термін служби яких
був більше одного року і вартість яких складала більше 1500 грн. Згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (П(С)БО) №7 «Основні
засоби» не існує обмеження щодо вартості основних засобів. Основним
критерієм є їх відповідність визначенню активів, їх призначення і термін
експлуатації більше року. Отже, ревізору необхідно переконатися в тому, що
на відміну від практики, що існувала раніше, до складу основних засобів
підприємством також віднесена частина малоцінних і швидкозношуваних
предметів (МШП), термін служби яких більше року.
Для ведення належного бухгалтерського обліку і подальшого контролю
і ревізії основних засобів важливо їх правильно згрупувати і класифікувати.
Так, згідно п.5 П(С)БО №7 всі основні засоби підприємства діляться на дві
групи:
1) основні засоби (інвестиційна нерухомість, земельні ділянки;
капітальні витрати на поліпшення земель; будівлі, споруди і передавальні
пристрої; машини і устаткування; транспортні засоби; інструменти, прилади,
інвентар (меблі); тварини; багаторічні насадження; інші основні засоби);
2) інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди; малоцінні
необоротні матеріальні активи; тимчасові (не титульні) споруди; природні
ресурси; інвентарна тара; предмети прокату; інші необоротні матеріальні
активи).
Особливістю є те, що окремо виділяються земельні ділянки, вартість
яких раніше в обліку самостійно не відображалися (ревізору необхідно
пам'ятати, що земля, на відміну від інших основних засобів, не
амортизується).
Перевіряючи податковий облік основних засобів, ревізор повинен
керуватися Податковим кодексом України ст.. 145 розділ ІІІ «Податок на
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прибуток підприємств» , у якому приведена наступна класифікація
основних засобів та інших необоротних активів з поділом їх на групи і
мінімально допустимих строків корисного використання (див.табл.11.1):
Таблиця11.1. - Класифікація груп основних засобів та інших
необоротних активів і мінімально допустимих строків корисного
використання.
Мінімально допустимі
Групи
строки
корисного
використання, років
група 1 – земельні ділянки



група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не 15
пов’язані з будівництвом
група 3 – будівлі,

20

споруди,

15

передавальні пристрої

10

група 4 – машини та обладнання

5

з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для 2
автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними
засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з
ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на
придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які
визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні
системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми,
джерела безперебійного живлення та засоби їх
підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в
тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких
перевищує 2500 гривень
група 5 – транспортні засоби

5

група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 – тварини

6

група 8 – багаторічні насадження

10

група 9 – інші основні засоби

12

група 10 – бібліотечні фонди



група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи



група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 – природні ресурси



група 14 – інвентарна тара

6

група 15 – предмети прокату

5

група 16 – довгострокові біологічні активи

7
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При проведенні контролю і ревізії бухгалтерського обліку основних
засобів на підприємстві ревізор повинен використовувати наступні джерела
контролю:
1. Первинні документи по обліку основних засобів:
- «Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних
засобів» (ф. ОЗ-1);
- «Акт прийому-передачі відремонтованих, реконструйованих і
модернізованих об'єктів» (ф. ОЗ-2);
- «Акт на списання основних засобів» (ф. ОЗ-3);
- «Акт на списання автотранспортних засобів» (ф. ОЗ-4);
- «Інвентарна карточка обліку основних засобів» (ф. ОЗ-6).
2. Облікові регістри аналітичного і синтетичного обліку основних
засобів (карточка обліку руху основних засобів (ф.ОЗ-12), відомість №4.1 с.г, журнал-ордер №4 А с.-г., інвентарна книга обліку основних засобів (ф.ОЗ11).
3. Інвентаризаційні відомості, що свідчать про фактичний стан і
наявність основних засобів (інвентаризаційний опис основних засобів (ф.Інв1), звіряльна відомість результатів інвентаризації основних засобів (ф.Інв-18).
4. Рахунки Головної книги, призначені для обліку основних засобів і їх
зносу.
5. Бухгалтерський баланс звітного року (форма №1).
6. Звіт про фінансові результати ( у частині фінансових результатів від
ліквідації, продажу основних засобів і витрат на ремонт основних засобів).
7. Звіт про рух грошових коштів (розділ 2).
8. Фінансова звітність за попередній звітний період.
9. Результати опитувань і анкетування керівництва підприємства з
питань обліку основних засобів.
10. Відповіді на запити від постачальників основних засобів або
підрядників.
11. Контракти, угоди про оренду, страхові поліси.
12. Кошториси і плани ремонтів основних засобів.
13. Розрахунки амортизаційних відрахувань по основних засобах
(Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах станом на
початок року, Розрахунок амортизаційних відрахувань за основними
засобами, що поступили і вибули, розрахунок амортизації з автотранспорту,
Відомість нарахування амортизаційних відрахувань).
14. Наказ про облікову політику в частині обліку основних засобів.
Основними методами при ревізії і контролі основних засобів є:
опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна
перевірка, вибіркове дослідження.
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11.2. Контроль і ревізія основних засобів в місцях їх зберігання і
використання
Попередній контроль за дотриманням встановленого порядку
зберігання і забезпечення збереження основних засобів здійснюють
керівники, фахівці, контролери сільськогосподарських підприємств. В ході
його проведення з'ясовують за ким закріплені ті або інші об'єкти, які роботи
передбачаються з постановки їх на зберігання, як намічається організувати їх
охорону. Особливу увагу при цьому слід звертати на дотримання
встановлених правил зберігання тракторів, комбайнів і інших
сільськогосподарських машин і знарядь для того, щоб своєчасно попередити
факти безгосподарності і недбалого відношення до сільськогосподарської
техніки.
У здійсненні поточного контролю за станом зберігання і експлуатації
основних засобів, окрім працівників підприємств, беруть участь
представники сільськогосподарських, кредитно-фінансових і інших органів.
Разом з прийомами документального контролю в ході проведення поточного
контролю застосовують контрольні інвентаризації, опит посадових осіб і інші
прийоми фактичного контролю. Особливо ефективні в цих випадках
фактичні огляди об'єктів в натурі. Фактична перевірка полягає у встановленні
технічного стану,
експлуатаційних можливостей, готовності до
функціонування за прямим призначенням, цільового характеру використання
будівель, споруд, передавальних пристроїв і інших нерухомих об'єктів. По
машинах, устаткуванню, транспортних засобах, інвентарю і іншим
мобільним об'єктам визначають їх розміщення по господарству і
правильність експлуатації або зберігання, організацію технічного
обслуговування пожежно-сторожової охорони, комплектність і технічний
стан.
У повному обсязі дотримання порядку зберігання і експлуатації
основних засобів виявляють при подальшому контролі і перш за все в ході
здійснення документальних ревізій.
Шляхом вивчення облікових даних (за інвентарними картками
групового обліку основних засобів (форма ОЗ-9), інвентаризаційних описах
основних засобів (форма інв-1) встановлюють наявність основних засобів за
їх окремими класифікаційними групами відповідно до діючої класифікації
основних
фондів
підприємств
і
за
місцями
зберігання
(внутрішньогосподарчих підрозділах і матеріально відповідальних особах). В
ході цієї перевірки визначають забезпеченість господарства основними
засобами, розміщення окремих об'єктів на його території, дотримання
діючого порядку їх обліку, що діє. Зокрема, необхідно звертати увагу на
наявність інвентарних номерів об'єктів, технічних паспортів, технічної
документації, правильність заповнення техніко-економічних показників у
відповідних облікових регістрах, терміни надходження і оприбутковування
об'єктів на баланс підприємства. Окремо перевіряють стан обліку основних
засобів в місцях їх розміщення. Для цього ревізор встановлює правильність
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ведення інвентарного списку основних засобів (по місцях знаходження,
експлуатації) (типова форма № ОЗ-13), відповідність даних бухгалтерського
обліку, регулярність їх взаємної звірки в господарстві.
Особливо ретельно слід перевірити дотримання порядку інвентаризації
основних засобів, а також інвентаризаційні описи основних засобів (форма
інв-1) і прикладені до них протоколи засідання інвентаризаційних комісій,
порівняльні відомості результатів інвентаризації основних засобів (форма
інв-18), відомості результатів останньої інвентаризації, рішення адміністрації
підприємства за підсумками її проведення.
Потім рекомендується ознайомитися в натурі з розміщенням основних
засобів по внутрішньогосподарських підрозділах підприємства. В ході цього
огляду слід виявити технічний стан об'єктів, організацію їх зберігання,
експлуатації, протипожежної і сторожової охорони. Особливу увагу
звертають на стан зберігання мобільних основних засобів і перш за все
сільськогосподарської техніки. По виявлених фактах недбалого відношення
до
зберігання
і
разукомплектування
тракторів,
автомашин,
сільськогосподарських машин і устаткування необхідно скласти проміжний
акт ревізії для подальшого прийняття заходів до винних осіб.
Фактичну перевірку стану зберігання основних засобів ефективно
доповнити контрольною інвентаризацією окремих об'єктів.
При проведенні контролю і ревізії використання основних засобів
широко застосовують прийоми економічного аналізу, що дозволяють
розкрити чинники, які позитивно, так і негативно впливають на рівень тих
або інших показників. При цьому особлива увага повинна бути приділена
поточному контролю, дієве здійснення якого дозволяє своєчасно ліквідації
наявні недоліки і підвищити ефективність використання основних засобів
безпосередньо в ході виконання господарством своєї виробничої програми.
Поточний контроль використання основних засобів здійснюють
переважно по їх окремих видах, для чого використовуються приватні
показники експлуатації машинно-тракторного парку, вантажних автомашин,
комбайнів, окремих будівель і споруд. Особливо ефективне проведення
перевірок використання устаткування під час посівної і збиральної компанії,
коли за виявленими фактами простою вантажних автомашин, машиннотракторного парку, комбайнів, устаткування надається можливість
оперативно прийняти заходи по їх ліквідації і поліпшення використання
кожної машини.
При подальших перевірках і ревізіях необхідно ретельно вивчити
облікові дані про використання як окремих видів основних засобів, так і всіх
цих об'єктів в цілому (у вартісному показнику). Джерелами контрольних
даних в цих випадках є регістри з обліку експлуатації тих або інших груп і
видів основних засобів (накопичувальна відомість обліку роботи вантажних
автомобілів (форма №38), накопичувальна відомість обліку використання
машинно-тракторного парку (форма №37а), журнал обліку робіт і витрат
(форма №37), книга обліку руху тварин (форма №34), книга складського
обліку (форма №40), первинні документи (облікові лист и тракториста143

машиніста (форма №67), подорожній лист вантажного автомобіля (форма 4п), подорожній лист тракториста (форма №68), журнал роботи
електрогенератора і ін.), а також бізнес - плати плани, інвентарні картокки
обліку основних засобів, технічні паспорти, проекти і інша документація.
Виявлені відхилення у розмірі цих показників необхідно додатково
проаналізувати, з'ясувати причини, що зумовили їх. Для цього слід провести
аналіз використання окремих видів основних засобів (тваринницьких і інших
приміщень, тракторів, комбайнів, вантажних автомобілів, енергетичного і
технологічного устаткування і так далі). Особливу увагу слід звернути на
факти неефективного використання техніки.
Ретельно вивчають використання робочого часу машинно-тракторними
агрегатами, вантажними автомашинами і комбайнами в періоди напружених
робіт.
11.3. Контроль і ревізія операцій з оприбутковування та вибуття
основних засобів
При перевірці операцій з оприбутковування основних засобів слід
встановити законність і доцільність їх будівництва або придбання,
своєчасність і правильність документального оформлення, а також реальність
їх оцінки.
Законність надходження основних засобів визначається шляхом
співставлення оприбуткованих об'єктів основних засобів з переліком,
передбаченим в титульному списку або в заявці на придбання техніки і
устаткування. Якщо встановлено розбіжності, то необхідно з'ясувати їх
причини, наслідки і винних в них посадових осіб. Доцільність придбання
основних засобів визначається виробничою необхідністю і ефективністю їх
використання. Важливо також перевірити своєчасність і правильність
оформлення первинними документами і відображення на рахунках
бухгалтерського обліку надходження основних засобів. Невчасне їх
оприбутковування приводить за не донарахування зносу і амортизації, що
приводить до спотворення їх залишкової вартості, собівартості продукції і
фінансових результатів діяльності господарства.
Бухгалтерський облік витрат на виготовлення, будівництва, придбання
інвентарних об'єктів основних засобів, а також на їх поліпшення
здійснюється на рахунках 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»,
в кореспонденції з кредитом рахунків: 205 «Будівельні матеріали і
устаткування до установки», 631 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками», 661 «Розрахунки з оплати праці» і ін.
Введені в експлуатацію об'єкти за сумою витрат на виготовлення
(придбання) зараховуються на рахунок 10 «Основних засобів» з кредиту
рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».
Ревізору слід звернути увагу на ті основні засоби, які були придбані за
рахунок кредитів банку або інших фінансових установ. На практиці, яка
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існувала до 1 липня 2000 р., відсотки за такими кредитами капіталізувалися і
включалися у вартість об'єктів на момент введення їх в експлуатацію. В
даний час відповідно до П(С)БО 7 « Основні засоби» відсотки за кредитами
на придбання (створення) основних засобів не включаються в їх первинну
вартість і відносяться на фінансові витрати звітного періоду.
Безкоштовно основні засоби повинні бути оцінені за ринковою, а не
одержані за залишковою їх вартістю. Існує також специфіка їх зарахування
на баланс. При цьому виконують наступні бухгалтерські записи:
1) Дебет рахунку 10 «Основні засоби»
Кредит субрахунку 424 «Безкоштовно одержані необоротні активи»
2) Дебет субрахунку 424 «Безкоштовно одержані необоротні активи»
Кредит субрахунку 745 «Дохід від безкоштовно отриманих активів».
При введенні основних засобів в експлуатацію на кожен об'єкт
складають Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних
засобів (типова форма ОЗ-1). У акті записуються вартість інвентарного
об'єкту, його технічні характеристики і умови, необхідні для встановлення
норм амортизаційних відрахувань. Потім записи акту (ф.ОЗ-1) ревізор
повинен звірити з журналом-ордером №4 А с.-г., відомістю №4.1. с.-г. і
інвентарними картками по обліку основних засобів.
Зараз багато підприємств і особливо сільськогосподарські не мають
достатньо фінансових коштів для придбання нових основних засобів. Тому з
метою оновлення і поповнення своєї технічної бази підприємства широко
використовують оперативну оренду.
Облік прийнятих в оренду основних засобів в бухгалтерії господарства
ведеться на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».
Суму орендної плати підприємство обліковує як витрати виробництва і
щомісячно відображає залежно від виду діяльності і місця експлуатації в
дебет рахунків: 91 «Загальновиробничі витрати», 23 «Витрати за місцем і
експлуатації машин і устаткування», 92 «Загальногосподарські витрати» в
кореспонденції з кредитом рахунків: 631 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».
В процесі надходження нових машин і устаткування в господарство
потрібно з'ясувати, необхідність придбання, згідно з бізнес - планом
обумовленість постачання договором, комплектність машин і обладнання,
що поступили, своєчасність прийняття господарством і зараховані на баланс,
передачу відповідним працівникам підприємства під матеріальну
відповідальність.
Вказана перевірка здійснюється за допомогою прийомів як
документального, так і фактичного контролю (разом з вивченням відповідних
документів і записів за рахунками 10 «Основні засоби» і 15 «Капітальні
інвестиції», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», зустрічною
звіркою цих записів і аналогічних даних у постачальників застосовується
фактичний огляд основних засобів, що поступили в господарство, в натурі,
опитування відповідних посадових осіб).
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Контроль за внутрішньогосподарським переміщенням основних засобів
здійснюють для визначення головним чином доцільності вказаних операцій.
Іноді допускаються невиправдане розосередження сільськогосподарської
техніки по території підприємства, нераціональні витрати з перекидання
машин і інвентарю з одного підрозділу в інше, на що слід звернути увагу при
здійсненні ревізій і перевірок. У разі виявлення фактів передачі в
індивідуальне користування окремих об'єктів (поза формами підряду) слід
негайно встановити терміни повернення господарству майна і запропонувати
стягнути з працівників оплату за весь час користування майном.
Документальній перевірці підлягають також операції з списання
основних засобів. У кожному окремому випадку необхідно перевірити
правильність оформлення документів на вибуття основних засобів,
законність і доцільність ліквідації і вибуття, а також правильність
відображення в обліку операцій, пов'язаних з ліквідацією і вибуттям
основних засобів.
Вибуття основних засобів може відбуватися у разі зносу, стихійного
лиха, реконструкції і заміни малоефективних об'єктів ефективнішими, а
також продажу і безоплатної передачі.
В процесі ревізії перевіряється, чи не було випадків списання нових
об'єктів основних засобів і підміни їх старими або непридатними. Для цього
звіряються дані актів на списання основних засобів (форми ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5)
з даними інвентарних карток і перевіряються записи в бухгалтерському
обліку від дати надходження до вибуття ліквідованого об'єкту.
Ревізору слід ретельніше стежити за технічним станом об'єктів, щоб їх
вибраковування носило планомірний характер. Для цього необхідно
заздалегідь виявляти чи підлягають списанню будівлі, споруди,
сільськогосподарська техніка, устаткування і інше майно, морально і фізично
застаріле і таке, що повністю втратило своє виробниче при значення, коли
реалізація або відновлення його неможливі або економічно недоцільні.
Тільки при організації попереднього контролю може бути попереджено
необґрунтоване списання з балансу господарства основних засобів об'єктів. В
ході попереднього контролю слід також виявити дотримання передбаченого
інструкцією порядку створення постійно діючої
комісії, по списанням
основних засобів.
Поточному контролю піддаються операції по вибраковувань основних
засобів безпосередньо в момент їх здійснення, що істотно підвищує дієвість
всієї контрольно-ревізійної роботи. Необхідно всесторонньо перевірити
відібрані комісією для списання об'єкти, переконатися в їх дійсній
непридатності для подальшого відновлення і використання. З цією метою
слід проводити безпосередній огляд об'єктів в натурі, виявити їх фактичний
стан і причини, що зумовили передчасний знос або псування майна.
Особливо ретельно в цих випадках слід перевіряти представлені до
затвердження акти на списання основних засобів (форми ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5),
дані яких необхідно звірити з журналом-ордером №4 А с.-г., відомістю №4.1
с.-г. і інвентарними картками, а також з технічними паспортами, проектами,
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відомостями, отриманими в процесі безпосереднього огляду об'єктів в натурі.
Ревізор повинен перш за все перевірити сільськогосподарську техніку, яку не
завжди обґрунтовано списують з балансу підприємства. Перевірці підлягає
технічний стан основних деталей, вузлів і конструктивних елементів машин і
устаткування, представлених до списання; визначити їх фактичний термін
експлуатації і фактичне використання; встановити дійсні причини
передчасного зносу машин і винних осіб.
Усі об'єкти, виявлені в ході поточного контролю як необґрунтовано
списані з балансу підприємства, підлягають оприбуткуванню, що знаходить
своє відображення в акті ревізії або довідці перевірки і пропозицій ревізора.
Ревізор також повинен вивчити всі акти на списання будівель, споруд
(форма ОЗ-3), акти на списання машин, устаткування і транспортних засобів
(форма ОЗ-4), на списання багаторічних насаджень (форма ОЗ-5), що
рахуються у складі основних засобів господарства. При цьому звертають
увагу на дотримання встановлених форм цих документів, заповнення в них
реквізитів, наявність мотивованих висновків комісії, підписів всіх її членів і
керівника підприємства.
Для систематизації виявлених фактів порушення порядку списання
основних засобів, на підставі перевірки вказаних актів складають спеціальну
відомість.
При перевірці продажу і передачі для перерозподілу основних засобів
необхідно з'ясувати, дотримання встановленого порядку такого
перерозподілу, чи не упущені економічні вигоди підприємства. У всіх
випадках продажу або передачі слід ретельно вивчити, чи дійсно в
господарстві були надлишки тих або інших об'єктів, чи правильно визначені
їх вартість і знос, своєчасно і чи повністю проведені за них розрахунки.
Особливій увазі піддаються операції продажу будівель, машин, устаткування,
інвентарю і іншого майна окремим особам. Завданий в результаті таких
операцій матеріальний збиток підлягає стягненню з винних осіб.
У разі зняття з експлуатації окремих об'єктів основних фондів I групи у
зв'язку з їх продажем, балансова вартість I групи зменшується на суму
балансової вартості такого об'єкту.
Що стосується продажу основних фондів, що входять в групи II і III, то
існує ряд особливостей при відображенні даних операцій в податковому і
бухгалтерському обліку.
Відповідно до Податкового кодексу розділ ІІІ «Податок на прибуток
підприємств»з 1 січня 2011 року у разі зняття з експлуатації основних фондів
груп II і III у зв'язку з їх продажем балансова вартість цих груп зменшується
на суму вартості продажу основних фондів. Якщо сума вартості основних
фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, то
балансова вартість цієї групи прирівнюється до нуля, а сума перевищення
включається у валовий дохід платника податку.
Ці особливості у відображення продажу основних фондів груп II і III
обумовлені тим, що податковий облік вартості основних фондів груп II і III
ведеться не за об'єктами, а в цілому по групі.
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Тому, якщо вартість продажу основних фондів груп II і III не
перевищує балансову вартість відповідних груп, то дана операція не
відображається в податковому обліку ні у складі валових витрат, ні у складі
валових доходів. Наслідком цього буде зменшення балансової вартості
відповідних груп основних фондів на вартість продажу.
Вибуття основних засобів звіряється з наступними документами:
1. Картка сумового обліку руху основних засобів (форма ОЗ-8);
2. Інвентарним списком основних засобів (по місцях їх знаходження,
експлуатації) (форма ОЗ-9);
3. Головною книгою по рахунку №10 (графи 1 – 17).

11.4. Контроль і ревізія амортизації і ремонту основних засобів
Існують методи нарахування амортизації, які з 01.07.2000 року згідно з
пунктом 26 П(С)БО №7 «Основні засоби» вибираються підприємством
самостійно з урахування очікуваного способу отримання економічних вигод
від їх використання.
Згідно з діючим в Україні Податковим кодексом ст.. 145 розділ ІІІ
«Податок на прибуток підприємств»з 1 січня 2011 року в податковому обліку
для кожної групи основних засобів існує наступні методи нарахування
амортизації:
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається
діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання
об’єкта основних засобів;
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного
року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та
річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках)
обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня
кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення
ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;
3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума
амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок
звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації
та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку
корисного використання об’єкта і подвоюється.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується
лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять
до
груп
4
(машини
та
обладнання)
та 5 (транспортні засоби);
4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як
добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта.
Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що
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залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних
засобів, на суму числа років його корисного використання;
5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як
добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та
виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється
діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт,
послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням
об’єкта основних засобів.
Амортизація об’єктів груп 9, 12, 14, 15, визначених у пункті 145.1 цієї
статті, нараховується за прямолінійним та виробничим методами.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і
бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у
першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості,
яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці
їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності
критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в
розмірі 100 відсотків його вартості
На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.
Нарахування амортизації
в цілях оподаткування здійснюється
підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з
метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни
очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Застосування цих методів нарахування амортизації протягом року
контролюють в ході проведення поточних перевірок. Для цього
рекомендується використовувати дані про нарахованих сум амортизаційних
відрахувань за розрахунками нарахування амортизаційних відрахувань по
основних фондах (форма 4.4 с.-г.) і відомостях нарахування амортизації
основних засобів за об'єктами основних засобів (форма №4.5, 4.6 с.-г.),
відомість нарахування амортизації основних засобів і інших необоротних
активів (форма №4.7 с.-г.). Слід звертати увагу на складання розрахунків
вказаних відрахувань виходячи з фактичної наявності основних засобів на
початок кожного місяця. Крім того, необхідно перевірити правильність
визначення і відображення в обліку амортизаційних відрахувань,
призначених на повне відновлення і капітальний ремонт основних засобів,
виходячи з норм амортизації, діючих.
Окремо слід перевірити правильність визначення і відображення в
обліку зносу основних засобів.
Нарахування амортизації здійснюється щомісячно на всі об'єкти
основних засобів (окрім землі) впродовж терміну корисного використання.
Згідно П(С)БО №7 «Основні засоби» метод амортизації повинен
враховувати форму, в якій підприємство отримує економічну вигоду від
активу. Тому вибір методів амортизації основних засобів підприємство
здійснює самостійно, використовуючи відповідний метод нарахування
амортизації для кожного об'єкту основних засобів,
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За наявності в господарстві експлуатованих, але не оформлених актами
введення в дію об'єктів необхідно перевірити, нараховування по них
амортизації.
По рухомому складу автомобільного транспорту з'ясовують
правильність нарахування амортизаційних відрахувань на капітальний
ремонт виходячи з фактичного пробігу автомашин за кожен місяць періоду,
перевірки.
Виявлені суми не донарахування амортизаційних відрахувань за
окремі місяці періоду перевірки слід виписати в окрему відомість, на підставі
якої проводять потім коректування амортизаційних відрахувань.
З метою підтримки основних засобів в робочому стані на
підприємствах здійснюють ремонтні роботи основних засобів згідно
затвердженими планами і графіками.
Облік ремонту і модернізації основних засобів потрібно організувати
так, щоб він забезпечив виявлення всіх витрат і правильне включення їх в
собівартість виконаних робіт.
При здійсненні ремонту основних засобів господарським способом акт
приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих
об'єктів (ОЗ-2) складається в одному екземплярі і звіряється з журналомордером №4 А с.-г., відомістю №4.1 с.-г., інвентарними картками.
Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію здійснює стороння
організація, то акт складається в двох екземплярах (для двох підприємств).
Для здійснення контролю і ревізії вказаних операцій важливе значення
має організація дієвого попереднього і поточного контролю.
Попередній контроль проводять при складанні кошторисів з ремонту
основних засобів, який направлений на виявлення дотримання встановленого
порядку розрахунку видів і якості ремонтів і потреби в коштах для їх
здійснення. Вказану перевірку проводять шляхом звірки нормативних,
планових і фактичних даних. Для цього використовують фінансові плани,
річні звіти і облікові регістри господарства. Перевірці підлягають
обґрунтованість і своєчасність здійснення ремонтів, правильність віднесення
ремонтних робіт до відповідних видів ремонтів, наявність і дотримання
кошторисів, обґрунтованість списання матеріальних і грошових ресурсів на
витрати по вказаних роботах.
Правильність визначення сум витрат на проведений ремонт ревізор
перевіряє на основі підлягають наступних документів:
- зарплата працівників, зайнятих на ремонті основних засобів,
звіряється з нарядом на відрядну роботу (форма №70 або №70а), табелем
обліку робочого часу (форма №64);
- витрати матеріальних цінностей перевіряються з накладними
внутрішньогосподарчого призначення (форма №87), лімітно-забірними
картками (форма №117); витрати матеріальних цінностей перевіряються в
звіті про рух матеріальних цінностей (форма №121);
- вартість послуг з сторони на виконані роботи звіряється з журналомордером №3 В с.-г.;
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- страхові платежі звіряються із страховими організаціями. Крім того
перевірки підлягають:
- виробничий звіт по допоміжних виробництвах (форма №5.5 с.-г.);
- відомість дефектів на ремонт машин (форма №130)
- кошториси на ремонт основних засобів.
При поточному контролі рекомендується безпосередній огляд
відремонтованих об'єктів в натурі; контрольна дефекація агрегатів, вузлів,
деталей, конструктивних елементів; технічна експертиза кошторисів;
контрольний обмір виконаних ремонтних робіт. Це дозволить своєчасно
розкрити недоліки і порушення в організації і проведенні вказаних робіт і
прийняти необхідні заходи по їх ліквідації безпосередньо в ході здійснення
ремонтів.
При подальшому контролі робіт використовують переважно прийоми
документального
контролю,
за
допомогою
яких
встановлюють
обґрунтованість планування ремонтів окремих видів основних засобів,
правильність визначення потреби в грошових коштах на їх проведення,
фактичне виконання ремонтних робіт як в натуральному, так і у вартісному
виразі (за кількістю і вартістю відповідних ремонтів окремих об'єктів).
Особливо слід перевірити правильність складання кошторисів і їх виконання
в ході здійснення ремонтних робіт, оскільки у ряді господарств все ще
зустрічаються випадки безконтрольності у витрачанні коштів на вказані цілі,
внаслідок чого допускаються порушення і зловживання. При вивченні витрат
на ремонти необхідно перевірити, чи правильно вони віднесені на ці роботи,
чи немає вольної трансформації одного виду ремонту в інші, чи правильно
вони відображені на рахунках бухгалтерського обліку.
Джерелами контрольних даних при цьому є записи на рахунках 23
«Виробництво», субрахунок «Допоміжне виробництво», аналітичний
рахунок
«Ремонтне
виробництво»,
субрахунки
«Рослинництво»,
«Тваринництво», «Промислове виробництво» і інших рахунків за належністю
(у частині поточного ремонту будівель, споруд і передавальних пристроїв).
При подальшому контролі і особливо в ході документальної ревізії
рекомендується використовувати контрольні обміри і інші прийоми
фактичного контролю (опитування посадових осіб, експертизу кошторисів),
які доповнюють документальну перевірку і допомагають повніше розкрити
наявні недоліки і порушення у використанні коштів на проведення поточних
і капітальних ремонтів основних засобів.
Бухгалтерський облік витрат на ремонт основних засобів не співпадає з
податковим обліком. Тому
ревізору необхідно враховувати вимоги
податкового обліку і переконатися, що підприємство-клієнт при визначені
валових доходів і витрат з метою оподаткування дотримувалось вимог
Податкового кодексу розділ ІІІ «Податок на прибуток підприємств»з 1 січня
2011 року. Відповідно до пункту 146.11. збільшення балансової вартості
основних засобів передбачено в разі їх поліпшення (поточний і капітальний
ремонт, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння) якщо витрати
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на ці заходи перевищують 10% сукупній балансовій вартості груп основних
фондів на початок звітного періоду (додатки 12-15).
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання і джерела ревізії основних засобів.
2. Методика інвентаризації основних засобів.
3. Який існує порядок нарахування амортизаційних відрахувань на
основні засоби?
4. Який існує порядок закріплення основних засобів за матеріально
відповідальними особами?
5. Прийоми і засоби перевірки правильності оприбуткування основних
засобів.
6. Якими документами оформлюється списання (вибуття) основних
засобів?
7. Перерахуйте
способи
документальної
ревізії
операцій
нематеріальних активів.
8. Методи перевірки стану збереження основних засобів.
9. У яких звітних документах підприємства відображається інформація
про основні засоби.
10. Що є об’єктом контролю та ревізії основних засобів.
11. Типові порушення П(с)БО 7 «Основні засоби».
Тести
1) Термін корисного використання основних засобів складає:
1. До 6 місяців;
2. До 1 року;
3. Більш 2-х років;
4. Більш 1 року.
2) Основні засоби підприємства для передачі їх в оперативний і фінансовий
лізинг повинні відноситися до :
1. Операційних основних засобів;
2. Основних засобів, що очикують розподілу;
3. Не операційних основних засобів;
4. Немає правильної відповіді.
3) Перевірку основних засобів підприємства може проводити:
1. Вищестояща організація;
2. КРУ;
3. Юридична фірма;
4. Місцеві органи самоврядування.
4) При перевірці основних засобів застосовується:
1. Опитування службовців підприємства;
2. Інвентаризація основних засобів;
3. Огляд основних засобів за допомогою третіх осіб;
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4. Всі відповіді вірні.
6) При перевірці аналітичного обліку основних засобів перевіряють:
1. Картки складського обліку;
2. Інвентарні картки;
3. Інвентаризаційні описи;
4. Всі відповіді вірні.
7) Основні засоби підприємства повинні обліковуватися на балансовому
рахунку 10 :
1. Так;
2. Ні;
3. На рахунку 11;
4. Відповіді 1 і 3 вірні.
8) Амортизація основних засобів повинна бути нарахована :
1. У момент постановки їх на облік;
2. Раз на 6 місяців;
3. Щомісячно;
4. Всі відповіді вірні.
9) Амортизація основних засобів повинна обліковуватися на рахунку 10:
1. Так;
2. Немає.
10) Основними порушеннями, виявленими в результаті перевірки основних
засобів є:
1. Відсутність розпорядчих документів на облік основних засобів;
2. Відсутність підтверджуючих документів на надходження і
вибуття основних засобів;
3. Щомісячне списання зносу засобів;
4. Немає правильної відповіді.
Задача
При перевірці фактичної наявності основних засобів на
підприємстві державної форми власності ревізором виявлено відсутність
холодильника "Донбас", який знаходиться у підзвіті завідуючого складом.
Завскладом пояснив, що за розпорядженням керівника підприємства
холодильник відправлено на ремонт 3 місяці тому. Документи на здачу
холодильника в ремонт відсутні. Первісна вартість холодильника - 1220 грн.
Сума зносу на момент ремонту - 280 грн.
Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає.
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Тема 12. Контроль і ревізія капітальних інвестицій
12.1. Завдання і джерела контролю капітальних інвестицій
Капітальні інвестиції – це сукупність витрат на створення нових,
реконструкцію і розширення основних засобів, що діють.
За структурою капітальні вкладення в сільському господарстві
підрозділяються на наступні групи:
- витрати на будівельні і монтажні роботи;
- витрати на придбання устаткування, сільськогосподарської техніки,
господарського інвентарю і інструменту;
- витрати на закладку і вирощування багаторічних насаджень (садів,
виноградників і так далі);
- витрати на формування основного стада продуктивної і робочої
худоби.
Залежно від ступеня завершеності будівництва капітальні вкладення
підрозділяються на дві групи:
1). капітальні вкладення в завершене будівництво;
2). капітальні вкладення в незавершене будівництво.
До початку ревізії необхідно встановити, які об'єкти включені в план
капітальних вкладень, вивчити їх структуру, спосіб виконання робіт і
залежно від цього вибрати методику проведення ревізії. Документальна
ревізія капітальних вкладень повинна сприяти найбільш ефективному їх
використанню, своєчасному введенню в дію об'єктів, що будуються,
підвищенню якості і зниженню вартості будівельних робіт.
Основними завданнями ревізії капітальних вкладень є:
- перевірка виконання плану капітальних вкладень і введення в дію
об'єктів основних засобів, довгострокових біологічних активів;
- перевірка забезпеченості будівництва проектно-кошторисною
документацією і фінансуванням;
- контроль за цільовим використанням коштів, виділених на капітальні
вкладення;
- перевірка якості виконаних робіт і їх відповідності технічним
проектам і кошторисам, а також своєчасності і повноти відображення
капітальних вкладень в документах, регістрах обліку та звітності.
Джерелами даних для ревізії капітальних вкладень є планова і технічна
документація; договори з постачальниками і підрядниками, журнал обліку
вантажів, що поступили. №М-1; проектно-кошторисна документація;
первинна документація по оформленню капітальних вкладень (накладні, акти
на списання, лімітно-забірні картки, наряди, облікові листи, подорожні листи
і ін.) і регістри бухгалтерського обліку; бухгалтерська і статистична звітність
по капітальним вкладенням.
Синтетична інформація: Головна книга і журнал-ордер № 4 А с.-г.
Аналітична інформація: виробничий звіт ф.№ 5.6 с.-г.
154

12.2. Контроль і ревізія витрат по капітальному будівництву
Капітальне виробництво може виконуватися двома способами:
- господарським;
- підрядним.
Ревізія капітального будівництва, що виконується господарським
способом, має деякі особливості, що полягають в тому, що перевіряються всі
сторони будівельного виробництва:
- виконання планового завдання по зниженню собівартості будівельномонтажних робіт;
- використання будівельних матеріалів, деталей і конструкцій;
- організація праці і використання фонду заробітної плати
будівельників;
- експлуатація будівельних машин і механізмів;
- оцінка об'єктів основних засобів, введених в експлуатацію;
- постановка обліку і звітності по капітальному будівництву.
Основною статтею витрат в собівартості будівельно-монтажних робіт є
будівельні матеріали. Зростання витрат за даною статтею може бути
обумовлений перевитратою будівельних матеріалів і підвищенням їх
собівартості. У процесі ревізії треба перевірити порядок відпуску
будівельних матеріалів на підприємстві, на будівництві, зокрема, з'ясувати,
чи дотримується ліміт відпуску, чи не видаються матеріали складського
зберігання без урахування, ваги і обміру, в якій формі здійснюється контроль
з боку керівництва господарства за витрачанням матеріалів на виконання
будівельно-монтажних робіт. Перевіряючи правильність списання матеріалів
на
будівництво
за
даними
первинних
документів
(накладна
внутрішньогосподарчого призначення (форма №87), лімітно-забірними
картками (форма №117), зведеними даними витрат матеріальних цінностей,
що ведеться в звіті про рух матеріальних цінностей (форма №121) і записам в
аналітичному обліку по рахунку 15 «Капітальні інвестиції», встановлюють,
чи списувалися такі матеріали, як пісок, камінь, цегла, гравій і ін., за
фактичними витратами або нормами; чи не було випадків перекриття
перевитрат за окремими видами матеріалів економією, досягнутою на
будівництві інших об'єктів; чи не списувалася перевитрати матеріалів на
будівництво за даними не затверджених звітів. Також перевіряється
правильність і своєчасність складання документації; титульний список
будівельно-монтажних робіт. Перевіряється виробничий звіт ф.№ 5.6 с.-г.
Звіряються типові форми і фактично включені в кошторис. Перевіряють
правильність розрахунків з проектно-кошторисними установами.
Перевитрату матеріалів встановлюють шляхом співставлення
фактичної їх витрати за даними первинних документів: актів; звітів;
накладних; лімітно-забірних карток з кількістю матеріалів, визначеною по
кошторисних нормах на фактично виконаний об'єм робіт. Зайве списання
будівельних матеріалів може бути встановлене також контрольними
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обмірами на об'єкті, перевіркою транспортних документів на доставку
будівельних матеріалів до об'єкту. Необхідно також перевірити, чи не було
випадків списання на витрати будівництва псування і недостач матеріалів ізза неналежного їх зберігання.
У всіх випадках перевитрати матеріалів слід перевірити, чи отримано
пояснення у виконробів, майстрів або бригадирів про причини перевитрат
матеріалів і яким чином були списані перевитрати (за рахунок будівництва
або матеріально-відповідальної особи). Виявивши випадки необґрунтованого
списання матеріалів на витрати по будівництву, необхідно встановити їх
кількість і вартість, а також під звітом якої матеріально відповідальної особи
вони знаходилися і хто прийняв рішення про списання.
Необхідно перевірити правильність списання вартості будівельних
матеріалів на незавершене будівництво. Встановивши факти спотворення
вартості матеріалів, віднесених на незавершене будівництво, ревізор повинен
з'ясувати, чим вони були викликані, хто дав вказівку здійснити подібні дії, і
визначити розмір допущених в обліку і звітності спотворень.
До витрат на будівництво, що проводиться господарським способом,
відносять витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів; витрати на
оплату праці працівників, зайнятих управлінням і обслуговуванням машин і
механізмів; амортизаційні відрахування і витрати на ремонт. За даними
первинних документів необхідно перевірити повноту і правильність обліку
вказаних витрат, а також встановити випадки і причини перевитрат коштів за
окремими видами витрат.
Одним із завдань ревізії є перевірка виконання кошторису накладних
витрат по будівництву і їх розподілу між окремими об'єктами будівництва.
Від цього в значній мірі залежить правильність визначення собівартості
закінчених об'єктів будівництва. Якщо будівництво ведеться підрядним
способом, необхідно встановити правильність розрахунків з підрядними
організаціями, чи не завищували об'єми виконаних робіт, кошторисні
розцінки; провести контрольні обміри робіт на об'єкті.
В ході ревізії слід перевірити договори, стан розрахунків, правильність
відкриття аналітичних рахунків з обліку об'єктів будівництва, співставити
виробничий звіт ф.№5.6 с.-г. з титульним списком.
12.3. Контроль і ревізія інвестицій основних засобів
Перевірку формування капітальних інвестицій проводять в певній
послідовності. Перш за все необхідно встановити виконання плану по об'єму
і структурі капітальних інвестицій. Потім перевіряється, як виконується план
за об'єктами виробничого і невиробничого призначення, і встановлюється
виконання плану капітальних інвестицій з напрямку робіт (нове будівництво,
реконструкція, розширення). Необхідно проаналізувати, як виконано план
капітальних інвестицій за окремими об'єктами. Така всебічна перевірка
дозволяє виявити недоліки в організації робіт по виконання плану
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капітальних інвестицій і випадки нераціонального використання коштів, а
також визначити резерви ефективнішого використання асигнувань на
капітальні інвестиції.
Далі перевіряються, чи забезпечені капіталовкладення фінансуванням і
чи є на об'єкти будівництва відповідна проектно-кошторисна документація,
затверджена у встановленому порядку; чи не зводяться об'єкти, для інших
організацій; і осіб чи не ведеться будівництво непланових об'єктів з не
цільовим використанням джерел. У разі виявлення таких фактів визначається
розмір коштів, витрачених для цього.
Причинами невчасного введення в експлуатацію виробничих
потужностей і об'єктів основних засобів можуть бути: невчасне отримання
господарством проектно-кошторисної документації; перебої в постачанні
будівництва матеріалами, конструкціями і деталями; невчасне або
некомплектне постачання необхідного устаткування; незабезпеченість
будівництва робочою силою або неправильний розподіл працівників по
об'єктах будівництва в збиток пусковим об'єктам; низька продуктивність
праці будівельників.
Необхідно перевірити правильність включення в звітність введених в
дію потужностей і об'єктів основних засобів. У звітність можуть включатися
введені в експлуатацію об'єкти лише після затвердження актів приймання.
Перевіряється також собівартість і кошторисна вартість незавершеного
капітального будівництва і інших незавершених капітальних робіт.
Одним із завдань ревізії є контроль господарських операцій, пов'язаних
з придбанням машин, устаткування, інструменту і інвентарю. Перш за все
слід перевірити склад придбаних машин і встановити, чи відповідає він
потребам господарства. Повнота і своєчасність оприбутковування
закуплених об'єктів основних засобів перевіряється шляхом звірки даних у
виробничому звіті ф. № 5.6 с.-г. з даними в журналі-ордері №3.в с.-г. і №1 с.г. Необхідно також встановити чи дотримується порядок обліку витрат,
пов'язаних з придбанням основних засобів (картки інвентарного обліку
форми ОЗ-6 і ОЗ-8). Для цього ретельно перевіряються операції по обліку
витрат по доставці машин і устаткування в господарство, їх збиранні;
контролюється чи всі витрати, пов'язані з придбанням основних засобів,
враховані при їх комплектації; чи немає випадків, коли основні засоби
оприбутковувалися по вартості, що менше за їх дійсну вартість шляхом
віднесення витрат на витрати виробництва.
По придбаних основних засобах необхідно перевірити своєчасність і
повноту їх оприбутковування (за картками інвентарного обліку ОЗ-6 і ОЗ-8),
є також в актах ОЗ - 1.
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12.4. Контроль і ревізія формування довгострокових біологічних
активів
тваринництва і рослинництва
Особливим видом капітальних інвестицій в сільському господарстві є
формування основного стада. В ході ревізії необхідно перевірити виконання
плану формування основного стада як за рахунок власного ремонтного
молодняку, так і за рахунок покупки племінних і покращених порід тварин.
Такий аналіз слід проводити по кожному виду тварин у вартісному і
натуральному виразі з метою виявлення причин недовиконання або
перевиконання плану. Важливо встановити доцільність покупки тварин в
основне стадо.
При проведенні ревізії необхідно переконатися в реальності оцінки
поголів'я тварин, проконтролювати своєчасність переведення худоби в
основне стадо, при цьому слід провести звірку даних первинних документів і
регістрів зоотехнічного обліку. Документація: акти на переведення тварин з
однієї групи в іншу; відомість зважування; журнал обліку вирощування
молодняку; журнал-ордер №8 с.-г. звіряється з виробничим звітом ф. №5.6 с.г. і ж.-о.1 с.-г.
У сільськогосподарських підприємствах окрему групу капітальних
інвестицій утворюють витрати по закладці і вирощуванню багаторічних
насаджень.
Оскільки технологія і характер виробничих процесів при закладці і
вирощуванні багаторічних насаджень мало чим відрізняється від загальної
технології галузі рослинництва, витрати тут обліковуються по тих же
статтях, що і по виробництвах рослинництва.
Важливо контролювати не тільки розмір витрат, але і повноту
оприбутковування продукції, отриманої від молодих неплодоносних
насаджень.
Це
важливо
не
тільки
для
збереження
цінної
сільськогосподарської продукції, але і у зв'язку з тим, що її вартість знижує
витрати на капітальні інвестиції.
Виробничий звіт ф.№ 5.6 с.-г. звіряють з титульним списком, що
рекомендується з ведення журнально-ордерної форми обліку в сільському
господарстві.
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання і джерела капітальних інвестиції.
2. Ревізія витрат по капітальному будівництву.
3. Суть ревізії основних засобів.
4. Ревізія формування довгострокових біологічних активів.
5. Ревізія довгострокових біологічних активів.
6. Назвіть структуру капітальних інвестувань в сільському
господарстві.
7. Документальна ревізія капітальних інвестицій.
8. Методи і прийоми фактів зловживань.
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9. Типові порушення П(с)БО 16 «Витрати» щодо формування
капітальних інвестицій.
10. Відповідність облікових і звітних даних по видам інвестування.
Тести
бухгалтерського

1)Як відобразити на рахунках
обліку введення в
експлуатацію легкового автомобіля:
1. Дт105 Кт152
2. Дт152 Кт377
3. Дт 152 Ктб31
4. Дт631 Кт105
2) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку зменшення балансової
вартості фінансових інвестицій на дату балансу до справедливої вартості?
1. Дт975 Кт14;
2. Дт 373 Кт 14;
3. Дт90 Кт 14;
4. Дт79 Кт 14.
3) При господарському способі будівництва с.-г підприємства виконують
будівельно-монтажні роботи:
1. Своїми силами;
2. За допомогою населення;
3. За допомогою держави;
4. За допомогою вкладень приватних осіб.
4) У якому документі ведеться аналітичний облік капітальних інвестицій?
1. Журнал-ордер 4 В с.-г.
2. Журнал-ордер 4А с-г;
3. Виробничий звіт 10.3б с-г;
4. Журнал-ордер 4 Б с -г
5) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку переклад тварин на
основне стадо?
1. Дт 15 Кт21.
2. Дт21 Кт23;
3. Дт10 Кт12;
4. Дт21 Кт20.
6) Джерела ревізії капітальних інвестицій відображаються
1. Баланс ф. 1
2. Головна книга
3. Журнал ордер 4 Б с.-г.
4. Всі відповіді вірні
7) Капітальне будівництво здійснюється:
1. За рахунок підприємства
2. Фінансування державного бюджету
3. За рахунок кредиторів
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8)Витрати по ремонту біологічних насаджень відносять балансову
вартість ДБА:
1. Так
2. Ні
9)Інвентаризація капітальних вкладень підприємством проводиться:
1. Так
2. Ні
Задача
При ревізії операцій з основними засобами ревізору було пред'явлено
акт на приймання робіт по закінченому капітальному ремонту, в якому
зазначено: витрати матеріалів на капітальний ремонт – 15000 грн.; заробітна
плата працівників, зайнятих ремонтом – 2800 грн.; внески до фонду
соціального страхування – 112 грн. Разом – 2912 грн.
Бухгалтером складено таку кореспонденцію рахунків:
Д-т 15 К-т 20 – 15000 грн. Д-т 23 К-т 66 – 2800 грн. Д-т 23 К-т 63 – 112
грн.
Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає.
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Тема 13. Контроль і ревізія збереження та використання виробничих
запасів
Завдання і джерела
виробничих запасів

контролю

збереження

та

використання

Для здійснення безперервної діяльності сільськогосподарські
підприємства створюють і закуповують товарно-матеріальних цінності, які є
складовою частиною їх виробничих активів. Із зростанням виробництва
найбільш важливими є питання раціонального використання виробничих
запасів і забезпечення їх якісного зберігання.
Основними завданнями контролю і ревізії товарно-матеріальних
цінностей на підприємствах є:
 встановлення законності, правильності і доцільності їх придбання,
оприбутковування, зберігання і витрачання в процесі виробничої діяльності;
 виявлення фактів їх нераціонального використання, розтрат,
недостач і розкрадань;
 виявлення зайвих і невикористовуваних на даному підприємстві
вказаних виробничих запасів (неліквідів);
 визначення втрат, обумовлених природними чинниками;
 встановлення причин і посадових осіб, винних в допущених
недостачах і недоцільному використанні товарно-матеріальних цінностей.
Джерелами інформації для контролю збереження та використання
виробничих запасів є: наказ про облікову політику підприємства, первинні
документи з обліку запасів, облікові регістри, що використовуються для
відображення господарських операцій з обліку запасів, акти і довідки
попередніх перевірок, аудиторські висновки та інша документація, що
узагальнює результати контролю, звітність підприємства.
Для успішного вирішення вказаних завдань рекомендується контроль і
ревізію товарно-матеріальних цінностей на підприємствах здійснювати в
певній послідовності. В умовах повної документальної ревізії доцільно
спочатку перевірити організацію складського господарства, стан зберігання і
використання товарно-матеріальних цінностей, потім виявити повноту,
своєчасність і правильність оприбутковування всіх матеріально-технічних
ресурсів, що надходять в господарство, і готової продукції по окремих
каналах надходження і галузях виробництва. Після цього встановлюють
повноту, своєчасність і правильність списання товарно-матеріальних
цінностей по окремих напрямках їх вибуття. Закінчується ревізія виявленням
дотримання встановленого порядку нормування товарно-матеріальних
цінностей, відповідності їх фактичних залишків нормативному, наявність
зайвих
товарно-матеріальних
цінностей
і
відповідності
даних
бухгалтерського обліку даним бухгалтерської, статистичної і фінансової
звітності про їх наявність і рух.
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13.2. Контроль і ревізія складського обліку і звітності матеріально
відповідальної особи
Важлива роль в боротьбі за збереженням матеріальних цінностей на
складах належить матеріальному обліку і правильній організації зберігання
цінностей. У зв'язку з цим необхідно перевірити, чи повністю дотримується
порядок оформлення надходження матеріалів на склад і видачі їх зі складу,
порядок обліку і інвентаризації матеріальних цінностей, організацію
зберігання цінностей.
Відповідальною за зберігання виробничих запасів є матеріально
відповідальна особа, з якою укладається договір про повну матеріальну
відповідальність ф. №191, де визначається юридична відповідальність
матеріально відповідальної особи. У ході ревізії ревізор повинен приділяти
увагу, як фактичному, так і документальному контролю.
Внутрішнє переміщення виробничих запасів з складу на склад
оформляється спеціальними накладними - вимогами типова форма М-11.
В міру надходження прибуткових документів складається реєстр
прийому-здачі документів типова форма М-13, які передається в одному
екземплярі в бухгалтерію разом з первинними документами.
На складі завідувач кожному виду виробничих запасів присвоює
номенклатурний номер, який повторюється у всіх первинних документах, що
відображають їх рух.
Складський облік ведуть в регістрах складського обліку книгах
(картках) складського обліку ф. № 40 (М-17) і Звіті про рух матеріальних
цінностей ф. №121, де відображаються дані по кожному первинному
документу: товарно-транспортних накладних ф. 1 с.-г., Актах на
оприбуткування грубих і соковитих кормів ф. №92, Актах про прийом
матеріалів ф. М-7, Актах на списання насіння і садивного матеріалу ф. №119,
Актах про на списання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив,
отрутохімікатів і гербіцидів ф. №118. Первинні документи здаються в
бухгалтерію для подальшого обліку і зберігання, а інформація про них
залишається на складах і в інших місцях зберігання тільки в регістрах
оперативного складського обліку.
Після кожної реєстрації даних того або іншого первинного документа
підраховується залишок.
Порівняння даних складського і бухгалтерського аналітичного обліку
здійснюється шляхом періодичної оцінки за цінами кількісних залишків, за
даними складського обліку на певну дату в співставленні отриманої загальної
суми з сумою залишків за даними з вартістю аналітичного обліку, що
ведеться в бухгалтерії.
Перевірка прибуткових і видаткових документів. Всі документи, на
складі можна розділити на дві групи: прибуткові і видаткові. Виділяють
також договори постачання, за якими можуть пред'являтися претензії з
постачання як до постачальників, так і до транспортних організацій.
Наприклад, залізниця не відповідає за втрату, зменшення ваги, псування або
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пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо втрата, зменшення
ваги, псування або пошкодження його відбулися:
а) з причин, пов'язаних з навантаженням або розвантаженням, якщо
навантаження або розвантаження проводилося засобами вантажовідправника
або вантажоодержувача;
б) внаслідок перевезення на відкритому рухомому складі вантажу, що
допускається правилами до такого перевезення, якщо недостача або
пошкодження відбулися через природні причини, пов'язані з цим способом
перевезення, або якщо вантаж прибув в справному рухомому складі без
перевантаження в дорозі із справним захисним маркуванням, або за наявності
інших ознак, що свідчать про збереження вантажу;
в) внаслідок того, що провідник вантажовідправника або
вантажоодержувача, що супроводжував вантаж, не прийняв необхідних
заходів для збереження вантажу;
г) через застосування тари, не відповідної властивостям вантажу або
встановленим стандартам, за відсутності слідів пошкодження тари в дорозі;
д) у результаті природної втрати ваги вантажу при перевезенні в межах
встановлених норм.
Якщо втрата, зменшення ваги, псування або пошкодження вантажу
відбулися через одну або декілька з вказаних вище причин, то
передбачається, що вони відбулися з цих причин, поки пред'явник претензії
або позову не доведе іншого. Це припущення не відноситься до випадків,
передбачених в пункті «б», якщо відбулася втрата цілих місць.
Вантажоодержувач, що не склав у вказаних випадках Комерційного
акту ф. ГУ-22, не має права вимагати відшкодування збитків ні з
транспортників, ні з постачальників. Залізниця звільняється від
відповідальності за втрату, псування або пошкодження вантажу і у тому
випадку, коли вона доведе, що втрата, псування або пошкодження вантажу
відбулися з вини вантажовідправника або вантажоодержувача, внаслідок
здачі вантажу до перевезення без вказівки в накладній його особливих
властивостей, що вимагають особливих умов або заходів обережності для
збереження вантажу при перевезенні або зберіганні.
Вантажоодержувач, що не склав у вказаних випадках Комерційного
акту ф. ГУ-22, не зможе довести, що недостача, псування або пошкодження
вантажу відбулися з вини залізниці або вантажовідправника. Тому
вантажоодержувач повинен вимагати складання Комерційного акту ф. ГУ-22
у всіх випадках отримання вантажу на залізничному або водному транспорті
із слідами розкрадань, в несправній тарі, у вагоні без пломб або з
несправними пломбами і тому подібне незалежно від того, ким було
проведено його навантаження.
Вантажоодержувач не зможе виявити вказані порушення в процесі
постачання і доставки матеріалів, якщо приймання вантажів від
транспортних організацій організовано незадовільно. Сигналом поганої
організації приймання вантажів від транспортних організацій є перш за все
недостачі, псування або пошкодження вантажів, виявлені не при прийманні
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на станції (пристані) призначення, а на складах підприємства, коли вже пізно
вимагати складання акту. У подібних випадках працівники підприємства
намагаються приховати факти поганої організації приймання вантажів від
транспортних організацій.
Складаються Комерційні акти ф. ГУ-22 про приймання матеріалів, що
поступили з кількісними і якісними розбіжностями проти даних супровідних
документів постачальників. Подібні факти можуть бути виявлені шляхом
ретельної перевірки актів про приймання матеріалів.
Комерційний акт ф. ГУ-22 про приймання матеріалів належить до
документів, що фіксують порушення в процесі постачання і доставки
матеріальних цінностей. У ньому відображаються кількісні і якісні
розбіжності з даними супровідних документів постачальника, виявлені як
при прийманні на станції (пристані) призначення, так і на складі
підприємства. Тому Комерційний акт ф. ГУ-22 про приймання матеріалів,
складений на станції (пристані) призначення, є обов'язковим документом.
Комерційний акт ф. ГУ-22 складається в двох примірниках
приймальною комісією за участю завідувача складом і представникам
постачальника, якщо останній не з'явився або виклик його не обов'язковий —
представника незацікавленої організації. Один примірник Комерційного акту
ф. ГУ-22 передається в бухгалтерію підприємства для обліку руху
матеріальних цінностей, а інший — відділу постачання для відсилки
претензійного листа постачальникові.
Після того, як матеріальні цінності були отримані на склад, необхідно
забезпечити їх відповідне зберігання.
Для збереження матеріальних запасів на складі повинні бути місця для
їх зберігання з набором відповідних вимірювальних, облікових,
протипожежних і охоронних засобів.
На сільськогосподарських підприємствах є ряд особливостей, так перед
початком весняної сівби слід перевірити наявність і стан зберігання насіння і
посадкового матеріалу, стан складських приміщень, наявність тари і
пакувального матеріалу, мінеральних добрив і отрутохімікатів, готовність
транспортних засобів тощо. Перед початком збору сільськогосподарських
культур необхідно перевірити готовність до приймання і зберігання
продукції зерно-, овоче- і картопле- сховищ, навісів, зерносушилок і інших
постійних і тимчасових місць зберігання рослинницької продукції, наявність
у необхідній кількості і справному стані різних типів, перевірених і
клеймлених в установленому порядку, вимірювальних приладів і мірної тари,
мішків, корзин, ящиків, бочок, шпагату і іншої тари, пакувального матеріалу,
а також спеціально обладнаних до перевезення відповідної продукції
гужових і автотранспортних засобів. Перед початком зимівлі худоби
перевіряють стан зберігання грубих і соковитих кормів, наявність і
готовність складських приміщень для зберігання концентрованих кормів, а
також стан тваринницьких приміщень.
Основними прийомами контролю є огляд складського приміщення,
ознайомлення з документами, їх перевірка, контрольна інвентаризація
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товарно-матеріальних цінностей, зустрічна звірка документів і записів,
опитування посадових осіб і їх письмові пояснення. При необхідності
контрольного визначення якості окремих видів цінностей проводять
лабораторний аналіз або експертизу.
Ревізори встановлюють технічний стан тих або інших приміщень
(наявність справного даху, стін, підлоги, засклених і захищених віконних
отворів, зовнішніх і внутрішніх замків на дверях і коморах, обладнання
стелажами, полицями, засіками), вагового господарства, розрахункових
таблиць, мірної тари і інших вимірювальних приладів, а також під'їзних
шляхів і складських майданчиків.
Стан складування і зберігання товарно-матеріальних цінностей
перевіряють шляхом їх фактичного огляду, в процесі якого встановлюють
дотримання діючих вказівок, і рекомендацій про порядок закладки на
зберігання окремих видів цих цінностей, підтримку певного режиму
вологості, температури, освітленості тощо.
Ретельній перевірці підлягає стан роботи з приймання і відпуску
товарно-матеріальних цінностей на складах, в коморах і інших місцях їх
зберігання. Для цього рекомендується в процесі ревізії провести фактичний
контроль приймання і відпуску окремих видів продуктів і матеріалів.
Зокрема, присутній при прийманні тих або інших матеріально-технічних
ресурсів, ревізор може визначити, як дотримується встановлений чинними
нормативними актами порядок приймання продукції виробничо-технічного
призначення по кількості і якості, чи складаються приймальні акти і акти у
випадках порушення цілісності упаковки, пломбування вагонів, недостач
матеріальних цінностей в дорозі тощо, чи правильно складаються внутрішні
документи і записи в регістрах складського обліку на оприбутковування
товарно-матеріальних цінностей, що поступили, чи проводяться їх
маркування. При перевірці відпуску окремих видів продуктів і матеріалів
виявляють наявність підстави для проведення даної господарської операції,
правильність оформлення, затребуваної і фактично відпущеної кількості,
своєчасність відображення цієї операції в регістрах складського обліку. На
правильність ведення обліку в місцях зберігання товарно-матеріальних
цінностей треба звертати особливу увагу.
З цією метою необхідно ознайомитися з фактичним станом складського
обліку на окремих складах, в коморах і інших місцях зберігання цінностей.
Перевіряють наявність в достатній кількості книг або інвентарних картокок
складського обліку матеріалів ф. №40 або ф. №М-17, правильність їх
відкриття і ведення по цінностях, що зберігаються, своєчасність здійснення в
них облікових записів і складання щомісячних звітів про рух матеріальних
цінностей, правильність і своєчасність проведення їх інвентаризації, звірки її
результатів
і
прийняття,
відповідних
заходів
з
регулювання
інвентаризаційних різниць.
Слід ретельно перевірити проведене регулювання інвентаризаційних
різниць, маючи на увазі, що взаємний залік виявлених при інвентаризації
надлишків і недостач здійснюється лише у виняткових випадках, коли такі
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різниці виникли у однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи по
товарно-матеріальних цінностях одного і того ж найменування за один і той
же період перевірки. При цьому, якщо вартість бракованих цінностей
перевищує вартість цінностей, що опинилися в надлишку, різниця підлягає
віднесенню на винних осіб.
У решті всіх випадків надлишки цінностей повинні бути негайно
оприбутковані, а нестачі віднесені на винних осіб або на витрати
виробництва
в
установленому
порядку.
Зокрема,
перевіряючи
обґрунтованість списання виявлених при інвентаризації нестач товарноматеріальних цінностей ревізор встановлює, по-перше, правильність
визначення норм природних втрат, в межах яких можуть списуватися у
вказаному порядку недостачі цінностей.
Розглянемо наступний приклад:
1. інвентаризацію провели 21.05.2010 р.
2. у результаті інвентаризації виявлена нестача 50 кг гречки;
3. остання попередня інвентаризація була проведена 15.04.2009р.;
4. за даними книг (карток) складського обліку ф. №40(М-17)
визначимо залишки продукції на відповідні дати всередині терміну
зберігання:
– травень 2009 р. – 200 кг
– червень 2009 р. – 250 кг
– липень 2009 р. – 180 кг
– серпень 2009 р. –100 кг
– вересень 2009 р. – 400 кг
– жовтень 2009 р. – 250 кг
– листопад 2009 р. – 200 кг
– грудень 2009 р. – 150 кг
– січень 2010 р. – 100 кг
– лютий 2010 р. – 200 кг
– березень 2010 р. – 220 кг
– квітень 2010 р. – 100 кг
5. тепер визначимо норму природних втрат:

У=

0,5 залишку на початок + сума залишків продукції
на встановлені дати всередині терміну зберігання
+ 0,5 залишку на кінець
*

норму(%);

Термін зберігання * 100
По друге, чи визначається дійсне відсутність винних осіб нестач і
втрат, при яких ці втрати також списуються на витрати виробництва. У свою
чергу, необхідно перевірити правильність використання норм природних
втрат, розрахунку нестач в межах вказаних норм і дотримання порядку
списання нестач товарно-матеріальних цінностей, понад норми природних
втрат. Необхідно впевнитися в обґрунтованості використаних норм
природних втрат, які нерідко використовуються без наявності до того
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законних підстав (слід використовувати тільки такі норми природних втрат,
які призначені для сільськогосподарських підприємств; у решті всіх випадків
нестачі відповідних видів цінностей, допущених з вини матеріальних
відповідальних осіб, повністю відшкодовуються за їхній рахунок).
Разом з перевіркою дотримання порядку проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей, на кожному підприємстві необхідно
практикувати
контрольні
інвентаризації.
Підсумкові
результати
інвентаризації на підставі проміжного акту включають в загальний акт ревізії
або довідку перевірки.
13.3. Контроль і ревізія оприбуткування цінностей власного
виробництва і одержаних зі сторони
У процесі виробництва готової продукції на підприємствах разом з
товарними запасами формуються також у великих розмірах і виробничі
запаси у вигляді насіння, кормів, сировини для переробки. На підприємстві
першочергова увага повинна бути приділена своєчасності оприбутковування
продукції власного виробництва. Велике значення при цьому має правильна
організація поточного обліку і контролю. Разом з прийомами
документального контролю можуть бути широко використані і прийоми
фактичного контролю (контрольні інвентаризації, лабораторні аналізи тощо),
що значно підвищує дієвість поточного контролю за збереженням врожаю і
іншої готової продукції. Особливу увагу необхідно приділяти даному
питанню в період збиральної компанії, стрижки овець, переробки
сільськогосподарської сировини і в інші періоди масового надходження
продукції власного виробництва.
Вказані питання всесторонньо перевіряють при документальних
ревізіях, під час яких вивчають стан обліку і зберігання, дотримання порядку
оприбутковування всієї продукції власного виробництва, яка поступила за
період ревізії. При цьому ревізія надходження зерна, вовни, овочів,
винограду, плодів, картоплі і іншої продукції рослинництва проводиться
шляхом перевірки:
 Реєстру відправки зерна і іншої продукції з поля форми №77 з
даними Реєстру прийому зерна і іншої продукції форми № 78;
 Путівки на вивіз продукції з поля форми 77а з даними Реєстру
прийому зерна і іншої продукції форма 78;
 Щоденника надходження сільськогосподарської продукції форми
81 з даними книги (картки) складського обліку форми 40 ( М-17);
 даних в накладних ( внутрішньогосподарчого призначення) форма
№ 87 із записами в Звіті про рух матеріальних цінностей форма №121, із
записами в книги (картки) складського обліку ф. №40(М-17), а також з
даними у відомості руху зерна і іншої продукції ф. №80.
Під час перевірки встановлюють правильність складання вказаних
документів, їх достовірність, реальність вказаних в них операцій і
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об'єктивність даних в них. Для виявлення повноти і своєчасності
оприбутковування урожаю застосовують зустрічну звірку вказаних
документів з документами по нарахуванню заробітної плати (оплати праці)
на збиранні, а саме з обліковими листками праці і виконаних робіт ф. №66,
обліковими листками тракториста-машиніста ф. №67, подорожніми листами
тракториста ф. №68, подорожніми листами вантажного автомобіля ф. №4-С.
Ефективним прийомом контролю при вивченні цих питань може також
виявитися опитування відповідних працівників господарства, пов'язаних з
збиранням, перевезенням і оприбутковуванням продукції рослинництва.
Якщо ревізію проводять в період збиральної кампанії, слід застосовувати
контрольні інвентаризації продукції, що поступила від урожаю, результати
яких оформляють проміжними актами. Виявленню реальності показників
урожаю і урожайності сприяє також співставлення облікових і звітних даних
з даними технологічних карток.
Ревізія надходження продукції тваринництва обов'язково повинна
включати разом з прийомами документального контролю і контрольні
інвентаризації. Цьому сприяє порівняно рівномірний вихід цієї продукції
впродовж всього року. Рекомендується перевіряти за формою: Журнали
обліку надою молока ф. №112, дані яких повинні бути ідентичними з
даними Виробничого звіту ф 5.5 с.-г. і відомістю № 5.10 с.-г.; щоденники
надходження сільськогосподарської продукції ф. 81, дані яких знаходять
відображення у Звіті про рух матеріальних цінностей ф. №121 і книгах
(картках) складського обліку ф. №40 (М-17); Акти настригу і прийому шерсті
ф. №115 з даними Звіту про рух матеріальних цінностей ф. №121 і книгами
(картками) складського обліку ф. №40(М-17). Широко застосовують
зустрічну звірку даних про кількість отриманої продукції і дійних корів,
обстрижених овець, курей-несучок тощо за вказаними документами і
відомостями витрати кормів ф. №94, дані яких повинні підтверджуватися у
Звіті про рух матеріальних цінностей ф. №121 і в книгах (картках)
складського обліку
ф. №40(М-17); розрахунки нарахування заробітної
плати (оплати праці) працівникам тваринництва ф. №69, дані яких також
відображаються в розрахунково-платіжній відомості ф. №73 або книзі обліку
розрахунків з оплати праці ф. №44. Розбіжності вказаних даних повинні бути
ретельно вивчені і виявлені їх дійсні причини. Нерідко з метою штучного
збільшення кількості отриманої продукції умисне завищують її витрати за
окремими напрямками. Результати інвентаризації оформляють проміжним
актом.
Отримання виробничих запасів зі сторони безпосереднього у
постачальників або у транспортної організації здійснюється матеріально
відповідальною особою, на яку виписується довіреність типова форма М-2а,
яка у свою чергу звіряється з накладною ф. №87.
Довіреність на отримання виробничих запасів видається тільки особам,
що працюють на даному підприємстві. Довіреність підписується керівником
підприємства і головним бухгалтером або їх заступниками і уповноваженими
особами. Видається довіреність під розписку і фіксуються в спеціальному
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Журналі обліку видачі довіреностей типова форма ТМ-25, в якому
здійснюється контроль за цільовим використанням довіреностей. Термін дії
довіреності встановлюється залежно від можливостей отримання і вивозу
матеріальних цінностей, проте він не повинен перевищувати 10 днів.
Особи, яким видана довіреність, зобов'язані не пізніше як
на
наступний день після кожного випадку доставки на підприємство отриманих
за дорученнями цінностей надати працівнику, що виписує довіреність,
документ про передачу виробничих запасів і їх оприбутковування на склад
або матеріально відповідальній особі, такими документами можуть бути Звіт
про рух матеріальних цінностей ф. №121 або книги (картки) складського
обліку ф. №40 (М-17).
Служби, які здійснювали відпуск виробничих запасів, здають
довіреність разом з документами про відпуск запасів працівникам, на яких
покладені обов'язки по веденню бухгалтерського обліку.
Отримані виробничі запаси згідно виписаними супровідними
документами доставляються на склад підприємства або матеріально
відповідальній особі. В період приймання виробничих запасів їх ретельно
перевіряють на відповідність кількості, асортименту і якості даних, вказаних
в супровідних документах.
При виявленні невідповідності кількості або якості виробничих запасів,
що поступили, даним супровідних документів одержувач зобов'язаний
скласти акт про приймання виробничих запасів типова форма М-7.
Для перевірки виробничих запасів і складання акту організовується
комісія, в яку обов'язково включаються матеріально відповідальна особа і
представник постачальника. У випадку його відсутності акт складається за
участю представника незацікавленої організації.
При виявленні недостачі або псування виробничих запасів, що
поступили по залізниці, водним або повітряним транспортом, підприємство
вимагає від адміністрації дороги або порту складання комерційного акту ф.
ГУ-22 і отримує його завірену копію, яка є підставою для відшкодування
одержувачеві сплаченої вартості недоотриманих вантажів від транспортної
організації.
При виписці платіжних документів (видатковий касовий ордер ф. ВКО2, який звіряється з касовою книгою ф. КО-4; платіжне доручення) вказується
сума податку на додану вартість, яка не включається у вартість матеріалу, а
записується окремою сумою. Дана сума визначається як добуток фактичної
вартості матеріалів на відсоток ПДВ. На підставі даних документів
виписується податкова накладна.
Контроль за доставкою виробничих запасів, що здійснюється
самовивозом, проводиться на основі даних про реєстрацію виданої
довіреності. Використана довіреність, за якою отримані і доставлені вантажі,
погашається на підставі прибуткових документів складу, магазинів. Видана,
непогашена довіреність по якій минув термін дії повинна повертатися на
підприємство. Зникнення отриманих за дорученням, але не доставлених на
підприємство вантажів, тягне за собою розслідування в судово-слідчому
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порядку і пред'явлення позову про відшкодування збитку матеріально
відповідальній особі, що отримала довіреність і вантаж від постачальника.
На виробничі запаси, що оприбутковані згідно з первинними
документами, заповнюються прибуткові ордери (типова форма М-14).
Прибуткові ордер виписуються на кожен номенклатурний номер або на
партію виробничих запасів.
На виробничі запаси, що одержані через підзвітних осіб, складаються
прибуткові ордери ф. М-14, а на їх рахунках, прикладених у Звіті про
використання підзвітних сум, проставляється відмітка завідуючим складом з
посиланням на номер прибуткового ордера.
13.4. Контроль і ревізія вибуття виробничих запасів
При здійсненні контролю за рухом товарно-матеріальних цінностей
особливу увагу необхідно приділити їх вибуттю. Виявлення законності і
правильності оформлення використання товарно-матеріальних цінностей для
будь-якої мети досягається при вивченні кожної господарської операції. При
цьому рекомендується здійснювати перевірку по кожному виду і групі
товарно-матеріальних цінностей і по окремих напрямах вибуття.
На сільськогосподарських підприємствах рекомендується перш за все
звернути увагу на порядок реалізації продукції для цього необхідно
порівняти дані Звіту про продаж сільськогосподарській продукції ф. №125,
причому перший розділ співставляється з даними Журналу-ордера 10.1 с.г.,а другий розділ Звіту про продаж сільськогосподарській продукції ф. №125
з даними Журналу – ордеру № 7. При реалізації продукції необхідно
перевірити договори з покупцями тієї або іншої продукції, ревізор повинен
визначити правильність складання договору, чи вказані основні реквізити
підприємства, порівняти реалізаційні договірні ціни з цінами, вказаними в
рахунку - фактурі ф. №868, перевіряється також і кількість продукції, що
реалізується. Кількість вказана в рахунку-фактурі ф. №868, повинна
відповідати кількості, яка вказана в Звіті про рух матеріальних цінностей ф.
№121 . При проведенні ревізії ревізор повинен перевірити відповідність
записів у рахунку-фактурі ф. №868 і у відомості аналітичного обліку по
рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» форми 11.8 с.-г., у
свою чергу дана відомість аналітичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з
покупцями і замовниками» ф. 11.8 с.-г. звіряється з Журналом-ордером № 11
с.-г. по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
Відпуск матеріальних цінностей зі складу на виробничі або інші
господарські потреби проводиться матеріально відповідальними особами за
належно оформленими документами.
Видача матеріалів з складу здійснюється на підставі лімітно-забірної
картки на отримання матеріальних цінностей ф. №117, яка звіряється з
книгою (карткою) складського обліку Ф. №40 (М-17) і Звітом про рух
матеріальних цінностей ф. №121. Лімітно-забірні картки ф. №117
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виписуються на одну або декілька позицій матеріалів, що відносяться до
певного виду продукції (робіт, послуг).
Відпуск матеріалів на виробництво, як правило, повинен здійснюватися
на основі попередньо встановлених лімітів. Лімітація відпуску матеріальних
цінностей на виробництво повинна ґрунтуватися на затверджених нормах
витрати матеріальних цінностей. При відпуску матеріальних цінностей за
лімітно-забірними картками ф. №117 один екземпляр картки передається
споживачеві матеріалів, інший залишається на складі. Комірник відзначає в
обох екземплярах лімітно-забірної картки ф. №117 дату і кількість
відпущених матеріалів і встановлює залишок ліміту по кожному виду
матеріальних цінностей. У разі виписки лімітно-забірної картки ф. №117 у
одному екземплярі працівник, що отримує матеріали, розписується в картці
складського обліку Ф. №40 про отримання матеріальних цінностей.
Таким чином, ревізор у ході проведення ревізії повинен поєднувати
прийоми фактичного і документального контролю, що дозволяє найповніше
встановити порядок використання матеріальних цінностей.
13.5. Контроль і ревізія готової продукції та товарів
Важливу роль в збережені виробленої продукції відіграє точний і
своєчасний облік готової продукції. В зв'язку з цим, важливого значення
набуває контроль і ревізія обліку готової продукції, як результат понесення
витрат на її виробництво. Оскільки в сучасних умовах, коли кожен крок,
пов'язаний з витратами, повинен аналізуватися, “признаватися”, щоб стати
частиною достовірних витрат і обіцяти економічну вигоду. Контроль і ревізія
обліку виробництва повинна забезпечити отримання достовірних даних про
досягнутий рівень виробництва, які необхідні керівництву для оперативного
ухвалення оптимальних рішень в ході виробничого циклу. Готовою
вважається продукція, яка пройшла всі стадії обробки, відповідає
відповідним стандартам, документально оформлена в установленому
порядку і оприбуткована на склад. Достатньо широке розуміння готової
продукції представимо показники готової продукції у вигляді схеми. 16.1. На
сільськогосподарських підприємствах під готовою продукцією розуміють
товарну продукцію рослинництва, тваринництва, промислових, допоміжних і
обслуговуючих виробництв, а також продукцію, закуплену у громадян по
договорах, і продукцію, прийняту від населення для реалізації.
Ця продукція може призначатися: для продажу на сторону;
невиробниче споживання (видачу і продаж працівникам, передачу в дитячі
садки, їдальні, підприємства, що знаходяться на балансі); споживання в
тваринництві як корми; виробництво кормів в кормоцехах; використання як
насіння і посадкового матеріалу.
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Схема 16. 1. Види готової продукції в сільськогосподарських
підприємствах.
Показники продукції
Валова продукція
Показник, що
характеризує в
грошовому виразі (у
оптових цінах) загальний
об'єм виробництва
підприємства

Товарна продукція
Вироблена підприємством
готова продукція для реалізації
і закінчені роботи виробничого
характеру на сторону, виражені
у відпускних цінах

Готова продукція
Продукція, повністю
закінчена
виробництвом,
укомплектована, така,
що пройшла необхідні
випробування і
прийнята ВТК, тобто
що відповідає всім
технічним вимогам,
стандартам і умовам
договору з покупцями

Готова продукція
Вироблені за звітний
період в основних,
допоміжних, підсобних і
обслуговуючих цехах
продукція та вироби,
призначені для реалізації
покупцям, своєму
капітальному
будівництву,
непромисловим
виробництвам і
господарствам

Напівфабрикати
власного
виробництва,
відвантажені на
сторону

Напівфабрикати
власного виробництва,
відвантажені на
сторону

Роботи промислового
характеру, виконані
підприємством по
замовленнях з
сторони, своєму
капітальному
будівництву і
непромисловим
господарствам

Роботи промислового
характеру,
виконані на сторону,
своєму капітальному
будівництву,
непромисловим
виробництвам і
господарствам

Реалізована
продукція –
Продукція, яка
відвантажена
покупцям

Реалізована
продукція з
врахуванням
виконання
зобов'язань по
постачаннях
Вартість
реалізованої
продукції,
скоректована на
недовиконання
окремих
зобов’язань.

Зміна залишків
(приріст або
зменшення)
незавершеного
виробництва
Вартість
переробленої сировини
замовник
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Продукція сільськогосподарського виробництва підрозділяється на два
види:
- основна - продукція для отримання якої створено виробництво (зерно,
картопля, овочі, молоко, яйця, птиця та ін.);
- побічна – продукція, яка вироблена з основною (солома, стебла,
бадилля, гній, послід).
Таке розмежування сільськогосподарської продукції необхідне для
контролю за порядком калькуляції її собівартості.
Ревізор повинен перевірити оцінку оприбуткованої продукції:
- продукцію власного виробництва, що поступає протягом року, за
плановою собівартістю. В кінці року, після визначення фактичної
собівартості, планову собівартість готової продукції доводять до рівня
фактичної;
- продукцію, за якою планова собівартість не визначається (шерсть
линька, пух, перо і т. д.), — за закупівельними цінами або цінами можливої
реалізації;
- продукцію власного виробництва, перехідну минулого року, - за
фактичною собівартістю;
- вироблену протягом року продукцію несільськогосподарськими
міжгосподарськими підприємствами (організаціями) — за фактичною
собівартістю;
- продукцію, за куплену у громадян за договорами, - за договірними
розрахунковими цінами, а продукцію, прийняту від населення для реалізації,
- по договірних із здавальником цінах.
Згідно пункту 10 П(С)БО 9 «Запаси» первинною вартістю запасів, що
виробляються власними силами підприємства, визнається їх виробнича
собівартість, яка визначається у відповідності в П(С)БО 16 «Витрати».
Сільське господарство – галузь
сезонна, фактичну собівартість
продукція сільськогосподарського виробництва поточного року можна
визначити в кінці звітного періоду.
Згідно інструкції № 291 до Плану рахунків протягом року така
продукція обліковується за плановою собівартістю, яка після визначення
фактичної собівартості коректується на величину відхилення. Для цього
різницю між фактичною і плановою собівартістю одиниці продукції
сільськогосподарського виробництва множать на кількість оприбуткованої
продукції і отриману суму розподіляють за тими рахунками, на які продукція
сільськогосподарського виробництва була списана протягом року і на
залишок цієї продукції на кінець звітного періоду.
Під
час
перевірки
формування
собівартості
продукції
сільськогосподарського виробництва ревізору необхідно керуватися
Методичними рекомендаціями №132 «Методичні рекомендації з планування,
обліку
і
калькуляції
собівартості
продукції
(робіт,
послуг)
сільськогосподарських підприємств», затверджених наказом Міністерства
аграрної політики від 18.05.2001 р.
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Необхідно
перевірити,
порядок
оцінки
продукції
сільськогосподарського
виробництва,
отриманої
працівниками
сільгосппідприємства в рахунок натуральної оплати праці.
Ревізія готової продукції. Важливо відзначити, що контроль облік
готової продукції і його реалізація повинні включати контроль за:
- виконанням завдань з виробництва продукції по асортименту;
- збереження готової продукції за місцями зберігання і при
транспортуванні;
- дотримання договірної дисципліни відвантаження продукції
покупцям;
- своєчасне оформлення документів з руху готової продукції;
- обґрунтування претензій покупців і розрахунки з претензійними
судами з правильним відображенням цих сум в обліку;
- відображення витрат, пов'язаних з реалізацією продукції і результатів
достовірної реалізації продукції.
Для контролю за обліком наявності, руху, відвантаження і реалізації
продукції, а також пов'язаних з ним операцій необхідно перевірити систему
рахунків і порядок відображенням операцій на них:
- рахунок 26 «Готова продукція»;
- рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»;
- рахунок 93 «Витрати на збут»;
- рахунок 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
- рахунок 901 «Собівартість реалізованої продукції»
- рахунок 701 «Дохід від реалізації готової продукції».
Синтетичний облік готової продукції повинні проводити на активному
рахунку 26 «Готова продукція» за фактичною виробничою собівартістю. У
аналітичному обліку відображення готової продукції проводиться за
обліковими цінами. Якщо поточний облік готової продукції в бухгалтерії
підприємства проводиться не за фактичною собівартістю, а по «твердих»
облікових цінах підприємства, то на рахунку 26 «Готова продукція» повинні
окремо записувати випуск продукції за плановою розрахунковою
собівартістю і відхилення фактичної собівартості від планово-розрахункової.
При списанні готової продукції з рахунку 26 «Готова продукція» сума
відхилень фактичної проведеної собівартості готової продукції від вартості
готової продукції за обліковими цінами (далі відхилення) визначається як
добуток рівня (відсотка) відхилень і вартості відпущеної з складу готової
продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначається
діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції,
що поступила на склад з виробництва за звітний місяць, на суму вартості
залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця і вартості
оприбуткованою за звітний місяць на склад готової продукції за обліковими
цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції
від її вартості по обліковими цінами, що відноситься до реалізованої
продукції, відображається за кредиту рахунку 26 «Готова продукція» і дебету
рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції.
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На підставі документів, підтверджуючих здачу готової продукції на
склад, в бухгалтерії повинно бути зроблено запис з обліку:
- дебіт рахунку 26 «Готова продукція»
- кредит рахунку 23 «Виробництво».
Для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух
сільськогосподарської продукції перевіряють рахунок 27 «Продукція
сільськогосподарського виробництва». По дебету рахунка обліковується
надходження сільськогосподарської продукції, по кредиту – вибуття
сільськогосподарської продукції в результаті продажу, безкоштовної
передачі і ін.
Так важливо відзначити, що продукція сільського і лісового
господарства, фактична собівартість якої визначити у момент отримання
неможливо, повинна бути облікована на рахунку 27 «Продукція
сільськогосподарського виробництва». Під фактичною собівартістю якої
розуміється чиста вартість реалізації запасів – очікувана ціна реалізації
запасів в умовах звичайної діяльності, за вирахуванням очікуваних витрат на
завершення виробництва і реалізацію.
Ревізору необхідно перевірити фактичний відпуск готової продукції
місцевим покупцям безпосередньо з складу або цеху, який повинен бути
оформлений на основі договору права отримання цінностей, витратної
накладної, а іногороднім покупцям — товарно - транспортної накладної (при
відвантаженні продукції залізницею, по воді). На відвантажену продукцію,
розфасованою в бочки або ящики, складається специфікація в двох
екземплярах: один - для покупця, а другий з документами на відвантаження
передається в бухгалтерію.
Відпуск цінностей з складу для відправки залізницею або по воді
іногороднім покупцям експедитору підприємства-вантажовідправника або
представнику транспортної організації під розписку повинна бути видана
товарно-транспортна накладна.
Квитанції про прибуття вантажу і один екземпляр виписаної
залізничної накладної повинні знаходиться в бухгалтерії підприємства
У розрахункових документах повинні відображатися дані про
відвантажену продукцію (найменування, кількість, ціна вартість і т. п.).
Розрахунковими документами є:
- договір – угода;
- рахунки – фактури;
- платіжні вимоги, виписані на основі рахунків-фактур, специфікації
(при великій номенклатурі відвантаженої продукції).
Необхідним також є системний оперативний контроль за ходом
відвантаження готової продукції і надходженням платежів від покупців. Від
цього залежить отримання прибутку — найважливішого показника
діяльності
підприємства. Особливу увагу слід приділяти і точному
виконанню договорів з покупцями.
Якщо підприємства є платниками податку на додану вартість,
акцизного збору, інших різних податків, то ревізора цікавлять два основні
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податки, пов'язані з реалізацією готової продукції і методи визначення цих
податків.
Найважливішим питанням внутрішньогосподарського контролю і
документальної ревізії є перевірка повноти і своєчасності оприбутковування
сільськогосподарської продукції. Стислі терміни і великі масштаби
збиральних робіт зумовили необхідність розробки і здійснення в кожному
господарстві системи заходів з забезпечення повного оприбутковування
урожаю, попередженню втрат, розкрадань і розбазарювання отриманої
продукції. Неприпустимими є і факти зайвого оприбутковування не
отриманої рослинницької продукції, що зустрічаються на практиці, особливо
кормів.
Надмірно оприбуткована продукція на підставі фіктивних актів надалі
списується, що заподіює господарствам як матеріальних, так і моральних
збитків.
Розкрадання продукції рослинництва в сільськогосподарських
підприємствах в ході збирання врожаю частіше здійснюються через її
часткове не оприбутковування і реалізацію як через склад, так і
безпосередньо з поля. Як показала практика, можливість таких розкрадань
значно зростає в господарствах, де не налагоджено належним чином
поточний контроль за повнотою оприбутковування продукції з поля і
доставкою її до місця зберігання.
Керівники і фахівці господарства і його господарських підрозділів, а
також облікові працівники зобов'язані здійснювати систематичний контроль
за роботою осіб, причетних до збирання врожаю, визначення кількості і
якості отриманої продукції, перевіряючи:
- до збору врожаю підготовку комбайнів, жаток, автомашин, причепів,
бункерів-накопичувачів; готовність механізованих площадок, зерносушарок,
складів, силосних і сінажних споруд, ваговимірювального господарства;
-у ході збору врожаю якість збиральних робіт і дотримання технології
збору (термінів збирання, висоти зрізу стебла, герметизації комбайнів,
вологості продукції, що закладається на зберігання, і ін.). Необхідність такої
перевірки обумовлена фактами грубих порушень технології збирання, що
зустрічаються на практиці, приводять до недобору урожаю. Наприклад,
високий зріз стебел приводить не тільки до недоотримання соломи, але і до
неповного скошування колосків, що веде до безповоротних втрат значної
кількості зерна.
Одним з ефективних прийомів оперативного контролю за якістю
збирання врожаю зернових культур є контрольні обмолоти, що проводяться
до початку збирання врожаю і дозволяють визначити біологічну врожайність
кожного виду зернових культур. Знаючи її, всі учасники збирання урожаю
від фахівця і керівника до комбайнера і шофера — прагнуть досягти цього
показника. Нерідко буває так, що два комбайнери намолочують з однакових
за видами на урожай полів неоднакову кількість зерна, що обумовлено
різною майстерністю механізаторів, відношенням до роботи. Тому
контрольні обмолоти є і надійним заслоном втрат. Якщо в ході збирання
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врожаю намолот менший, ніж за контрольним обмолотом, перевіряється
робота кожного комбайна і виявляються недоліки (наявність в полі “гривок ”,
роздавлених стебел, відсутність герметичності в комбайні і ін.). Контрольні
обмолоти можуть проводитися в ході ревізії (якщо ревізія проводиться в
період
збирання
врожаю)
або
в
порядку
здійснення
внутрішньогосподарського контролю за участю найбільш досвідчених
механізаторів
господарства.
Результати
контрольного
обмолоту
оформляються актом.
Ефективний прийом контролю-обстеження зібраних площ (для
виявлення не обмолочених колосків, незібраної картоплі і ін.), який дозволяє
зробити висновок про якість роботи збирально-транспортних агрегатів і
визначити втрати урожаю, що допускаються механізаторами.
Найбільш часто використовуваним прийомом ревізії поточного
контролю за повнотою оприбутковування продукції від урожаю є зустрічна
звірка документів.
Так, наприклад, контроль за зерном здійснюється по кожній партії,
прийнятій від комбайнера або зданій на площадку, в комору або на
хлібоприймальний пункт. При цьому використовуються зібрані в кінці дня:
- перші екземпляри путівок (форма № 77a) або реєстрів (форма № 77),
талонів зданих з обліковими листами трактористів-машиністів;
- другі екземпляри цих документів, здані з подорожніми листами
вантажних автомобілів і тракторів, обліковими листами праці і виконаних
робіт;
- реєстри приймання зерна (форма № 78) або треті екземпляри путівок і
реєстрів, прикладених до відомостей руху зерна і іншої продукції.
Відмінною рисою такого контролю є його надійність, можливість
суцільного його здійснення.
За всіма виявленими розбіжностями повинні бути прийняті необхідні
заходи що до посилення контролю за збереженням власності і стягнення
заподіяного збитку з винних осіб.
Розкрадання сільськогосподарської продукції за рахунок її неповного
оприбутковування часто має місце у випадках, коли вона оприбутковується
за видатками, тобто за кількістю, вказаною у видаткових документах. Такі
випадки нерідкі в господарствах, де особи, відповідальні за виробництво і
оформлення документів на оприбутковування продукції (наприклад,
бригадири), суміщають функції касира.
Перевірка повноти оприбутковування грубих кормів здійснюється, як
правило, вибірково. Оскільки в акті оприбутковування вказується маса
продукції по кожній скирті, траншеї, башті і тому подібне окремо,
перевіряючий бере участь у визначенні об'єму скирти, траншеї, бурту і т. п.,
змірявши довжину, висоту, перекиду і інше, застосувавши формули для
визначення об'єму. Помноживши об'єм на питому вагу одного кубометра
корму (за даними довідників), отримують фактичну масу закладених на
зберігання кормів. Отримані в ході ревізії (перевірки) результати
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співставляються з кількістю (масою), вказаною в акті приймання грубих і
соковитих кормів (форма № 92).
При ревізії надходження зерна, винограду, овочів, картоплі і іншої
продукції рослинництва проводиться перевірка зрівняння даних шляхом
реєстрів відправки зерна і іншої продукції з поля, путівок на вивіз продукції з
поля, щоденників надходження сільськогосподарської продукції, накладних і
інших первинних документів з її оприбутковування.
В ході перевірки встановлюють правильність складання вказаних
документів, їх достовірність, реальність вказаних в них операцій і
об'єктивність даних в них. Для виявлення повноти і своєчасності
оприбутковування урожаю застосовують зустрічну звірку вказаних
документів з документами з нарахування заробітної плати (оплати праці) за її
збирання (обліковими листами трактористів – машиністів, обліковими
листами праці і виконаних робіт, подорожніми листами трактора та
вантажного автомобіля і ін.).
Ефективним прийомом контролю при вивченні цих питань може також
виявитися опитування відповідних працівників господарства, пов'язаних з
збиранням і оприбутковуванням продукції рослинництва. Якщо ревізію
проводять в період збиральної компанії, слід застосовувати контрольні
інвентаризації продукції оприбуткованої від урожаю, результати якої
оформляються проміжними актами.
Виявленню реальності показників урожаю і врожайності сприяє також
співставлення облікових і звітних даних з даними бізнес-плану,
госпрозрахункових завдань внутрішньогосподарчим підрозділам; даних про
надходження продукції з даними про її використання (баланси продукції).
Чітке і своєчасне оформлення операцій руху готової продукції і товарів
відповідними первинними документами має важливе значення для
забезпечення їх збереження, проведення в життя суворого режиму економії і
виявлення внутрішніх резервів зниження матеріальних витрат.
Тому на підставі наступних документів ревізору необхідно перевірити:
- за щоденниками надходження сільськогосподарської продукції (форма
№ 81), що складаються бригадирами, або ланковими за закріпленими за ними
посівними площами сільськогосподарських культур оприбутковування
урожаю овочевих, баштанних, плодово-ягідних культур, а також винограду і
ягід. Вихід продукції, встановлений в окремі періоди збирання в різних
одиницях виміру (штуки, пучки), обов'язково переводять в одиниці виміру
маси — кілограми. В цьому випадку в щоденниках вказують в чисельнику
кількість пучків (штук), а в знаменнику — їх масу.
- відправка продукції рослинництва на приймальні пункти повинна
бути оформлена наступними спеціалізованими формами товарнотранспортних накладних на відправку-приймання: зерна, насіння олійних
культур і трав [форма № 1-сг (зерно)]; овочів, плодів, ягід і інших культур
[форма № 1-сг(овочі)]. Вказані спеціалізовані товарно-транспортні накладні є
єдиними документами, за якими оформлюють перевезення продукції
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рослинництва заготівельними і іншим організаціям автотранспортом,
тракторами, залізничним, водним транспортом.
- для оформлення перевезення овочевих і фруктових консервів
використовують товарно-транспортну накладну (форма № 1-т).
- перевезення вантажів всередині підприємства на власних і залучених
транспортних засобах повинні бути підтверджені первинними документами
на відпуск матеріальних цінностей (лімітно-забірні картки, накладні і ін.), а
також документами на надходження продукції від урожаю (реєстри
відправки зерна і іншої продукції з поля, путівки на вивіз продукції з поля,
талони шофера і ін.).
- продаж на ринку, в кіосках і магазинах продукцію підтверджена
звітом про продаж сільськогосподарській продукції (форма № 125).
- відпуск сільськогосподарської продукції працівникам господарства в
рахунок заробітної плати (оплати праці) перевіряється по відомостями, які
складають за видами виданої продукції.
- вихід молока і його жирність перевіряють в журналі обліку надою
молока
- відпуск молока перевіряють за наступними первинними документами:
1) Товарно-транспортна накладна – оформляється відправка молока на
молочний завод. У ній вказується кількість і якість (жирність, кислотність,
температура, чистота, сорт) молока. Накладну виписується на кожну партію
молока, що відправляються на молочний завод. 2) Лімітно-забірна картка –
документ, за яким здійснюється видача молока протягом певного часу
вказаного в документі.
- витрату кормів перевіряють на підставі Відомості витрати кормів.
- видачу сільгосппродукції працівникам в рахунок оплати праці
перевіряють в розрахунково-платіжних відомостях, а реалізацію продукції
іншим підприємствам — на підставі договору, і на кожну відправлену партію
супровідних накладних. При реалізації продукції за готівку безпосередньо з
складів повинна бути накладна внутрішньогосподарчого призначення і
прибутковий касовий ордер, а на виконані роботи і послуги (наприклад, з
доставки заготівельними організаціями продукції, послуги населенню і тому
подібне) рахунок і платіжна вимога. Крім того, на всіх первинних
розрахункових документах окремим рядком повинна бути вказана сума ПДВ.
При реалізації продукції, зокрема тваринницької виписують податкову
накладну і представляють за наслідками податкового періоду податкову
декларацію по ПДВ.
Наведемо основні бухгалтерські проводки з обліку готової продукції і її
реалізації, правильність яких повинен перевірити ревізор.
Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції:
Зміст господарських операцій
Дебет
Рахунок 26 «Готова продукція»
Фактична собівартість готової продукції, 26«Готова продукція»
оприбуткованої з основного виробництва
(окрім продукції сільськогосподарського

Кредит
23
«Виробництво»
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виробництва)
Вартість оприбуткованих
напівфабрикатів власного виробництва,
призначених для реалізації
Списана собівартість реалізованої
продукції

26
«Готова продукція»

25
«Напівфабрикати»

901
«Собівартість
реалізованої
продукції»

26
«Готова продукція»

Списання вартості готової продукції на
потреби виробництва
Списання вартості готової продукції,
витраченої на загально виробничі цілі

23
«Виробництво»
91
«Загальновиробничі
витрати»

26
«Готова продукція»
26
«Готова продукція»

Списання вартості готової продукції,
витраченої на адміністративні потреби

26
«Готова продукція»

Виявлені надлишки готової продукції
при проведенні інвентаризації

92
«Адміністративні
витрати»
24
«Брак у виробництві»
14
«Довгострокові
фінансові інвестиції»
946
«Втрати від
знецінення запасів»
947
«Нестачі і втрати від
псування цінностей»
949
«Інші витрати
операційної
діяльності»
99
«Надзвичайні
витрати»
26
«Готова продукція»

Оприбутковування надлишків готової

27«Продукція

719 «Інших доходів

Списання готової продукції, витраченої
на виправлення браку
Внесок в статутній капітал іншого
підприємства готової продукції
Зниження ціни готової продукції до
чистої вартості реалізації
Нестача готової продукції, списана за її
балансовою вартістю
Списання готової продукції на інші
витрати операційної діяльності
Списання готової продукції, втраченої в
результаті стихійних лих

26
«Готова продукція»
26
«Готова продукція»
26
«Готова продукція»
26
«Готова продукція»
26
«Готова продукція»

26
«Готова продукція»

719
«Інші доходи від
операційної
діяльності»
Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
Оприбуткована готова продукція від
27
23
основного виробництва
«Продукція
«Виробництво»
сільськогосподар
ського виробництва»
Передача продукції від одного
27«Продукція
27
матеріально – відповідальної особи до
сільськогосподар
«Продукція
іншого
ського виробництва»
сільськогоспо
дарського
виробництва»
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продукції

сільськогосподар
ського виробництва»

від операційної
діяльності»

Оприбутковування шкури і інших
відходів, отриманих від відмінка тварин

27 «Продукція
сільськогосподар
ського виробництва»

746 «Інших доходів
від звичайної
діяльності»

Оприбуткована продукція, куплена у
громадян по договорах, а так само
прийнята від населення
Оприбутковування безоплатно отриману
продукцію

27«Продукція
сільськогосподар
ського виробництва»
27«Продукція
сільськогосподар
ського виробництва»
27 «Продукція
сільського сподар
ського виробництва»
23 «Виробництво»

685 «Розрахунків з
іншими
кредиторами»
719 «Інших доходів
від операційної
діяльності»
23 «Виробництво»

Віднесення калькуляційних різниць в
кінці року на залишок готової продукції
на складі методом допроводки
Витрачено готову продукцію на потреби
виробництва
Виявлено недостачу готової продукції
при інвентаризації

947 «Недостач і
втрати від псування
цінностей»

Коштовна передача продукції

949 «Інших витрат
операційної
діяльності»

27«Продукція
сільськогоспо
дарського
виробництва»
27«Продукція
сільськогоспо
дарського
виробництва»
27«Продукція
сільськогоспо
дарського
виробництва»
27«Продукція
сільськогоспо
дарського
виробництва»

Списана продукція, знищена в результаті
стихійного лиха

991 «Втрати від
стихійного лиха»

Видача продукції в рахунок оплати праці
(натуроплата)
- за планово – обліковими цінами

901 «Собівартість
реалізованої
продукції»

27«Продукція
сільськогоспо
дарського
виробництва»

Реалізація готової продукції
- за плановою собівартістю

901«Собівартість
реалізованої
продукції»

27«Продукція
сільського сподар
ського
виробництва»

- на суму виручки за цінами
реалізації

36 «Розрахунків з
покупцями і
замовниками»

701 «Доходи від
реалізації готової
продукції»

37 «Розрахунків з
різними дебіторами»
701 «Доходи від
реалізації готової
продукції»

791 «Результат від
основної
діяльності»

Списаний на фінансовий результату
дохід від реалізації (без ПДВ)
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Ревізія товарів. Товарами називаються товарно-матеріальні цінності,
що придбані і зберігаються для подальшої реалізації.
Важливо враховувати в ході ревізії, особливості ведення обліку товарів
в збутових, торгових, заготівельних підприємствах і організаціях, а також
підприємства громадського харчування.
На промислових і інших виробничих підприємствах рахунок 28
«Товари» використовується для обліку будь-яких виробів, матеріалів,
продуктів, спеціально придбаних для продажу, або в тому випадку, коли
вартість матеріальних цінностей, придбаних для комплектування на
промислових підприємствах, не включається з собівартість готової продукції,
що виробляється на цьому підприємстві, а
підлягає відшкодуванню
покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства і організації на рахунку
28 «Товари» ведуть також облік купленої тари і тари власного виробництва,
окрім інвентарної тари, яка призначена для виробничих або господарських
потреб і облік якої ведеться на рахунках 11 «Інші необоротні матеріальні
активи» або 20 «Виробничі запаси».
Рахунок 28 «Товари» має такі субрахунки:
281 «Товари на складі»;
282 «Товари в торгівлі»;
283 «Товари на комісії»;
284 «Тара під товарами»;
285 «Торгова націнка».
Собівартість товару є одним з оціночних показників, що визначають
якість роботи підприємства. У ній відображаються результати всіх складових
частин діяльності підприємства, зокрема використання техніки, матеріальних
і трудових ресурсів і багатьох інших чинників.
Основними завданнями контролю і ревізії собівартості товарної
продукції є:
- перевірка достовірності звітних даних про фактичну собівартість всієї
товарної продукції і об'єм товарної продукції в оптових цінах підприємств
(без ПДВ);
- оцінка виконання планового завдання з собівартості товарної
продукції (робіт, послуг);
- встановлення причин відхилень від плану (при перевищенні планових
витрат і винних в цьому посадових осіб);
- виявлення резервів зниження собівартості продукції і розробка
заходів щодо усунення причин, що викликали подорожчання продукції, і
мобілізації резервів зниження собівартості товарної продукції.
Період, що ревізується, як правило, не співпадає з календарним роком,
тому при ревізії виникає необхідність проводити перевірку виконання плану
за собівартістю продукції роздільно за періоди попереднього і поточного
років, що входять в період ревізії. Наприклад, ревізія проводиться за період з
1 жовтня попереднього року до 1 жовтня поточного року. В цьому випадку за
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даними роздільно перевіряють виконання плану по собівартості продукції за
4 квартал попереднього року і 9 місяців поточного року.
Ревізор до моменту перевірки виконання плану за собівартістю
товарної продукції має в своєму розпорядженні дані результатів ревізії
правильності визначення і списання на витрати виробництва матеріальних
цінностей (у розрізі місць витрат і центрів відповідальності з кількістю і
вартістю; за нормами, відхиленнями від норм і змінах норм; з причин
виникнення перевитрат і досягнення економії), витрат праці і відрахувань на
соціальне страхування; нарахувань амортизації основних засобів, створення
резервів майбутніх витрат і платежів, віднесення витрат на витрати
майбутніх періодів і їх списання до інших витрат і операцій, що дозволяє
більш обґрунтовано підійти до оцінки виконання плану з собівартості
товарної продукції і розроблені пропозицій з мобілізації внутрішніх резервів
зниження собівартості продукції.
При оцінці виконання плану з собівартості товарної продукції (робіт,
послуг) не враховується економія, не пов'язана з реальним зниженням
матеріальних, трудових і інших витрат на виробництво і обумовлена
невиконанням передбачених планом заходів щодо розвитку і вдосконалення
виробництва (завдань з введення в дію і освоєнню нових виробничих
потужностей — у випадках, коли планами передбачалися підвищені витрати
на період їх освоєння; заходи щодо підвищення якості продукції, якщо при
цьому ціни на продукцію не диференційовано залежно від рівня її якості;
заходи щодо комплексного використання природної сировини і ін., а також
порушеннями правил, що регулюють виробничу діяльність підприємств
(правил технічної експлуатації, охорони навколишнього середовища).
Виявивши факти неправильного віднесення витрат на транспортнозаготівельні витрати, ревізор повинен виявити, хто допустив порушення, на
яку суму, з якою метою, і запропонувати внести відповідні корективи в
обліку і звітах з собівартості товарної продукції.
Ревізор зобов'язаний перевірити правильність списання транспортно заготівельних витрат, що відносяться до витрачених в даному місяці
матеріальних цінностей в цілому по підприємству, уточнити, чи правильно
вони віднесені на окремі рахунки і види калькульованої продукції.
Неправильне списання цих витрат приводить до спотворення не тільки
показників собівартості товарної продукції, але і іншого якісного показника –
прибутку.
Зменшують витрати на виробництво продукції поворотні відходи,
вартість яких віднімається з вартості сировини і матеріалів. Тому необхідно
перевірити, чи правильно відображені в обліку витрат на виробництво суми
зворотних відходів. Кількість і оцінка зворотних відходів перевіряються за
накладними на здачу відходів і записи в обліку.
Іноді у відходи включають придатні матеріали з метою подальшого їх
відпустку з корисливою метою, тому рекомендується перевірити склад
поворотних відходів і переконатися в його правильності. При цьому слід
мати на увазі, що до відходів не відносяться залишки матеріалів, які
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відповідно до встановленої технології передаються в інші цехи-підприємства
як повномірний матеріал для виготовлення інших деталей або виробів
основного виробництва, а також попутна (зв'язана) продукція, перелік якої
даний в галузевій інструкції по плануванню, обліку і калькуляції собівартості
продукції. При відпустку відходів на сторону потрібно з'ясувати економічну
доцільність таких операцій в порівнянні з переробкою відходів на
підприємстві, по яких цінах ведеться реалізація (завищені ціни приводять до
незаконного здешевлення сировини і матеріалів на підприємстві, і
здорожчання придбаної продукції), яка сума недоотримана з покупців, хто
винен в неправильній оцінці відходів т.п.
Величина витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції
визначається нормами витрат. Чим вище за норму витрати матеріальних
цінностей, тим дорожче вартість продукції. Ревізор повинен переконатися в
правильності використовуваних норм витрати. Норми витрат сировини і
матеріалів, що діють, повинні відповідати рівню технічного стану і
прогресивної технології виробництва продукції. Дані про визначення норм
витрати матеріальних цінностей і їх використання у виробництві в значній
частині є у ревізора (за даними ревізії збереження і використання
матеріальних цінностей у виробництві).
Відхилення у витратах сировини і матеріалів від діючих норм можуть
бути викликані наступними причинами:
- невідповідністю матеріальних цінностей стандартам або технічним
умовам;
- зміною матеріалів, заміною напівфабрикатів власного виробництва
покупними і навпаки ;
- зміною якості сировини і матеріалів;
- використанням відходів замість повноцінних матеріалів ;
- недотримання технології обробки сировини і матеріалів ;
- зміною конструкцій виробів, несправністю устаткування і ін.
Зробивши загальну перевірку витрат матеріальних цінностей на
виробництво товарної продукції, ревізор приступає до перевірки
правильності списання витрачених матеріальних цінностей на окремі види
калькульованої продукції. Для цього він використовує первинні документи
про витрати сировини і матеріалів, виробничі і матеріальні звіти, роздроблені
таблиці по розподілу витрачених матеріальних цінностей.
Зустрівши відхилення у витратах матеріальних цінностей за окремими
видами продукції, ревізор вибірково (або суцільним порядком при невеликій
номенклатурі виробів) визначає, за рахунок чого відбулися, ці відхилення.
Основними причинами відхилень матеріальних витрат за окремими
виробами є:
- зміни цін і норм витрат, відхилення від норм витрат, викликані
заміною одних матеріалів іншими, нераціональний або і економний розкрій
матеріалів, якість матеріалів, відступ від технології виробництва,
неправильне визначення кількості і вартості поворотних відходів,
неправильне визначення і списання транспортно-заготівельних витрат і ін.
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Дуже важливо перевірити, чи правильно віднесені втрати від браку на
собівартість окремих видів калькульованої продукції.
Основними причинами, що викликають відхилення фактичних витрат
від планових, є:
- невідповідність фактично встановлених окладів штатному розпису,
заміщення ;
- зміна площі освітлення, змінності роботи, цін на закуплену
електроенергію і норм її витрат, заробітної плати електромонтерів,
собівартості послуг з опалювання своєї котельної або цін на послуги з
опалювання з сторони, норм споживання води і вартості послуг
водопостачання, зміна об'єму і вартості ремонтних робіт;
- зміна первинної вартості будівель, споруд і інвентарю, норм
амортизаційних відрахувань;
- невірне використання норм витрат спецодягу, спецвзуття;
- підвищення вартості МШП, наявність наднормативних запасів
інвентарю, зміна об'єму виробництва і ін.
Ревізор повинен звірити обґрунтованість всіх витрат, їх законність і
господарську доцільність.
Особливої уваги вимагає дослідження причин створення нових витрат
непродуктивного характеру, що викликають подорожчання собівартості
продукції і зниження рентабельності виробництва. До цих витрат
відносяться:
- втрати від простоїв з вини цеху;
- втрати від псування матеріальних цінностей при зберіганні в цехах;
- втрати від недовикористання деталей, вузлів, технологічного
оснащення застарілих конструкцій;
- нестача матеріальних цінностей і незавершеного виробництва (за
вирахуванням надлишків);
- інші непродуктивні витрати.
Причинами нестач і втрат від псування матеріальних цінностей і
незавершеного виробництва в цехах можуть бути:
- недотримання встановленого технологічного процесу;
- недоліки в організації виробництва;
- відсутність належних умов зберігання матеріальних цінностей;
- погана організація первинного обліку і звітності руху матеріалів,
деталей і напівфабрикатів.
Ревізор зобов'язаний з'ясувати, чи були втрати в попередньому періоді
ревізії, і які заходи зроблені адміністрацією цехів і підприємства для
ліквідації причин, що породжують ці втрати.
За наслідками ревізії розробляються пропозиції, направлені на
ліквідацію причин, що викликають підвищення собівартості товарної
продукції і закріплення позитивних чинників.
Контроль і ревізія операцій з тарою. Практика контрольноревізійної роботи свідчить про те, що за наслідками використання тари і
МШП мають місце значні втрати і нерідко розкриваються зловживання. Тому
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перевірці операцій з тарою і використанню тарних матеріалів необхідно
приділяти належну увагу.
Перш за все потрібно з'ясувати, чи правильно відносяться до тари і
тарних матеріалів відповідні матеріальні цінності. Наприклад, деякі
підприємства відносять до тари реквізит, призначений для додаткового
обладнання вагонів, барж, судом з метою забезпечення збереження
відвантаженої продукції дошки, бруски, щити, стійки, дріт і канати) замість
обліку їх на відповідних рахунках (субрахунках) виробничих запасів (це
спотворює звітні дані про склад запасів і їх використання). Частина тари,
призначена для постійного зберігання матеріальних цінностей на складах, в
цехах і коморах або багато разів використовувана в технологічному процесі
виробництва
Залежно від призначення і порядку використання, (що не підлягає
поверненню тара одноразового використання, яка підлягає поверненню,
багаторазового використання, заставна, тара під імпортних товарів і т. п.)
мають місце особливості в оцінці тари, розрахунках за неї, відображенні у
витратах виробництва і фінансових результатах.
Виробниче підприємство виступає як покупець тари і тарних
матеріалів, і як постачальник при відвантаженні упакованої власної
продукції. Отже, воно повинно перевірятися як тароздавальник і як
тароотримувач.
При ревізії необхідно з'ясовувати, чи повністю оприбуткована, що
поступила, не підлягає поверненню тара, одноразового використання, за
якою ціною вона оприбуткована і як використана надалі. По поворотній і
заставній тарі необхідно перевірити виконання умов повернення тари,
правильність розрахунків з тароздавальниками, обґрунтованість зниження
здавальних цін і правильність визначення фінансових результатів за
операціями з тією тарою. Одночасно перевіряють операції з відвантаження
тари правильності її оцінки в обліку.
Особливу увагу слід приділити перевірці заходів з забезпечення
збереження тари, її ремонту і ефективному використанню. Ревізор повинен
перевірити підстави для списання тари, чи не було випадків заміни нової
тари старою або необґрунтованого переводу тари з одного сорту в інший, а
також наднормативної витрати тари, і з'ясувати причини і наслідки, які
заходи приймаються для скорочення втрат до осіб, відповідальних за її
збереження.
Обов'язковій перевірці підлягає правильність відображення витрат на
тару в собівартості продукції. Витрати на тару включаються витрати на збут
в тих випадках, коли затарювання і упаковка готової продукції проводяться
після її здачі на склад. Коли затарювання продукції проводиться в цехах
відповідно до встановленого технологічного процесу, до здачі її на склад
готової продукції вартість тари включається у виробничу собівартість
продукції (у відповідні калькуляційні статті комплексною статтею, якщо
тара виготовляється заздалегідь і відособлено від виготовлення виробів).
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Нерідко за порушення умов і термінів повернення тари підприємства
сплачують штрафи. Зустрівши такі факти необхідно з'ясувати, чому
допускалися порушення встановлених правил повернення тари (відповідної
якості), хто в цьому повинен і за чий рахунок віднесено штрафи, які заходи
прийняті для попередження виникнення подібних втрат та їх відшкодування.
Ревізор повинен перевірити правильність відображення за рахунками
операції з обліку товарів тари.
Таблиця 16.1. – Кореспонденція по обліку товарів і тари
Кореспонд
енція рахунків
Зміст господарської операції
Д
К
ебет
редит
1
2
3
Оприбутковування товарів власного виробництва
2
2
81
3
Оприбутковування товарів на склад, що поступили від
2
6
постачальників.
81
31
Одночасно на суму ПДВ
6
6
41
31
Оприбутковування товарів, що поступили від засновників
2
4
в рахунок їх внесків в статутній капітал підприємства
81
0,46
Оприбутковування товарів, отриманих від інших
2
7
організацій і підприємств безкоштовно
81
19
Оприбутковані товари, переведені з складу виробничих
2
2
запасів
81
0
Оприбутковані товари в торгівлі від постачальників
2
6
82
31
Встановлена торгова націнка на товари
2
2
82
85
Одночасно на суму ПДВ
6
6
41
31
Реалізація товарів за продажною вартістю
3
7
61
02
Списується на реалізацію собівартість реалізованих
9
2
товарів
02
82
Одночасно на суму ПДВ, акцизу і інших податків,
7
6
нарахованих у зв'язку з реалізацією товарів
02
41
Торгова націнка
2
2
82
85
Витрати обороту віднесені на реалізовані товари
7
9
91
2,93
Сума прибутку, отриманою від реалізації товарів
7
7
02
91
Віднесення собівартості реалізованих товарів на
7
9
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фінансовий результат
Безоплатно передані товари за балансовою вартістю

91

02
9

49
Одночасно на суму ПДВ

81
9

49
Зниження ціни товарів до їх чистої вартості

9

Недостача товарів за їх балансовою вартістю

9

2
81

3
75

7
16

7
16

6
42

2
0,22

2
81

2
81

7
19

2
81

Одночасно на суму ПДВ

3
72

6
41

Передача товарів за балансовою вартістю як внесок в
статутній капітал іншого підприємства
Одночасно на суму різниці між балансовою вартістю
товарів і справедливою вартістю інвестицій
Списана вартість товарів, втрачених в результаті
стихійного лиха

2
81

47

Оприбутковування товарно-матеріальних цінностей від
списання товарів
Оприбутковані товари, надлишки, виявлені при
інвентаризації
Оприбутковані товари, що поступили від підзвітних осіб

6
41

46
Що підлягає відшкодуванню винними особами суми за
товари
Одночасно на суму ПДВ

2

3
72

1
4

2
81

1
4

7
46

9
9

2
81

Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання контролю.
2. Які існують джерела контролю?
3. Суть ревізії складського обліку.
4. Ревізія оприбуткування цінностей власного виробництва.
5. Особливість ревізії вибуття виробничих запасів.
6. Ревізія готової продукції.
7. Охарактеризуйте ревізію товарів.
8. Особливості перевірки наявності за видами матеріальних цінностей.
9. Методика проведення інвентаризації ТМЦ.
10. Особливості перевірки МШП.
11. Методи і способи викриття можливих зловживань.
Тести
1) Наявність «від’ємних» залишків матеріальних запасів на внутрімісячні
дати в картках складського обліку оцінюється ревізором як:
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1. Незначні порушення бухгалтерського обліку не є порушеннями,
якщо «від’ємні» залишки існують тільки за натуральними показниками
(кількості);
2. Не є порушеннями, якщо на 1-ше число місяця існують позитивні
залишки по вартості;
3. Нестача, що підлягає … (продовжити фразу).
2) Які порушення приховуються за неправомірною кореспонденцією
рахунків бухгалтерського обліку матеріальних витрат за звітний місяць?
Відповідь:
за
неправомірною
кореспонденцією
рахунків
бухгалтерського обліку матеріальних витрат за звітний місяць приховуються
порушення щодо….. (продовжити фразу).
3) Як проводиться залік пересортиці матеріальних запасів у разі виявлення
їхньої нестачі:
1. У межах надлишків за всіма видами матеріальних запасів і …
(доповнити фразу);
2. Тільки за однойменним номенклатурним видом матеріальних
запасів за різної ціни;
3. Тільки за однойменною групою матеріалів і різними цінами по
номенклатурних видах матеріалів;
4. Тільки за однойменним номенклатурним видом матеріалів, за
кількісними показниками з урахуванням впливу різниці в ціні, за одиницю
виміру при визначенні суми до відшкодування матеріально відповідальною
особою;
5. Іншим способом (указати, яким саме).
4) Як виявити факти недостовірності даних складського обліку за
операціями видачі матеріалів зі складу?
Відповідь: наявність фактів недостовірності операцій за
обсягами видачі матеріалів зі складу можна визначити …
(продовжити фразу).
5) Як визначити обсяг завищення матеріальних витрат на виробництво
внаслідок неправомірного розподілу транспортно-заготівельних витрат на
придбання матеріалів?
Відповідь: ... (подати алгоритм розрахунку).
1. Незначні порушення бухгалтерського обліку;
2. Не є порушеннями, якщо «від’ємні» залишки існують тільки за
натуральними показниками (кількості);
3. Не є порушеннями, якщо на 1-ше число місяця існують позитивні
залишки по вартості;
4. Нестача, що підлягає … (продовжити фразу).
6) Які порушення приховуються за неправомірною кореспонденцією рахунків
бухгалтерського обліку матеріальних витрат за звітний місяць?
Відповідь:
за
неправомірною
кореспонденцією
рахунків
бухгалтерського обліку матеріальних витрат за звітний місяць приховуються
порушення щодо….. (продовжити фразу).
7) При перевірці надходження ТМЦ перевіряється:
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1. Рахунок;
2. Рахунки постачання;
3. Супровідні відомості;
4. Інвентаризаційні описи.
8) При виявленні нестачі в ході перевірки ТМЦ на складі:
1.
Пред'являється
вимога
до
постачальника
"відшкодувати";
2.
Нестача
відшкодовується
матеріальновідповідальною особою;
3.
Відноситься на витрати підприємства;
4.
Всі відповіді вірні.
9) Аналітичний облік ТМЦ здійснюється на:
1.
Інвентарних картках;
2.
Картках складського обліку;
3.
Прибуткових накладних;
4.
ПКО.
10) Працівник, якому потрібно охочий отримати з складу ТМЦ повинен
скласти:
1.
Вимогу;
2.
Заяву;
3.
Записку на ім'я зав. складу;
4.
Всі відповіді вірні.
11) Зав. складом повинен передати всі документи про вибуття і
надходження ТМЦ в бухгалтерію:
1.
В кінці робочого дня;
2.
В кінці робочого тижня;
3.
В кінці місяця;
4.
В кінці року.
12) Вкажіть, які документи перевіряються при перевірці обліку вибуття і
надходження ТМЦ:
1. Накладні;
2. Меморіальні ордери;
3. Розрахункові чеки;
4. ВКО.
Задача
Під час інвентаризації палива виявлено нестачу на суму 650 грн.
Матеріально відповідальна особа, яка винна у нестачі, відмовилась її
відшкодувати. За розпорядженням керівника матеріали про заподіяні збитки
підприємству в розмірі 650 грн. були направлені до судових органів. За
рішенням суду, матеріально відповідальна особа відшкодувала заподіяні нею
збитки у розмірі 50 грн. шляхом внесення готівки в касу, а решта – 600 грн.
була списана за розпорядженням керівника на збитки підприємства.
Сформулювати суть порушення та визначити кореспонденцію
рахунків.
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Тема 14. Контроль і ревізія біологічних активів
14.1. Суть контролю і ревізії біологічних активів
Біологічний актив - рослина або тварина, яка в процесі біологічних
перетворень може давати сільськогосподарську продукцію або додаткові
біологічні активи та приносити економічні вигоди яким-небудь іншим
способом.
Біологічні активи - живі організми (рослини, тварини), що
вирощуються підприємством з метою отримання сільськогосподарської
продукції або що утримуються з метою отримання інших вигод.
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про біологічні активи визначені П(С)БО 30 «Біологічних активів».
У зв'язку з впровадженням П(С)БО 30 «Біологічних актинів» змінився
порядок бухгалтерського обліку багаторічних насаджень, робочої і
продуктивної худоби, вони виділені з складу основних засобів в окремий
об'єкт обліку - довгострокові біологічні активи. Виділяють поточні,
довгострокові і додаткові біологічні активи.
Мета контролю і ревізії біологічних активів - надання
обґрунтованого висновку про законність, достовірність, доцільність операцій
з біологічними активами, встановлення правильності ведення їх обліку і його
відповідність прийнятій обліковій політиці підприємства.
Завданнями контролю і ревізії біологічних активів є:
 перевірка первинних даних про біологічні активи;
 контроль дотримання чинного законодавства по операціях з
біологічними активами;
 перевірка правильності документального оформлення операцій з
біологічними активами;
 перевірка фактичної наявності груп біологічних активів;
 контроль правильності відображення надходження, реалізації,
списання біологічних активів на рахунках бухгалтерського обліку;
 перевірка правильності нарахування амортизації довгострокових
біологічних активів і її списання під час їх ліквідації;
 визначення
фактів
реалізації
за
зменшеною
ціною,
необґрунтованого списання біологічних активів; - перевірка оцінки
фінансових результатів від реалізації біологічних активів фізичним особам
або підприємствам;
 визначення правильності зміни вартості біологічних активів;
 встановлення джерел фінансування, придбання (вирощування)
біологічних активів;

аналіз показників використання біологічних активів і тому
подібне
Об'єкти ревізії біологічних активів - це групи біологічних активів, їх
первинна і справедлива вартість, правильність документального оформлення
191

операцій з біологічними активами, достовірність аналітичного і синтетичного
обліку, реальність відображення вартості біологічних активів у фінансовій
звітності і накопиченої амортизації (по довгострокових активах),
економічних показників використання біологічних активів, організація
обліку і стану внутрішнього контролю біологічних активів підприємства.
Законодавчими і нормативними документами, які регулюють
операції з біологічними активами є:
 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
України» від 16 липня в 1999 р. №996-XIV;
 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»; 2 «Баланс»; 3 «Звіт про фінансові результати»; 5
«Звіт
про
власний
капітал»; 7 «Основні засоби»; 15 «Доходи»; 16
«Витрат»; 28 «Зменшення корисності активів», 30 «Біологічні активи»,
затверджені наказами Міністерства фінансів України;
 Методичні рекомендації по бухгалтерському обліку біологічних
активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006
р. № 1315;
 Методичні рекомендації по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів,
розрахунків
і
незавершеного
виробництва
сільськогосподарських
підприємств, затверджені наказом Міністерством аграрної політики України
від 04.12.2003г. №37-27/14023;
 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань
і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
Джерелами інформації ревізії біологічних активів є:
 Наказ про облікову політику підприємства; Розпорядчі документи
керівника підприємства по руху біологічних активів (наказ, розпорядження,
акт службова записка);
 Статут і засновницький договір;
 Первинні документи і облікові регістри по обліку біологічних
активів;
 Акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки і інша
документація, яка узагальнює результати контролю.
 Головна книга;
 Звітність підприємства: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові
результати (ф. № 2) - в частині результатів від ліквідації, продажу
біологічних активів, Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Примітки до
річної фінансової звітності (ф.№5);
 страхові поліси і тому подібне.
Основними ревізійними процедурами при перевірці біологічних
активів є: перевірка біологічних активів, перевірка записів і документів,
спостереження за ходом інвентаризації, відображенням інформації по руху
біологічних активів, опитування співробітників підприємства і третіх осіб по
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питаннях відображення в обліку біологічних активів, розрахунки шляхом
перевірки арифметичних діб в документах і записах, самостійне виконання
інвентаризації і інших контрольних процедур, аналіз збереження і
використання біологічних активів.
Основними методичними прийомами при ревізії біологічних активів
є: інвентаризація, обстеження, спостереження, дослідження документів,
формальна, логічна, експертна, зустрічна, арифметична, нормативна, взаємна
перевірки, хронологічний аналіз господарських операцій, опитування, оцінка
документів за даними кореспондуючих рахунків, статистичні розрахунки,
економічний аналіз і ін.
14.2Контроль і ревізія довгострокових біологічних активів
Довгострокові біологічні активи - це активи здатні давати
сільськогосподарську продукцію або додаткові біологічні активи, які
приносять економічні вигоди протягом періоду, який перевищує 12 місяців.
До довгострокових біологічних активів належать багаторічні сіяні трави,
плодові культури насіннячкових і кісточкових, ягідники, виноградники,
плантації хмелю, квітникарство багаторічних рослин, розсадники плодових і
декоративних культур, а також тварини основного стада ВРХ, свиней, коней,
вівців.
У балансі підприємства інформація про довгострокові біологічні
активи вказана в активі, в розділі «Довгострокові біологічні активи», рядках:
035 - справедлива (залишкова) вартість, 036 - первинна вартість, 037 накопичена амортизація.
Довгострокові біологічні активи відображаються на рахунку 16
«Довгострокові біологічні активи», який має 6 субрахунків. По дебету
рахунку 16 «Довгострокових біологічних активів» відображається
надходження (придбання) біологічних активів, по кредиту - вибуття.
Ревізія довгострокових біологічних активів відіграє важливу роль,
оскільки формування об'єктивної думки про правильність їх визнання,
переоцінку, нарахуванні амортизації служить орієнтиром для користувачів
бухгалтерською інформацією при визначенні об'єктивності даних.
Метою контролю і ревізії довгострокових біологічних активів є
встановлення достовірності, повноти і своєчасності відображення даних про
рух довгострокових біологічних активів в первинних, зведених документах і
облікових регістрах, правильності ведення обліку довгострокових
біологічних активів і його відповідність прийнятій обліковій політиці і
чинному законодавству, достовірності відображення стану довгострокових
біологічних активів в звітності підприємства.
Завданнями контролю і ревізії операцій з довгостроковими
біологічними активами є:
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 встановлення
правильності
документального
оформлення
надходження, переміщення, використання і реалізації довгострокових
біологічних активів;
 перевірка ефективності використання довгострокових біологічних
активів;
 встановлення правильності визначення терміну корисного
використання довгострокових біологічних активів;
 перевірка правильності нарахування амортизації довгострокових
біологічних активів;
 підтвердження достовірності відображення в обліку первинної і
справедливої вартості довгострокових біологічних активів, а також
результатів їх переоцінки.;
 перевірка правильності списання амортизаційних відрахувань під
час ліквідації довгострокових біологічних активів;
 підтвердження законності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з довгостроковими біологічними активами.
Предметом ревізії операцій з довгостроковими біологічними
активами є господарські процеси і операції, пов'язані з їх наявністю, рухом і
використанням довгострокових біологічних активів, а також незрілих
довгострокових біологічних активів.
Виходячи з мети, яку необхідно досягти ревізору при проведенні
дослідження операцій з довгостроковими біологічними активами, формують
об'єкти аудиту (рис 17.1)
Джерелами інформації для ревізії операцій з довгостроковими
біологічними активами є:
 Наказ про облікову політику підприємства;
 Акт прийому-передачі основних засобів (ф. 03-1)j
 Акт на списання основних засобів (ф. № 03 -3)
 Акт прийому багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію
(ф. № 54);
 Акт на прийом в експлуатацію захисних лісонасаджень(ф. № 54а);
 Акт на вибраковку тварин з основного стада (ф. №57);
 Акт на вибраковку тварин з основного стада (груповий) (ф. № 57а);
 Акт на списання багаторічних насаджень (ф. №58);
 Акт на переведення тварин з групи в групу (ф №97);
 Акт на вибуття тварин і птиці (ф. № 100);
 Інвентарні картокки обліку основних засобів (ф. N ОЗ-6);
 Інвентарні картокки обліку основних засобів (для багаторічних
насаджень) (ф. №29);
 Товарно-транспортна накладна на відправку-приймання тварин і
птці (ф. № 1-сг, твар.);
 Ветеринарне свідоцтво;
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 Відомість нарахування амортизації основних засобів і інших
необоротних активів (ф. № 4.4 с.-г.);
 Журнал-ордер № 4.2 с.-г. Головна книга;
 Звітність підприємства: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові
результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Примітки до
річної фінансової звітності (ф. № 5).
Об’єкти ревізії операцій з довгостроковими
біологічними активами.

Елементи
облікової
політики з
довгостроковим
и біологічними

активами

Записи у первинних
документах,
облікових регістрах
та звітності з
довгостроковими
біологічними
активами

Інформація про
порушення
ведения обліку, в
недостачах
які найшли
відображення у
акті ревізора

Операції з
обліку
довгострокових
біологічних
активів

-список первісних документів з обліку ДБА;

-довгострокові біологічні активи

-список осіб, які мають право підписувати

рослинництва, які оцінюються за

документи з обліку;

справедливою і первісною вартістю;

-облік капітальних інвестицій;

- довгострокові біологічні активи

-порядок оцінки та переоцінки ДБА;

тваринництва, які оцінюються за

-порядок контролю за материально-

справедливою і первісною вартістю;

відповідними особами;

- незрілі довгострокові біологічні

-строк корисної експлуатації ДБА;

активи рослинництва, які оцінюються

-метод и порядок нарахування амортизації

за справедливою і первісною вартістю.

ДБА;
-визначення ліквідаційної вартості ДБА.

Рис. 14.1. Об'єкти контролю і ревізії операцій з довгостроковими
біологічними активами
Основні етапи перевірки, питання й процедури ревізорської перевірки
довгострокових біологічних активів розглянемо в табл. 17.1.
Таблиця 14.1. – Методика ревізії довгострокових біологічних активів
Табл. 17.1. Ревізія довгострокових біологічних активів
Етапи перевірки
Питання і процедури ревізійної перевірки
Проведення
Аналіз організації інвентаризації на підприємстві
інвентаризації
Вивчення організації матеріальної відповідальності
довгострокових
Вибір об'єкту, спостереження або проведення
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біологічних активів

інвентаризації
Перевірка дотримання умов і правил утримання тварин
основного стада і багаторічних насаджень
Перевірка фактичної наявності, виявлення частково
або повністю непридатних для використання активів
Вивчення відкриття Перевірка
відповідності
облікової
політики
рахунків і
підприємства П(с) БО 30
організації обліку
Встановлення відображення ДБА у відповідності з
довгострокових
обліковою політикою
біологічних активів Перевірка затвердженого робочого плану рахунків в
частині обліку ДБА
Аналіз посадової інструкції бухгалтера по обліку ДБА
Вивчення виконання графіка документообігу по ДБА
Перевірка
Перевірка правильності віднесення ДБА до складу
надходження
активів
довгострокових
Аналіз джерел надходження ДБА
біологічних активів Вивчення правильності відображення витрат на
придбання ДБА і вартості ПБА, переведених до складу
ДБА
Перевірка наявності Комісії з прийому об'єктів ДБА і
Комісії з визначення їх справедливої вартості
Перевірка правильності визначення первинної і
справедливої вартості зарахування ДБА в первинних
документах
Перевірка зміни
Оцінка ознак можливого зменшення корисності активу
вартості
і проведення такої оцінки підприємством на дату
довгострокових
річного балансу
біологічних активів Перевірка обґрунтованості зміни вартості ДБА
Аналіз записів зміни вартості ДБА в інвентарних
картках
Перевірка
Перевірка дотримання вибраного методу нарахування
нарахування
амортизації
амортизації ДБА
Аналіз повноти об'єктів і вартості ДБА для
нарахування амортизації
Аналіз
правильності
оформлення
Розрахунку
амортизаційних відрахувань по ДБА, які оцінені за
первинною вартістю
Вивчення правильності віднесення амортизації до
складу витрат
Перевірка вибуття
Перевірка об'єктів ДБА, що вилучаються з складу
довгострокових
активів
біологічних активів Аналіз причин вибуття довгострокових біологічних
активів
Вивчення законності і доцільності вибуття ДБА
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Аналіз якості оформлення первинних документів по
вибуттю ДБА
Перевірка
Співставлення даних первинних документів по руху
відображення
довгострокових біологічних активів з регістрами
довгострокових
обліку
біологічних активів Порівняння залишків в регістрах аналітичного і
на рахунках обліку і синтетичного обліку довгострокових біологічних
в звітності
активах
Перевірка достовірності відображення вартості ДБА у
фінансовій звітності
Аналіз наявності і Аналіз забезпеченості виробництва ДБА
використання
Розрахунок
коефіцієнтів:
зносу,
придатності,
довгострокових
оновлення, вибуття ДБА
біологічних активів Визначення ефективності використання ДБА
Організація і процедури проведення контролю і ревізії
довгострокових біологічних активів.
На основі даних табл. 14.1. відзначено, що ревізія довгострокових
біологічних активів здійснюється у декілька етапів:
1. Інвентаризація довгострокових біологічних активів.
2. Ревізія відкриття нових рахунків і організації обліку довгострокових
біологічних активів.
3. Ревізія надходження довгострокових біологічних активів.
4. Ревізія зміни вартості довгострокових біологічних активів.
5. Ревізія нарахування амортизації довгострокових біологічних активів,
справедливу вартість яких визначити неможливо.
6. Ревізія вибуття довгострокових біологічних активів.
7. Ревізія відображення операцій з довгостроковими біологічними
активами на рахунках бухгалтерського обліку і в звітності.
8. Аналіз наявності і використання довгострокових біологічних активів.
Важливою процедурою під час ревізорської перевірки є проведення
інвентаризації довгострокових біологічних активів.
Ревізор повинен перевірити організацію проведення інвентаризації
довгострокових біологічних активів на підприємстві:
 встановити терміни проведення інвентаризації на підприємстві;
 встановити чи проводиться на підприємстві перерахунок поголів'я
дорослих тварин щомісячно перед складанням статистичної звітності про
стан тваринництва (ф. № 24 с.-г. «Звіт про стан тваринництва»);
 визначити доцільність позапланового проведення інвентаризації
довгострокових біологічних активів на підприємстві;
 вивчити матеріали проведених інвентаризацій для встановлення
фактичної наявності довгострокових біологічних активів;
 перевірити правильність відображення результатів проведеної
інвентаризації у відповідних інвентаризаційних описах;
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 звірити інвентаризаційні описи з інвентарними картками.
Потім ревізору необхідно призначити спеціальну комісію для
проведення вибіркової інвентаризації і провести її інструктаж.
При проведенні інвентаризації довгострокових біологічних активів
ревізор керується методичними рекомендаціями по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів, розрахунків і незавершеного виробництва сільськогосподарських
підприємств, які Міністерства аграрної політики України (лист від 04.12.2003
р. № 37-27/14023).
Інвентаризація довгострокових біологічних активів проводиться для:
 виявлення фактичної наявності довгострокових біологічних активів
рослинництва і тваринництва;
 виявлення частково або повністю непридатних для використання
або застарілих не використовуваних активів (тварин, що підлягають
вибраковуванню з основного стада; багаторічних насаджень, частково
пошкоджених і з низьким рівнем продуктивності, які підлягають
розкорчовуванню або посиленню огляду незрілих довгострокових активів,
які доцільно перевести в групу зрілих біологічних активів);
 встановлення нестачі або надлишку довгострокових біологічних
активів шляхом співставлення фактичної наявності з даними бухгалтерського
обліку;
 перевірки дотримання умов і правил утримання тварин основного
стада, збереження і експлуатації багаторічних насаджень;
 перевірки
реальності
вартості
зарахованих
на
баланс
довгострокових біологічних активів.
При інвентаризації багаторічних насаджень, садів, виноградників,
ягідників, лісопосадок складаються окремі описи: Інвентаризаційний опис
багаторічних насаджень (ф. № Інв.-3 с.-г.) і Інвентаризаційний опис
розсадників (ф. № Інв.-10 с.-г.), а при інвентаризації продуктивної худоби
основного стада: Інвентаризаційний опис робочої худоби і продуктивних
тварин (ф. № Інв.-8 с.-г.).
Для визначення результатів проведеної інвентаризації ревізори
складають порівняльні відомості (ф. № Інв.-17 с.-г., №Инв.-18 с.-г.). У
порівняльних відомостях ревізор співставляє фактичну наявність
довгострокових біологічних активів, відображена в інвентаризаційних
описах, з обліковими даними. В результаті співставлення аудитор
встановлює надлишки або нестачу активів.
З метою перевірки ефективності організації обліку і контролю за
збереженням довгострокових біологічних активів ревізор визначає, чи
присвоєний кожному об'єкту, за винятком багаторічних насаджень,
інвентарний номер по порядково-серійній системі.
Після вивчення фактичної наявності біологічних активів аудитор
безпосередньо починає документальну перевірку. Вивчення операцій з
довгостроковими біологічними активами проводиться таким чином.
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Вивчення відкриття нових рахунків і організації обліку
довгострокових біологічних активів. Вивчаючи організацію обліку
довгострокових біологічних активів ревізор визначає відповідність вибраної
облікової політики довгострокових біологічних активів чинному
законодавству України, П(с) БО 30, встановлює правильність їх
відображення відповідно до принципів і методів облікової політики. Також
ревізор повинен перевірити затверджений робочий план рахунків в частини
обліку довгострокових біологічних активів, наявність посадових інструкцій
бухгалтера по їх обліку і виконання графіка їх документообігу.
При ревізії відкриття нових рахунків ревізор повинен перевірити
правильність формування складу об'єктів на відповідних субрахунках
рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», провести аналіз їх складу на
рахунках
«Капітальні інвестиції» 107, 108 і 152 на предмет відповідності
критеріям визнання довгострокових біологічних активів.
Ревізор встановлює правильність перенесення витрат з вирощування
багаторічних насаджень з рахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних
засобів» на рахунок 166 «Незрілих довгострокових біологічних активів, які
оцінюються за первинною вартістю». Якщо справедливу вартість таких
об'єктів можна достовірно визначити, то аудитор перевіряє, чи враховані
вони на рахунку 165 «Незрілих довгострокових біологічних активів, які
оцінюються за справедливою вартістю».
Проводиться ревізія повноти і достовірності відображення залишків
довгострокових біологічних активів у зв'язку з впровадженням П(с)БО 10
«Біологічні активи» і зміною Плану рахунків. Ревізор встановлює чи
проведена підприємством трансформація балансу (графи 3) в частині
відображення вхідного залишку довгострокових біологічних активів.
Перевірка правильності оприбутковування довгострокових біологічних
активів
починається
зі
встановлення
правильності
віднесення
довгострокових біологічних активів до складу активів. При цьому увага
ревізора концентрується на правильності визначення довгострокових
біологічних активів відповідно до П(с) БО 30. Потім ревізору необхідно
встановити:
 джерела надходження довгострокових біологічних активів
(придбання за плату у постачальників, переведення з складу поточних
біологічних активів, безкоштовне отримання і внески до статутного капіталу,
закладка (вирощування) багаторічних насаджень);
 правильність відображення витрат на придбання довгострокових
біологічних активів і вартості поточних біологічних активів, переведених до
складу довгострокових, - як капітальних інвестицій, а також відображення
безкоштовного отримання без застосування рахунку 15; наявність Комісії з
прийому об'єктів довгострокових біологічних активів і Комісії з визначення
справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції
(при безкоштовному отриманні об'єктів і введенні багаторічних літніх
насаджень в експлуатацію);
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 правильність визначення і відображення первинної і справедливої
вартості в акті прийому-передачі основних засобів, акті прийому
багаторічних насаджень і передачі їх в експлуатацію, акті на прийом в
експлуатацію захисних лісонасаджень, акті на переведення тварин з групи в
групу в групу. Перевірка зміни вартості довгострокових біологічних
активів. Ревізор повинен встановити обґрунтованість і правильність зміни
вартості довгострокових біологічних активів перебіг періоду їх
функціонування: в результаті їх переоцінки на звітну дату, проведення
невід'ємних поліпшень і зменшення корисності активів.
Ревізор повинен визначити чи була можливість на підприємстві
оцінити актив за справедливою вартістю, і чи проведено переведення з групи
об'єктів, які обліковуються за первинною вартістю до об'єктів, які
обліковуються за справедливою вартістю.
В ході ревізії необхідно бути встановити чи здійснювалася переоцінка
довгострокових біологічних активів (дооцінка (зниження ціни) до
справедливої вартості) на кожну звітну дату постійно діючою Комісією
господарства за визначенням справедливої вартості біологічних активів.
При ревізії зміни первинної вартості довгострокових біологічних
активів унаслідок зменшення корисності активів ревізор керується П(с) БУ
28 «Зменшення корисності активів». При цьому ревізор оцінює, чи існують
ознаки можливого зменшення корисності активу, чи проводилася така оцінка
підприємством на дату річного балансу. Ревізор також встановлює
обґрунтованість зменшення вартості довгострокових біологічних активів в
результаті:
 зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на
істотно велику величину, ніж очікувалася;
 старіння або фізичне пошкодження активу;
 істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному
або правовому середовищі діяльності підприємство протягом звітного
періоду або очікуваного найближчим часом;
 інші дані про те, що ефективність активу є або буде гіршим, ніж
очікувалося.
Перевірка нарахування амортизації довгострокових біологічних
активів. Ревізор перевіряє правильність нарахування амортизації на вартість
довгострокових біологічних активів, справедливу вартість яких визначити
неможливо. При цьому ревізор повинен з'ясувати:
 що є об'єктом амортизації на підприємстві - ним повинна бути
первинна вартість активу, зменшена на ліквідаційну вартість, за
вирахуванням витрат, пов'язаних з їх реалізацією (ліквідацією);
 чи встановлено на підприємстві період нарахування амортизації
протягом терміну корисного використання довгострокового біологічного
активу;
 чи нараховується амортизація із застосуванням методів, вказаних
П(С) БУ 7 «Основні засоби»;
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 чи відповідає використовуваний метод нарахування амортизації і
термін корисного використання довгострокових біологічних активів,
встановленому в Наказі про облікову політику підприємства;
 чи припинено нарахування амортизації на довгострокові біологічні
активи, якщо можливо визначити їх справедливу вартість;
 чи правильно оформляються Відомості нарахування амортизації
основних засобів і інших необоротних активів або інша форма розрахунку
амортизаційних відрахувань за довгостроковими біологічними активами, які
оцінені за первинною вартістю;
 чи правильно віднесена амортизація довгострокових біологічних
активів до складу витрат
Ревізія вибуття довгострокових біологічних активів проводиться для
встановлення об'єктів довгострокових біологічних активів, які вилучаються з
складу активів (списуються з балансу). При цьому ревізор встановлює
причини вибуття об'єктів: реалізація, безкоштовна передача і передача як
внесок в статутній капітал інших підприємств або ліквідація багаторічних
насаджень вибраковування продуктивної худоби з основного стада при
втраті ним продуктивності.
Ревізор встановлює, які первинні документи по списанню
довгострокових біологічних активів використовує підприємство, і
правильність їх оформлення: акту на списання основних засобів, акту на
вибраковування тварин з основного стада, акт на списання багаторічних
насаджень.
Ревізор визначає, які витрати по ліквідації об'єктів (корчування
багаторічних насаджень, утилізація загиблих тварин) і виручка у вигляді
вартості отриманих при цьому матеріалів (деревина і тому подібне)
зафіксовані в первинних документах (нарядах, актах).
Ревізор
проводить
перевірку
правильності
відображення
довгострокових біологічних активів на рахунках бухгалтерського обліку,
порівнює дані первинних документів по руху довгострокових біологічних
активів із записами в інвентарних картках обліку основних засобів і
інвентарних картках обліку основних засобів (для багаторічних насаджень).
Ревізор співставляє залишки в інвентарних картках і регістр обліку.,
перевіряє достовірність відображення вартості довгострокових біологічних
активів у фінансовій звітності (рядках: 035 - справедлива (залишкова)
вартість, 036 - первинна вартість, 037 - накопичена амортизація).
Аналіз наявності і використання довгострокових біологічних активів.
Для підвищення забезпеченості і ефективності використання довгострокових
біологічних активів аудитор проводить аналіз їх наявності і використання
шляхом розрахунку показників забезпеченості виробництва активами,
коефіцієнтів зносу, придатності, оновлення, вибуття.
В ході ревізії операцій з довгостроковими біологічними активами
ревізор може виявити наступні типові порушення:
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 відсутність на підприємствах сформованих Комісії по прийманню
об'єктів довгострокових біологічних активів і Комісії по визначенню їх
справедливої вартості;
 недотримання окремих положень Наказу про облікову політику
підприємства по обліку довгострокових біологічних активів;
 неправильна організація матеріальної відповідальності за
збереження довгострокових біологічних активів; неправильне визначення
справедливої вартості довгострокових біологічних активів, оскільки
активний ринок в Україні не сформований, то це не дає можливості виробити
чітку методику і рекомендації оцінки;
 неправильні
оцінка рівня витрат від ліквідації об'єктів
довгострокових біологічних активів і виручки у вигляді вартості отриманих
при цьому матеріалів;
 неправильне формування витрат на вирощування і догляд за
довгостроковими біологічними активами;
 невірне нарахування амортизаційних відрахувань по довгострокових
біологічних активах.
Ці помилки в обліку довгострокових біологічних активів указують, що
бухгалтерам слід своєчасно і досконально вивчити зміни і доповнення
нормативних документів, а ревізорам слід в першу чергу приділяти увагу
виявленню даних помилок.
Виявлені ревізором порушення заносяться в проміжні акти або довідки.
При ревізії довгострокових біологічних активів складають наступні
проміжні документи:
1. Опис вибіркової інвентаризації - містить інформацію про фактичну
наявність довгострокових біологічних активів за наслідками інвентаризації і
дані її звірки з даними бухгалтерського обліку.
2. Реєстр перевірки оприбутковування активів - відображає результати
перевірки надходження довгострокових біологічних активів шляхом звірки з
даними регістрів синтетичного обліку з інвентарними картками.
3. Відомість перевірки правильності первинної і справедливої вартості показує відповідність методу оцінки довгострокових біологічних активів,
кількості, ціни і суми з даними ревізії.
4. Реєстр перевірки нарахування амортизації (зносу) - показує
достовірність розрахунків амортизаційних відрахувань за довгостроковими
біологічними активами, які оцінені за первинною вартістю.
5. Реєстр перевірки кореспонденції рахунків по руху активів відображає результати перевірки правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку надходження, списання і внутрішнього переміщення
довгострокових біологічних активів.
6. Розрахунок показників використання активів, в якому проводиться
розрахунок коефіцієнтів вибуття, оновлення, зносу, придатності
довгострокових біологічних.
7. Реєстр перевірки ліквідації активів - відображає результати
перевірки обліку з ліквідації довгострокових біологічних активів.
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8. Порівняльна відомість залишків в регістрах обліку і звітності показує відповідність залишків довгострокових біологічних активів за
даними аналітичного, синтетичного обліку, головної книги і балансу.
14.3. Контроль і ревізія поточних біологічних активів
Поточні біологічні активи – біологічні активи, здатні давати
сільськогосподарську продукцію і/або додаткові біологічні активи і іншим
способом приносять вигоду підприємству впродовж періоду, який не
перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні і відгодівлі.
У балансі підприємства інформація про поточні біологічні активи
вказана в активи, в рядку 110 «Поточні біологічні активи».
Для обліку поточних біологічних активів використовується рахунок 21
«Поточні біологічні активи», який має такі 3 субрахунки:
211 «Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю»;
212 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за
справедливою вартістю»;
213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною
вартістю».
Поточні біологічні активи рослинництва обліковуються на субрахунку
211 після визначення Комісією по оцінці справедливої вартості рослин на
певному полі (площі), а до цього їх облік ведется на рахунку 23
«Виробництво» (див. тему 19).
Мета контролю і ревізії поточних біологічних активів - визначення
повноти, своєчасності і правильності відображення даних про зміну стану
поточних біологічних активів в первинних документах, облікових регістрах,
на рахунках бухгалтерського обліку і в звітності і їх відповідності прийнятій
обліковій політиці і чинному законодавству.
Завдання контролю і ревізії операцій з поточними біологічними
активами:
 перевірка фактичної наявності поточних біологічних активів;
 аналіз забезпечення збереження поточних біологічних активів;
 перевірка організації обліку придбання, створення на підприємстві
поточного біологічного активу шляхом проведення перетворення біологічних
активів;
 аналіз реальності виникнення операцій з поточними біологічними
активами і правильності їх документального оформлення;
 встановлення правильності оцінки первинної і справедливої вартості
поточних біологічних активів і підтвердження достовірності відображення її
в обліку;
 контроль законності і правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку операцій з поточними біологічними активами;
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 підтвердження правильності класифікації, подання і розкриття
ревізуємих операцій, в бухгалтерській звітності.
Предметом контролю і ревізії операцій з поточними біологічними
активами є господарські процеси і операції, пов'язані з наявністю, рухом і
використанням поточних біологічних активів, а також відносини, що
виникають при цьому усередині підприємства і за його межами.
Виходячи з мети, яку необхідно досягти ревізорові при вивченні
операцій з поточними біологічними активами, формуються об'єкти ревізії
(Таблиця 17.2.).
Таблиця № 14.2- Об'єкти ревізії операцій с поточними біологічними
активами
Об'єкти ревізії операцій з поточними біологічними активами
Елементи
Записи в
Інформація про
Операції з обліку
облікової
первинних
порушення
поточних
політики з
документах,
порядку
біологічних
поточних
облікових
ведення обліку і
активів
біологічних
регістрах і
недостачах, які
активах
звітності по
знайшли
поточних
підтвердження
біологічних
акті ревізора
активах
- перелік об'єктів, які не включаються  поточні
біологічні
активи
в склад поточних біологічних рослинництва,
які
оцінені
за
активів;
справедливою і первинною вартістю;
- метод оцінки і списання поточних  поточні
біологічні
активи
біологічних активів;
тваринництва,
які
оцінені
по
- порядок створення ПБА шляхом справедливій і первинній вартості;
перетворення біологічних активів;
 незрілі довгострокові біологічні
- список первинних документів по активи тваринництва, які оцінені за
обліку ПБА і осіб, що мають право їх справедливою і первинною вартістю.
підписувати;
- порядок оцінки й зміни вартості
ПБА.
Джерелами інформації для ревізії операцій з поточним біологічними
активами є:
 Наказ про облікову політику підприємства;
 Акт на оприбутковування приплоду тварин (ф. № 95);
 Акт на переведення тварин з групи в групу (ф. № 97);
 Обліковий листок руху тварин і витрати кормів (ф. № 97а);
 Акт зняття тварин з відгодівлі, нагулу, вирощування (ф. № 986);
 Акт прийому-передачі біологічних активів;
 Акт на оприбутковування поточних біологічних активів
рослинництва, оцінених за справедливою вартістю;
 Акт списання поточних біологічних активів рослинництва, оцінених
за справедливою вартістю;
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 Акт на вибуття тварин і птиці (ф. № 100);
 Акт виводу і сортування добового молодняку птахів (ф.№ Ю6);
 Товарно-транспортна накладна (ф. № 1с.-г., твар.);
 Ветеринарне свідоцтво;
 Накладна внутрішньогосподарського призначення (ф. № 87);
 Розрахунок визначення приросту живої маси (ф. № 98а);
 Відомість витрати кормів (ф. № 94);
 Відомість зважування тварин (ф. № 98);
 Накопичувальна відомість обліку руху тварин (ф. № 346);
 Накопичувальна відомість обліку забою і падежу тварин (ф. № 34в);
 Книга обліку руху тварин і птиці (ф. № 34);
 Книжка чабана-гуртоправа (ф. № 101);
 Звіт про рух тварин і птиці на фермі (ф. № 102);
 Звіт про процес інкубації (ф. № 105);
 Картка обліку руху молодняку птиці (ф. № 107);
 Картка обліку руху дорослого птиці (ф. № 108);
 Журнал-ордер №8 с.-г. і Оборотна відомість аналітичного обліку
№8.1 с.-г.;
 Журнал-ордер №4А с.-г.;
 Головна книга;
 Звітність підприємства: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові
результати (ф.№2), Звіт про рух грошових коштів (ф.№3), Примітки до річної
фінансової звітності (ф. № 5);
Організація і процедури проведення ревізії поточних біологічних
активів. Важливу роль в проведенні господарської діяльності відіграє
ефективність системи внутрішнього контролю поточних біологічних активів.
З метою оцінки її ефективності ревізор проводить перевірку. У тести входять
такі питання по поточних біологічних активах:
 чи закріплені за поточними біологічними активами матеріально
відповідальні особи і чи є договори з ними?
 чи проводяться інвентаризації поточних біологічних активів в
передбачених законодавством випадках?
 чи класифіковані поточні біологічні активи за групами,
передбаченими П(С)БО 30 «Біологічні активи»?
 хто дає дозвіл на списання поточних біологічних активів?
 чи перевіряється відповідність даних регістрів обліку поточних
біологічних активів з даними головної книги?
Ревізія поточних біологічних активів здійснюється в шість етапів:
1. Ревізія системи зберігання поточних біологічних активів.
2. Перевірка правильності відображення залишків поточних
біологічних активів і організації їх обліку по П(С)БО 30.
3. Аналіз правильності оприбутковування поточних біологічних
активів.
4. Контроль зміни вартості поточних біологічних активів.
5. Ревізія вибуття поточних біологічних активів.
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6. Перевірка правильності відображення поточних біологічних активів
в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності.
Ревізія системи зберігання поточних біологічних активів.
Ревізійні процедури підрозділяють на здійснювані інвентаризації, в час
і після проведення ревізії.
Після прибуття на місце ревізор розробляє план одночасного і повного
проведення інвентаризацій поточних біологічних активів. При цьому він
встановлює, по яких матеріально-відповідальних особах і в який час
проводилися попередні інвентаризації. Ревізор з'ясовує, чи не рахуються
поточні біологічні активи за звільненими особами. До проведення
інвентаризації ревізору доцільно:
 перевірити документи інвентаризацій за минулий рік;
 обговорити з адміністрацією організацію проведення інвентаризації;
 ознайомитися з об'єктами поточних біологічних активів;
проаналізувати систему зберігання і документування руху поточних
біологічних активів;
 домовитися про участь в інвентаризації фахівців і проаналізувати
або провести їх інструктаж.
Важливо переконатися, що на підприємстві є правильно оформлені
договори про матеріальну відповідальність з працівниками, яким передані
поточні біологічні активи. Велике значення має перевірка своєчасності і
правильності проведення інвентаризації поточних біологічних активів,
оформлення результатів попередньої інвентаризації і відображення її даних в
обліку.
Інвентаризацію поточних біологічних активів проводять силами і
засобами замовника під наглядом ревізори. При ії проведенні керуються
Методичними рекомендаціями по інвентаризації основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів,
розрахунків
і
незавершеного
виробництва
сільськогосподарських
підприємств, рекомендовані Міністерством аграрної політики України (лист
від 04.12.2003 р. №37-27/14023).
Першим кроком інвентаризації є перевірка умов і правил утримання
тварин на вирощуванні і відгодівлі, вирощування рослин і контроль
забезпечення їх збереження. Задовольнити функціонування даної системи
можливо при дотриманні наступних умов:
 забезпеченні неможливості втрат і розкрадань;
 гарантії того, що поточні біологічні активи не можуть переміщатися
без повного відображення в обліку;
 забезпеченні правильності формування справедливої вартості;
 відповідності звітних даних про залишки в регістрах аналітичного
обліку результатам інвентаризації.
Інвентаризаційна комісія приступає до перевірки наявності
поточних біологічних активів, а ревізор стежить за правильністю її
проведення і сам записує результати.
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Інвентаризація поточних біологічних активів передбачає виконання
наступних дій:
 перевішування, замір і підрахунок, що проводить інвентаризаційна
комісія в порядку розміщення поточних біологічних активів на даному
підприємстві;
 перевірка правильності оцінки поточних біологічних активів (за
справедливою вартістю).
Результати інвентаризації поточних біологічних активів оформляють
відповідними інвентаризаційними описами, наприклад, молодняк великої
рогатої худоби, племінних і робочих коней включають в інвентаризаційні
описи (ф. № Інв.-8 с.-г.). Оформлені інвентаризаційні описи ревізор передає
в бухгалтерію для складання відомості (ф. № Інв.- 17 с.-г., № Інв.-18 с.-г.).
Ревізор перевіряє правильність складання відомості і відповідність записів з
даними бухгалтерського обліку. У порівняльних відомостях співставляється
фактична наявність поточних біологічних активів, відображена в
інвентаризаційних описах з обліковими даними. По даним вказаних
відомостей перевіряють правильність заліку недостач, надлишків із-за
пересортиці, обґрунтованість визначення пересортиці, наявність письмових
рішень за наслідками інвентаризацій.
Перевірка правильності відображення залишків поточних біологічних
активів і організація їх обліку П(С)БО 30. Вивчаючи організацію обліку
поточних біологічних активів ревізор встановлює правильність їх
відображення, відповідність їх обліку принципам і методам облікової
політики підприємства по поточних біологічних активах, чинному
законодавстві України, П(С)БО 30. Також ревізор повинен перевірити
затверджений робочий план рахунків в частини обліку поточних біологічних
активів, наявність посадових інструкцій бухгалтера по їх обліку і виконання
графіка їх документообігу.
З огляду на те, що в План рахунків бухгалтерського обліку внесені
зміни з управління і відображення на рахунках інформації про поточні
біологічні активи ревізор повинен проаналізувати правильність перенесення
залишків на рахунки 21 «Поточні біологічні активи» і 23 «Виробництво»
відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи».
При аналізі правильності перенесення залишків ревізор повинен
визначити чи є активний ринок поточних біологічних активів по відповідних
групах, або такий ринок відсутній. Для перевірки правильності побудови
обліку ревізору необхідно вивчити організацію роботи Комісії по
визначенню справедливої вартості біологічних активів і якість відображення
рішень про можливості визначення справедливої вартості і встановлення
справедливих цін в акті відповідної форми. При цьому ревізор встановлює,
чи була можливість у підприємства оцінити справедливу вартість поточних
біологічних активів.
 за всіма поточними біологічними активами тваринництва, як
правило є можливість оцінки за справедливою вартістю, тому залишки
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переносяться на рахунок 212 « Поточні біологічні активи тваринництва, які
оцінені за справедливою вартістю»;
 з незавершеного виробництва рослинництва немає документальних
підтверджень ринкової вартості, оскільки культури знаходяться у стадії
біологічних перетворень, тому залишки доцільно залишити на рахунку 23
«Виробництва».
Аналіз правильності оприбутковування поточних біологічних активів
починається зі встановлення правильності віднесення поточних біологічних
активів до складу активів відповідно до П(С)БО 30. Ревізору необхідно
встановити джерела і правильність розрахунку вартості оприбутковування
поточних біологічних активів.
 придбання за оплату у постачальників – за первинною вартістю, яка
складається з витрат, фактично понесених підприємством для їх придбання і
отримання;
 безкоштовне отримання – за первинною вартістю яке дорівнює їх
справедливій вартості з урахуванням витрат, пов’язаних з доведенням їх до
придатного для використання стану;
 внесок в статутний капітал – за первинною вартістю, якою
визначається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства
справедлива вартість з урахуванням витрат, пов’язаних з доведенням їх до
придатного до використання стану;
 отримання в обмін на подібні біологічні активи – за балансовою
вартістю переданих поточних біологічних активів;
 отримання в обмін на неподібні активи – за справедливою вартістю
одержаних поточних біологічних активів; вирощування поточних
біологічних активів на підприємстві – за справедливої вартості на основі
рішення Комісії по визначенню справедливої вартості.
Ревізор перевіряє правильність відображення витрат на придбання
поточних біологічних активів, які не включаються в їх первинну вартість, а
також віднесення їх до складу витрат того періоду, в якому вони були
здійснені (встановлені).
Ревізор вивчає, чи є на підприємстві Комісія з прийому об’єктів
поточних біологічних активів і Комісії за визначенням справедливої вартості
біологічних активів. Ревізору необхідно також встановити правильність
документального оформлення надходження поточних біологічних активів,
для цього ревізор по поточних біологічних активах вивчає:
 при внесках в статутний капітал – наявність в актах прийому –
передачі посилань на засновницькій договір або умови підписки, інформації
про обстеження посівів (інших поточних біологічних активів рослинництва),
товарно – транспортні накладні і прибуткові ордери;
 при безкоштовному отриманні – наявність договорів безкоштовної
передачі, їх законність і узгодженість з актом прийому-передачі до договору,
товарно-транспортною накладною і прибутковим ордером, актом визначення
справедливої вартості або актом на оприбуткування поточних біологічних
активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю;
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 при придбанні у інших підприємств – повноту і достовірність даних
в товарно-транспортних накладних і прибуткових ордерах, правильність
оформлення Племінного свідоцтва при закупівлі худоби у населення –
правильність акту на передачу (продаж) закупівлю худоби і птиці за
договорами з громадянами (ф. № 956), приймально-розрахункової відомості
на худобу і птиці, прийняту сільськогосподарським підприємством від
населення для подальшої здачі на реалізацію (ф. № 95а);
 при придбанні посівів поточних біологічних активів рослинництва
– якість складання акту прийому передачі або обстеження посівів;
 при вирощувані поточних біологічних активів на підприємстві (в
т.ч. вибраковування тварин з основного стада) – правильність і повноту
оформлення акту оприбутковування приплоду тварин (ф. № 95), акту на
вибраковку тварин з основного стада (ф. № 57 і ф. № 57а).
Контроль зміни вартості поточних біологічних активів полягає в
дослідженні ревізорам маси, біологічних характеристик і, безпосередньо,
вартості цих активів, які пов'язані з процесами біологічних перетворень
тварин і рослин. Ревізія зміни вартості зв'язана, в першу чергу, з
необхідністю контролю за відображенням поточних біологічних активів в
проміжній і річній фінансовій звітності за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати за місцями продажу.
Ревізору необхідно вивчити порядок документального оформлення
первинного визнання додаткових біологічних активів і поточних біологічних
активів рослинництва. Він повинен встановити:
- чи проводиться на підприємстві перед складанням звітності
робота по визначенню справедливої вартості поточних біологічних активів
на дату звітності, чи одержує для цього Комісія по визначенню справедливої
вартості інформацію про залишки поточних біологічних активів
тваринництва і рослинництва в розрізі аналітичних рахунків;
- чи обґрунтовано Комісія визначає справедливу вартість або
ухвалює рішення про неможливість її визначення по окремих групах або
видах активів;
- чи правильно визначена різниця між вартістю поточних
біологічних активів тваринництва, сформованою в обліку протягом звітного
періоду, і справедливою вартістю, і чи визнається вона доходами або
витратами іншої операційної діяльності підприємства, чи включається вона
до складу фінансового результату від сільськогосподарської діяльності;
- чи можна на підприємстві визначити справедливу вартість
поточних біологічних активів рослинництва або їх облік повністю ведеться
на рахунку 23 «Виробництво» і відображається в звітності за статтею
«Незавершене виробництво» в сумі фактично понесених витрат на їх
вирощування;
- чи правильно визначена різниця між справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати за місцями продажу поточних біологічних
активів рослинництва, і сумою понесених витрат, пов'язаних з їх
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біологічними перетвореннями, чи визнається вона іншим операційним
доходом або витратами.
Ревізор повинен вивчити чи ведуться на підприємстві для контролю за
змінами вартості поточних біологічних активів і витрат на вирощування
окремі картокки обліку, чи заводяться вони на кожен вид поточних
біологічних активів, які обліковуються за справедливою вартістю.
Ревізія вибуття поточних біологічних активів. Ревізор повинен
встановити причини вибуття поточних біологічних активів.
Перевірка правильності документального оформлення продажу
поточних біологічних активів здійснюється шляхом співставлення товарнотранспортних накладних (ф. № 1 с.-г. (твар.)), приймальних квитанцій (ф.
ПК-1) і т.п. з договорами. Ревізор також повинен визначити чи
здійснювалося на підприємстві перед відправкою зважування тварин і оцінка
їх відгодованості.
Аналізуючи документальне оформлення забою тварин, ревізор
перевіряє повноту і правильність оформлення Актів на вибуття тварин і
птиці (ф. 100), здійснює їх звірку з Книгою обліку руху тварин і птиці (ф.
№34) і із Звітом про рух тварин і птиці на фермі (ф. № 102).
Ревізор повинен встановити правильність розрахунку собівартості
поточних біологічних активів при вибутті, виходячи з тієї вартості, за якою
вони обліковуються на дату вибуття, а саме:
 собівартість поточних біологічних активів, які оцінені за
справедливою вартістю, повинна бути рівна їх справедливій вартості на дату
вибуття за вирахуванням очікуваних витрат в місцях продажу;
 собівартість реалізованих поточних біологічних активів, які
оцінені за первісною вартістю, повинна бути рівна їх первісній (балансової)
вартості на дату вибуття.
Перевірка правильності відображення поточних біологічних активів в
бухгалтерському обліку і фінансовій звітності. Обов'язковим пунктом при
перевірці поточних біологічних активів є перевірка правильності складання
кореспонденції. При цьому ревізор зіставляє кореспонденцію рахунків в
регістрах обліку поточних біологічних активів. Він повинен звірити дані
первинних документів з Відомістю витрати кормів (ф. № 94), Відомістю
зважування тварин (ф. № 98), з накопичувальними відомостями (ф. № 346 і
ф. №34в), Книгою обліку руху тварин і птиці (ф. № 34). Перевірити
правильність перенесення інформації з цих документів в Звіт про рух тварин
і птиці на фермі (ф. №102), Звіт про процес інкубації (ф. №105) і Картки
обліку руху молодняку і дорослої птиці (ф. №107 і ф. №108).
Ревізор повинен звірити залишки в Журналах-ордерах №8 с.-г. і № 4.2
с.-г., Оборотної відомості аналітичного обліку № 8.1 с.-г. з головною книгою
і звітністю підприємства: Балансом (ф. № 1) і Примітками до річної
фінансової звітності (ф. № 5).
Найбільш типові помилки по обліку поточних біологічних активів:

приймання і відпустка активів без зважування, виміру, перерахунку,
без технічних випробувань їх якості;
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невчасне і неправильне складання первинної документації на
оприбутковування і вибуття поточних біологічних активів;

неправильна оцінка первісної і справедливої вартості поточних
біологічних активів;

крадіжка, підробка документів, привласнення;

незадовільний стан оперативного кількісного обліку і т.д.
Для виявлення розкрадань при проведенні ревізії поточних
біологічних активів рекомендується:
 застосовувати прийоми зустрічних перевірок, взаємного контролю
документів, контрольного порівняння;
 вибірково перевіряти правильність підрахунку підсумків;
 зіставити записи про залишки запасів в інвентаризаційних описах на
початок і кінець року, якщо вони викликають сумніви.
Ревізор складає наступні документи при перевірці поточних
біологічних активів:
1. Опис вибіркової інвентаризації - містить інформацію про фактичну
наявність поточних біологічних активів за наслідками інвентаризації і дані її
звірки з даними бухгалтерського обліку.
2. Реєстр перевірки класифікаційних груп поточних біологічних
активів - складається при перевірці ревізором відповідності поточних
біологічних активів, які обліковуються по класифікаційним групам;
3. Реєстр перевірки правильності оприбутковування закуплених
поточних біологічних активів - відображає результати зіставлення даних
документів постачальника, перевізників і дані регістрів обліку поточних
біологічних активів.
4. Реєстр перевірки правильності оприбутковування поточних
біологічних активів власного виробництва - відображає результати
дослідження рахунку 23 «Виробництво» шляхом звірки з даними Актів на
оприбутковування поточних біологічних активів рослинництва, оцінених за
справедливою вартістю.
5. Відомість перевірки правильності оцінки первісної і справедливої
вартості - в ньому встановлюється правильність розрахунку вартості і
відповідність методу оцінки поточних біологічних активів, кількості, ціни і
суми з даними ревізії.
6. Реєстр перевірки правильності оцінки справедливої вартості
поточних біологічних активів - в ньому встановлюється правильність
використання розрахунку справедливої вартості.
7. Реєстр перевірки вибуття активів - відображає результати перевірки
обліку з вибуття поточних біологічних активів шляхом звірки актів вибуття з
договорами і регістрами обліку.
8. Реєстр перевірки кореспонденції рахунків - відображає результати
перевірки правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку
надходження, вибуття і внутрішнього переміщення поточних біологічних
активів відповідно до Інструкції з застосування плану рахунків.
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9. Порівняльна відомість залишків в регістрах обліку і звітності показує відповідність залишків поточних біологічних активів за даними
регістрів аналітичного, синтетичного обліку, головної книги і балансу.
Запитання для самоконтролю
1. Суть ревізії біологічних активів.
2. Які джерела інформації ревізії біологічних активів?
3. Особливість ревізії довгострокових біологічних активів.
4. Етапи ревізії довгострокових біологічних активів.
5. Ревізія поточних біологічних активів.
6. Назвіть джерела інформації поточних біологічних активів?
7. Яка мета проведення ревізії біологічних активів?
8. Назвіть види біологічних активів.
9. Де в обліку і звітності відображаються біологічні активи?
10. Назвіть методи амортизації довгострокових біологічних активів.
Тести
1) У якому документі ведуться записи про наявність надходженнях і
вибуття готової продукції?
1. Рахунок-фактура;
2. Картка складського обліку;
3. Накладна;
4. Лімітно-забірна картка.
2) Як оприбутковувати на рахунках бухгалтерського обліку продукцію,
одержану від урожаю поточного року:
1. Дт20 Кт41;
2. Дт23 Кт7З;
3. Дт20 Кт231;
4. ДТ271 Кт.231.
3) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання витрат на
посіви озимої пшениці, які загинули в результаті заморозків?
1. Дт99 Кт23;
2. Дт23 Кт99;
3. Дт79 Кт99;
4. Дт27 Кт99.
4)Основні джерела інформації при ревізії біологічних активів є:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
3. Записи в облікових регістрах ж-о 8 с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
5) Амортизація довгострокових біологічних активів нараховується
виробничим методом:
1. Так;
2. Ні.
7) Облік довгострокових біологічних активів відображається:
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1. У першому розділі Балансу
2. У Пасиві Балансу
3. У Активі і Пасиві Балансу
8) Контроль наявності ДБА здійснюється по об’єктам обліку:
1. Так;
2. Ні.
9) За дебетом рахунку 16 «Біологічні активи» відображається їх
надходження:
1. Первісна вартість;
2. Облікова вартість;
3. Справедлива вартість;
4. Балансова вартість.
10)Списання біологічних активів здійснюється:
1. Комісією підприємства;
2. Аудитором;
3. Ревізором.
Задача
За даними бухгалтерського обліку станом на 1.07.20__ р. на складі
залишок зерна ячменю становив 598 т, фактична наявність – 597 т. У
поясненні ревізору завскладом Прудкий Г.І. зазначив, що причиною нестачі є
природні втрати.
Місяць зберігань Витрачено за місяць, т Залишок на кінець
місяця, т
На 1 грудня
1189
Грудень
162
1027
Січень
171
856
Лютий
82
774
Березень
37
737
Квітень
69
668
Травень
8
660
Червень
62
598
Розрахувати природні втрати зерна, понаднормативні втрати та
визначити кореспонденцію рахунків за такими даними.

Тема 15. Контроль і ревізія поточних біологічних активів тваринництва

213

15.1. Завдання і джерела контролю
Тваринництво – одна з провідних галузей сільськогосподарського
виробництва, розвиток якої визначається збільшенням чисельності поголів'я і
зростанням продуктивності тварин. Основними завданнями ревізії наявності і
руху поголів'я тварин є визначення ветеринарно-санітарного стану
тваринницьких ферм і умов утримання худоби; перевірка її збереження,
своєчасності і правильності оформлення надходження приплоду,
переміщення, вибуття; встановлення ступеню виконання плану по обороту
стада і вихідного поголів'я худоби.
Ревізія наявності і руху поголів'я тварин проводиться у наступній
послідовності. Спочатку перевіряються стан тваринницьких ферм,
збереження тварин, умови їх утримання і годівлі, потім - операції по руху
тварин (надходження приплоду, придбання тварин, перевід з однієї облікововиробничої групи в іншу, реалізація, забій тощо). Ревізія господарських
операцій по надходженню і вибуттю тварин проводиться вибірковим
способом. Проте, якщо при перевірці встановлені суттєві порушення або
зловживання, проводиться суцільна ревізія вказаних операцій.
Джерелами даних для ревізії є первинні документи з надходження і
вибуття тварин, регістри зоотехнічного і бухгалтерського обліку (журналордер 8 с.-г. і відомість № 8.1 с.-г.), бізнес-план, виробничі звіти з
тваринництва, статистична звітність, річна і періодична бухгалтерська
звітність. При цьому поєднують прийоми документального і фактичного
контролю, внаслідок чого підвищується якість контрольно-ревізійної роботи.
15.2. Ревізія первинного обліку і звітності ферм про рух худоби і
птиці
У процесі вирощування молодняку тварин і відгодівлі худоби в стаді
тварин постійно відбуваються зміни. Кількість тварин збільшується як за
рахунок отримання приплоду від свого маточного поголів'я, так і за рахунок
придбання племінного молодняку і молодняку тварин у окремих осіб в
порядку закупівлі. Збільшується також і поголів'я на відгодівлі за рахунок
постановки на відгодівлю худоби, вибракуваної з основного стада та
збільшення ваги. У стаді постійно відбуваються зміни внаслідок
переміщення молодняку з однієї вікової групи в іншу і збільшення живої
маси і вартості худоби.
Частина відгодованого поголів'я і молодняку вибуває з господарства в
порядку реалізації його заготівельним організаціям і суб'єктам
підприємництва. Значну частину молодняку переводять в основне стадо
(формування стада), частину тварин забивають на м'ясо для інших потреб.
Бухгалтерський облік повинен документально відобразити всі вказані
зміни.
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Важливе значення має своєчасний облік отриманого приплоду.
Визначено нормативними документами, що телят, поросят і ягнят
прибуткують в день їх народження. Народження лошат оформляють у віці
однієї доби. Курчат, гусят, каченят і індиків оприбутковують в добовому віці
(при інкубації в своєму господарстві) і в день надходження (при придбанні на
стороні). Кроленят і щенят хутрових звірів беруть на облік не пізніше в
останній день місяця, окрім кроленят і щенят, що народилися в останні 10
днів місяця (їх оприбутковують наступного місяця).
Основним первинним документом, по якому оприбутковують приплід
більшості тварин, є акт на оприбутковування приплоду тварин (форма
№ 95). Цей документ складає в двох екземплярах завідувач ферми за участю
зоотехніка і ветеринарного лікаря.
В акті вказують, за ким з працівників була закріплена тварина, що
розплодилася, кличку і номер матки, кількість і масу тварин, що народилися,
їх стать, присвоєні молодняку номери, відмітні ознаки (масть, прикмети,
тощо). У акті записують всіх тварин даного вигляду, що розплодилися на
фермі. Акти про приплід у встановлені терміни здають в бухгалтерію.
На отриманий приплід звірів в спеціалізованих звірівницьких
господарствах складають накопичувальний акт на оприбутковування
приплоду звірів (форма № 96), в якому фіксують кількість знайдених в
кожному гнізді щенят (живих і мертвих).
У бухгалтерському обліку оприбутковують тільки живих щенят
(кроленят), виявлені при реєстрації приплоду. На підставі актів надалі
проводять записи в інші регістри по обліку руху тварин.
При придбанні молодняку у сторонніх організацій документом для
його оприбутковування є рахунок, а на племінний молодняк повинно бути
складено Племінне свідоцтво.
Приплід птиці, отриманий в інкубаторі господарства, оприбутковують
на основі звіту про процеси інкубації (форма № 105).
Велике значення має правильне документальне оформлення
переведення тварин з однієї технологічної або вікової групи в іншу.
Перевезення молодняку в інші групи і в основне стадо проводиться в певні
терміни, встановлені інструкцією.
Переводи тварин в інші вікові групи оформляють актом на
переведення тварин з групи в групу (форма № 97). Цей документ складають
в день переведення молодняку тварин з молодшої вікової групи в старшу;
при переведенні худоби основного стада на відгодівлю внаслідок його
вибраковування; при переведенні молодняку в основне стадо (формування
основного стада).
В акті на переведення тварин з групи в групу приводять дані, що
характеризують тварин (кількість, маса, , вік, оцінка тощо), які переводяться,
а також вказують прізвища працівників ферми, за якими вони були
закріплені і під чию відповідальність передані. У складанні акту, окрім
тваринників, обов'язково беруть участь ветеринарно-зоотехнічні працівники
ферми.
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При відправці молодняку і відгодованого поголів'я тварин
заготівельним організаціям або суб'єктам підприємництва для дорощування
або відгодівлі складають товарно-транспортну накладну на відправкуприймання тварин і птиці [форма № 1-с.-г. (тварини)]. Її виписують на кожну
партію худоби і птиці, що відправляються з господарства (автомобільним
транспортом або іншим транспортом). До товарно-транспортної накладної
обов'язково додається ветеринарне свідоцтво. У накладній фіксують основні
дані про відправлену партію худоби: кількість голів, живу масу, пункт
призначення, одержувача, коди для автоматизованої обробки. На зворотній
стороні накладної розміщується транспортний розділ, де указують основні
реквізити при перевезенні худоби автомобільним транспортом. При доставці
тварин водним, транспортом або гуртовому перегоні транспортний розділ на
обороті накладної не заповнюють. Товарно-транспортну накладну при
доставці худоби автотранспортом виписують в чотирьох екземплярах.
Перший екземпляр з розпискою водія залишається на фермі. Решта
екземплярів
вручається
водієві.
Другий
екземпляр
передається
вантажоодержувачеві, а третій і четвертий з відміткою про приймання
худоби здаються в бухгалтерію господарства (з них один прикладається до
подорожнього листа і поступає до бухгалтера автотранспорту, інший — до
бухгалтера, який веде облік поголів'я худоби). При одночасній відправці
великої кількості голів худоби, що мають індивідуальні інвентарні номери
(тавро), застосовують бланки — продовження товарно-транспортної
накладної, що заповнюється аналогічно основному бланку. При відправці
худоби по залізниці складають шляховий журнал проходження худоби,
відправленої по залізниці (форма № 99а).
При продажі племінного молодняку іншим організаціям господарство
виписує рахунок, а також племінне свідоцтво встановленої форми.
У випадках забою, падежу, вимушеної дорізки і ліквідації худоби по
інших причинах в день вибуття тварини складають акт на вибуття тварин
і птиці (забій, дорізку) (форма № 100). Забій тварин на бойні в свинарських
комплексах оформляють обліковим листом забою і падежу тварин (форма
№ 100а).
В акті на вибуття тварин і птиці приводять характеристику тварини, яка
вибула і вказують причину вибуття. На зворотній стороні акту
перераховують види і кількість продукції, отриманої від вибуття худоби, і її
призначення. Акт підписують завідувач фермою, зоотехнік, ветеринарний
лікар і особа, за якою була закріплена вибута тварина.
Всі акти на вибуття тварин і птиці підлягають затвердженню
керівником господарства.
Тварини, що знаходяться на вирощуванні і відгодівлі, постійно
збільшують свою масу, а отже, і вартість. Для того, щоб визначити
отриманий приріст живої маси худоби і відповідно його дооцінки, необхідно
проводити систематичне зважування тварин.
Результати зважування відображаються у відомості зважування
тварин (форма № 98).
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Поголів'я великої рогатої худоби і свиней, що обліковуються за
рахунком 21 «Поточні біологічні активи», зважується повністю. Вівці, кози і
деякі інші види дрібних тварин зважуються вибірково. Визначивши живу
масу тварин на кінець звітного періоду суцільним або вибірковим
зважуванням, знаходять отриманий за цей період часу приріст живої маси.
Розрахунок отриманого приросту живої маси проводять в спеціальному
документі розрахунок визначення приросту (форма № 98а). Всі зміни в стаді,
зафіксовані в первинних документах, відображають в Книзі обліку руху
тварин і птиці (форма № 34), яку ведуть на фермі за віковими групами
худоби.
Щомісячно в Книзі обліку руху тварин і птиці виводять підсумки, які
переносять у Звіт про рух худоби і птиці на фермі (форма № 102). Звіт
складають у двох екземплярах, один з яких залишається на фермі, а другий з прикладеними до нього первинними документами передається до
бухгалтерії.
У спеціалізованих птахівницьких господарствах і на птахофабриках
складають: акт на вивід і сортування добового молодняку птиці (форма
№ 106), картку обліку руху молодняку птиці (форма № 107) і картку
обліку руху дорослої птиці (форма № 108). Облікову картку про рух птиці
складають за кожним працівникам ферми і за кожною віковою групою в двох
екземплярах.
Картки і звіти у встановлені терміни здають в бухгалтерію, де їх
перевіряють. Вони служать підставою для запису даних в бухгалтерські
регістри.
На свинарських комплексах ведуть обліковий лист руху тварин і
витрати кормів (форма № 97а) і обліковий лист забою і падежу тварин
(форма № 100а).
Деякі особливості має облік худоби на пасовищах, що знаходяться
далеко від господарства. Це відноситься не тільки до таких тварин, як вівці,
але і до великої рогатої худоби, коней тощо. У цьому випадку облік руху
худоби ведуть в книжці чабана-гуртоправа, табунника і інших (форма №
101).
Разом з бухгалтерським обліком на тваринницьких фермах у
господарствах, де є племінна худоба, ведеться виробнично-зоотехнічний
облік. Зоотехнічний облік здійснюється в спеціальних книгах і формах
обліку. До них відносяться: книга обліку опоросів і приплоду свиней, книга
обліку маточного стада тощо. Вся ця документація має велике значення у
племінній роботі господарства.

15.3. Контроль і ревізія повноти і своєчасності оприбутковування
худоби і птиці
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Завданням ревізії є перевірка повноти і своєчасності оприбутковування
приплоду по кожному виду тварин, фермі і матеріально відповідальній особі.
Для цього перевіряють записи в первинних документах (актах на
оприбутковування
приплоду тварин),
регістрах
зоотехнічного
і
бухгалтерського обліку. Окремо слід перевірити збіг дат реєстрації приплоду
в різних документах і облікових регістрах.
Використовуючи дані журналу запліднення і розтелу великої рогатої
худоби про кількість тільних корів, дати передбачуваних і фактичних
розтелів, слід перевірити, чи на всіх народжених телят складені акти на
оприбутковування, а потім встановити, чи весь приплід оприбутковано в
бухгалтерському обліку (журнал-ордер 8 с.-г.). Аналогічно перевіряється
повнота оприбутковування приплоду інших видів тварин. Про неповне
оприбутковування приплоду можуть свідчити результати інвентаризації,
якщо фактична наявність молодняку народження поточного року виявиться
більшою за облікові дані. Неповне оприбутковування приплоду може бути
встановлене шляхом співставлення кількості дійних корів і нетелей з
оприбуткованим приплодом. Кількість дійних корів визначають по Журналу
обліку надою молока і Журналу запліднення і розтелу великої рогатої
худоби. При виявленні фактів неповного оприбутковування приплоду слід
встановити, чи не приховано таким шляхом випадки загибелі молодняку,
недостач, розкрадань худоби, чи не створювалися невраховані надлишки для
подальшого оформлення фіктивних актів на закупівлю худоби від населення
і присвоєння грошових коштів.
Перевіряється також своєчасне оприбутковування приплоду. Для цього
співставляють дату оприбутковування приплоду за актами з нормативними
термінами відображення в обліку цих операцій. Так, телята, ягнята, поросята
повинні оприбуткувати в день народження; лошата — у віці однієї доби;
молодняк птиці власної інкубації – в добовому віці, придбаної – в день
надходження. При недотриманні зазначених термінів оприбутковування
приплоду частина його може бути прихована від обліку з метою присвоєння
тварин або покриття їх падежу.
Сільськогосподарські підприємства закупають молодняк тварин (в
основному молодняк великої рогатої худоби) у населення на договірних
умовах. При перевірці даних операцій необхідно встановити, чи на все
закуплене поголів'я були складені договори (акти); чи правильно визначена
фактична собівартість молодняку; чи всі тварини оприбутковані по рахунку
21 «Поточні біологічні активи». При придбанню молодняку у сторонніх
організацій документом для його оприбутковування є рахунок або товарнотранспортна накладна, а на племінний молодняк повинно бути складено
також Племінне свідоцтво. При придбанні молодняку у населення або
передачі його на вирощуванні оформляють договори, а при передачі
населенню на вирощування і відгодівлю, складають акт на передачу
(продаж), покупку тварин і птиці по договорах з населенням ( ф. № 95б), в
якому вказують вид тварин, породу, живу масу, вік і інші дані, які
характеризують тварин, що приймаються або передаються. При отриманні
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тварин від населення для подальшого продажу складають приймальнорозрахункову відомість (ф. № 95а ) на тварин, прийнятих господарством від
населення для продажу.
Практика ревізійної роботи показує, що при оформленні господарських
операцій по закупівлі молодняку у населення іноді допускаються
зловживання, пов'язані з припискою ваги і поголів’я худоби, складанням
підроблених документів. Є немало прикладів, коли посадові особи складали
підроблені документи про закупівлю у населення за готівковий розрахунок
молодняку великої рогатої худоби, а гроші привласнювали. Молодняк при
цьому заповнювався за рахунок оприбуткування приплоду. Тому при
встановленні інвентаризацією статево тваринних пересортиць молодняку
великої рогатої худоби необхідно виявити причини їх утворення. При
виявленні підроблених документів на закупівлю худоби у населення
необхідно отримати письмові пояснення посадових осіб (завідувача фермою,
зоотехніка ферми) і осіб тих, що продали худобу, скласти про це акт і
вимагати відшкодування заподіяного господарству збитку.
При придбанні худоби можуть бути завищені вага і вартість купленої
тварини, а гроші присвоєні. Щоб встановити такі факти, ревізор зобов'язаний
перевірити живу вагу закупленої худоби між черговими зважуваннями, а
також за даними інвентаризаційних описів. Вага, менша, ніж вказана в актах
на закупівлю, свідчить про приписки. Зменшення ваги тварини внаслідок
захворювання повинно бути підтверджене висновком ветеринарного лікаря.
Значні відхилення у вазі тварин, загибель і пропажа закупленої у населення
худоби повинні бути перевірені. При виявленні зловживань ревізор
встановлює винних осіб, з'ясовує причини і умови, що сприяли
зловживанням, визначає розмір заподіяного господарству збитку.
Основним способом поповнення племінного стада худоби в
сільськогосподарських підприємствах є його придбання у племінному
господарстві і в спеціалізованих організаціях. Перевірка операцій по
придбанню тварин в інших підприємствах і організаціях проводиться у
наступному порядку. Спочатку перевіряється законність придбання. Для
цього слід встановити, чи передбачено таке придбання тварин бізнес-планом.
Потім перевіряється правильність документального оформлення операцій з
придбання худоби, відповідність цін, вказаних в рахунках-фактурах і
платіжних вимогах, ціни, встановлені на племінну і місцеву худобу, а також
повнота оприбутковування тварин на рахунку 16 «Довгострокові біологічні
активи» і рахунку 21 «Поточні біологічні активи».
Перевірка підтверджується Книгою обліку руху тварин і птиці (ф. № 34
), Звітом про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102) або Оборотною
відомістю № 8.1 с.-г. аналітичного обліку за рахунком 21 «Поточні біологічні
активи», а потім Журналом-ордером № 8 с.-г.
Під час ревізії руху худоби треба перевірити своєчасність і
правильність оформлення документів на переведення тварин з однієї
обліково-виробничої групи в іншу. Перевірка проводиться шляхом
співставлення вказаних в актах на переведення записів зі встановленими
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даними перерозподілу за окремими видами і групами тварин. Так, телиці
старше двох років переводяться в основне стадо в день отелення; бички
старші за один рік, вирощувані на плем'я, — у 18-місячному віці; ягнята і
козенята відбиваються від маток в 4 — 5-місячному віці; молодняк
народження минулого року переводиться в основне стадо у віці 18-20 міс
(залежно від часу їх народження і формування в маточні отари); поросята
відокремлюються від маток у двомісячному віці; ремонтні свинки
переводяться в перевіряємі свиноматки, при вазі не менше 100 кг у віці 9-10
міс, через місяць після першого плідного спарування; свиноматки, що
перевіряються, переводяться в групу основних після відбору поросят
першого опоросу; ремонтні кабани переводяться в групу перевіряємих у віці
можливого спарування (12-14 міс) досягши ваги не менше 160 кг; перевіряємі
кабани, переводяться в групу основних у віці 18-22 міс після оцінки
продуктивності покритих ними маток. Молодняк птиці переводиться в
основне стадо у наступному віці: кури яйценосних порід-150 д., кури м'ясних
і м'ясо-яїчних порід-180 д., гусаки -240 д., качки-180 д. і індички-240 д.
Молодняк звірів переводиться в основне стадо 31 грудня, а перехідний на
майбутній рік — не пізніше з 28-29 лютого; самки кролів - після відсадки від
них кроленят першого окролу на останнє число місяця, а молодняк самців - у
віці 5 міс на останнє число місяця.
Зустрічаються випадки невчасного переводу розтелених телиць в
основне стадо корів, складання підроблених документів на перевод,
продуктивних корів на відгодівлю, які через деякий час знову зараховуються
до основного стада. Тому повинні бути перевірені всі випадки зворотного
переводу тварин з відгодівлі в основне стадо. Щоб мати невраховане
поголів'я молодняка свиней з метою його розкрадання, "поліпшення" звітних
показників про вихід ділового приплоду з розрахунку на одну свиноматку, в
господарствах можуть утримувати більше, ніж передбачено бізнес-планом,
свиноматок і ремонтних свиней, або оформляти перевод на відгодівлю
основних свиноматок, які потім знову зараховували в основне стадо (у ряді
випадків тільки складаються документи, а переведення тварин не
здійснюється). Подібні факти виявляють ретельною перевіркою відповідності
записів в Книзі обліку руху худоби та актів на переведення тварин з групи в
групу, відомостей витрати кормів, а також опитуванням працівників ферм і
посадових осіб, проведенням інвентаризації тварин.
Окремо перевіряють правильність визначення і оприбутковування
приросту тварин. Нерідко бувають випадки приписок приросту з метою
збільшення заробітку працівників, списання перевитрат кормів.
Зустрічаються також випадки заниження приросту за окремими обліковими
групами худоби. У результаті створюється «резерв» ваги поголів'я (зазвичай
відгодівельного), за рахунок чого при забої в господарстві списують тварин
значно меншою забійною вагою. Для встановлення вказаних фактів
необхідно відомості зважування тварин і розрахунки визначення приросту
звірити з розрахунками по нарахуванню оплати праці працівникам
тваринництва, Звітами про рух худоби і птиці на фермі, записами в журналі220

ордері №8 с.-г. і відомості № 8.1 с.-г. Ефективним прийомом контролю є
співставлення даних про приріст тієї або іншої групи тварин за суміжні
періоди, що дозволяє виявити приписки приросту.

15.4. Контроль і ревізія вибуття поголів'я тварин і птиці
З господарства тварини і птиця вибувають у результаті їх реалізації,
забою, загибелі і через інші причини. Реалізація худоби є одним із основних
напрямів зменшення поголів’я. При перевірці операцій з реалізації худоби
встановлюються законність, доцільність, правильність оформлення і
відображення цих операцій в обліку. Реалізація є законною в тому випадку,
якщо вона проводиться відповідно з бізнес-планом або за рішенням
керівництві. Щоб оцінити доцільність реалізації худоби, необхідно
встановити, чи не було випадків безконтрольного продажу поголів'я з метою
додаткового отримання виручки і прибутку, що приводить до скорочення
розвитку тваринництва; чи не допускалися випадки реалізації худоби,
низької ваги і вгодованості, внаслідок чого господарство несе незаплановані
втрати худоби отримує менше виручки від реалізації і прибутку.
Якщо низька вага і якість худоби обумовлені поганими умовами її
утримання і годівлі, ревізор повинен викласти в акті ревізії виробничі
упущення, вказавши втрати господарства і винних осіб. При перевірці
реалізації худоби необхідно встановити порядок дотримання оформлення
товарно-транспортних накладних (ф. № 1с.-г. тварини), супровідних
документів при продажі худоби організаціям. У товарно-транспортних
накладних повинна бути вказана жива маса, вартість, вгодованість. Товарнотранспортну накладну підписують завідувач фермою (бригадир), зоотехнік,
ветеринарний лікар, особа, відповідальна за відправку, приймальник
(представник покупця або водій). Відправку на переробні підприємства
тварин і птиці, прийнятих від населення для реалізації по договорах, також
оформлюють товарно-транспортною накладною з позначкою «Прийнято від
населення для реалізації». Потім проводиться звірка даних товарнотранспортних накладних з даними приймальних квитанцій ( ф. ПК-1)
заготівельних організацій. Встановити, чи немає випадків втрат, підміни
худоби в дорозі, неправильного приймання (заниження ваги, вгодованості)
заготівельною організацією. За всіма виявленими розбіжностями необхідно
отримати пояснення, визначити винних осіб і прийняти заходи що до
стягнення заподіяного суб’єкту господарювання збитку.
У ході ревізії уважно перевіряють документи на забій худоби в
господарстві, встановлюють причини забою, відповідність фактичного
виходу продуктів нормативам, повноту і своєчасність оприбутковування
м'ясопродуктів, а також правильність їх використання. Окремо перевіряють
факти вимушеного забою тварин. Для цього вивчають акти на вибуття
поголів'я, діагноз хвороб, що стали результатом падежу. Якщо хвороби
221

явилися наслідком незадовільного утримання і годівлі тварин, ревізор
повинен встановити винних посадових осіб, визначити суму втрат від падежу
худоби і відобразити ці факти в акті ревізії. При цьому ревізору
рекомендується на основі актів на вибуття тварин і птиці складати
накопичувальну відомість, що дозволяє провести всебічний аналіз причин
втрат. За всіма фактами необґрунтованого списання втрат за рахунок
господарства необхідно запропонувати його керівництву переглянути своє
рішення і пред'явити до винних позов про відшкодування матеріального
збитку. Ревізор перевіряє правильність складання актів на вибуття тварин і
птиці (заповнення реквізитів, підписи, вказані види і кількість отриманої
продукції
і
її
призначення,
затвердження
актів
керівником
сільськогосподарського підприємства). Акти, в яких є необумовлені
виправлення, стирання, помарки, підлягають додатковій перевірці шляхом
опитування посадових осіб, зустрічної звірки із записами в регістрах
зоотехнічного і бухгалтерського обліку. Слід також перевірити правильність
відображення падежу тварин в бухгалтерському обліку. Вартість падежу
тварин, окрім падежу в зв'язку з стихійним лихом, списується з кредиту
рахунку 21 "Поточні біологічні активи" в дебет рахунку 991. Отримані від
падежу тварин шкури, роги, копита, технічні жири і тому подібне
оцінюються за цінами можливого використання або реалізації і
оприбутковують з кредиту рахунку 23 "Виробництво". Вартість падежу
тварин з вини матеріально відповідальних осіб списується в дебет рахунку
375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків" з кредиту рахунку 947.
Особи, винні в загибелі великої рогатої худоби, свиней, овець і кіз, що
належать сільськогосподарським підприємствам, повинні відшкодувати
збитки в дебет рахунку 301 з кредиту рахунку 375 "Розрахунки за
відшкодування завданих збитків", а при загибелі племінної і місцевої худоби
— по цінах на племінну і місцеву худобу. Нарахування заборгованості винної
особи здійснюється по дебету рахунку 375 "Розрахунки за відшкодування
завданих збитків" і по кредиту рахунку 716 «Відшкодування раніше списаних
активів».
За відсутності винних осіб вартість падежу тварин відноситься на
витрати виробництва і списується з кредиту рахунку 947 в дебет рахунку 23
«Виробництво». Падіж не є планованою витратою, тому ревізор зі всією
принциповістю повинен дати оцінку роботі ветеринарно-зоотехнічної служби
в господарстві і діяльності окремих осіб, що допустили загибель і падіж
тварин.

15.4. Контроль і ревізія збереження і інвентаризації худоби і птиці
Щоб перевірити, як забезпечується збереження тварин, встановити
факти їх розкрадань, неповного оприбутковування приплоду і інших
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зловживань, необхідно проводити контрольну інвентаризацію тварин. Її
поєднують з оглядом стану тваринницьких ферм. Проте, час її проведення
може бути скоректоване залежно від результатів перевірки. Наприклад,
спочатку передбачалося провести контрольну інвентаризацію молодняку
свиней, але при його огляді виникла необхідність перевірити фактичну
кількість свиноматок. Якщо програмою ревізії передбачена раптова
інвентаризація тварин, то вона, як правило, проводиться до огляду
тваринницьких приміщень.
До початку інвентаризації завідувач фермою чи інша матеріально
відповідальна особа повинна зробити на підставі наявних документів записи
у Книзі обліку руху худоби і вивести залишок поголів'я па день
інвентаризації. Вони ж дають інвентаризаційній комісії розписку в тому, що
всі документи, що відносяться до надходження і вибуття тварин, здані в
бухгалтерію і що ніяких не оприбуткованих або вибулих тварин, не
оформлених документами, немає.
Перерахунок тварин одночасно ведуть ревізор і матеріальна
відповідальна особа. При розбіжності даних застосовується повторний
перерахунок. Роботу слід організувати таким чином, щоб перераховане
поголів'я не могло бути знову пред'явлено до інвентаризації. Для цього
перерахунок великої рогатої худоби, що знаходиться на бесприв'язному
утриманні, проводиться шляхом перегону з одного місця в інше через прохід,
по якому тварини можуть пройти тільки поодинці. Перерахунок свиней,
якщо тварини знаходяться в спокійному стані, потрібно виконувати, не
порушуючи їх спокою. У решті випадків їх або перегонять, або ставлять
переносний щит, що перекриває половину клітки, і при спокійному
переміщенні тварин перераховують. Овець перераховують, проганяючи по
одній через збитий з дощок верстат заввишки близько 1 м і шириною до 0,5
м. Птицю, що утримується в клітках, перераховують без переміщення. При
груповому утриманні птиці її перераховують, пропускаючи через вузьку
щілину або відловлюючи (кошиком, ящиком) і переносячи в іншу частину
приміщення.
Результати контрольної інвентаризації тварин оформляються актом,
який підписується членами інвентаризаційної комісії і матеріально
відповідальною особою. Остання дає комісії розписку про те, що
інвентаризація тварин проведена в її присутності, претензій щодо проведення
і оформлення результатів інвентаризації немає і вказане в акті поголів'я
тварин прийнято під особисту відповідальність. У разі недостачі або
надлишку тварин ревізор повинен отримати у матеріально відповідальної
особи письмове пояснення про причини виявлених відхилень, яке разом з
актом служить підставою для регулювання інвентаризаційних різниць.
Кінцеві результати контрольної інвентаризації відображаються в акті ревізії.
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання і джерела контролю.
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2. Суть ревізії первісного обліку і звітності ферм про рух худоби і
птиці.
3. Особливості ревізії повноти і своєчасності оприбутковування
худоби і птиці.
4. Ревізія вибуття поголів’я тварин і птиці.
5. Методика проведення ревізії збереження і інвентаризація худоби і
птиці.
6. Етапи ревізії поточних біологічних активів (ПБА).
7. Які нормативні документи використовуються при ревізії ПБА?
8. Перевірка правильності оцінки руху ПБА.
9. Методика визначення справедливої вартості ПБА.
10. Методи і способи викриття можливих зловживань.
11. Типові порушення П(с)БО 30 «Біологічні активи».
Тести
1) Недостачу озимої пшениці в межах природних втрат необхідно списати:
1. Дт 947 Кт 27;
2. Дт 23 Кт 947;
3. Дт 79 Кт 27;
4. Дт 947 Кт 27;
5. Дт 44 Кт 947.
2) Джерелами контролю надходження виробничих запасів є:
1. Реєстри відправки зерна і іншої продукції з поля;
2. Відомість витрати кормів;
3. Журнал обліку надою молока;
4. Акт списання насіння і посадочного матеріалу.
3) Джерелами контролю витрати виробничих запасів є:
1. Талони комбайнера і шофера;
2. Рахунки;
3. Товарно-транспортні накладні;
4. Акти про списання добрив.
4) Контролюючи надходження продукції рослинництва від урожаю,
застосовують способи контролю:
1. Документальні;
2. Фактичні;
3. Документальні і фактичні;
4. Немає вірної відповіді.
5) Недостачу капусти понад норми природних витрат необхідно списати:
1. Дт 375
Кт 27;
2. Дт 947 Кт 27;
Дт 375 Кт 719;
3. Дт 947 Кт 27;
Дт 92
Кт 947;
4. Дт 23
Кт 27.
6) Вирощений в господарстві КРХ переводять в основне стадо на підставі:
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1. Інвентарної картки по обліку основних засобів;
2. Акт на переклад з групи а групу;
3. Акт прийому-передачі основних засобів;
4. Акт на вибуття тварин і птаха.
7) У яких регістрах ведеться облік тварин на вирощуванні і відгодівлі
(відобразіть порядок ведення обліку по счету21):
А. первинні документи
1. Товарно-транспортна накладна (ф.1с.-г.(тварини));
2. Товарно-транспортна накладна (ф.1с.-г.(мовляв. сировина));
3. Приймально-розрахункова відомість ;
4. Відомість витрати кормів.
Б. регістри обліку
5. Книга обліку руху тварин і птиці;
6. Головна книга ;
7. Звіт про рух тварин і птиці на фермі ;
8. Журнал-ордер 8 с.-г. і відомість ;
9. Журнал-ордер 3А с.-г.
8) Як оприбутковувати приплід одержаний від тварин продуктивного
стада?
1. Дт20 Кт232;
2. Дт232 Кт21;
3. Дт21 Кт232;
4. Дт232 Кт631.
9) Які тварини відносяться до основних засобів:
1. Молодняк КРХ і тварини на відгодівлі;
2. Кури;
3. КРХ;
4. Молодняк свиней.
10) На підставі, якого документа прибуткують основні засоби:
1. Акт прийому-передачі;
2. Журнал-ордер 4А с.-г.;
3. Рахунок-фактура;
4. Накладна.
11) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку оприбутковування
приплоду, одержаного робочої худоби?
1. Дт10 Кт232;
2. Дт21 Кт235;
3. Д10 Кг21;
4. Дт21 Кг10.
Задача
Ревізією встановлено, що по акту № 48 від 20 травня поточного року
був списаний бичок, живою вагою
110 кг, середньої угодованості.
Одержане м'ясо від забою в кількості 53 кг, оприбутковано на склад.
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Перевірити правильність оприбуткування м'яса, якщо відсоток виходу
від живої маси його встановлений 52,9 %, собівартість 1 ц м'яса 2390
грн.

226

Тема 16. Контроль і ревізія грошових коштів і кредитних операцій
16.1. Сутність контролю і ревізії грошових коштів
Завдання перевірки розрахункових і кредитних операцій визначаються
характером операцій, видом грошових коштів, формою розрахунків і видом
кредитів, що отримуються в банках.
Одним з видів грошових коштів підприємств, установ і організацій є їх
касова готівка. Відповідно до Положення про ведення касових операцій
підприємства, установи і організації зобов'язані зберігати свої грошові кошти
в установах банку, а у встановлених законом випадках — в касах.
Підприємства, установи і організації можуть мати в своїй касі готівку
тільки для оплати невідкладних потреб в розмірах, визначених лімітом, який
узгоджено з банком. Усю грошову готівку понад граничні розміри залишків
готівки в касі підприємства (організації) зобов'язані здавати в банк на
зберігання в порядку і терміни, визначені банком за участю керівників
підприємств (організацій).
Підприємства, установи і організації мають право зберігати в своїх
касах понад ліміти готівку тільки для видачі заробітної плати і стипендій
протягом трьох днів з дня отримання цих грошей в банку. Не використані в
строк для цього грошові кошти повертаються в банк і видаються на першу
вимогу підприємств, установ і організацій для розрахунків по заробітній
платі і стипендіях.
З каси видається також готівка під звіт. Видача їх на операційні і
господарські витрати, здійснювані в місцях знаходження організації
(підприємства), проводиться в розмірах, що не перевищують дводенної
потреби, і на термін не більше трьох днів після отримання грошей в банку;
витрати, здійснювані зовні місця розташування підприємства (організації), —
в розмірах не більш десятиденної витрати і на строк до 15 днів.
Готівка підзвіт на витрати по службових відрядженнях видається в
межах сум, що належать відрядженим особам на оплату проїзних, добових і
квартирних витрат на термін відрядження.
Підприємства, установи і організації можуть витрачати отримані ними
у банку готівки лише на ті цілі, на які вони видаються.
Перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі, витрачання
отриманих грошей не за призначенням, невчасне повернення у банк
невикористаних грошових коштів, отриманих на заробітну плату і стипендію,
невчасна здача виручки в банк і тому подібне — все це порушення касової
дисципліни. Особи, що систематично порушують цю дисципліну,
притягуються до кримінальної відповідальності. Перевірка дотримання
касової дисципліни — важливе завдання документальних ревізій.
Вся готівка і цінні папери підприємства (організації) повинні зберігати
в шафах, що не згорають, залізних скринях або дерев'яних ящиках, оббитих
залізом, які після закінчення, роботи каси закриваються ключем і
опечатуються сургучною печаткою касира. Приміщення каси повинно бути
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ізольоване, а двері в касу під час операцій — замкнуті з внутрішньої сторони.
Керівники підприємств зобов'язані забезпечити охорону кас, а також
збереження грошей при доставці їх з банку і здачі в банк. Перевірка
збереження касової готівки — одне із завдань документальних ревізій.
Основним видом грошових коштів підприємств, установ і організацій є
наявність їх на поточному рахунку в банку. Порядок оформлення операцій по
поточному рахунку регламентований спеціальними правилами, викладеними
в інструкції національного банку України, а також застосовується Інструкція
3 '' Про відкриття банками рахунків в національній і іноземній валюті '' ,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
04.02.1998р. № 36, з подальшими змінами, якими керуються при перевірці
операцій по поточному рахунку.
Крім коштів на розрахунковому рахунку, підприємства мають грошові
кошти по основній діяльності у вигляді: акредитивів, лімітованих чекових
книжок і грошових коштів в дорозі. Порядок оформлення операцій по цих
рахунках регламентований відповідними інструкціями національного банку
України, якими і потрібно керуватися при перевірці операцій по вказаних
рахунках.
Поточні та інші рахунки в банках використовуються підприємствами
не тільки для зберігання грошових коштів, але і для безготівкових
розрахунків з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками,
фінансовими органами по податках, зборах і інших платежах,
по
відрахуваннях на соціальне страхування, а також з іншими дебіторами і
кредиторами, зі своєю вищестоящою організацією і своїми господарствами,
виділеними на самостійний баланс. Бухгалтерія зобов'язана систематично
стежити за дотриманням правильності розрахунків, добиватися своєчасного
стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованості.
У нових умовах зростає роль кредиту. Підприємства можуть
отримувати кредити банків і від організацій. При цьому підприємства несуть
відповідальність за цільове їх використання і своєчасне повернення.
Бухгалтерія зобов'язана систематично стежити за своєчасністю і повнотою їх
погашення, перевірка цих розрахунків входить в завдання документальної
ревізій.
16.2. Контроль і ревізія касових операцій
Ревізія каси повинна проводитися раптово шляхом повного
покупюрного перерахунку всіх грошей і інших цінностей, що знаходяться в
касі. Ревізію проводить комісія, що призначається наказом керівника
підприємства, у присутності касира і головного (старшого) бухгалтера або
начальника фінансового відділу.
У тому випадку, коли на підприємстві є декілька касирів (старший
касир і касири-інкасатори), фактичну наявність грошових коштів
перевіряють одночасно у всіх касирів. Це може мати місце на великих
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підприємствах, в яких заробітна плата, допомога з тимчасової
непрацездатності і премії видаються в цехах і відділах касирамиінкасаторами. В цьому випадку старший касир перед початком робочого дня
видає іншим касирам аванс під розписку в контрольній книзі. Інкасатори в
кінці робочого дня зобов'язані відзвітувати перед старшим касиром за
отриманий аванс грошей, прийнятих за прибутковими операціями, здати
залишки готівки і касові документи по виконаних операціях старшому
касиру під розписку в контрольній книзі. Про аванси для видачі заробітної
плати інкасатори повинні відзвітувати після закінчення виплати, але не
пізніше трьох днів з дня отримання грошей у банку. До закінчення
зазначеного терміну інкасатори зобов'язані щодня здавати в касу залишки не
виданих грошей в опечатаних ними пакетах, сумках, ящиках тощо під
розписку старшого касира. Готівка, видана касирам-інкасаторам авансом для
витратних операцій, протягом робочого дня зберігаються в цехах і відділах в
шафах, що не згорають, залізних скринях або дерев'яних ящиках, оббитих
залізом. Керівники підприємств зобов'язані забезпечити касирів-інкасаторів
відповідними касовими приміщеннями і охороною кас під час операцій, а
також збереження грошей при доставці їх з головної каси і здачі назад не
виданих грошей.
Якщо за певними причинами не можна перевірити фактичну наявність
грошових коштів одночасно у всіх касах, то спочатку потрібно опечатати усі
каси, а потім перевіряти їх одну за одною, але з таким розрахунком, щоб не
викликати тривалої перерви в роботі. У всіх випадках опечатки кас або
сховищ цінностей ключі від сховищ залишаються у касира, а сургучна
печатна передається ревізору.
До перерахунку касової готівки ревізор повинен простежити, щоб
касир в його присутності склав за поточний день звіт про операції каси, в
який включаються дані з наявних в касі належним чином оформлених
прибуткових і видаткових касових ордерів і інших документів. На звіті касир
вказує, що всі прибуткові і видаткові документи включені в звіт і до моменту
ревізії не оприбуткованих і не списаних на основі документів грошей немає.
Складений касиром звіт після перевірки ревізором передається в
бухгалтерію, яка відображає його дані на рахунках бухгалтерського обліку і
визначає залишок грошей в касі на момент перевірки. Аналогічні записи
проводяться в книгах аналітичного обліку грошових документів і бланків
суворої звітності, що зберігаються в касі. У бухгалтерії перевірка
проводиться за складеними при цьому звітах, про їх рух і попередніх записах
по рахунку 33 «Інші грошові кошти» і позабалансовому рахунку 08 «Бланки
суворого обліку» визначаються відповідні залишки на момент інвентаризації.
Після цього касир пред'являє наявні в касі гроші, грошові документи і
бланки суворої звітності для перерахунку і перевірки. При підрахунку
фактичної наявності грошей ніякі розписки і неоформлені документи до
уваги не приймаються. Як виняток зараховуються виплачені суми за
відомостями на виплату заробітної плати, допомоги, пенсій, премій і
стипендій, по яких виплата ще не закінчена і не закінчився термін
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дозвільного напису. Всі пред'явлені касиром приватні розписки і інші
незаконні документи вказуються в акті ревізії каси з посиланням коли, кому,
з якою метою, скільки і за чиїм розпорядженням (або без дозволу) видані
гроші.
Готівка прораховується по купюрах, пачки грошей слід розкрити і
перевірити в них кількість грошей прямим рахунком. Закінчивши
перерахунок готівки, ревізор перевіряє наявність у касі грошових документів
(марок, путівок в будинки відпочинку і санаторії, проїзних квитків) і бланків
суворої звітності.
Фактичні залишки грошей, грошових документів і бланків строгої
суворої звітності співставляються із залишками по даних бухгалтерського
обліку. Якщо при перевірці виявлена недостача або надлишок грошей,
грошових документів і бланків суворої звітності, то у касира слід негайно
взяти письмове пояснення про причини встановлених розбіжностей. Ревізор
зобов'язаний ретельно перевірити достовірність представлених пояснень і
прийняти заходи до стягнення з касира недостачі. Якщо недостача або
надлишок по касі утворилися в результаті порушення правил ведення
касових операцій або зловживань, ревізор може потребувати звільнення
касира з посади або передати матеріали на винних в судово-слідчі органи.
Сума недостачі відшкодовується за рахунок касира, а сума надлишку
оприбутковується по касі і підлягає обліку в дохід в триденний термін.
Ревізуючи касу, необхідно встановити:
- чи підписано касиру договір про певну матеріальну відповідальність;
- яким чином забезпечується збереження грошових коштів у касі;
- ізольованість приміщення каси;
- можливість для проникнення зловмисників через вікна або стелю;
- чи не допускаються в приміщення каси сторонні особи;
- чи всі гроші і грошові документи зберігаються в незгораємих шафах;
- чи опечатуються шафи в кінці робочого дня;
- чи здається приміщення каси під розписку охороні;
- як забезпечується збереження грошових коштів при доставці їх з
банку і здачі в банк;
- чи дотримуються правила ведення касової книги;
- чи проводиться щомісячно раптова ревізія каси;
- своєчасність записів і здачі звітів бухгалтерії;
- де зберігаються ключі-дублери від незгораємих шафів і дверних
замків каси (вони повинні зберігатися в пакетах, шкатулках і іншій упаковці,
опечатаних касирами, у керівника організації)
Результати раптової інвентаризації касової готівки оформляються
проміжним актом приблизно наступної форми:
За наслідками проведеної раптової інвентаризації касової готівки
ревізор складає та доводить до відома і виконання керівників підприємства
пропозиції, що направлені на ліквідацію виявлених розкритих недоліків і
порушень (додаток 16).
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Основну частину розрахунків готівкою підприємства здійснюють через
касу. У касу поступає готівка для виплати заробітної плати, видачі премій,
виплати пенсій і допомоги за рахунок коштів соціального страхування, на,
господарські та інші витрати, на відрядження, а також суми, що поступають в
погашення різного роду заборгованості.
Під час ревізії касових операцій використовуються наступні
документи:
форми № КО-1 «Прибутковий касовий ордер» № КО-2, «Видатковий касовий
ордер» № КО-3 і КО-3а «Журнал реєстрації прибуткових і видаткових
касових ордерів», документи без ордерного оформлення прийому і видачі
грошей, форми № КО-4 «Касова книга», № КО-5 «Книга обліку прийнятих і
виданих касиром грошей», книги аналітичного обліку інших грошових
коштів і бланків суворої звітності, журнал-ордер № 1с.-г. і відомість № 1.1, в
яких на підставі даних звітів касира і прикладених до них документів
проводяться записи по кредиту і дебету рахунка № 30 «Каса», головна книга і
ін.
Перевіряючи касові операції, необхідно встановити, як виконується
Положення про ведення касових операцій, законність і доцільність
проведених операцій з наявними грошовими коштами.
Одним із завдань перевірки дотримання Положення про ведення
касових операцій є встановлення правильності оформлення документів, по
яких проводилися операції, пов'язані з отриманням і видачею наявних
грошових коштів. Здійснюючи цю перевірку, необхідно переконатися, що всі
касові прибуткові і видаткові ордери і інші документи заповнені чорнилом,
чітко, ясно, без помарок (ніякі стирання і виправлення в цих документах не
допускаються), а додатки, що послужили підставою для прийому або видачі
грошей, погашені шляхом відбиття штампів «отримано» або «сплачено» з
вказівкою дати і підписом касира (відсутність штампів погашення створює
умови для повторного їх використання). Слід перевірити, чи завізовані
платіжні відомості відділом кадрів і чи є на них дозвільні написи на виплату
грошей з вказівкою терміну виплати, а в самих відомостях — підписи осіб,
що отримали гроші, або відмітка «депоновано», якщо гроші не отримані.
Особливо уважно необхідно перевіряти достовірність підписів розпорядників
кредитів, касира і одержувачів грошей. При перевірці правильності без
ордерного оформлення надходження і видачі грошей потрібно встановити,
чи проставлені на заяві штамп з наказом «прийняти» або «видати»,
порядковий номер прибуткового або видаткового документа і чи є підписи
керівника і головного бухгалтера, а також касира про виконання операції і
одержувача грошей.
Касові прибуткові і видаткові документи мають роздільну порядкову
нумерацію. Пропуск номерів виявлених при перевірці, може наштовхнути на
випадки знищення документів з метою утаєння зловживань, тому кожен
такий випадок підлягає ретельній перевірці. Ці факти також можна виявити
за даними журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів,
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в яких бухгалтерія реєструє виписані і передані для виконання у касу
документи.
У процесі ревізії потрібно також перевірити, чи не суміщали виконання
обов'язків касира бухгалтера, інші працівники, що користуються правом
підпису касових документів, що здійснюють облік касових і банківських
операцій або зв'язані з обліком розрахунків з різними дебіторами і
кредиторами по заробітній платі, по відшкодуванню матеріального збитку;
чи не отримували виручку від реалізації матеріальних цінностей особи,
пов'язані з їх виробництвом або відповідальні за їх зберігання.
При перевірці дотримання касової дисципліни слід встановити:
- використання отриманої з банку готівки за цільовим призначенням;
- чи не перевищують залишки готівки встановленого банком ліміту;
- своєчасність і повноту повернення в банк невикористаних грошових
коштів, отриманих для виплати заробітної плати, премій, допомоги, а також
здачу в банк сум по інших надходженнях;
- чи дотримуються встановлені правила розрахунків готівкою;
- чи не проводилася видача готівки як позика іншим підприємствам,
організаціям і установам.
Перевірку цільового використання грошей, що поступили в касу,
проводять на підставі даних відомості про надходження і витрати готівки, що
складається в процесі ревізії касових операцій. Відомість складається з двох
розділів: надходження і видача, окремою графою записується період
здійсненої операції, а в самих розділах постатейно вказується надходження і
видача. Підставою для складання цієї відомості служать дані звітів касира і
прикладених до них документів, а також облікових регістрів по дебету і
кредиту рахунку 30 «Каса». За даними вказаної відомості можна зробити
висновки не тільки про використання готівки за цільовим призначенням, але і
про повноту оприбуткування грошей, що поступили і невикористаних, про
дотримання встановленого ліміту залишку грошей в касі і ін. Відомість
повинна бути підписана ревізором і головним бухгалтером ревізуємого
підприємства. Складання такої відомості займає значний час, тому доцільно
дати завдання головному бухгалтеру про підготовку необхідних для неї
відомостей до певного часу. Ревізор повинен перевірити їх вибірковим
методом і, переконавшись в їх правильності, скласти вказану відомість,
здійснити перевірку і представити висновки.
Своєчасність і повнота повернення грошей в банк перевіряється
шляхом співставлення даних квитанцій банку, де приводяться сума і дата
прийому грошей, і виписок банку по рахунках з датою закінчення масових
виплат грошей, вказаною в дозвільному написі на платіжних відомостях, і
сумою депонованої заробітної плати і інших неоплачених сум, а також з
датою і сумою оприбутковування грошей в касу по інших надходженнях. Усі
ці суми повинні бути внесені до банку наступного дня.
При перевірці достовірності проведених грошових операцій
зустрічаються, наприклад, такі зловживання: оплачують фіктивні рахунки
або документи, вилучені з архіву минулих періодів, тобто раніше сплачені;
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підробляють підписи одержувачів грошей; змінюють текст документів і
відтиск печаток, штампу; включають в платіжні документи вигаданих осіб;
безпідставно збільшують виплачувану суму по відомостях на виплату
заробітної плати, відпускних, премій, допомоги з тимчасової
непрацездатності тощо; безпідставно нараховують і виплачують суми за
невиконані роботи шляхом використання завищених розцінок, знижених
норм витрачання або шляхом неправильного підрахунку належних сум; не
оприбутковують гроші, отримані касиром по чеках у банку тощо.
Фіктивність
рахунку
можна
встановити
при
перевірці
оприбутковування яких-небудь матеріальних цінностей або надання послуг, а
також при зустрічній перевірці змісту цих рахунків. Вилучені з архіву
документи можуть відрізнятися за кольором, виглядом (пожовтілі, вицвілі,
пом'яті, проколені), формі, підтертих або прихованих яким-небудь написах
датах, підписами і тому подібне. При підробці документів зловмисники
вдаються до того, що стирають, дописують. За допомогою лупи або на
просвіт ревізор може виявити зроблені виправлення в документах. Щоб
переконатися остаточно в підозрюваній підробці, слід провести зустрічну
перевірку змісту підробленого документа або передати його на
криміналістичну експертизу.
При перевірці правильності виплати грошей за платіжними
відомостями необхідно вибірковим шляхом встановити, чи всі внесені до них
особи є працівниками ревізуємого підприємства, чи немає серед них
підставних осіб. Такі факти можна встановити, співвідносячи прізвища осіб,
внесених до платіжної відомості, з даними обліку особового складу, табелів і
інших документів. Слід мати на увазі, що для попередження подібного роду
зловживань платіжні відомості повинні візуватися після їх складання і до
виплати по них грошей відділом кадрів.
Правильність сум, що виплачуються окремим особам, і підсумки по
платіжній відомості в цілому встановлюються шляхом звірки цих даних з
відповідними даними розрахункової відомості. Якщо в розрахунковій
відомості вказаний загальний підсумок без розподілу по платіжних
відомостях, то перевіряється загальна сума всіх платіжних відомостей за
даний період. Правильність суми підсумків платіжних відомостей
визначають шляхом прямого підрахунку, а потім звіряють її з підсумком
відповідної графи розрахункової відомості (наприклад, за графою «до
видачі»). При цій перевірці звертають також увагу на величину виплачених
сум окремим особам (особливо депонентам) з подальшою перевіркою їх
реальності, на достовірність підписів осіб, що отримали гроші, на дописані
суми, стирання, необумовлені виправлення, неякісне оформлення
довіреностей тощо. Якщо у ревізора виникли сумніви, то потрібно провести
відповідні зустрічні і інші перевірки і отримати з питань, що цікавлять,
пояснення у посадових осіб.
Здійснюючи суцільну перевірку правильності підсумків в касовій
книзі, платіжних відомостях і інших документах, ревізор повинен
використовувати обчислювальну техніку.
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Важливим елементом ревізії касових операцій є перевірка повноти і
своєчасності оприбутковування по касі грошей, отриманих з банку. Для
поліпшення роботи і забезпечення повноти перевірки рекомендується
накопичувати необхідні відомості в реєстр наступної форми:
Таблиця 16.1 - Реєстр отриманої готівки грошових коштів з
поточного
рахунку ВАТ «Ареал» за 2010 рік, грн.
№
п/
п

Номер
чека

Дата
виписки
чека

сума

Дата
надходження
грошей
згідно
виписки
банку

Оприбутковано по касі

Відхилення

Дата

у
днях

Номер
ордеру

сума

сума

124301
1
03.01
250
03.01
03.01 26
250
124402
2
05.01
680
06.01
07.01 38
660
1
20
124603
3
08.01
1250 10.01
10.01 59
1180
70
…4
До реєстру вносяться дані всіх чеків в порядку зростаючих номерів,
включаючи і номери зіпсованих і анульованих чеків, які повинні бути
приклеєні до корінців і погашені написом «анульовано». Проти номера
такого чека у відомості робиться відмітка «анульовано».
При встановленні випадків не оприбуткування грошей або розриву між
датою отримання грошей згідно виписки банку і датою оприбутковування їх
по касі ревізор зобов'язаний з'ясувати причини цього і встановити винних
осіб. Від останніх необхідно потребувати письмове пояснення у момент
виявлення вказаних зловживань і порушень.
Одночасно з перевіркою повноти оприбутковування отриманих з банку
грошових коштів визначають, чи правильно відображена по касі готівка,
внесена до банку на рахунки ревізуємого підприємства. Для цього ревізор
складає окрему відомість, де вказує дату і номер видаткового касового
ордера, номер і дату квитанції банку про прийом грошей, суму і дату виписки
банка, в якій відображено надходження грошей. Перевіряючи повноту і
своєчасність оприбутковування готівки, що поступила, з інших джерел,
рекомендується здійснювати зустрічні перевірки.
Перевіряючи рух грошей в касі, ревізор повинен прорахувати
правильність оборотів з надходження і видачі грошей за звітами касира і
виявлених в касовій книзі залишків на кінець дня.
Особливо ретельно ревізор повинен перевіряти касові операції по
видачі готівки, що списується на виробничі і інші рахунки без подальшого
пред’явлення звітів про їх використання. У процесі ревізії одного
підприємства було встановлено, що старший бухгалтер систематично
списував на адміністративні витрати готівку, нібито витрачену на оплату
бланків первинних документів, канцелярського приладдя, плакатів, різного
роду послуг (як, наприклад, оплата таксі) без документального
підтвердження цих операцій. Ревізія встановила, що старший бухгалтер і
касир привласнювали списані таким чином гроші.
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Важливою ділянкою ревізії касових операцій є перевірка правильності
їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Такий контроль
проводиться впродовж всієї ревізії при розгляді первинних касових
документів і звітів касира, де вказується кореспонденція рахунків, тобто
визначається, на які рахунки належить віднесено оприбутковану або видану з
каси суму грошей. Вивчення цього питання закінчується зустрічною
перевіркою, при якій суми, відображені по дебету рахунка 30 «Каса»,
співставляються із записами по кредиту кореспондуючих рахунків у
відповідних журналах-ордерах, а операції, відображені по кредиту цього
рахунку – з кореспондуючими рахунками по дебету у відомостях, журналахордерах, Головній книзі.
16.3. Контроль і ревізія операцій на поточних і інших рахунках у
банку
Приступаючи до контролю і ревізії операцій по рахунках в банках,
необхідно спочатку з'ясувати, які рахунки підприємства і в яких банківських
установах відкриті. Ревізія цих операцій проводиться шляхом перевірки
записів у виписках за відповідними рахунками, книжками грошових і
розрахункових чеків, копіях платіжних вимог, платіжних доручень, заяв на
акредитив і інших документів, що послужили підставою для здійснення
окремих операцій, а також записів в облікових регістрах по рахунках 311
«Поточні рахунки в національній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній
валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», 314 «Інші
рахунки в банку в іноземній валюті» в журналах-ордерах № 1 с.-г., Головній
книзі і балансах.
До початку ревізії операцій необхідно провести підготовчу роботу:
розташувати в хронологічному порядку виписки банку по рахунках, що
перевіряються, підібрати до них документи, що послужили підставою для
здійснення операцій, а також корінці чеків. Потім слід порівняти залишки по
поточному рахунку і іншими рахунками в банках на початок місяця по
виписках, Головній книзі і балансу. Вони повинні бути тотожні.
Ревізор повинен переконатися в достовірності здійснення операцій по
рахунках в банках, для чого він перевіряє наявність в них штампу, підписів
працівників банку, банківських шифрів, кодів операцій і інших реквізитів.
Залишок коштів на кінець періоду попередньої виписки банку по рахунку
повинен дорівнювати залишку на початок періоду в наступній виписці. При
встановленні у виписках не обумовлених виправлень і стирань, що
викликають сумніви в їх достовірності, ревізор з'ясовує правильність
представленої виписки. Для цього проводять зустрічну перевірку в установі
банку і співставляють дані виписки, із записами в її першому екземплярі, що
зберігається в архіві банку.
Далі слід переконатися, що всі проведені операції по виписках банку
виправдані відповідними документами, а документи правильно оформлені
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(мають штамп установи банку про виконання операцій, дату операції і підпис
працівника банку, зміст документа відповідає підставі тощо). При
необхідності слід звернутися до установи банку або до контрагента по
операції і звірити копії платіжних документів, що перевіряються, з
платіжними документами, що зберігаються в банку і в контрагента.
Перевіряючи зміст первинних документів і їх відображення у виписках
банку, ревізор встановлює законність і доцільність проведених операцій.
Достовірність проведених операцій можна перевірити, співставляючи зміст
операції за виправдовуючими документам із змістом, зашифрованим
банківським кодом, що указується у виписці банку по рахунку. Тому ревізор
повинен добре знати побудову виписки банку і мати при собі код
розшифровки змісту операцій, що застосовуються банком. Таким шляхом
нерідко розкривалися зловживання і розкрадання грошових коштів з рахунків
в банках.
Особливо уважно слід перевірити записи на рахунках бухгалтерського
обліку по відображенню операцій, пов'язаних з перерахуванням грошей
фізичним особам і організаціям (особливо торговим організаціям). Необхідно
за первинними документами і записами в обліку переконатися в законності
цих операцій і реальності виниклих платіжних зобов'язань.
Слід мати на увазі, що ще зустрічаються незаконні операції, коли
перераховуються гроші за різні послуги, що списуються на витрати
виробництва, витрати майбутніх періодів або за рахунок резервів майбутніх
витрат і платежів, а насправді ці суми направлені на оплату матеріальних
цінностей, які не оприбутковуються (а привласнюються зловмисниками).
Одночасно слід встановити, чи не було випадків перерахування за
співробітників підприємства платежів ревізуємого по товарах, куплених в
кредит, за комунальні послуги, оплату газет і журналів з подальшим
списанням за рахунок підприємства; чи не віднесені списані з рахунків суми
на витрати виробництва або на збитки замість віднесення їх за рахунок
винних осіб; чи не перераховувалися депонентські і інші кредиторські суми
на адресу підставних осіб і організацій з метою їх незаконного привласнення
тощо.
Раптовою перевіркою ревізор виявляє, чи дотримуються на
підприємстві, що ревізується, порядок зберігання чекових книжок, чи немає
випадків підпису керівником і головним бухгалтером незаповнених чеків, що
видаються касиру «про всяк випадок».
Ретельній перевірці підлягають операції з переказу грошей на поточні
рахунки уповноважених осіб для виплати на місці заробітної плати, оплати
витрат на відрядження і господарсько-операційні витрати. При цьому слід
встановити необхідність і обґрунтованість таких переказів.
Дані виписок банку по поточних рахунках уповноважених осіб слід
звірити з їх звітами, щоб переконатися в правильному і цільовому
використанні перерахованих грошових коштів.
Своєчасність і повнота оприбутковування виданої по чеках готівки, а
також зарахування на рахунок в банку наявних грошових коштів, зданих
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підприємством, що ревізується, перевіряється в частині списання за даними
записів з кредиту «Поточного рахунку» і інших рахунків в банках в
кореспонденції з дебетом рахунку «Каси» і інших, в частині зарахування – с
кредитом цього рахунку.
Виявлені при зустрічних перевірках розбіжності між даними
підприємства, що ревізується, і даними установ банків і інших організацій
оформляються проміжними актами. Одночасно необхідно взяти письмові
пояснення у відповідних посадових осіб і з урахуванням викладеного
зробити необхідні висновки і пропозиції.
Перевіряючи перерахування сум постачальникам за матеріальні
цінності, доцільно вибірково перевірити повноту надходження цих
цінностей, обґрунтованість постачання і цін, що застосовуються. Аналогічні
перевірки змісту операцій слід проводити і по розрахунках з покупцями,
замовниками, різними дебіторами і кредиторами. При цьому ревізор і
встановлює, чи дотримуються на підприємстві правила проведення
розрахунків, згідно з якими розрахунки за особливо великих сумах
здійснюються тільки в безготівковому порядку, одноразові розрахунки на
суму до 10000 грн. можуть проводитися як в безготівковому порядку, так і
готівковому.
Сільськогосподарські підприємства, що сплачують фіксований
сільськогосподарський податок, зберігають кошти фонду розвитку
виробництва (рослинництва або тваринництва, в залежності якого напряму
підприємства) на окремому рахунку в банку. Рух цих коштів відображається
в обліку на рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», з
відповідним субрахунком, який відкриває підприємство. Перевірка
правильності операцій по цьому рахунку проводиться на підставі виписок
банку за методикою, викладеною вище. Ревізор визначає законність
проведених операцій, виявляє, чи всі суми, списані з цього рахунку,
направлені на фінансування заходів, передбачених кошторисом
використання фонду розвитку виробництва. При встановленні випадків
неправильного використання цих коштів ревізор повинен визначити, за чиїм
розпорядженням і дозволом допущено таке порушення фінансової
дисципліни, розмір не цільового використання коштів, з якою метою і хто
здійснював ці витрати. У рекомендаціях за наслідками проведеної
документальної ревізії необхідно передбачити заходи по поверне неню
неправильно використаних коштів і притягнення до відповідальності винних
посадових осіб.
16.4. Контроль і ревізія розрахунків по акредитивах і чеках
Більшість підприємства, які не довіряють своїм партнерам
використовують для отримання розрахунків з постачальниками акредитивну
форму, а також можуть самі виступати у ролі відкривача акредитиву. При цій
формі розрахунків вилучаються з господарського обороту суми акредитиву
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на певний час, що приводить до уповільнення оборотності оборотних коштів
і погіршення фінансового стану платника. Тому акредитивну форму
розрахунків рекомендується використовувати у виняткових випадках, коли
розрив між періодом відкриття акредитиву і отриманням товару невеликий.
Деякі форми акредитиву дуже вигідні, наприклад безвідзивний акредитив дає
100% гарантію оплати за товари, роботи, послуги.
Встановивши, що підприємство, яке ревізується, використовує
акредитивну форму розрахунків, ревізор з'ясовує, чим це було викликано.
Якщо акредитивна форма розрахунків є мірою дії з боку постачальників за
невчасні платежі, то необхідно встановити причини фінансових ускладнень
підприємства, що ревізується, і з'ясувати, які заходи прийняті для
підвищення його платоспроможності. Потім по кожному акредитиву
необхідно перевірити, чи повністю виконані умови постачань, чи повністю
поступили матеріали і чи своєчасно вони оприбутковані. Якщо сплачені по
акредитиву товарно-матеріальні цінності своєчасно не поступили, то ревізор
перевіряє, які заходи були прийняті адміністрацією для їх розшуку і
якнайшвидшого отримання. А у випадках недонадходження вантажів
з'ясовує, яким чином були списані суми недостач і, зокрема, чи не були вони
списані на витрати виробництва замість віднесення за рахунок винних осіб.
Джерелами перевірки операцій по акредитивах служать виписки
документів, прикладені до цих виписок, а також записи в бухгалтерському
обліку по рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті», в
журналі-ордері № 1 с.-г. або в комп’ютерній програмі, а також записи по
рахунках матеріальних цінностей в частині повноти надходження і
своєчасності оприбутковування придбаних за рахунок акредитивів цінностей.
Виявивши розбіжності між даними бухгалтерського обліку і виписками
банку по акредитивах, ревізор повинен встановити їх причини.
При встановленні випадків повернення акредитивів у зв'язку із
закінченням терміну їх дії або повернення значної частини грошей по
акредитиву необхідно з'ясувати причини невикористання коштів акредитиву.
Якщо буде встановлена провина працівників підприємства, що ревізується,
то слід прийняти дієві заходи аж до стягнення матеріального збитку.
Підприємства широко застосовують розрахунки чеками з лімітованих і
нелімітованих книжок. Лімітовані чекові книжки видаються для розрахунків
з постачальниками за матеріали і послуги, включаючи послуги транспорту і
зв'язку, за рахунок власних коштів або кредиту банку. Нелімітовані чекові
книжки, як правило, можуть видаватися державним підприємствам.
Ревізор перш за все перевіряє, чи не перевищує ліміт чекової книжки
нормальної потреби в коштах для здійснення розрахунків, маючи на увазі, що
підвищення ліміту веде до заморожування коштів підприємства, що
ревізується, до уповільнення їх оборотності. Підприємство повинно
регулювати перерахування коштів на рахунки лімітованих книжок в межах
мінімальної потреби (тижневої, декадної, двотижневої). Загальний ліміт по
всіх лімітованих книжках не повинен перевищувати місячної потреби коштів
для даного виду розрахунків.
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Джерелами перевірки операцій чеками по лімітованих чекових
книжках служать виписки банку, авансові звіти підзвітних осіб по виданих їм
лімітованим книжкам з прикладеними документами, а також облікові
регістри по відображенню операцій чеками з лімітованих книжок (журналиордери № 1, 3А с.-г. і ін.).
Ревізор повинен встановити відповідальність залишків ліміту по
лімітованих чекових книжках із залишком на дату, що перевіряється, по
рахунку «Інші рахунків в банках», а також виписках банку. При такій
перевірці нерідко встановлюються розбіжності. Це пояснюється тим, що
видані з лімітованих книжок чеки не були до кінця місяця пред'явлені в банк
до оплати (до речі, систематична затримка здачі в банк чеків пізніше за три
дні з дня їх виписки розглядається як порушення правил розрахунків
чеками). За нормальних умов залишки по цьому рахунку в частині
лімітованих книжок повинні бути рівні залишку по виписці банку і не рівні
сумі ліміту за всіма чековими книжками при затримці пред'явлення чеків до
оплати.
Залишок ліміту, показаний на корінцях останнього використаного чека
в кожній чековій книжці, включає і суми чеків, не пред'явлених до оплати,
повинен дорівнювати залишкам по рахунках 372 «Розрахунки з підзвітними
особами», субрахунку «Підзвітні особи по виданих їм чековим книжкам» і
377 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами». Різниця між цими
залишками і залишок по рахунку 313 (в банку по особових рахунках
акредитивів, реєстрів рахунків, рахунків та інше і випискою банку) показує
суму використаних, але не сплачених банком чеків. У випадках встановлення
розбіжностей між даними обліку і банку необхідно з'ясувати їх причини і
прийняти заходи до врегулювання розбіжностей.
Далі ревізор переходить до перевірки операцій по суті. Для цього
необхідно до кожного сплаченого чека підібрати виправдувальні документи,
що додаються до звітів підзвітних осіб по лімітованих чекових книжках. При
цьому потрібно мати на увазі, що на всіх сплачених справжніх документах і в
корінцях квитанції постачальники повинні проставляти номер чека, яким
здійснено платіж. За виправдувальними документами ревізор встановлює, чи
не було випадків оплати лімітованими чеками витрат інших органів або
приватних осіб (з подальшим привласненням сум), чи не проводилася оплата
лімітованими чеками витрат, які включалися в авансові звіти підзвітних осіб
як здійснені готівкою. Встановивши подібні факти зловживань, з'ясовують
розмір нанесеного матеріального збитку і винних осіб. Для цього доцільно
провести зустрічні перевірки в організаціях, з якими здійснювалися
розрахунки чеками з лімітованих книжок, а також перевірити повноту і
якість придбаних матеріальних цінностей за даними підприємства, що
ревізується, і постачальників. Одночасно слід з'ясувати, чи своєчасно
надходять звіти від підзвітних осіб про використання коштів лімітованих
чекових книжок і повертаються книжки з корінцями використаних чеків, як
організований контроль за використанням чеків з лімітованих книжок і чи
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ведеться системний облік видачі і руху лімітованих книжок по підзвітних
особах по рахунку 372.
Ревізор також перевіряє чи своєчасно підприємство прийняло заходи
по зарахуванню невикористаного ліміту по лімітованих чекових книжках у
зв'язку із закінченням терміну їх дії (шість місяців, але не пізніше на 31
грудня) або припиненням подальших розрахунків чеками і на який рахунок
зараховано залишок ліміту (належить перерахувати залишок ліміту на той
рахунок, з якого кошти депонувалися, або на погашення позики).
Чеки видаються, як правило, одночасно з відпуском товарноматеріальних цінностей або послуг. Підприємства, що ревізуються, видають
чеки на оплату матеріалів або послуг при повній або частковій відсутності
реального відвантаження (відпуску) матеріалів або послуг, чим сприяють
вуалювання постачальниками виконання плану за обсягом реалізації. При
встановленні таких випадків ревізор повинен з'ясувати, хто дозволив
провести дострокову оплату і її розміри. Установи банку за такі операції
стягується з платників штраф на свою користь від суми чека, не
виправданого відпуском цінностей або послуг. Якщо чек виписаний на
підставі фіктивного (безтоварного) рахунку постачальника, то штраф
стягається порівну з платника і постачальника. При стягненні банком штрафу
з підприємства, що ревізується, необхідно з'ясувати, чи пред'явлений
стягнутий штраф до відшкодування винним особам. За аналогією з
викладеною вище методикою перевіряються операції по розрахунках чеками
з не лімітованих чекових книжок.
Якщо під час ревізії були встановлені випадки, коли банк забороняв
підприємству, що ревізувалося, на термін від одного до двох місяців
проводити розрахунки чеками з не лімітованих і лімітованих книжок за
перевезення вантажів автомобільним транспортом у зв'язку з оплатою цих
послуг авансом без урахування термінів виконання замовлення, то необхідно
з'ясувати, хто допустив таке порушення, яка оплата і як це вплинуло на
виробничій і фінансову діяльність підприємства, що ревізувалося.
Необхідно також перевірити, чи правильно відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку розрахунки з транспортними організаціями
за послуги, оплачувані чеками з не лімітованих книжок. Суми, що належать
транспортним організаціям за тариф, фрахт тощо, згідно виданими чекам з
нелімітованих книжок повинні обліковуватися по кредиту рахунків
«Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами» і дебету відповідних
рахунків «Сировина і матеріалі», «Паливо», «Малоцінні і швидкозношувані
предмети», і ін. При оплаті банком не лімітованих чеків субрахунок
дебетується в кореспонденції з кредитом рахунку 601 «Короткострокові
кредити банків у національній валюті». При такій системі записів по
рахунках бухгалтерського обліку досягається вірне відображення вартості
отриманих транспортних послуг і повна характеристика стану розрахунків
чеками з не лімітованих книжок.
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16.5. Контроль і ревізія інших грошових коштів
До інших грошових коштів відносяться грошові кошти і грошові
документи, що знаходяться в касі (сплачені путівки в санаторії, будинки
відпочинку, дитячі оздоровчі табори, переказ поштові марки тощо).
Джерелами перевірки є повідомлення (авізо) про переведення грошей,
квитанції банку або пошти на прийом грошей і інші первинні документи,
книги аналітичного обліку грошових документів, записи в журналах-ордерах
№ 1 с.-г. і ін.
Перш за все ревізор повинен переконатися в тотожності залишків
даних аналітичного обліку залишку по синтетичному рахунку 33 «Інші
грошові кошти». Ревізуючи грошові кошти в дорозі, необхідно перевірити
кожен запис окремо за даними первинних документів, що є підставою для
запису в обліку. Ревізор, звіряючи записи по кредиту рахунку 33 і дебету
рахунків, призначених для обліку грошових коштів, перевіряє своєчасність і
повноту зарахування грошових коштів в дорозі, а також виявляє, чи не
значаться серед сум в дорозі недостачі готівки в касі, а також суми по
розрахунках із замовниками, покупцями і іншими дебіторами, по яких
закінчилися терміни позовної давності. Встановивши факти неправильного
списання грошових коштів в дорозі або факти приховування сум, ревізор
зобов'язаний з'ясувати, з якою метою допущено неправильні дії, хто винен в
їх здійсненні, якого збитку завдано підприємству.
Для перевірки грошових коштів, що знаходяться в дорозі ревізор
повинен звірити звіт реалізатора і відповідну виписку банку: він звіряє суму
вказану в звіті реалізатора, аналітичну інформацію по рахунку 333 і суму
вказану у виписці банку, таку, що відображає надходження грошових коштів
на поточний рахунок, а також визначає повноту зарахування грошових
коштів. Також визначають час знаходження грошових коштів в дорозі для
цього складається реєстр перевірки грошових коштів в дорозі за допомогою
якого визначають відхилення у відображенні інформації за даними обліку і
по ревізії.
Таблиця 16.2 – Реєстр перевірки грошових коштів в дорозі у ВАТ
«Ареал» за 1-е півріччя 2010 р.
Дата
Кількість днів
Дата передачі за
№ Найменування
зарахування
прикладеними
з/п
платежу
згідно
По обліку По ревізії
документами
виписці
1.
Торгова точка
3.01
5.01
2
3
№7
2.
Торгова точка
1.02
5.02
4
5
№2
І так далі
Перевіряючи операції з придбання і видачі путівок в санаторії, будинки
відпочинку, дитячі оздоровчі табори, слід встановити: чи не отримувалися
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путівки за рахунок коштів виробничої діяльності замість законних джерел
(спеціальних фондів і коштів соціального страхування); чи відповідає сума
витрат на придбання різних путівок асигнуванням із спеціальних фондів і
коштів соціального страхування; чи видаються путівки працівникам
підприємства, що ревізується, за узгодженням з місцевим профспілковим
комітетом; чи своєчасно вносять до каси одержувачі путівок певний відсоток
їх вартості; чи немає випадків видачі путівок особам, що не працюють на
ревізуємому підприємстві. Якщо такі випадки були, потрібно з'ясувати, хто
отримав путівки, на яких умовах, хто дав розпорядження на їх видачу, суму
незаконної виплати, визначеної як різниця між номінальною вартістю
путівки і сумою, сплаченою одержувачем.
Ревізор перевіряє правильність витрачання і списання марок на
поштові відправлення, а також сплати державного мита. Для цього проводять
вибіркову перевірку звітів на списання марок за даними книги вихідної
кореспонденції і реєстрами її здачі організаціям зв'язку і т. п.

16.6. Контроль і ревізія кредитних операцій
В даний час кредитні операції набули широкого поширення, що
більшою мірою пов'язано з браком вільних грошових ресурсів. Кредит
активно
сприяє
поліпшенню
господарсько-фінансової
діяльності
підприємства.
Метою ревізії кредитних операцій є перевірка повноти і правильності
отримання банківських кредитів, своєчасність їх погашення і впливу на
поліпшення фінансового стану підприємства.
При проведенні ревізій використовуються наступні матеріали: заявки
на отримання кредитів; договір (зобов'язання) підприємства з банком, в яких
указуються суми і терміни погашення отриманих кредитів; виписки банку по
позикових рахунках з додатками, які є підставою для записів по рахунках 60
«Короткострокові позики» і 50 «Довгострокові позики» по відповідних
субрахунках у частині отримання і погашення заборгованості по позиках;
договори підприємства з банком на отримання для видачі своїм працівникам
позики на індивідуальне житлове будівництво; журнал-ордер 2 с.-г. і ін.
Під час ревізії встановлюються факти отримання кредитів, їх
законність, своєчасність погашення, якщо несвоєчасно погашений, то
перевірка сплати пені і штрафів, встановлення повноти погашення кредитів,
встановлення цілеспрямованості використання кредиту, якщо є розбіжності
визначення винних осіб, отримання від них пояснювальних записок і
притягнення до відповідальності.
Значне місце в ревізії кредитних операцій займає перевірка
правильності відомостей про забезпечення виданих позик. На цій стадії
кредитних операцій зустрічається найбільша кількість порушень. Нерідко
виявляється, що до складу забезпечення включаються товарно-матеріальні
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цінності, що не кредитуються. Встановивши подібні факти, ревізор з'ясовує,
хто дав вказівку включити до складу забезпечення товарно-матеріальні
цінності, що не кредитувалися, проставив в чеку неправильні дати, виставив
безтоварний рахунок, а також хто виконав дану вказівку, в якій сумі була
отримана незаконна позика в банку, на який термін і коли вона була
погашена. Виявивши зловживання, ревізор сповіщає про це установу банку,
що обслуговує підприємство.
Короткострокові і довгострокові кредити банку видаються з певною
метою, тому ревізор повинен перевірити цільове використання отриманих
кредитів банку. Наприклад, на одному підприємстві отримано кредит на
впровадження нової техніки і поліпшення технології виробництва був
використаний не за призначенням (на оплату рахунків постачальників за
особливі матеріали). Ревізор виявив порушення шляхом співставлення даних
кошторисно-фінансового розрахунку по цих заходах з фактичним
використанням суми кредиту.
При ревізії позик ревізор повинен перевірити суми отриманих коштів з
сумами розрахункових документів, які у свою чергу, необхідно звірити з
документами на оприбутковування машин, обладнання і інших матеріальних
цінностей, об’ємами виконаних будівельно-монтажних робіт, актами їх
контрольного обміру. На основі цього можна визначити цілеспрямовано чи
ні були витрачені суми кредиту або позики. Як по короткострокових, так і по
довгострокових позиках банку у обов'язковому порядку слід перевірити
виписки банку по позикових рахунках, їх відповідність прикладеним
розрахунковим документам. За наявності виправлень, стирань і помарок слід
практикувати їх зустрічну звірку із записами в обслуговуючих установах
банку.
Окремо перевіряють своєчасність повернення банківських кредитів,
для цього співставляють дати внесків власних коштів на сплату цих позик
або виписок банку зі встановленими термінами їх погашення. Ретельно
вивчають причини утворення простроченої заборгованості по банківських
позиках і заходи, що приймаються підприємством по її погашенню. При
цьому слід мати на увазі, що зайві і використовувані матеріальні цінності, а
також понад річну потребу і що зберігаються без руху більше року, банком
не приймаються до кредитування, а при незабезпеченості повернення
кредиту до підприємства можуть бути застосовані санкції аж до переведення
на особливий режим кредитування. При перевірці використовуються дані
термінових операцій про суми і терміни погашення заборгованості банку по
позиках і дані тих, що відображено по відповідних рахунках в банку, де
відображаються перераховані банку суми, а також дані бухгалтерського
обліку про прострочені позики.
Випадки необґрунтованого отримання позик і кредитів, неправильного
пред'явлення відомостей про забезпечення отриманих позик, використання
отриманих кредитів не за цільовим призначенням, невчасного погашення
короткострокових позик і довгострокових кредитів, і сплати, у зв'язку з
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цим, збільшених відсотків за час прострочення повинні бути чітко викладені
в акті ревізії з визначенням причин і винуватців допущених порушень.
Запитання для самоконтролю
1. Перелічити нормативні акти, якими керується ревізор при
здійсненні контролю грошових коштів.
2. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки.
3. Перевірка дотримання умов зберігання готівки.
4. Вимоги до ведення первинного обліку касових операцій. Порядок
ведення касової книги, здача звітів касира до бухгалтерії.
5. Напрями перевірки дотримання касової дисципліни.
6. Перевірка цільового використання готівки.
7. Зазначити можливі порушення у Порядку ведення касових операцій
у національній валюті в Україні.
8. Напрями і методика перевірки операцій за рахунками в банках.
9. Напрями і методика перевірки операцій з грошовими документами і
цінними паперами.
10. Заходи, що застосовуються в разі виявлення порушень вимог
чинного законодавства щодо касових операцій, операцій на рахунках у
банку.

Тести
1) Які порушення операцій на поточному рахунку в банку встановлюються
методом візуальної перевірки (за якими документами, обліковими
регістрами)?
Відповідь : Методом візуальної перевірки виписок банків з поточного
рахунку в банку встановлюються … (продовжити фразу);
2). У чому суть методичного прийому зустрічної перевірки при здійсненні
контролю операцій на поточних рахунках підприємства в банках?
Відповідь: суть методичного прийому зустрічної перевірки полягає в ...
(продовжити фразу).
3) У чому суть методичного прийому нормативної перевірки під час
здійснення контролю розрахунків з іноземними постачальниками за
імпортовані матеріальні запаси?
Відповідь: суть методичного прийому нормативної перевірки під час
здійснення контролю розрахунків з іноземними постачальниками за
імпортовані матеріальні цінності полягає в … (продовжити фразу).
4) Перевірка рахунків-фактур про надані підприємству в поточному місяці
комунальні послуги передбачає:
1. Арифметичну перевірку суми до сплати, включаючи нарахування
ПДВ;
2. Нормативну перевірку (за якими показниками, документами);
3. Зустрічну перевірку;
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4. Інше (вказати, що саме).

5) При перевірці кредитних операцій усна домовленість застави нерухомості
буде:
1. Показником хорошої ділової репутації клієнта;
2. Порушенням оформлення застави нерухомості;
3. Порушенням прав власності;
4. Немає вірної відповіді.
6) Емісія цінних паперів – це(закінчити визначення):
1. Випуск;
2. Продаж;
3. Покупка.
7) Метою ревізії цінних паперів є:
1. Перевірка інформації про роботу фондової біржі;
2. Перевірка стану бухгалтерського обліку цінних паперів;
3. Перевірка наявності нормативних актів, регулюючих операції
цінними паперами;
4. Все вірно.
8) Ревізія каси може проводитися:
1. Ревізійною комісією;
2. Касиром іншого підприємства;
3. Працівникам підприємства:
4. Профкомом.
9) Готівка і бланки суворої звітності зберігаються:
1. У спеціальних паперових пакетах в тумбочці;
2. У целофанових пакетах в шафі;
3. У пачках в сейфі;
4. Всі відповіді вірні.
10) Касир при прийнятті на роботу повинен підписати:
1. Інструкцію про касові операції;
2. Договір про повну матеріальну відповідальність;
3. Заяву про звільнення;
4. Пояснювальну записку.
11) При виявленні в ході ревізії в касі великої нестачі ревізор виносить
пропозицію:
1. Про відшкодування нестачі;
2. Про звільнення касира;
3. Про звільнення завідувача касою;
4. Все вірно.
12) Перевірка відповідності встановленого порядку ведення операцій з
готівкою здійснюється згідно:
1. Посадовій інструкції касира;
2. Інструкції про касові операції;
3. Графіка документообігу;
4. Немає вірної відповіді.
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Задача
Перевірити порядок дотримання вимог касових операцій. По виявлених
порушеннях підготувати запис до акту ревізії. Дані для виконання:
При ревізії касових документів було встановлено:

18 квітня 200__р. одержано по чеку № 042465 для виплати
заробітної плати робітникам і службовцям – 49800грн.;

списано на підставі розрахунково-платіжних відомостей на
виплати заробітної плати по звітах касира:

за 18.04 – 14000 грн.

за 20.04 – 10400 грн.

за 19.04 – 22600 грн.

за 21.04 – 2000 грн.

здана в банк 25.04 невикористана сума, одержана для виплати
заробітної плати – 800 грн.;

на титульній сторінці розрахунково-платіжної відомості жоден з
реквізитів не заповнено.

246

Тема 17. Контроль і ревізія розрахунків з підзвітними особами
17.1. Суть розрахунків з підзвітними особами і завдання контролю і
ревізії
У процесі здійснення господарської діяльності практично кожне
підприємство зустрічається з необхідністю відрядження своїх працівників, як
в межах України, так і за її межі для вирішення питань, пов'язаних з
налагодженням партнерських відносин, укладенням договорів. При цьому
виникає необхідність використання наявних грошових коштів через
підзвітних осіб.
Підзвітними особами вважаються працівники, які отримали в касі
гроші авансом і зобов'язані за них відзвітувати. Підзвітні суму
використовуються на оплату витрат по службових відрядженнях, на
адміністративно – господарські і операційні потреби.
Підзвітні суми – це грошові кошти, видані підзвітним особам на
адміністративно – господарські витрати і на службові відрядження.
Слід зазначити, що облік з підзвітними особами ведеться на рахунку
37 «Розрахунки з різними дебіторами» на субрахунку 372 «Розрахунки
з підзвітними особами».
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість, і її розкриття у фінансовій
звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10
«Дебіторська заборгованість», затверджений 08.10.99р. № 237.
Відповідно до цього стандарту:
Дебітори – юридичні і фізичні особи, які в результаті минулих подій
заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалент або
інші активи.
Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату.
Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність
отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути
достовірно визначена її сума.
Згідно положенням «Інструкції про службові відрядження в межах
України і за її межі», затвердженою наказом Міністерства фінансів України
від 13.03.98 р. № 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
10.06. 99 р. №146.), службовим відрядженням вважається поїздка працівника
за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації
на певний термін в інший населений пункт для виконання службового
доручення не за місцем його постійної роботи.
Всі розрахунки з підзвітними особами суворо регламентуються
нормативними
документами,
зокрема,
це
стосується
порядку
документального оформлення службових відряджень, розрахунку сум
авансів, що видаються на відрядження, відшкодування витрат на відрядження
і т.п.
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Основними завданнями контролю і ревізії розрахунків з підзвітними
особами є:
- встановлення законності, доцільності і реальності виникнення і
здійснення розрахунків з підзвітними особами;
- здійснення державного контролю за використанням грошових коштів;
- перевірка стану і достовірності бухгалтерського обліку і звітності на
підприємствах;
- підвищення ефективності використання власних і позикових коштів
підприємства;
- попередження і ліквідація розкрадань і безгосподарності;
- розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень,
і запобігання їх надалі.
17.2. Контроль і ревізія розрахунків по відрядженнях
Розглянемо порядок відрядження в межах України і за її межі
працівників підприємств всіх форм власності.
Направлення працівника підприємства, об'єднання, установи або
організації у відрядження, як по території України, так і за її межі
проводиться керівником підприємства або його заступником і оформлюється
наказом (розпорядженням) з визначенням пункту призначення, назви
підприємства, на яке відряджається працівник, терміну і мети відрядження.
При проведенні ревізії перш за все необхідно перевірити наявність
відповідного наказу, а також визначити доцільність тієї або іншої підзвітної
особи.
Відповідальна особа виписує працівнику, відрядження посвідчення про
відрядження за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.07.97 р.
№ 260. Підставою для видачі посвідчення про відрядження є наказ
(розпорядження) про направлення у відрядження.
Посвідчення про відрядження повинно бути оформлено належним
чином як з лицьового, так і з оборотного боку. За відмітками у посвідченні
про вибуття з місця постійної роботи і прибуття до місця постійної роботи
визначається фактичний час перебування у відрядженні. Якщо працівник
відряджається в різні населені пункти, то відмітки про дні прибуття і вибуття
проставляються в кожному пункті. Вищезгадані відмітки в обов'язковому
порядку повинні бути завірені підписом посадової особи і печаткою
підприємства. Згідно п. 1.3 розділу I і п. 1.5 розділу II Інструкції № 59
відмітки у посвідченні завіряються тією печаткою, якою користується в своїй
господарській діяльності підприємство для посвідчення підпису відповідної
посадової особи, на яку наказом (розпорядженням) керівника підприємства
покладені обов'язки здійснювати реєстрацію осіб, що вибувають у
відрядження і прибувають з нього.
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Необхідно відзначити, що працівнику, якого відряджено за кордон,
окрім посвідчення про відрядження, видається також затверджене
керівником підприємства завдання, в якому визначаються мета поїздки,
умови перебування за кордоном, кошторис витрат, а у разі поїздки на
запрошення — копія запрошення з переводом.
В організації контролю за доцільним використанням коштів на витрати
на відрядження певне значення має ведення журналу реєстрації відряджень, в
якому вказують прізвища посадових осіб, що відбувають у відрядження, дати
від'їзду і приїзду і відмітки про виконання службового завдання. В ході
ревізії слід встановити чи ведеться такий журнал і в якій формі здійснюється
в господарстві контроль за використанням коштів на службові відрядження.
Після документального оформлення відрядження (підписання
керівником підприємства відповідного наказу (розпорядження), виписки
посвідчення і занесення необхідних даних в Журнал реєстрації посвідчень на
відрядження) працівнику, перед від'їздом необхідно видати грошовий аванс в
межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житлового приміщення
і добові. Суму виданого авансу ревізор перевіряє звіряючи дані видаткового
касового ордера і касового звіту з сумою авансу, вказаною в звіті про
використання підзвітних сум.
Працівник підприємства, який повинен бути попереджений про повну
матеріальну відповідальність за отримані під звіт грошові кошти відповідно
до ст. 134 КЗоП України «За своєчасність звітування і цільове використання
коштів».
Згідно Порядку ведення касових операцій в національній валюті в
Україні, затвердженому наказом Правління НБУ від 13.10.97 р. № 334, з
урахуванням змін і доповнень, видача авансу на відрядження може
проводитися як за рахунок грошових коштів, що знаходяться на рахунку
підприємства, так і за рахунок його наявної виручки.
При цьому необхідно враховувати, що видача коштів з каси
підприємства під звіт може бути проведена тільки за умови повного звіту
підзвітної особи за раніше видані йому суми. Для того, щоб це перевірити
ревізор повинен переглянути журнали-ордери № 3А с.-г. по розрахунках з
підзвітними особами за попередні місяці і виявити чи не рахується дана
підзвітна особа в боржниках підприємства.
Згідно Інструкції № 59 на працівника підприємства, що знаходиться у
відрядженні, розповсюджується режим робочого часу того підприємства, на
яке його відряджено. Замість днів відпочинку, не використаних за час
відрядження, інші дні відпочинку після повернення з відрядження не
надаються.
Якщо працівник спеціально відряджається для роботи у вихідні або
святкові і неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується
відповідно до ст. 107 КЗоП України:
- відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
- працівникам, праця яких оплачується погодинно або поденних
ставках, — у розмірі подвійної вартості години або денної ставки;
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- працівникам, що одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота в святковий день
проводилася в межах місячної норми робочого часу, і у розмірі подвійної
вартості або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад
місячну норму.
Оплата у вказаному розмірі проводиться за години, фактично
відпрацьовані у вихідні, святкові або неробочі дні.
Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то після
повернення йому в установленому порядку надається інший день відпочинку.
За працівником, що відряджається, зберігається місце роботи (посада) і
середній заробіток за час відрядження, у тому числі і за час перебування в
дорозі.
Термін відрядження визначається керівником підприємства або його
заступником, але не може перевищувати 30 календарних днів.
За час перебування у відрядженні працівникові відшкодовуються
наступні витрати:
 на проїзд до місця відрядження і назад;
 на найом житлового приміщення;
 добові в межах встановлених нормами і ін.
Спочатку ревізор повинен перевірити правильність розрахунку
добових. Згідно п. 1.5 розділу I Інструкції № 59 за кожен день перебування
працівника у відрядженні в межах України (включаючи день від'їзду і
приїзду), враховуючи вихідні, святкові і неробочі дні і час перебування в
дорозі (разом з вимушеними зупинками), відрядженому працівнику
виплачуються добові в межах норм, встановлених наказом Кабінету
Міністрів України від 23.04.99 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат
на відрядження в межах України і за кордон», із змінами, внесеними наказом
Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 р. № 13.
Наказом № 663 для відряджень в межах України встановлені наступні
граничні норми добових витрат:
а) якщо в рахунки на оплату вартості помешкання в готелях не
включаються витрати за проживання, - 30 грн.;
б) якщо в рахунки вартості помешкання в готелях включаються
витрати на:
- одноразове харчування – 24 грн.,
- дворазове харчування – 18 грн.,
- триразове харчування 12 грн.,
- добові витрати відшкодовуються однією сумою незалежно від статусу
населеного пункту.
Законодавчо встановлені саме граничні норми добових витрат.
Гранично розміри добових для відряджень за межі встановлені наказом
України №663 у наступних сумах:
а) коли в рахунки на оплату вартості мешкання в готелях не
включаються витрати на харчування еквівалент 50 доларів США (в грн);
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б) коли в рахунки на оплату вартості мешкання в готелях включаються
витрати на:
- одноразове харчування – еквівалент 40 доларів США (в грн);
- дворазове харчування – еквівалент 27,5 доларів США (в грн);
- триразове харчування – еквівалент 17,5 доларів США (в грн).
При цьому керівник (власник) підприємства може змінювати розмір
виплати як у бік збільшення (у такому разі у валові витрати потрапить лише
гранично допустима сума), так і у бік зменшення, що, зокрема, закріплено
нормою Інструкції № 59: «Керівник підприємства може встановлювати
додаткові обмеження щодо сум і цілей використання коштів, виданих на
відрядження».
Кількість днів відрядження для виплати добових визначається з
урахуванням дня вибуття у відрядження і дня прибуття до місця постійної
роботи, при цьому день вибуття і день прибуття зараховуються, як повні дні.
При відрядженні працівника строком на один день або в таку місцевість,
звідки він має можливість щодня повертатися до місця постійного
проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.
Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда,
літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи
працівника а день прибуття з відрядження – день прибуття транспортного
засобу до місця постійної роботи працівника.
При відправленні транспортного засобу до 24-ої години включно день
вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 годин і пізніше —
наступна доба.
Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного
пункту, де той працює, в строк відрядження зараховується час, який
необхідний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно
визначається день прибуття працівника, що відряджається, і до місця
постійної роботи.
Обов'язковою умовою для виплати добових є наявність в
представленому після повернення з відрядження командировочному
посвідченні відповідних відміток відряджуючої і приймаючої сторін.
Згідно п. 1.9 розділу I Інструкції № 59 у разі тимчасової
непрацездатності працівника, у відрядженні , йому на загальних підставах
сплачуються добові протягом всього часу, поки він не зможе за станом
здоров'я приступити до виконання покладеного на нього службового
доручення або повернутися до місця постійного проживання, але на термін
не більше двох місяців. При цьому тимчасова непрацездатність повинна бути
підтверджена лікарняним листком встановленого зразку, на підставі якого
працівнику буде виплачено допомога з тимчасової непрацездатності.
Дні тимчасової непрацездатності не включаються в термін
відрядження. Це говорить про те, що, на відміну від періоду перебування
працівника у відрядженні, на період його тимчасової непрацездатності
середня заробітна плата за ним не зберігається. У цей період виплачується
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лише допомога з тимчасової непрацездатності (на підставі листка
непрацездатності).
У відповідності з п. 1.6 Інструкцій № 59 підприємство за наявності
підтверджуючих документів (у оригіналі) відшкодовує витрати працівникам,
по найму житлового приміщення у розмірі фактичних витрат з урахуванням
побутових послуг, які надаються в готелях (прання, чищення, ремонт і
прасування одягу), за користування холодильником, телевізором.
Працівнику, відрядженому в межах України, відшкодовується плата за
бронювання місця в готелі в розмірі не більше 50 % його вартості за одну
добу згідно представленим підтверджуючим документом в оригіналі.
Командированому
за межі України витрати з найму приміщення
відшкодовуються тільки за наявності підтверджуючих документів в оригіналі
у вигляді рахунків готелів або рахунків, виданих іншими суб'єктами, які
надають послуги з розміщення і помешкання відрядженого працівника.
Витрати по найму житлового приміщення за час вимушеної зупинки в
дорозі також відшкодовуються за наявності підтверджуючих документів у
розмірі фактичних витрат з урахуванням вартості побутових послуг, що
надаються в готелях.
Інструкцією № 59 не передбачено будь-які інші варіанти
відшкодування витрат на помешкання у разі відсутності документів,
підтверджуючих витрати на найму житлового приміщення. У зв'язку з цим
витрати, не підтверджені документально, або взагалі не підлягають
відшкодуванню і включенню у валові витрати підприємства, або можуть
бути відшкодовані працівнику за рахунок коштів підприємства з
податковими наслідками, аналогічними тим, як це було описано вище для
наднормативних добових. Забороняється здійснювати оплату витрат по
найму житла по спільних рахунках (один на двох або що більше
командированих в відрядження) без відображення в них прізвища того, хто
проживає і вартості знятого ним номера, терміну перебування і видів витрат.
Порядок відшкодування працівнику витрат, на проїзд передбачений п.
1.7 розділу I Інструкції № 59, де, зокрема, вказується, що витрати на проїзд
до місця відрядження і назад відшкодовуються у розмірі вартості проїзду
повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом загального
користування (окрім таксі) з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з
придбанням проїзних документів і користуванням постільним приладдям в
поїздах, і страхових платежів на транспорті.
Працівнику, якого направлено в відрядження, відшкодовуються
витрати на оплату вартості проїзду транспортом загального користування
(окрім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за
межами населеного пункту, де постійно працює той, або до місця
перебування у відрядженні.
Ревізія розрахунків по авансах, виданих підзвіт на витрати на
відрядження, здійснюється, перш за все, шляхом перевірки звітів про
використання підзвітних сум. Необхідно перевірити правильність сум,
вказаних в авансових звітах шляхом їх звірки з прикладеними
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виправдувальними документами, такими як проїзні квитки, квитанції за
мешкання в готелях, товарні чеки, квитанції за користування постільною
білизною в поїздах і інших документів. Це направлено на виявлення
дотримання чинного законодавства по компенсації вказаних витрат. В
результаті співставлення фактично сплачених і підлягаючих оплаті витрат
встановлюють їх відповідність або суми переплат і недоплат, які оформляють
у вигляді спеціальної відомості.
Особисті витрати осіб, що відряджаються, або не підтверджені
виправдувальними документами оплаті за рахунок коштів підприємства не
підлягають.
У разі невчасного повернення грошового авансу не пізніше за три
робочі дні після повернення з відрядження керівник підприємства має право
згідно ст. 127 КЗоП видавати наказ (розпорядження) про утримання не
пізніше одного місяця з дня закінчення терміну, встановленого для
повернення авансу (погашення заборгованості), якщо працівник не оскаржує
підстави і розмір утримання.
Виявлені суми переплат підлягають стягненню з підзвітних або винних
осіб, а суми недоплати – виплаті підзвітним особам.
По сумах, виданих під звіт і фактично використаних на операційні,
господарські
і
командировочні
витрати,
необхідно
перевірити
кореспонденцію рахунків, звертаючи особливу увагу на сторувальні і інші
виправлення в записах, за якими можуть приховуватися факти зловживань.
Використані підзвітні суми списуються на витрати відповідно до вимог
П(С)БО 16 "Витрати" і П(С)БО 9 "Запаси":
 витрати,
понесені
підзвітними
особами
на
закупівлю
сільськогосподарської продукції, включаючи витрати на відрядження,
відносяться на собівартість за купленої продукції;
 витрати, понесені підзвітними особами на адміністративногосподарські потреби, включаючи витрати на службові відрядження
загальногосподарського персоналу, обліковуються на рахунку 92
«Адміністративних витрати»;
 наднормативні витрати підзвітних осіб, здійснені з дозволу керівника
підприємства, відносяться також до адміністративних витрат;
 витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, бригад,
ферм, ділянок відображають на рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»;
 витрати на оплату службових відряджень, пов'язаних із збутом
продукції, обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут».
Далі ревізор перевіряє правильність складання кореспонденції
рахунків. Приведемо приклади, основних бухгалтерських проводок по обліку
розрахунків з підзвітними особами.
По дебету субрахунку 372 обліковуються суми, видані працівникам
підприємства під звіт, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів:
30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти».
По кредиту субрахунку 372 відображаються:
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 витрачені підзвітними особами суми коштів в межах встановлених
норм в кореспонденції з рахунками обліку витрат, списання проводиться
безпосередньо на рахунки 23, 91, 92, 93;
 витрати на відрядження, пов'язані з придбанням або заготівлею
запасів в межах встановлених норм в кореспонденції з рахунками обліку
запасів: 20 «Виробничих запасів», 21 «Поточні біологічні активи», 22
«Малоцінні і швидкозношувані предмети», 28 «Товари»;
 повернені працівниками залишки невикористаних грошових коштів,
виданих на відрядження, в кореспонденції з рахунком 30 «Каса»;
 списані витрати по відрядженнях понад встановлені норми в
кореспонденції з рахунками обліку витрат (92, 93, 94) з подальшим
списанням на фінансовий результат (субрахунок 791 «Результат основної
діяльності»).
Якщо працівник підприємства не представив звіт про використання
підзвітних сум і не повернув підзвітну суму в касу в установленому порядку,
суми, що підлягає поверненню, то вона утримується із заробітної плати
підзвітної особи на підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства
або уповноваженого ним органу. У обліку проводиться запис:
Дт 661 «Розрахунки по заробітній платі» — Кт 372 «Розрахунки з
підзвітними особами».
При необхідності проводяться зустрічна звірка документів і записів по
вказаних операціях, запит посадових осіб, запит інших організацій і так далі
В подальшому проводиться ретельна перевірка журналу-ордера № 3А
с.-г. по розрахунках з попереднім особами. Спочатку перевіряють
правильність вхідного залишку шляхом звірки з витікаючим залишком
відповідного журналу-ордера за попередній звітний період.
Всі записи в журналі-ордері № 3А с.-г. проводяться на підставі
авансових звітів. Тому необхідно звірити записи журналу-ордера з
прикладеними до нього авансовими звітами.
Кредитові обороти необхідно перевірити шляхом звірки підсумків
журналу-ордера № 3А с.-г. з даними журналу-ордера №1с.-г. «Каса» по
рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Дані по повернених в касу
невитрачених сум авансу звіряють з відомістю №1.1.
Закінчується ревізія операцій виявленням залишків невикористаних
авансів на момент її проведення, їх реальності і можливості своєчасного
повернення в касу підприємства або використання за призначенням. У
окрему відомість, що додається потім до загального акту ревізії,
рекомендується виписати всі випадки порушення чинного законодавства з
використання підзвітних сум.
Що стосується відрядження працівників підприємства за кордон,
підприємство забезпечує їх коштами в національній валюті країни, в яку
відряджається працівник, або у вільно – конвертируємій валюті у вигляді
авансу на поточні витрати в розмірах, обумовлених реальними потребами в
країні перебування.
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В даний час все більше підприємств, які направляють своїх працівників
у відрядження, особливо за кордон, отримують корпоративні банківські
платіжні картки. Вони є зручним і практичним засобом платежу для
користувача. Порядок здійснення розрахунків з їх допомогою визначений в
Положенні про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх
застосуванням, затвердженому наказом Правлінням НБУ від 24.09.99г. №
479.
Відповідно до пункту 3.3. «Положень про введення пластикових карток
міжнародних платіжних систем в розрахунках за товари, надані послуги і при
видачі готівки», затвердженим Національним банком України від 24.02.97.
№ 37, корпоративні пластикові картки можуть бути використані:
- для оплати витрат під час відрядження;
- для оплати товарів, придбаних для власних потреб підприємства на
території України.
Для здійснення розрахунків за корпоративними
картками
підприємство, на підставі укладеного з банком-емітентом договору,
відкриває в цьому ж банку спеціальний картковий рахунок. Але перш, ніж
перерахувати засоби на СБР (спеціальний банківський рахунок),
підприємству необхідно визначити, яким співробітникам і на які цілі буде
видана корпоративна банківська пластикова картка, а так само встановити
для кожного співробітника його індивідуальний платіжний ліміт. Після
зарахування коштів на спеціальний картковий рахунок, банк за рішенням
підприємства видає співробітнику підприємства його корпоративну
пластикову картку. Банківська платіжна картка обліковується банком в
умовній оцінці (одна гривна за штуку) на окремому рахунку («Пластикові
картки») позабалансового рахунку № 9924: «Бланки платіжних карток і
квитанцій» і інших позабалансових рахунках.
Також на підставі укладеного договору підприємство оплачує банку
витрати на емісію і обслуговування карток. Якщо на підприємстві
спеціальний картковий рахунок відкритий для декількох корпоративних
карток, то аналітичний облік коштів, що обліковується на кожній картці,
ведеться в розрізі номерів банківської пластикової картки. Для того щоб
уникнути перевитрат коштів (овердрафт) по спеціальному картковому
рахунку, підприємство, згідно з умовами договору, відкриває в банку
спеціальний депозитний рахунок (СДР) і перераховує із цього приводу
страховий депозит, використовуваний банком у разі виникнення овердрафту
по спеціальному картковому рахунку підприємства для його погашення.
Якщо перевитрати коштів по спец рахунку не відбувається, на суму
страхового депозиту банк нараховує відсотки. При закритті спеціального
карткового рахунку банк повертає підприємству коштів із спеціального
депозитного рахунку з нарахованими відсотками.
Корпоративні платіжні картки є незамінним платіжним інструментом
при відрядженні за кордон. Згідно Порядку переміщення валюти через
митний кордон України, затвердженого Національним банком України і
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митним комітетом України від 14.03.93 р. № 19029/381, змінами і
доповненнями, при переміщенні через кордон України декларуються:
- іноземна валюта, незалежно від суми;
- чеки, ощадкнижки, платіжні документи;
- інші цінні папери.
З цього виходить, що пластикові картки міжнародних платіжних
систем не потрібно декларувати на митниці. Завдяки чому знімається
проблема обмеження переміщуваної через кордон наявної іноземної валюти.
А проблема полягає в тому, що згідно вищезгаданого Порядку, загальна сума
наявної іноземної валюти, що перевозиться що відряджених через митний
кордон України, не може перевищувати 10 000 USD (або еквівалента цієї
суми в іншій іноземній валюті по курсу НБУ).
17.3. Контроль і ревізія розрахунків з використання підзвітних сум
на службові цілі
Розрахунки з підзвітними особами виникають по сумах грошових
коштів, виданих працівникам господарства підзвіт на здійснення операційних
і господарських витрат.
Відповідно до чинного законодавства господарства, зокрема, можуть
видавати готівку підзвіт на операційні і господарські витрати в розмірі,
передбаченому обліковою політикою підприємства.
Попередній і поточний контроль за неухильним дотриманням чинного
законодавства, за правильністю видачі і використання підзвітних сум
покликаний забезпечити перш за все головний бухгалтер господарства.
Подальший контроль здійснюється переважно у формі документальних
ревізій. Приступаючи до ревізії розрахунків з підзвітними особами, ревізійна
група (комісія) повинна спочатку перевірити залишки цих сум по рахунку
372 «Розрахунки з підзвітними особами» і балансу господарства на перше
число останнього місяця перед датою проведення ревізії. За наявності
розбіжностей виявляють їх причини. Помилки, допущені при обробці
первинних документів, повинні бути виправлені до початку ревізії вказаних
розрахунків. Після цього виявляють наявність підзвітних осіб, які звіряють з
списком таких осіб встановлених наказом по підприємству. Якщо в
господарстві заздалегідь не визначені конкретні посадові особи, яким можуть
видаватися аванси грошових коштів підзвіт, то це розглядається як
порушення діючого порядку, і вказується в загальному акті ревізії. Вивчаючи
записи по кожному особовому рахунку, виявляють суму видаваних під звіт
авансів, їх призначення і фактичне використання, терміни представлення
авансових звітів, своєчасність погашення заборгованості по раніше виданих
авансах. При цьому обов'язково в суцільному порядку перевіряють авансові
звіти і прикладені до них виправдувальні документи. Також звіряються суми
виданих авансів з видатковими касовими ордерами на їх видачу, чи
зареєстровані дані ордери в касовій книзі. Перевіряючи розрахунки по
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авансах виданих підзвіт на операційні і господарські витрати, ревізійна група
(комісія) встановлює законність і доцільність цих витрат, можливість їх
проведення по безготівкових розрахунках, наявність і достовірність
виправдувальних документів, своєчасність і повноту оприбутковування
придбаних по підзвітних сумах матеріальних цінностей, своєчасність
представлення авансових звітів і погашення невикористаних авансів. По
можливості слід перевірити дійсну наявність придбаних матеріальних
цінностей, звірити суми вказані в рахунках на покупку з сумами вказаними в
авансових звітах. При виникненні будь-яких сумнівів ревізору слід
звернутися до підприємства-продавця ТМЦ, і уточнити у нього кількість і
вартість придбаних цінностей.
Відповідно до чинного законодавства вказані аванси видають тільки на
певну мету у розмірі дійсної потреби і лише в тих випадках, коли їх
здійснення неможливе через кредитні установи. У зв'язку з цим необхідно
встановити, чи не ці видачі неплановим авансуванням тих або інших
працівників, що визначається по руху підзвітних сум. Використання авансів
за цільовим призначенням виявляють перевіркою авансових звітів і
прикладених до них документів, які у свою чергу, повинні бути ретельно
перевірені з погляду їх достовірності, правильності оформлення, реальності
даних, що значаться в них. Для цього рекомендується проводити зустрічну
звірку документів і записів по вказаних операціях. При необхідності
запрошують відповідні організації, у яких були за куплені не підзвітні суми
ті або інші матеріальні цінності. Особливу увагу слід приділяти перевірці цих
витрат по суті, виявляючи факти надмірності, нераціонального використання
коштів. Всі встановлені суми незаконного списання авансів на операційні і
господарські витрати відображають в акті ревізії, оформляють при
необхідності у вигляді окремої відомості або проміжного акту. Вони
підлягають стягненню з винних осіб.
Запитання для самоконтролю
1. Суть розрахунків з підзвітними особами і завдання ревізії.
2. Які основні завдання ревізії розрахунків з підзвітними особами?
3. Особливість ревізії розрахунків по відрядженням.
4. Які розміри добових для відряджень?
5. Які підзвітні суми використовують на службові цілі?
6. Напрями і джерела ревізії з підзвітними особами.
7. Реальність дебіторської і кредиторської заборгованості.
8. Викриття можливих фактів зловживань.
9. Типові порушення П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
10. Перевірка дотримання правил видачі авансів, доцільності і
правомірності витрат на відрядження, господарські видатки.
Тести
1) Повернення невикористаної суми, виданої в підзвітну суму на господарські
потреби повинен бути оформлений кореспонденцією
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1. Дт 372
Кт 301;
2. Дт 311
Кт 372;
3. Дт 301
Кт 372;
4. Дт 372
Кт 311.
2) Взаємним контролем можна виявити невідповідність записів в
авансовому звіті і наданих до нього виправдувальних документів про
витрачені підзвітні суми:
1. Так;
2. Ні.
3) Придбані за готівковий розрахунок проїзні квитки для працівників
підприємства:
1. Дт331 Кт301;
2. Дт372Кт301;
3. Дт301 Кт671;
4. Дт671 Кт631.
4) Оприбутковування запасів, придбаних підзвітною особою за грошові
кошти, відображаються проводкою;
1. Дт23 Кт31;
2. Дт20 Кт372;
3. Дт91 Кт20;
4. Дт371 КтЗ0.
5) Підзвітним особам виділяється на підставі:
1. Розпорядження керівника;
2. Рішення касира;
3. Розпорядженні гол. бухгалтера;
4. Заява підзвітної особи.
6) Видача готівки з каси підприємства підзвітній особі оформляється
проводкою:
1. Дт301 Кт372;
2. Дт371 Кт311;
3. Дт372 Кт301;
4. Дт 372 Кт 70.
7) Погашена довгострокова дебіторська заборгованість
1. Дт31 КтЗ6;
2. Дт 16 Кт31;
3. Дт 16 КтЗ6;
4. Дт31 Кт16.
8)Розрахунки з підзвітними особами відображаються:
1. У активі балансу;
2. У пасиві балансу;
3. У активі і пасиві балансу.
9) Основні джерела інформації для контролю розрахунків з підзвітними
особами є:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
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3. Записи в облікових регістрах 3 А с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
10)Готівка віддається підзвіт фізичним особам на підставі Інструкції НБУ
№4:
1. Так;
2. Ні.
11) Розмір добових при відряджені в межах України 30 грн.:
1. Так;
2. Ні.
Задача
При перевірці розрахунків по відрядженнях ревізором було
встановлено, що головному інженеру агрофірми (АФ) "Світанок" Моторному
І.П. оплачено витрати до м. Черкаси у таких розмірах:
1. добові за 5 днів - по 30 грн. за добу;
2. оплата за проживання - 700 грн.;
3. вартість проїзду поїздом - 300 грн. в обидва кінці;
Відмітки у посвідченні про відрядження: вибув з АФ "Світанок" 1
лютого 20__р., прибув у м. Черкаси 2 лютого 20__р., вибув з м. Черкаси 5
лютого 20__р., прибув до агрофірми 5 лютого 20__р. До авансового звіту
додано квитанцію за проживання на суму 100 грн. за добу.
Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає і
виконати відповідні розрахунки щодо визначення витрат на
відрядження та відобразити їх в обліку.
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Тема 18. Контроль і ревізія розрахунків з іншими дебіторами
18.1. Основні етапи контролю і ревізії
Дебіторська заборгованість, за винятком заборгованості, що виникає зі
встановлених правил розрахунків, є чинником негативним, таким, що
свідчить про порушення фінансової і розрахункової дисципліни і
позаплановий перерозподіл коштів. Тому ревізор особливу увагу звертає на
вивчення причин створення дебіторської заборгованості, визначає її
обґрунтованість, реальність і правильність відображення в обліку.
Підприємства і різні об'єднання в процесі своєї виробничо-фінансової
діяльності вступають також в розрахункові відношення з іншими фізичними
і юридичними особами. Ці відношення підлягають систематичному
контролю від початку їх виникнення до погашення взаємних зобов'язань.
Найбільш характерними групами вказаних розрахунків є розрахунки: по
претензіях; зі своїми працівниками по різного роду послугах і операціях, не
пов'язаним з оплатою їх праці; з транспортними і іншими організаціями по
операціях переважно некомерційного характеру; з наймачами квартир і
особами, що проживають в гуртожитках; з орендарями нежилих приміщень; з
батьками дітей, прийнятих до дитячих дошкільних установ; з вищестоящими
організаціями; по індивідуальному житловому будівництву і інші
розрахунки.
Порядок регулювання вказаних розрахунків встановлено відповідно до
кожної їх групи і базується головним чином на договірній основі.
Важливе місце в системі контролю за цими операціями займає
попередній і поточний контроль, що здійснюється штатними службами і
народними контролерами підприємства.
У кожному господарстві необхідно добитися такого становище, при
якому здійсненню будь-якої господарської операції передувало б ретельне
вивчення її правового статусу, умов здійснення, системи цін, тарифів і умов
розрахунків. Тільки так можна забезпечити найбільш доцільне використання
коштів сфери обігу, прискорення їх оборотності і кінець кінцем підвищення
ефективності суспільного виробництва.
Як показує практика, часто збільшення дебіторської заборгованості і
погіршення фінансового становище господарства пов'язано перш за все з
незадовільною організацією попереднього і поточного контролю за станом
розрахунків підприємства з іншими організаціями і особами. Велику
допомогу в цій справі покликана надати господарська або міжгосподарська
юридична служба, яка може запобігти незаконним або невигідним
розрахунковим відносин і своєчасно оформити претензії для стягнення
належних господарству платежів.
У повному об'ємі вказані операції підлягають перевірці при
документальних ревізіях, в ході яких виявляють наявність і характер усіх
розрахунків підприємства з іншими дебіторами, підстави і дату їх
виникнення, правильність використання цін і тарифів, своєчасність і повноту
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погашення тієї або іншої заборгованості, її реальність і можливість
стягнення.
Приступаючи до ревізії, слід з'ясувати, чи правильно відображені по
статтях балансу відповідні залишки заборгованості. Для цього звіряють
залишки по кожному виду розрахунків на початок періоду, що ревізується, за
даними регістрів аналітичного обліку із залишками відповідних статей
балансу, а потім перевіряють кожен вид розрахунків. При цьому ревізор
з'ясовує причини створення заборгованості, встановлює, по чиїй провині
вона допущена, давність утворення реальність отримання, тобто чи є акти
звірки розрахунків або листи, в яких дебітори визнають свою заборгованість,
чи не пропущені терміни позовної давності, які заходи приймалися для
погашення або стягнення заборгованості.
18.2. Контроль і ревізія розрахунків по претензіях
Контроль і ревізію розрахунків по претензіях проводять шляхом
вивчення записів по рахунку 374 «Розрахунки за претензіями». Правильність
пред'явлення претензій до тієї або іншої організації визначають шляхом
зустрічної звірки документів на оприбутковування продукції, надання послуг
або по інших операціях з документами по оформленню претензійних вимог.
Підставою для запису на рахунок 374 «Розрахунки за претензіями» є акти
приймання вантажів, рішення судових органів, письмові угоди
постачальників на пред'явлення претензії, виписки банків на відповідні суми.
Дані первинних документів звіряють з даними аналітичного обліку в розрізі
постачальників, транспортних організацій, інших юридичних осіб і
пред'явлених до них претензіях. Підсумкову інформацію аналітичного обліку
звіряють з Журналом-ордером №3Б с.-г.
Кожен факт відмови в задоволенні претензій господарства повинен
бути ретельно перевірений, бо за такими операціями можуть приховуватися
зловживання окремих посадових осіб ревізуємого підприємства. Наприклад,
при отриманні від постачальника товарно-матеріальних цінностей їх певна
кількість може бути привласнена окремими особами і оформлена як
недостача цінностей в порядку претензійної вимоги до постачальника. При
його відмові в подальшому така сума може бути списана на збитки, і факт
зловживання буде приховано за вказаною операцією. У випадках
необґрунтованої відмови організацій в задоволенні претензій ревізуємого
підприємства необхідно виявити причини і прийняти заходи до погашення
належних платежів. При цьому необхідно добитися кваліфікованого
оформлення претензійних вимог з додатком всіх необхідних документів,
підтверджуючих обґрунтованість претензій, на що повинна бути звернене
увага відповідних посадових осіб господарства.
При перевірці своєчасності пред'явлення претензій слід мати на увазі,
що термін позовної давності обчислюється з дня виникнення права на позов,
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тобто з того дня, коли підприємство дізналося або повинно було дізнатися
про порушення свого права.
Досить часто претензії виникають за пропажу і нестачу вантажу в
дорозі, за порушення термінів доставки вантажу або багажу і ін. За
прострочень в доставці вантажу залізниця сплачує вантажоодержувачеві
значні штрафи, тому підприємства повинні здійснювати систематичний
контроль за своєчасним надходженням вантажів або багажу і в необхідних
випадках пред'являти претензії про сплату вказаних штрафів. Підставою для
пред'явлення претензій служить накладна, в якій указується дата приймання
вантажу до відправки.
Використовуючи записи в аналітичному обліку матеріалів в дорозі,
дані про недостачі і втрати від псування цінностей, ревізор повинен з'ясувати
своєчасність прийнятих заходів по відшкодуванню нанесеного підприємству
збитку, встановити, чи немає претензій, по яких поступили відмови і
підлягають списанню, чи всі претензії обґрунтовані і оформлені, чи законні
списання претензійних сум на витрати виробництва і фінансові результати,
якщо такі списання мали місце в ревізійному періоді.
Особливо ретельно слід перевірити розрахунки по нестачах, розтратах
і розкраданнях, з'ясувати причини їх виникнення, чи повністю віднесені на
винних осіб суми нестач, чи дотримувалися термінів і порядку розгляду
випадків нестач, втрат і розтрат, які прийняті по них рішення і як
забезпечується їх стягнення.
При перевірці ревізор керується діючими вказівками з питань
регулювання виявлених нестач, втрат, розтрат, порядку списання різних
боргів, за якими закінчилися терміни позовної давності.
У випадках списання нестач і втрат на витрати виробництва або
результати діяльності підприємства ревізор зобов'язаний ретельно перевірити
кожне списання, його обґрунтованість і дотримання положень про списання
нестач і втрат.
Далі ревізор зобов'язаний перевірити правильність оформлення
матеріалів по претензіях про нестачі, втрати і розкрадання і, зокрема,
з'ясувати, чи не було випадків повернення слідчими або судовими органами
матеріалів по нестачах, розтраті і розкраданнях із-за неякісного їх
оформлення і які заходи були прийняті до винуватців. Практика ревізійної
роботи показує, що неправильне оформлення матеріалів робиться іноді
свідомо з метою покриття винних від покарання. Тому кожен такий випадок
ретельно перевіряється.
Ревізор зобов'язаний вивчити причини, що викликали нестачі, розтрати
і розкрадання. До них відносяться: погані умови зберігання матеріальних
цінностей, незабезпеченість необхідною ваговимірюючою апаратурою,
порушення правил приймання і видачі матеріальних цінностей і готової
продукції, відсутність належного контролю за їх збереженням, свідоме
потурання окремих посадових осіб в корисних цілях і ін.
Крім того, слід з'ясувати, чи не вимагали матеріально відповідальних
осіб від адміністрації вживати заходи по забезпеченню нормальних умов
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зберігання, приймання і видачі матеріальних цінностей і готової продукції,
які заходи прийняла адміністрація для задоволення законних вимог. Якщо
необхідні заходи прийняті не були, то ревізор з'ясовує, хто винен і чи
притягнутий він до відповідальності.
Нерідко на практиці присуджені борги списуються на збитки.
Виявивши такі факти, ревізор перевіряє, чи обґрунтовано таке списання.
Списання присуджених боргів на збитки можливо тільки за наявності
рішення суду про неспроможність відповідача і неможливість звернення
стягнення боргу за рахунок його майна; таке списання боргу на збитку не є
повним анулюванням заборгованості. Вона повинна обліковуватися на за
балансовому рахунку № 072 «Списані активи» протягом трьох років з
моменту її списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі
зміни майнового положення боржника. Одночасно необхідно з'ясувати, чи
зверталось підприємство у відповідні судові інстанції з проханням про
перевірку майнового стану боржників для стягнення заборгованості. При
стягненні раніше списаних боргів перевіряють повноту і правильність
відображення в обліку сум, які поступили.
Далі ревізор повинен встановити, чи по всіх дебіторах (боржниках) є
зобов'язання про погашення заборгованості або виконавчі листи, чи
систематично поступають суми в погашення заборгованості, які заходи
приймаються до боржників, що припинили сплату грошей і так далі
Особливо уважно слід перевірити повноту стягнення збитку з керівних
працівників по накладених на них грошових нарахуваннях за допущені
порушення, в результаті яких підприємству завдано матеріального збитку.
Після закінчення перевірки ревізор фіксує нереальну до отримання
заборгованість, вказує причини неможливості її стягнення і винних в цьому
посадових осіб.

18.3 Контроль і ревізія розрахунків з іншими дебіторами
Під час контролю і ревізії різного роду розрахунків господарства зі
своїми працівниками, відображених на рахунку 377 «Розрахунки з іншими
дебіторами», перевіряючи виявляють характер тих або інших розрахункових
операцій (відпуск продукції, надання послуг, продаж товарів в кредит, видача
позик, розрахунки за вирощування і продаж худоби і т. п.), їх
обґрунтованість, правильність використання цін, розцінок і тарифів,
своєчасність і повноту погашення заборгованості. Слід також встановити чи
не приховується за вказаними операціями розтрати зерна, будівельних і
інших матеріалів, чи немає фактів фіктивного списання на рахунки інших
дебіторів недостач або розкрадань товарно-матеріальних цінностей, чи
реальні дебітори і суми вказаної заборгованості. Вивченням її руху в тих же
регістрах, що і розрахунки по претензіях, визначають стан розрахунково-
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платіжної дисципліни і заходи, що приймаються господарством по
погашенню боргів цими дебіторами.
На рахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» також ретельно
перевіряють розрахунки з окремими організаціями по різних операціях
некомерційного характеру (навчальними закладами і науково-дослідними
установами з виконання господарсько-договірної тематики, транспортними
організаціями по їх послугах тощо). Для цього використовують дані
Журналу-ордера ф. № 3 Б с.-г. При необхідності проводять зустрічну звірку
документів з записами в господарстві і відповідній організації. Все це
допомагає встановити обґрунтованість виникнення вказаних взаємин, їх
реальність, правильність визначення об'ємів і вартості робіт і послуг, повноту
і своєчасність їх оплати.
В ході ревізій розрахунків з квартиронаймачами і особами, що
проживають в гуртожитках, встановлюють своєчасність і правильність
нарахування плати за користування квартирами, гуртожитками і
комунальними послугами, своєчасність і повноту погашення цієї
заборгованості. Як основний прийом контролю застосовують зустрічну
звірку записів у відомості ф. № 3.2 с.-г. обліку розрахунків з мешканцями
квартир і гуртожитків за вказаними розрахунками і виробничого звіту по
рахунку
23
«Виробництво»
(субрахунок
«Житлово-комунальне
господарство»).
У відомості ф. № 3.2 с.-г. відображаються зведені показники
нарахування комунальних послуг по місяцях. Також по кожному
квартиронаймачу щомісячно відображається початкове сальдо, сума
нарахованої оплати, сплачена сума, а також кількість мешканців, площа, що
знімається, розмір пільг.
Для виявлення повноти і своєчасності надходження грошових коштів
за ці послуги необхідно звірити записи у вищезазначених регістрах по обліку
розрахунків з мешканцями квартир і гуртожитку із записами в касовій книзі.
При необхідності піддають вибірковій перевірці розрахунки з окремими
квартиронаймачами шляхом їх опитування і ознайомлення з квитанціями, що
є у них, про оплату вказаних послуг. Особливу увагу звертають на
правильність і повноту нарахування плати за комунальні послуги і
оприбутковування сум, які поступили, в касу господарства, оскільки: ще
нерідкі випадки безкоштовного надання квартир і комунальних послуг
працівникам, які за чинним законодавством не користуються таким правом, а
також допускається неповне оприбутковування плати, що фактично
поступила, від квартиронаймачів і мешканців гуртожитку.
Своєчасність і повноту нарахування і надходження внесків батьків за
утримання їх дітей в дитячих дошкільних установах виявляють шляхом
звірки записів по наявності дітей в цих установах на окремі дати періоду
ревізії нарахуванню плати за їх утримання і надходження її в касу
господарства.
Аналітичний облік розрахунків з батьками за утриманням їх дітей в
дитячих установах ведуть у відомості № 3.2 с.-г. щомісячно. Тут
264

відображають інформацію по кожному з батьків (платнику), дохід на 1 члена
сім'ї, розмір щомісячної оплати (з урахуванням пільг), залишок на початок
місяця, нараховану суму (з кількістю днів перебування дитини в даній
установі) і суму оплати.
Підсумкові дані регістрів аналітичного обліку звіряються з
синтетичними – Журналом-ордером ф. № 3Б с.-г.
При ревізії розрахунків сільськогосподарських підприємств з
вищестоящими організаціями ревізори встановлюють характер кожної
розрахункової операції, факт її виникнення, своєчасність і повноту
погашення заборгованості і в першу чергу по отриманих коштах в порядку
тимчасової фінансової допомоги. Слід також звертати увагу на реальність
вказаних розрахунків, для чого застосовують прийом зустрічної звірки
записів в бухгалтерському обліку господарства і вищестоящої організації. Не
можна допускати випадків необґрунтованого віднесення до внутрівідомчих
розрахунків всякого роду операцій, пов'язаних з наданням послуг
вищестоящих організацій (такі операції повинні суворо обліковуються, і
заборгованість по них повинна погашатися в обов'язковому порядку
вищестоящою організацією), а також необґрунтованого вилучення коштів
підприємства, якими воно розпоряджається самостійно.
За наявності розрахунків по індивідуальному житловому будівництву
встановлюють характер, законність і дату виникнення заборгованості за
кожним індивідуальним забудовником, дотримання термінів її погашення і
заходи, що приймаються підприємством по стягненню простроченої
заборгованості. У разі видачі позик на індивідуальне житлове будівництво за
рахунок коштів господарства виявляють обґрунтованість і розмір їх видачі,
терміни повернення і фактичне погашення отриманих позик.
Використовуючи прийом зустрічної звірки записів, проведених по рахунку
377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і рахунку 30 «Каса», ревізори
виявляють своєчасність і повноту відображення внесків, що поступили від
індивідуальних забудовників, в погашення їх заборгованості. Ретельній
перевірці підлягає кожен випадок списання заборгованості з особових
рахунків окремих позикоодержувачів з метою встановлення законності і
реальності цих операцій.
За всіма розрахунками з іншими дебіторами необхідно звірити суми
дебіторської заборгованості, що рахується в бухгалтерському обліку і
звітності. Виявлені суми нереальної заборгованості слід виписати в окремі
відомості по кожній групі розрахунків, де вказати причини і винних осіб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запитання для самоконтролю
Назвіть етапи ревізії.
Особливість ревізії розрахунків по претензіях.
Які причини нестач, розтрат і розкрадань?
Суть ревізії розрахунків з іншими дебіторами.
На яких рахунках обліковується дебіторська заборгованість.
Де в звітності відображається інформація о розрахунках з дебіторами.
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Яка мета контролю дебіторської заборгованості.
Джерела ревізії розрахунків з дебіторами.
Контроль за нереальною заборгованістю.
Викриття можливих фактів зловживань
Тести
1) Критеріями визначення доцільності службових відряджень під час
здійснення контролю є:
1. Компетентність працівника, відправленого у відрядження;
2. Правильність визначення обсягів відшкодування витрат на
службові відрядження;
3. Правильність оформлення службового відрядження;
4. Інше (указати, що саме).
2) Донарахування податку на додану вартість зі штрафними санкціями на
підставі акта перевірки податкової інспекції за минулий рік відображено в
обліку в лютому поточного року за дебетом рахунку 901 «Собівартість
реалізованої готової продукції». У чому полягає суть порушення?
Відповідь: суть порушення полягає в тому, що … (продовжити
фразу).
3) Кредиторську заборгованість, строк позивної давності якої минув 7 липня
п. р., на підставі довідки бухгалтерії від 10 грудня п. р. віднесено на інші
доходи. Суть порушень полягає в тому, що:
1. Цю суму не перераховано до бюджету;
2. Порушені порядок документального оформлення кредиторської
заборгованості та термін її відображення;
3. Відсутні як підстава для списання документів ... (які?),
неправильно складений бухгалтерський запис;
4. Порушень немає.
4) Перевірка правильності нарахування прибуткового податку із заробітної
плати працівників проводиться методом:
1. Арифметичних
підрахунків
у
розрахунково-платіжних
відомостях;
2. Кореспонденції рахунків у меморіальному ордері чи журналі
ордері;
3. Порівняння даних про нарахування та стягнення податку;
4. Іншими методами (назвати, якими).
5) Розрахунки з іншими дебіторами підприємства відображаються:
1. У активі балансу;
2. У пасиві балансу;
3. У активі і пасиві балансу.
6)Основні джерела інформації для контролю розрахунків з іншими
дебіторами:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
3. Записи в ж-о 3Б с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
7.
8.
9.
10.
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7)Погашення дебіторської заборгованості через поточні рахунки
відображається кореспонденцією Дт 311 Кт 377:
1. Так;
2. Ні.
8)Внесення в касу дебіторської заборгованості по комунальним послугам
відображається проводкою:
1. Дт 30 Кт 377
2. Дт 33 Кт 377
3. Дт 31 Кт 377
9)Аналітичний облік інших дебіторів ведуть окрему по кожному
контрагенту:
1. Так;
2. Ні.
Задача
Ревізор за даними обліку виявив, що комірник складу № 3 Кузовкин І.І.
відшкодовував нестачу 4 ц гречки, облікова вартість якої 450 грн. за 1 ц,
сплатив в касу 1800 грн. Перевірити правильність погашення
заборгованості, якщо роздрібна
ціна 1 ц гречки 1000 грн.
Сформулювати запис для включення в акт.
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Тема 19. Контроль і ревізія виробництва
19.1. Завдання контролю і ревізії виробничої діяльності
Виробнича діяльність, або власне виробництво, є найважливішою
стадією безперервного здійснення розширеного відтворення. У сільському
господарстві
виробнича
діяльність
включає
сільськогосподарське,
промислові, допоміжні та інші виробництва, пов'язані як безпосередньо з
отриманням готової продукції, так і з обслуговуванням.
Найважливішими завданнями контролю і ревізії виробничої діяльності є
встановлення обґрунтованості планування, правильності використання
ресурсів в процесі виконання виробничої програми і виявлення резервів
подальшого зростання виробництва сільськогосподарської і іншої продукції.
В ході здійснення контролю визначають ступінь виконання агротехнічних,
зооветеринарних, інженерно-технічних заходів, направлених на збільшення
врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин і
поліпшення використання всіх виробничих потужностей в кожному
господарстві. У його завдання входить також перевірка дотримання
технологічної дисципліни, що забезпечує найбільший вихід продукції з
одиниці земельної площі, на голову худоби і всіх інших наявних виробничих
потужностей при найменших витратах праці і ресурсів на одиницю продукції.
Рекомендується наступна черговість в процесі контролю і ревізії
сільськогосподарської діяльності.
Перш за все, слід перевірити обґрунтованість планування розвитку
галузей основного виробництва (рослинництва і тваринництва) для виявлення
реальності бізнес-планів і не врахованих резервів збільшення виробництва
сільськогосподарської продукції. Після цього перевіряють використання
земельних площ і поголів'я тварин для визначення втрат і шляхів їх ліквідації.
Потім аналізують дотримання агротехнічних і зооветеринарних вимог в
процесі виконання виробничої програми з рослинництва і тваринництва.
Виявляють
ступінь
виконання
планів
посіву,
врожайності
сільськогосподарських культур, поліпшення порідності тварин, їх
продуктивності, виходу і собівартості продукції рослинництва і тваринництва.
Після цього встановлюють законність, обґрунтованість і доцільність
створення і планування окремих видів промислового виробництва, виконання
ними виробничої програми по виробництву і собівартості готової продукції.
Потім виявляють обґрунтованість планування і фактичне виконання
виробничої програми по кожному виду допоміжних і інших виробництв.
Окремо перевіряють обґрунтованість планування і фактичне дотримання
кошторису по обслуговуванню виробництва і управління.
На всіх стадіях контролю і ревізії виробничої діяльності широко
використовуються прийоми економічного аналізу для кількісного
вимірювання впливу окремих чинників на розвиток всіх галузей виробництва.
В ході здійснення цього контролю особливе значення має залучення галузевих
фахівців-технологів. З їх допомогою можна глибше розкрити невикористані

резерви зростання виробництва і зниження собівартості сільськогосподарської
і промислової продукції.
Під час ревізії виробничої діяльності ревізорові необхідно повірити
наступні групи документів:
1.
Документи по витратах на виробництво:
а) документи по оплаті праці (табелі, наряди, розрахунки, подорожні
листи);
б) нарахування на оплату праці (Ж.-о. ф.5 Б, 5В с.-г. і розрахунки
довільної форми)
в) документи, лімітно-забірні картки що відображають витрати
сировини, насіння, кормів (акт на списання насіння, кормів);
г) документи по експлуатації основних засобів (нарахування
амортизації, накладні, лімітно-забірні картки);
д) документи про втрати у виробництві (акти за бракування виробу,
технологічні картки, виробничі звіти).
2. Документи з виходу продукції (виконані роботи):
а) з рослинництва (щоденник надходження готової продукції, акти
прийому і так далі);
б) з тваринництва (акт на оприбутковування приплоду тварин, акт на
вибуття тварин і птиці, відомість руху молока і так далі);
в) з промислового виробництва (акт прийому-здачі відремонтованих і
реконструйованих об'єктів, виробничий звіт);
г) з допоміжного виробництва (виробничі звіти, акт приймання
основних засобів)
д) з обслуговуючого виробництва (журнал-ордер ф. 5В с.-г.., лімітнозабірні картки на отримання матеріальних цінностей).
19.2. Контроль і ревізія основного виробництва (рослинництва і
тваринництва)
У основі планування розвитку основного виробництва (рослинництва і
тваринництва) знаходиться визначення шляхів подальшого підвищення
родючості земельних угідь і продуктивності тварин і забезпечення на цій
основі зростання виробництва сільськогосподарської продукції. Разом з тим
відоме значення мають і екстенсивні чинники, пов'язані із залученням до
сільськогосподарського обігу не використаних земель і збільшенням поголів'я
худоби.
У зв'язку з цим для визначення обґрунтованості складання виробничої
програми з рослинництва і тваринництва основну увагу необхідно зосередити
на виявленні неврахованих резервів зростання врожайності культур і
продуктивності тварин, а також розширення і вдосконалення структури
посівних площ і поголів'я стада. Таку перевірку проводять як в період
складання бізнес-плану, так і при поточному і подальшому контролі.
Загальним для всіх форм контролю за обґрунтованістю планування розвитку
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основного виробництва є широке застосування прийомів економічного
аналізу, за допомогою яких вивчають динаміку виробництва окремих видів
сільськогосподарської продукції, складають баланси її руху, розкривають
вплив найважливіших чинників на зміну об'ємів виробництва продукції її
собівартості. Особливе значення при цьому має проведення аналізу розвитку
галузей рослинництва і тваринництва за окремими внутрішньогосподарським
підрозділами підприємства. Основним об'єктом такого контролю є відповідні
форми бізнес-плану господарства за той або інший рік і завдання
внутрішньогосподарським підрозділам. Контроль здійснюють шляхом
складання передбачених або намічених в плані показників виробничої
програми з рослинництва і тваринництва з відповідними звітними даними за
попередні періоди, завданнями по продажу окремих видів продукції і
внутрішньогосподарським
потребами,
показниками
планового
організаційно-господарського устрою підприємства (перспективних планів),
виділеними матеріально-технічними і грошовими коштами, наявністю
трудових ресурсів, кількісними і якісними показниками характеристики
земельних угідь і тварин. Тільки при такій всебічній перевірці можна зробити
достатньо кваліфіковані висновки про обґрунтованість планових показників
виробничої програми з рослинництва і тваринництва.
Зокрема, перевіряючи обґрунтованість планів виробництва окремих
видів продукції рослинництва, ревізори повинні ретельно проаналізувати
середню врожайність кожної культури не менше ніж за 3-5 попередніх років,
структуру посівних площ, сортовий склад і кондиційність насіння, наявність
найважливіших поживних речовин по окремих полях сівозмін, можливості
накопичення і внесення органічних і мінеральних добрив, сортообміну.
Поліпшення технології вирощування культур, захисту, збирання, збереження
урожаю. При цьому критично вивчають намічені в плані площі посівів
окремих культур, їх урожайність, вихід основної, побічної
продукції.
Особливі резерви знаходяться в широкому впровадженні інтенсивних
технологій вирощування культур, постійному вдосконаленні структури
посівних площ, сортового складу і кондиційності насіння, дотриманні
оптимальних термінів посіву, догляду за посівами і збирання врожаю, на що
слід звернути увагу при вивченні обґрунтованості відповідних показників
бізнес плану. Наприклад, не порушуючи систему чергування культур в
польових сівозмінах, можна в межах одних і тих самих груп культур,
добиватися збільшення виходу валової продукції шляхом заміни менш
урожайних культур урожайними в даній зоні, виключення малопродуктивних
культур з ротації, переводу менш інтенсивних угідь в інтенсивніші, залучення
так званих незручних земель до сільськогосподарського обороту, виключень
фактів нераціонального використання орних угідь (під дорогами, перегонами,
незайнятими присадибними ділянками, спорудами).
Може статися, що в результаті використання перерахованих резервів
складеться структура посівних площ, яка забезпечує більший вихід валової
продукції рослинництва, ніж структура посівів, передбачена у бізнес плані.
Аналогічно
перевіряють
обґрунтованість
планування
врожайності
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сільськогосподарських культур. Вивчаючи планові показники врожайності
окремих сільськогосподарських культур, ревізор повинен співставити їх з
фактичною середньою врожайністю за ряд років, виявити причини недобору
тієї продукції, за якою не спостерігається зростання врожайності. Зокрема,
встановлюють, які використовуються сорти, яка якість посівного матеріалу, в
які терміни здійснюються посів, догляд за посівами і їх збирання, втрати. На
підставі отриманих даних слід підготувати відповідні пропозиції, направлені
на збільшення врожайності тих або інших сільськогосподарських культур.
Особливо корисна така перевірка в ході складання бізнес плану, коли можна
врахувати в плані розкриті резерви і тим самим забезпечити складання
реальнішої виробничої програми з рослинництва.
При аналізі планових завдань з тваринництва слід звертати увагу на
необхідність використання обох чинників зростання виробництва цієї
продукції: поголів'я тварин і особливо їх продуктивності. Вивчаючи
передбачене в плані відтворення стада, ревізор встановлює перш за все
обґрунтованість по формуванню основного поголів'я, його вибраковці і
використанню. З цією метою широко застосовують спів ставлення планових
показників із звітними даними за попередні роки, середніми даними по
району, передовому господарству. Додатково виявляють можливості закупівлі
худоби у населення, в порядку контрактації у інших підприємств і організацій.
Всі ці можливі напрями подальшого збільшення поголів'я тварин повинні
бути ретельно вивчені як в порядку попереднього контролю, так і при
поточних і подальших ревізіях і перевірках обґрунтованості планів розвитку
тваринництва. Окремо аналізують правильність планування продуктивності
тварин шляхом співставлення планової продуктивності з досягнутою, а також
вивчення організації утримання і годівлі тварин, ветеринарно-санітарного
стану тваринницьких ферм, зоотехнічної роботи з вдосконалення породного
складу основного стада. Виявлені резерви зростання продуктивності тварин
узагальнюють в пропозиціях за наслідками проведеної перевірки або ревізії.
Ретельно перевіряють обґрунтованість планування виробничих витрат і
собівартості сільськогосподарської продукції. У ряді випадків в плануванні
цих показників допускається формування витрат, яке не враховує передову
технологію виробництва окремих видів продукції. В результаті рівень
виробничих витрат на одиницю того або іншого виду продукції, передбачений
у бізнес плані, нерідко перевищує і середню собівартість. Для виявлення цих
недоліків необхідно піддавати детальному вивченню технологічні картки з
обробітку окремих сільськогосподарських культур і утриманню тварин,
встановити реальність передбачених в них робіт, їх об'ємів. В результаті
можна виявити, що при плануванні виробничих витрат передбачені непотрібні
роботи або явно надумані варіанти їх виконання з метою обґрунтування
додаткового фонду заробітної плати (оплати праці) і матеріально-технічних
ресурсів. Слід виявляти і факти необґрунтованого заниження планової
собівартості сільськогосподарської продукції. Для узагальнення встановлених
фактів необґрунтованості планування виробничих витрат складається
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спеціальна відомість з визначенням окремих резервів зниження або уточнення
планової собівартості сільськогосподарської продукції за період перевірки.
Успішне виконання кожним господарством виробничої програми з
рослинництва і тваринництва зв'язане, перш за все, з раціональним
використанням земельних угідь і поголів'я худоби, систематичним
підвищенням природної і економічної родючості земель.
Виявлення правильності використання земельних угідь в ході контролю
і ревізії основного виробництва забезпечується перш за все всебічним
аналізом їх експлікації, структури, розміщення сільськогосподарських культур
по полях сівозмін, освоєння і впровадження сівозмін, виконання плану
агротехнічних заходів щодо поверхневого і корінного поліпшення земель.
Важливою стадією перевірки правильності використання земельних
угідь є визначення показників економічної ефективності і їх порівняння з
попереднім періодом, планом, середніми даними по району, передовому
господарству даної зони (вихід валової продукції, валового і чистого доходу
на одиницю сільськогосподарських угідь, вихід окремих видів продукції
рослинництва і тваринництва на одиницю посівів окремих культур, ріллі,
сільськогосподарських угідь в цілому і ін.). Виявлені резерви підвищення
ефективності використання земельних угідь виносять на розгляд адміністрації
господарства для врахування їх в плані на даний рік або майбутні періоди.
Разом з цим в ході контролю і ревізії виконання виробничої програми з
рослинництва і тваринництва необхідно перевірити дотримання технологічної
дисципліни, що відіграє все більш важливу роль у вирішенні завдань
подальшого розвитку сільського господарства.
Особливу увагу слід приділити перевірці наявності і обґрунтованості
складання технологічних карток по кожній галузі рослинництва і
тваринництва, які складають основу технологічного режиму в сільському
господарстві.
Важливу роль відіграє організація дієвого контролю за дотриманням
технології виробництва продукції рослинництва і тваринництва, за наслідками
якого можна своєчасно прийняти необхідні заходи і попередити можливі
упущення, викликані порушенням технологічної дисципліни.
У рослинництві контролюють дотримання порядку і термінів
проведення посівних і збиральних робіт, виконання заходів щодо
сортооновлення, захисту рослин від шкідників і хвороб, забезпеченню
протипожежного захисту урожаю і його збереження в процесі збирання,
транспортування і збереження на складах. У тваринництві виявляють
своєчасність і повноту підготовки тваринницьких приміщень до зимівлі
худоби, створення кормової бази, дотримання передбачених технологією
способів утримання і годівлі тварин, доїння корів, стрижки овець, зважування
вирощуваного і відгодівельного поголів'я, своєчасність переведення тварин з
групи в групу, їх бонітування, вибраковки і реалізації. Особливо ретельно
треба стежити за дотриманням і неухильним виконанням ветеринарносанітарних заходів, пов'язаних з профілактикою і лікуванням тварин,
дезінфекцією і дезінсекцією тваринницьких приміщень, їх відвідування
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сторонніми особами, режимом годівлі, експлуатації тварин, підготовкою
кормів до згодовування і їх якістю, видаленням гною, його накопиченням і
вивозом з території тваринницьких ферм, оглядом, вивозом, похованням і
утилізацією загиблих тварин. Важливою складовою частиною технології
виробництва продукції тваринництва є план зоотехнічної роботи, що включає
заходи щодо поліпшення порідного складу і порідності тварин, проведення їх
парування (запліднення), отелень (опоросів, окотів), переводу тварин з одних
вікових груп в інші, бонітування і вибраковки тварин. Ревізор повинен
перевірити стан зоотехнічної роботи в господарстві, наявність і правильність
розробки планів її проведення, повноту і своєчасність їх здійснення.
Після виявлення стану використання земельних угідь і дотримання
технологічної дисципліни в основному виробництві слід приступити до
перевірки виконання господарством планових завдань за площею посівів,
врожайністю, вихідним і середньорічним поголів'ям тварин, їх
продуктивністю, виходом і собівартістю сільськогосподарської продукції.
Головним прийомом контролю за виконанням виробничої програми з
основного виробництва є вивчення і співставлення планових і звітних
показників, що характеризують посівні площі, середньорічне поголів'я тварин,
врожайність сільськогосподарської продукції. Перш за все слід ретельно
перевірити достовірність звітних даних. Для цього їх піддають зустрічній
звірці з обліковими даними, які, у свою чергу, вивчають з погляду дотримання
порядку
бухгалтерського
обліку
виробничих
витрат
і
виходу
сільськогосподарської продукції. Виявлені неточності облікових і звітних
даних узагальнюються в спеціальних відомостях, що додаються до загального
акту ревізії, а для співставлення планових і звітних показників беруть
уточнені в процесі проведення цього контролю дані. Особливу увагу слід
приділити виявленню причин невиконання тих або інших завдань виробничої
програми.
За допомогою прийомів економічного аналізу виявляють вплив окремих
чинників невиконання або перевиконання планів виробництва валової
продукції рослинництва і тваринництва (зміни в порівнянні з планом посівних
і збиральних площ, врожайності окремих культур, середньорічного поголів'я
тварин, їх продуктивності).
Детально аналізують причини, що зумовили зміну врожайності
сільськогосподарських культур і продуктивності тварин (дотримання
сортового складу і кондиційності насіння, технології обробітку тих або інших
культур, сортів і якості проведення робіт в рослинництві, порідного складу
тварин, способів їх утримання, годування, падежу тощо).
Особливо слід перевірити своєчасність і повноту оприбутковування
продукції рослинництва і тваринництва. Для цього використовують прийом
зустрічної звірки документів по оприбутковуванню продукції (реєстрів і
путівок відправки зерна і іншої продукції з поля, щоденників надходження
сільськогосподарської продукції, журналів обліку надою молока, актів
настригу і прийому шерсті і ін.) з первинними документами з її
транспортування і реалізації, а також з оплати праці. На наступному етапі
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звіряють дані синтетичного і аналітичного обліку в обліковому регістрі
бухгалтерського обліку – Журналі-ордері 5В с.-г. по рахунках 23
«Виробництво», по субрахунках 231 «Рослинництво» і 232 «Тваринництво».
Дані журналу-ордера звіряються з Головною книгою.
Важливим етапом контролю і ревізії основного виробництва є перевірка
виконання плану за собівартістю сільськогосподарською: продукції, в ході
якої рекомендується застосовувати прийоми економічного аналізу
(порівняння планової і фактичної собівартості і визначення ступеня виконання
плану, розрахунок впливу чинників цін і об'ємів на зміну в порівнянні з
планом окремих статей виробничих витрат, зміну їх структури, визначення
непродуктивних витрат і втрат, розрахунок впливу змін в рівні витрат на 1 га
або 1 голову худоби і врожайності культур або продуктивності тварин),
перевірки і зустрічної звірки облікових документів і записів (правильність
віднесення тих або інших витрат на собівартість окремих продуктів,
правильність її визначення, дотримання порядку закриття рахунків повнота
обліку витрат і виходу продукції, правильність визначення незавершеного
виробництва і т. д.).
Окремо слід вивчити величину і причини виникнення нераціональних і
непродуктивних
витрат
і
втрат,
що
зумовили
подорожчання
сільськогосподарської продукції. Зустрічається необґрунтоване списання
недостач кормів, насіння, добрив і інших матеріальних цінностей, допущених
з вини окремих осіб або унаслідок безгосподарності, на собівартість
продукції, що також слід встановити в ході перевірки цих питань.
Для узагальнення розкритих чинників і причин невиконання плану
виробництва і зниження собівартості сільськогосподарської продукції
складають окремі аналітичні таблиці і відомості, які прикладають до
загального акту ревізії або довідки перевірки.
У всіх випадках контролю і ревізії виконання виробничої програми з
рослинництва і тваринництва необхідно виявити причини її невиконання за
окремими показниками і конкретними підрозділами. На підставі цих даних
господарство або вищі органи приймають необхідні заходи з ліквідації
виявлених недоліків.
Перевірка документообігу з рослинництва починається з перевірки
первинних документів. Ревізор перевіряє правильність заповнення наступних
документів: реєстр відправки зерна і іншої продукції з поля ф. № 77, талон
шофера ф. № 77б, талон комбайнера ф. № 77в, реєстр прийому зерна від
шофера ф. 71а звіряються з реєстром прийому зерна з вагарем ф. №78а,
перевіряється виписка з реєстру про намолот зерна ф. №67а. Акт на
сортування і сушку продукції рослинництва ф. №82, товарно-транспортна
накладна з руху зерна (1 с.-г. - зерно) звіряється з відомістю руху зерна і іншої
продукції ф. № 80. Підсумкові дані реєстру прийому зерна і іншої продукції
звіряють з даними щоденників надходження сільськогосподарської продукції
ф. № 81. Для підприємств із спеціалізацією - виробництво овочів закритого
ґрунту звіряються з підсумковими даними щоденників надходження продукції
закритого ґрунту ф. №83.
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Для перевірки правильності обліку вибуття продукції рослинництва з
господарства звіряються дані товарно-транспортних накладних (1 с.-г. овочі) з
щоденниками надходження продукції.
Далі проводиться звірка сальдо кінцевого журналу-ордера 5В с.-г. з
підсумковими даними відомості аналітичного обліку витрат на виробництво
продукції і наданих послуг з рахунків 231 «Рослинництво». Необхідно
перевірити правильність складання звітності з основного виробництва
ф.
№50.
Перевірка документообігу з тваринництва починається з перевірки
первинних документів: Журналу обліку надою молока ф.№112, а також
відомості руху молока звіряються з даними аналітичного обліку і даними
товарно-транспортних накладних на відправку і приймання молока (ф. №1 с.г. молоко). Молодняк тварин і тварини на відгодівлі складають особливу
групу облікових об'єктів, тому необхідно звірити дані по оприбутковуванню
тварин з актом на оприбутковування приплоду тварин ф.№ 95, відомістю
зважування тварин ф. № 98 із звітом про рух худоби і птиці на фермі
ф. №102.
При вибутті дані акту на переведення тварин з групи в групу ф. № 97
звіряють з актом на вибуття тварин і птиці ф. №100. Дані про рух тварин і
птиці перевіряють в товарно-транспортній накладній на відправку-приймання
тварин і птиці (ф. № 1 с.-г. тварини) із звітом про рух худоби і птиці на фермі
ф. №102. Аналітичні дані по рахунку 232 «Тваринництво» звіряються з
Журналом-ордером ф. № 5В с.-г. по відповідних аналітичних рахунках.
На кінцевому етапі необхідна звірка кредитових оборотів Журналуордера ф. № 5.В с.-г. тваринництво з дебетовими оборотами Головної книги
по рахунку 232 «Тваринництво».
19.3. Контроль і ревізія промислових виробництв
Забезпеченню раціонального використання виробничих фондів,
природних і трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах
сприяють організація різного роду промислових виробництв з переробки
сільськогосподарської продукції, забою тварин, виготовленню будівельних
матеріалів, предметів широкого вжитку з відходів місцевої сировини.
Правильне поєднання сільськогосподарського і промислового виробництва
дозволяє суб’єктам господарювання успішно вирішувати завдання
рівномірного використання трудових ресурсів впродовж всього календарного
року, підвищувати життєвий рівень сільського населення. Разом з тим
важливо мати на увазі, що основною метою виробничо-фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств є збільшення виробництва продукції
рослинництва і тваринництва. Тому необхідно розвивати промислове
виробництво у поєднанні із зростанням сільськогосподарського виробництва.
Ретельному контролю слід піддавати обґрунтованість і доцільність
створення окремих промислових виробництв в сільськогосподарських
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підприємствах. Для цього необхідно перевіряти наявність і правильність
розробки відповідних технічних, технологічних і техніко-економічних
розрахунків. Якщо такі відсутні, то контролери, використовуючи фактичні
дані про діяльність тих або інших виробництв, повинні проаналізувати
матеріально-грошові і трудові витрати, об'єми виробництва і якість готової
продукції, її рентабельність і зробити висновки про економічну ефективність і
доцільність функціонування цих виробництв. При цьому необхідно звертати
увагу на їх поєднання з основним виробництвом, правильність розподілу між
ними наявних трудових і матеріально-технічних ресурсів з метою
недопущення нераціонального розвитку того або іншого промислового
виробництва.
Після цього слід перевірити обґрунтованість планування розвитку
кожного виду промислового виробництва. Для цього перш за все необхідно
встановити наявність і правильність розробки технологічних карток або схем
по виробництву промислової продукції, нормативів витрат живої праці,
сировини, палива, енергії, допоміжних матеріалів і інших матеріальнотехнічних ресурсів. Нерідко саме через відсутність чіткої розробленої
технології і нормативної бази для промислового виробництва допускається
нераціональне використання виробничих потужностей, сировини, матеріалів,
палива, трудових ресурсів, а також виникають умови для всякого роду
порушень і зловживань. Окремо перевіряють обґрунтованість застосування
нормативів виходу готової продукції за її сортами, категоріями, кондиціями і
іншими показниками якості. Для цього разом з прийомами документального
контролю (співставлення нормативів, що діють, в даному господарстві з
аналогічними типовими нормативами) слід практикувати контрольні запуски
сировини і матеріалів, контрольний вихід готової продукції і лабораторний
аналіз її якості.
Ретельно вивчають обґрунтованість складання виробничої програми
кожного промислового виробництва. Перш за все встановлюють наявність
такої програми. Потім всесторонньо перевіряють обґрунтованість
запланованих об’ємів виробництва готової продукції за встановленими
показниками її якості. Для цього використовують прийоми економічного
аналізу планових і звітних даних, проектних потужностей виробничого
устаткування, можливостей розширення виробництва в планованому періоді.
Передбачені виробничою програмою даного промислового виробництва
витрати праці і матеріально-грошових ресурсів перевіряють за кожною їх
статтею, виходячи з об'ємів виробництва, використаних нормативів і
технології. При цьому звертають увагу на відповідність рівня виробничих
витрат технологічним карткам і нормативним витратам. З цією метою вказані
дані піддають співставленню і зустрічній звірці. У планових розрахунках, як
правило, повинно бути передбачено зниження собівартості промислової
продукції, що також необхідно встановити при перевірці обґрунтованості
планування розвитку того або іншого промислового виробництва.
На закінчення вказаної перевірки визначають фактичне виконання
виробничої програми, звертаючи увагу на дотримання технологічної
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дисципліни, законність матеріально-технічного забезпечення, доцільність
використання праці і ресурсів, правильність ціноутворення і збуту
промислової продукції. Основними прийомами вказаного контролю є
вивчення первинних документів і записів по обліку виробничих витрат і
виходу готової продукції, їх співставлення з плановими і нормативними
даними, контрольні запуски сировини і матеріалів, контрольний вихід готової
продукції, лабораторний аналіз її якості. У необхідних випадках проводять
запит відповідних організацій-постачальників і покупців промислової
продукції, опитування окремих посадових осіб і узяття від них письмових
пояснень. Звертають увагу на правильність застосування і обґрунтованість
норм витрат матеріально-технічних ресурсів, достовірність фактичних об'ємів
їх виробничого споживання. За найбільш дефіцитними матеріалами,
сировиною, а також готовою продукцією слід практикувати поточні раптові
інвентаризації їх наявності в цехах і інших підрозділах промислових
виробництв.
Ретельно звіряють облікові і звітні дані про виробничі витрати і вихід
готової продукції. Для цього по кожній статті витрат і виду отриманої
продукції в суцільному або вибірковому порядку встановлюють реальність і
достовірність натуральних, трудових і вартісних показників. Облікові записи
піддають зустрічній звірці з плановими і нормативними даними, а також
співставляють між собою по взаємозв'язаних господарських операціях
(відпуск сировини і матеріалів з складів співставляють з їх використанням в
цехах промислового виробництва, вихід готової продукції — з її
оприбутковуванням і реалізацією і т. д.). Особливу увагу слід звернути на
облікові записи в кінці року, коли може бути допущено нереальне списання на
витрати промислових виробництв сільськогосподарської сировини і інших
матеріальних цінностей, з яких виявлені нестачі або псування за наслідками
щорічної інвентаризації. Окремо вивчають правильність розподілу непрямих
витрат і калькуляційних різниць на виробництво окремих видів промислової
продукції і розрахунку її собівартості, керуючись при цьому методичними
рекомендаціями по веденню бухгалтерського обліку на сільськогосподарських
підприємствах. Уточнені дані про рівень фактичних витрат, об'ємів і якості
отриманої готової продукції порівнюються з відповідними плановими
показниками, і визначається ступінь виконання виробничої програми по
кожному промисловому виробництву. Як і при перевірці виконання
виробничої програми з сільськогосподарського виробництва, слід виявити
вплив найважливіших чинників на здорожчання або здешевлення собівартості
промислової продукції, зниження або підвищення її якості і об'ємів
виробництва. Результати цього аналізу оформляють у вигляді окремих
аналітичних таблиць, що додаються потім до загального акту ревізії або
довідки перевірки.
При проведення ревізії промислових виробництв необхідні первинні
документи з обліку виробництва промислової продукції: основним
документом з обліку виробництва виробничої продукції багатьох видів
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промислових виробництв є звіт про переробку продукції ф. №123. Існують
також і специфічні форми звіту:
1) помольна квитанція ф. №122 (для обліку продукції млинів,
крупорушок);
2) відомість переробки молока і молочних продуктів;
3) звіт про переробку птиці і виходу продукції ф. №110;
4) для обліку поголів'я і продукції, отриманої від забою тварин і птиці і
продукції, отриманої від забою худоби і птиці ф. №100;
Дані первинного обліку звіряються з даними аналітичного обліку з
виходу продукції.
Згідно рекомендаціям по організації і веденню бухгалтерського обліку
за журнально-ордерною формою на сільськогосподарських підприємствах ф.
№ 49 регістром аналітичного обліку затрат і виходу продукції промислових
виробництв є Виробничий звіт ф. № 5.5 с.-г. Дані звіту необхідно звірити по
кожному місяцю і по кожному об'єкту обліку витрат з даними первинних
документів. Дані повинні відображатися лінійно-позиційним способом за
місяць і з початку року.
Дані аналітичного обліку звіряються з регістром синтетичного обліку –
журналом-ордером ф. № 5 В с.-г., дані по кредиту рахунки 233 звіряються на
підставі звідної відомості ф. № 5.10 с.-г. Підрахувавши підсумкові дані по
кредиту рахунку 233 в журналі-ордері ф. 5.В с.-г. Кредитові обороти
звіряються з оборотами в Головній книзі. Потім підсумкові дані звіряються з
балансом підприємства. Дані з незавершеного виробництва звіряються із
залишками по дебету рахунку 233 на наступний звітний період.
19.4. Контроль і ревізія допоміжних виробництв
Допоміжні виробництва відіграють важливу роль у виробничофінансовій діяльності сільськогосподарських підприємств, забезпечуючи
успішне функціонування основних і інших галузей їх економіки. За діючою
класифікацією до допоміжних виробництв відносяться ремонтні майстерні,
вантажний автотранспорт, машинно-тракторний парк, живу тяглову силу,
електропостачання і водопостачання. На ряді сільськогосподарських
підприємств у складі допоміжних виробництв плануються і враховуються
тарне і тара на ремонтне виробництво служби газо- і паропостачання, які
обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери їх діяльності.
В ході контролю і ревізії допоміжних виробництв необхідно виявити
обґрунтованість планування і фактичне виконання виробничої програми з
кожному виду, у зв'язку з чим перевірку здійснюють за окремими
допоміжними виробництвами.
Перевірка обґрунтованості планування і фактичного виконання
виробничої програми ремонтної майстерні.
Основним виробничим призначенням ремонтних майстерень є
виконання ремонтних робіт по частковому відновленню робочих і силових
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машин, устаткування, транспортних засобів і інвентарю, а також виготовлення
окремих виробів для внутрішньогосподарчого споживання. З ремонтних робіт
виділяють капітальні і поточні ремонти, а також технічні відходи, що мають
місце, як правило, в стаціонарних умовах. За вказаними напрямами
здійснюють планування їх виробничої програми в період складання бізнесплану господарства.
Перевіряючи відповідні таблиці бізнес-плану підприємства, контролери
повинні перш за все встановити, наскільки обґрунтовано передбачена
кількість капітальних і поточних ремонтів по кожній групі машин і
устаткування. З цією метою використовуються інвентаризаційні відомості і
інвентарні карточки з обліку вказаних основних засобів, а також протоколи
засідань інвентаризаційних комісій, перевірок і ревізій технічного стану
машинно-тракторного парку і іншого устаткування. Вивчають дотримання
господарством міжремонтних термінів, встановлених по кожній групі машин і
устаткування для даної природноекономічної зони, їх технічний стан і
фактичне проведення на початок планованого періоду. Після уточнення
кількості капітальних і поточних ремонтів, які підлягають виконанню за
окремими видами і групами машин, устаткування, виявляють можливості з їх
проведення господарським способом виходячи з виробничих потужностей
ремонтної майстерні підрядним способом. На цій підставі визначають
обґрунтованість планів ремонтною майстернею за об'ємом ремонтних робіт.
Окремо перевіряють правильність планових розрахунків виробничих витрат
на окремі види ремонтів по групах і видах машин і устаткування виходячи з
фактичних даних за попередні періоди і прейскурантів вартості ремонтів,
запасних частин і послуг, норм виробництва і тарифних розцінок на ремонтні
роботи. Аналогічно виявляють обґрунтованість планування різного роду
виробів головним чином з погляду доцільності їх здійснення і правильності
визначення виробничих витрат.
Контроль і ревізію фактичного виконання виробничої програми
ремонтної майстерні проводять переважно за документальними даними,
шляхом співставлення відповідних планових і звітних показників. При цьому
необхідно заздалегідь вивірити всі облікові записи і дані по субрахунку
«Ремонтна майстерня» до рахунку 234 «Допоміжні виробництва». Особливу
увагу слід звертати на обґрунтованість записів в журналі обліку робіт і витрат
в ремонтній майстерні, які при необхідності співставляють з щомісячними
виробничими звітами ремонтної майстерні, відомостями дефектів на ремонт
машин, нарядами на відрядну роботу і іншими обліковими даними, а також з
бухгалтерською і статистичною звітністю. Фактичне виконання виробничої
програми за рік визначається по кожному її показнику шляхом проведення їх
економічного аналізу з обов'язковим виявленням впливу найважливіших
чинників і причин невиконання планових завдань по ремонту машин і
устаткування і виготовленню окремих виробів (за номенклатурою, об'ємом і
собівартістю цих робіт).
Контроль і ревізія обґрунтованості планування і фактичного
виконання виробничої програми вантажного автотранспорту.
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У бізнес-планах сільськогосподарських підприємств і об'єднань з
вантажного автотранспорту передбачаються найважливіші техніко-економічні
показники, що характеризують виробничі витрати за встановленою
номенклатурою їх статей, об'єми вантажоперевезень в тонно-кілометрах,
загальний пробіг машин, зокрема з вантажем і без вантажу, собівартість
тонно-кілометра. Обґрунтованість розрахунку цих показників встановлюють
шляхом аналізу фактичних даних за попередні періоди з урахуванням за
планованих змін в парку вантажних автомашин, об'ємів вантажоперевезень,
поліпшення використання робочого часу на пробіг автомашин, економнішого
використання пального, гуми і інших ресурсів на їх утримання і експлуатацію.
В ході проведення контролю і ревізії фактичного виконання виробничої
програми вантажного автотранспорту особливу увагу необхідно приділяти
ефективності використання вантажних автомашин шляхом вивчення їх
технічного
стану,
тривалості
робочого
дня,
використання,
вантажопідйомності, пробігу з вантажем, витрат нафтопродуктів, гуми і інших
матеріально-грошових, а також трудових ресурсів. Дієвим засобом
оперативного контролю за виконанням виробничої програми вантажного
автотранспорту є організація систематичних рейдів контролерів з перевірки
технічної готовності машин, їх цільового використання на лінії, повноту
завантаження в обидва рейси, простоїв під вантаженням і розвантаженням,
тривалість робочого дня і змінності використання вантажного автопарку.
При подальших перевірках і ревізіях всесторонньо вивчаються записи
до рахунку 234 «Допоміжне виробництво». Для цього використовують
накопичувальні відомості обліку роботи вантажного автотранспорту,
щомісячні виробничі звіти, а також первинні документи і перш за все
подорожні листи вантажного автомобіля, на підставі яких визначають
достовірність більшості звітних даних з використання вантажного
автотранспорту. Зокрема, по подорожніх листах може бути перевірена
правильність нарахування заробітної плати (оплати праці) шоферам, витрати
нафтопродуктів, зносу, гуми, обліку об'єму і характеру перевезених вантажів,
кількості виконаних тонно-кілометрів, загального пробігу, пробігу з вантажем
і без вантажу, простоїв під вантаженням і розвантаженням, використання
робочого часу. Особливу увагу слід звертати на реальність показників пробігу
і тонно-кілометрів, з якими зустрічаються нерідко приписки. Для цього у
вибірковому порядку визначають правильність відображення в подорожніх
листах відстані між населеними пунктами, використовуючи дані
адміністративних довідників або контрольного визначення цієї відстані, а
також кількості перевезених вантажів, застосовуючи зустрічну звірку з
даними складського обліку. Окремо перевіряють достовірність даних про
виробничі витрати, для чого використовують відповідні планові і нормативні
дані, а також зустрічну звірку облікових записів за взаємозв'язаними
господарськими операціями.
Уточнені фактичні дані потім порівнюють з плановими даними
виробничої програми вантажного автотранспорту, виявляють ступінь їх
виконання, а також чинники і причини, що зумовили ті або інші відхилення
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від плану. Результати такого аналізу оформляють відповідними аналітичними
таблицями і вказують коротко в загальному акті ревізії або довідці перевірки.
Контроль і ревізія виконання виробничої програми машиннотракторного парку.
У аналогічному порядку встановлюють обґрунтованість планування і
фактичне виконання виробничої програми з машинно-тракторного парку. В
ході перевірки обґрунтованості планових завдань особливу увагу звертають на
правильність визначення річного, сезонного, денного і змінного виконання як
в
цілому з
машинно-тракторного
парку,
так
і
окремо на
сільськогосподарських і транспортних роботах. Для цього заздалегідь слід
проаналізувати його фактичне виконання за попередні періоди, виявити
тенденцію у використанні машинно-тракторного парку, ретельно вивчити
його склад і технічний стан, а потім плановані зміни в майбутньому періоді.
Виходячи з виробничої програми основного виробництва контролери
визначають правильність планових розрахунків об'ємів роботи машиннотракторного парку, витрат на його утримання і експлуатацією, ступінь
використання окремих видів машин і устаткування машинно-тракторного
парку в цілому. Контроль і ревізія фактичного виконання виробничої
програми з машинно-тракторного парку здійснюють як в цілому за даними
видом допоміжного виробництва, так і окремо за сільськогосподарськими і
транспортними роботами. При цьому в ході виробничих процесів оперативно
контролюються терміни, об'єми і якість проведення окремих робіт відповідно
до технологічних карток і госпрозрахункових завдань відповідних
виробництв, а також дотримання планових лімітів витрат на одиницю цих
робіт. Під час окремих сільськогосподарських кампаній (весняної сівби,
збирання врожаю, підйому зябу і т. д.) слід практикувати контрольні
перевірки об'ємів і якості виконуваних робіт в натурі, технічну готовність
тракторів, зернових комбайнів і іншої сільськогосподарської техніки, стан її
технічного обслуговування в процесі використання, тривалість робочих днів і
змін, укомплектованість господарства кадрами механізаторів, дотримання
встановлених норм виробітку і форм матеріального і морального
стимулювання праці.
При подальших перевірках і ревізії виконання виробничої програми
машинно-тракторного парку як основні джерела контрольних даних
використовують облікові записи по субрахунку 234 «Витрати на утримання і
експлуатацію машинно-тракторного парку» до рахунку 23 «Виробництво»,
здійснювані в накопичувальних відомостях обліку використання машиннотракторного парку, щомісячних виробничих звітах або відповідних
комп'ютерних розрахунках. Для визначення правильності цих даних слід
застосовувати прийом зустрічної звірки їх з даними первинних документів
(облікових листів тракториста-машиніста, подорожніх листів трактора,
лімітно-забірних карток на отримання товарно-матеріальних цінностей,
відомостей нарахування амортизаційних відрахувань і ін.), а також з іншими
обліковими даними по взаємозв'язаних господарських операціях, плановими і
нормативними даними. Окремо виявляють правильність перекладу фізичних
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об'ємів виконаних робіт в умовні еталонні гектари шляхом їх контрольного
перерахунку за встановленими коефіцієнтами.
Після цього порівнянням планових і перевірених облікових даних
визначають виконання виробничої програми машинно-тракторного парку за
всіма її показниками (середній кількості машин, машино-днях, машинозмінах, змінному, денному, сезонному і річному виробітку, витратах як по
загальній сумі, так і за окремими статтями собівартості умовного еталонного
гектара). За факторним аналізом виявляють вплив чинників, а також
встановлюють причини невиконання тих або інших показників виробничої
програми, що потім знаходить відображення в загальному акті ревізії або
довідці перевірки.
При ревізії допоміжних виробництв необхідна перевірка наступних
первинних документів: Акту прийому-здачі відремонтованих, модернізованих
і реконструйованих об'єктів ф. № ОЗ-2, Акту на списання основних засобів
ф.№ОЗ-3, технологічних карток, подорожніх листів, звірка їх з журналом і з
документами з оплати праці.
Також перевіряється акт приймання основних засобів і відбувається
зустрічна перевірка по кожному поставщику. Звіряються дані придбання,
руху, наявності тари на підприємстві, перевіряються залишки по рахунку 208
«Тара і тарні матеріали».
19.5. Контроль і ревізія обслуговуючих виробництв
Контроль і ревізія обґрунтованості планування і фактичного виконання
виробничої програми по гужовому транспорту. У виробничо-фінансових
планах господарств виробнича програма з гужового транспорту представлена
такими показниками, як середньорічне поголів'я, кількість відпрацьованих
днів, витрати і собівартість одного робочого дня. Обґрунтованість планових
розрахунків цих показників встановлюють шляхом їх аналізу за попередні
періоди з урахуванням планованих змін в поголів'ї робочої худоби, її склад і
використання в майбутньому періоді.
В ході контролю і ревізії фактичного виконання виробничої програми з
живої тяглової сили особливу увагу приділяють виявленню ступеня її
використання впродовж календарного року. Перевіркою записів по
субрахунку 2344 «Виробничі витрати по гужовому транспорту» до рахунку 23
«Виробництв» у виробничому звіті, журналі обліку кормів встановлюють
правильність фактичних показників роботи живої тяглової сили, витрат праці,
кормів і інших ресурсів. Для цього використовують первинні документи
(облікові листи праці і виконаних робіт, відомості витрати кормів, лімітнозабірні картки на отримання матеріальних цінностей і ін.) і облікові дані по
взаємозв'язаних господарських операціях (оприбутковуванню і реалізації
товарно-матеріальних цінностей, наданню послуг тощо). Дані аналітичних
рахунків заносяться в Журнал-ордер ф. 5.В с.-г. Підсумки по кредиту
переносяться в Головну книгу.
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На базі вивірених облікових і звітних даних визначають виконання
виробничої програми по гужовому транспорту, а результати аналізу її
показників (середнє поголів'я робочої худоби, кількість відпрацьованих днів,
сума витрат, собівартість робочого дня) оформляють у відповідних таблицях і
відображають в загальному акті ревізії або довідці перевірки з вказівкою
причин невиконання планових завдань і резервів поліпшення використання
гужового транспорту.
Контроль і ревізія обґрунтованості планування і фактичного виконання
виробничої програми з електропостачання. Обґрунтованість планування і
фактичне виконання виробничої програми з електропостачання контролюють
за такими показниками: кількість виробленою власними електростанціями і
отриманій з боку електроенергії, її використання на виробничі і невиробничі
потреби, витрати на виробництво і отримання електроенергії, собівартість
десяти кіловат. Для підвищення ефективності використання власних
електростанцій слід передбачати у виробничо-фінансових планах і добиватися
протягом року повнішого завантаження електрогенераторів, підвищення
надійності і поліпшення технічного стану електромереж, підстанцій,
трансформаторних будок і іншого енергетичного устаткування, економного
використання отриманої електроенергії. При подальших перевірках і ревізіях
використовують в основному облікові дані по субрахунку 2345 «Виробничі
витрати на енергетичні виробництва (господарства)» до рахунку 23
«Виробництво».
Для цього використовують журнал обліку роботи електрогенератора,
виробничі звіти.
Порівнянням планових і фактичних даних по кожному показнику
виробничої програми з електропостачання визначають ступінь її виконання.
Окремо встановлюють причини невиконання планових завдань і резерви
поліпшення використання електроенергії і діяльності служби з
електропостачання.
Контроль і ревізія обґрунтованості планування і фактичного виконання
виробничої програми з водопостачання. При перевірці обґрунтування
виробничої програми з водопостачання встановлюють реальність об'ємів
отримання води від водопостачальних організацій і на власних водокачках,
правильність розрахунку виробничих витрат за окремими статтями і
собівартість кубічного метра води виходячи з аналізу цих даних за попередні
періоди і з урахуванням намічених змін в планованому році.
Основними джерелами контрольних даних для визначення ступеня
фактичного виконання виробничої програми з водопостачання є облікові
записи по субрахунку 2346 «Водопостачання» до рахунку 23 «Виробництво» в
щомісячних виробничих звітах, дані фактичного контролю (акти контрольної
витрати палива, виміру споживання води), первинні документи,
госпрозрахункові завдання, виробничо-фінансовий план господарства.
Шляхом аналізу планових і фактичних показників виробничої програми з
водопостачання (кількість отриманої і відпущеної на відповідні цілі води,
витрати загальні і за окремими статтями, собівартість 1м3 води) визначається
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ступінь її виконання і виявляються резерви подальшого поліпшення
діяльності цієї служби.
У аналогічному порядку перевіряють обґрунтованість планування і
виконання виробничої програми з паро -, газопостачанню і холодильних
установках, якщо останні є у складі допоміжних
виробництв даного
господарства.
Проводиться звірка наявності технологічних заходів з даними рахунку
23 «Виробництво», виробничого звіту ф. 5.6 с.-г. Витрати на утримання
обслуговуючих виробництв звіряються з даними виробничого звіту, об'єм
виконаних послуг звіряється з виробничими потужностями об'єкту або
виробничо-технічними нормативами. Визначення собівартості одиниці
продукції перевіряється розрахунковим шляхом.
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання ревізії виробництва?
2. Назвіть джерела перевірки.
3. В якій послідовності проводиться перевірка виробництва?
4. Основні питання контролю галузі рослинництва.
5. За якими питаннями проводиться ревізія тваринництва?
6. Ревізія промислових виробництв.
7. Перевірка допоміжних виробництв.
8. Контроль загальновиробничих і адміністративних витрат.
9. Методика ревізії витрат за калькуляційними статтями.
10. Ревізія собівартості продукції.
Тести
матеріали на

1) Як списати будівельні
поточний ремонт будівлі
автогаража?
1.
Дт 151 Кт205;
2.
Дт 103 КТ 205;
3.
Дт234 Кт205;
4.
Дт205 Кт6З.
2) На підставі якого документа проводять відпустку ГСМ на посів ячменю?
1.
Накладна;
2.
Обліковий лист тракториста-машиніста;
3.
Лімітно-забірна картка;
4.
Картка складського обліку.
3) Як оприбутковувати консервовану овочеву продукцію, виготовлену в
сільськогосподарському підприємстві?
1.
Дт271 Кт231;
2.
Дт261 Кт233;
3.
Дт90 Кг 271;
4.
Дт28 Кг 233.
4) На підставі якого документа оприбутковується продукція овочівництва?
1.
Картка складського обліку;
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2.
Накладна
3.
Щоденник
надходжень
сільськогосподарської
продукції;
4.
Лімітно-забірна картка.
5) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку заробітну плату
продавця?
1.
Дт31 Кт66;
2.
Дт 15Кт66
3.
Дт 90 Кт 66.
4.
Дт93Кт66
6) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку відрахування до
пенсійного фонду:
1.
Дт31 Кт66;
2.
Дт23Кт652;
3.
Дт31 Кт652;
4.
Дт23Кт651.
7) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку нараховану заробітну
плату головного агронома?
1.
Дт231 Кт66
2.
Дт90 Кт66;
3.
Дт 92 Кг 66;
4.
Дт 10 Кг 79.
8) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку списання запасів на
зміст об’єктові ЖКХ, соціально-культурні потреби?
1.
Дт91 Кт20;
2.
Дт94 Кт20:
3.
Дт92 Кт20;
4.
Дт93 Кт20
9) По відношенню до об'єму виробництва витрати ділять на?
1.
Прямі
2.
Непрямі;
3.
Змінні
4.
Постійні;
5.
Плановані
6.
Не плановані;
7.
Виробничі
8.
невиробничі.
10) Як списати послуги МТП, пов'язані з виробництвом кормових культур?
1.
Дт 232 Кт 235;
2.
Дт 231 Кг 235;
3.
Дт 311 Кт 235.
4.
Дт 235 Кт 10.
11) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку виплату заробітної
платні керівнику підприємства?
1.
Дт 92 Кт 3014
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2.
Дт 23 Кт 301;
3.
Дт 661 Кт 301;
4.
Дт 301 Кт 661.
12) Як оприбутковувати консервовану овочеву продукцію, виготовлену в
сільськогосподарському підприємстві?
1.
Дт 271 Кт 231;
2.
Дт 261 Кт 233;
3.
Дт 90 Кт 271;
4.
Дт 28 Кт 233.
Задача
При перевірці обліку витрат в рослинництві ревізором виявлено, що під
картоплю списано 700 т гною на суму 8000 грн., згідно акту на списання
добрив.
При звірці журналу вагаря встановлено, що на полі під картоплю
вивезено 360 т гною. Водіям в путніх листах нарахована оплата праці 800 грн.
за перевезення 700т добрив. Встановити наявні порушення, сформулювати
запис для включення акт.
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Тема 20. Контроль і ревізія реалізації продукції, робіт і послуг
20.1. Завдання і джерела контролю
Найважливішою метою діяльності сільськогосподарських підприємств є
забезпечення стійкого зростання виробництва сільськогосподарської
продукції для задоволення потреб в ній населення і промисловості, що
використовує сільськогосподарську сировину. В умовах товарно-грошових
відносин задоволення вказаних потреб здійснюється у формі товарного
обміну, за допомогою продажу за всіма напрямами реалізації (безпосередньо
відповідним споживачам, через торгову мережу, ринкову торгівлю).
За збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств повинен
бути встановлений систематичний контроль. Ревізію операцій пов'язаних з
наявністю і рухом готової продукції здійснюють в нерозривному зв'язку з
ревізією виробництва продукції. Завданнями ревізії є: забезпечення контролю
за виробництвом і оприбутковуванням готової продукції, зберіганням її на
складах і в дорозі до покупців; правильністю її списання з матеріально
відповідальної особи відповідно до документів на відвантаження або
реалізації продукції; своєчасністю і повнотою оплати розрахункових
документів покупцями, обґрунтованістю документів покупців і розрахунків по
претензійних сумах, своєчасним і правильним відображенням операцій,
пов'язаних з виробництвом, оприбутковуванням і реалізацією готової
продукції, робіт і послуг в бухгалтерському обліку.
У відповідності із завданнями контролю і ревізії реалізації продукції,
робіт і послуг визначають джерела інформації для проведення перевірки. До
таких джерел відносяться:
1. Нормативно-правова документація:
а) з реалізації продукції, робіт і послуг;
б) з постачання і реалізації продукції, робіт і послуг;
в) по розрахунках за реалізовану продукцію, роботи і послуги.
2. Синтетична інформація:
а) Головна книга;
б) журнал-ордер 6 с.-г.
3. Аналітична інформація:
а) реєстр документів з реалізації готової продукції за її собівартістю
(безготівкові розрахунки) ф.№ 6.1 с.-г.;
б) реєстр документів з реалізації товарів, робіт і послуг, виробничих
запасів (безготівкові розрахунки) ф.№ 6.2 с.-г.;
в) реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг за
готівку (за цінами реалізації) ф. № 6.3 с.-г.;
г) реєстр документів з реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг за
готівку (за обліковими цінами) ф. № 6.3а с.-г.;
д) відомість аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і
послуг ф. № 6.4 с.-г.;
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е) книга аналітичного обліку реалізації продукції, матеріалів, робіт і
послуг ф. № 6.5 с.-г.;
є) оборотна відомість ф. № 6.8 с.-г.;
ж) відомість обліку продаж шляхом взаємних розрахунків ф. № 6.7 с.-г.
з) відомість аналітичного обліку по рахунку 36 ф. № 6.6 с.-г.
4. Первинна документація:
а) журнал відвантаження, який знаходиться у відділі збуту;
б) товарно-транспортні накладні;
в) лімітно-забірні картки;
г) податкові накладні і накладні;
д) рахунки і рахунки-фактури;
е) накази на відвантаження;
є) наряди на відвантаження.
Нормативно-законодавча інформація використовується під час ревізії з
метою перевірки законності взаємин підприємств з постачальниками і
покупцями, які регулюються комерційними і договірними угодами. Облікова
інформація, яка відображена
в документах і облікових регістрах
перевіряється з погляду документальної обґрунтованості, законності і
достовірності операцій, пов'язаних з реалізацією продукції, робіт і послуг.
20.2. Контроль і ревізія об'ємів і оцінки об'єктів реалізації
Показник реалізації продукції сільськогосподарських підприємств є
одним з основних показників господарської діяльності. Об'єм реалізації
продукції визначається оприбуткуванням її з виробництва за кількістю,
асортиментом і якістю. Продукція вважається готовою для реалізації, коли
завершена її обробка, вона відповідає стандартам і технічним умовам.
При ревізії перевіряють об'єм реалізації продукції, робіт і послуг і
відповідність його розрахунковим договорам і комерційним угодам на
постачання покупцям. Однозначно перевіряють обґрунтованість розрахунків
нормативів залишків готової продукції на складах. Заниження цих нормативів
приводить до скорочення об'єму реалізації, невиконанню договірних
зобов'язань на постачання продукції покупцям, затоварюванню складів,
уповільненню обороту коштів.
Для вивчення можливостей реального скорочення залишків готової
продукції, яка відвантажена покупцям, необхідно перевірити обґрунтованість
кожної суми за термінами неоплаченої продукції і причинах несплати
рахунків покупцями. Об'єм реалізації продукції в натуральному і в
номенклатурному виразі перевіряють з підписаними договорами і
комерційними угодами на постачання продукції покупцям. З'ясовують, чи
немає створення резервів оприбуткованої продукції з метою її реалізації за
готівку без оформлення документів.
Перевіряють також розрахунки об'єму виробництва продукції і
відповідність його складеним договірним угодам. Така перевірка дає
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можливість з'ясувати відповідність об'єму реалізації даним договірних угод.
З'ясовують також, чи немає випадків, коли підприємства складають
недостовірні угоди на постачання продукції покупцям, необґрунтовано
отримують гроші від них в порядку попередньої оплати. У деяких випадках
процес виробництва продукції на підприємствах в обліку тривалий час не
відображається, що приводить до того, що отримані кошти від покупців в
порядку попередньої оплати використовують для потреб своєї діяльності в той
час, як продукція залишається не відпущеною покупцям. Під час ревізії
перевіряють відповідність її якості укладеним угодам і встановленим
стандартам, обґрунтованість позавиробничих витрат, які залежать від об'єму
реалізації продукції (транспортні витрати, тара і пакувальні матеріали) які
підлягають перерахунку за фактично реалізовану продукцію.
Достовірність даних про об'єми проданої продукції встановлюють
зустрічною звіркою первинних документів як між собою (товарнотранспортних накладних, квитанцій заготівельних організацій, подорожніх
листів вантажного автомобіля і так далі) так і із записами по рахунку 70
«Доходи від реалізації», з даними бухгалтерської і статистичної звітності. У
необхідних випадках слід практикувати письмові запити відповідних
заготівельних організацій, контрольне визначення кількості реалізованої
продукції за окремими партіями, опитування посадових і матеріально
відповідальних осіб (додаток 17).
Ревізор також зобов'язаний перевірити правильність оцінки визначення
вартості реалізованої продукції, достовірність звітних даних про об'єм
реалізації. Незадовільна якість продукції, яка не має попиту, приводить до
затоварювання складів, відмови від її оплати покупцями або претензії з їх
сторони (додаток 18).
Для відвантаження продукції покупцям велике значення має повне і
своєчасне забезпечення транспортними засобами. У зв'язку з цим ревізор
встановлює чи немає випадків неповного і не своєчасного надання вагонів або
автомобілів для відвантаження продукції покупцям. Він розглядає графіки
надання
транспортних
засобів
під
завантаження
продукції,
їх
вантажопідйомність і термін виділення цих транспортних засобів.
Порівнянням цих графіків і термінів з графіками виробництва продукції, з
фактичною потребою в транспортних засобах для відвантаження продукції
покупцям визначають причину зриву графіків реалізації продукції і винних
осіб. Одночасно встановлюють факти простоїв виділеного транспорту і
неповного використання вантажопідйомності, непред'явлення претензій
транспортним підприємствам за затримку і неповну подачу транспортних
засобів.
Інформацію, отриману у відвантажувальних документах (журнал
відвантаження, наряди на відвантаження, товарно-транспортні накладні)
звіряють з:
- звітами матеріально відповідальних осіб про рух товарно-матеріальних
цінностей, а також книгами і карточками складського обліку;
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- транспортними документами на перевезення товарно-матеріальних
цінностей (подорожні листи, накопичувальні відомості роботи вантажних
автомобілів ф.№38);
- наряди на оплату праці відділу збуту.
За результатами перевірки складається накопичувальна відомість
(додаток) по виявлених розбіжностях продовжується проведення перевірки.
Виконання робіт і надання послуг стороннім організаціям і окремим
особам є стадією обороту, за здійсненням якої повинен здійснюватися дієвий
контроль. При цьому особлива увага звертається на правильність
застосування тарифів і розцінок за вказані роботи і послуги, що
забезпечується зіставленням відповідних даних по рахунку 70 «Доходи від
реалізації» і по його рахунках в реєстрах аналітичного і синтетичного обліку,
а також співставленням первинних документів.
Особливо перевіряється правильність об'ємів виконання робіт і наданих
послуг, що можна здійснити шляхом вивчення подорожніх листів, помольних
квитанцій і інших первинних документів, а також рахунків-фактур,
пред'явлених господарством за ці послуги.
Ретельно вивчаються дані про розрахунки за виконані роботи і послуги,
для чого використовуються платіжні документи і записи по рахунках 70
«Доходи від реалізації» і 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками». За
послуги автотранспортом слід стягувати із споживачів плату за єдиними
тарифами на автоперевезення, що діють в зоні, або об'ємі виконаних робіт.
Слід звернути увагу на оплату за встановленими тарифами простоїв
автотранспорту під завантаженням і розвантаженням.
При реалізації стороннім організаціям електроенергії, води і надання
інших послуг плата за них встановлюється відповідно цін, що діють на ці
послуги у відповідних державних організаціях з урахуванням певної суми
нарахувань, з тим щоб забезпечити відшкодування фактичної собівартості цих
послуг, на що і слід звертати увагу в ході перевірки вказаних операцій.
При виявленні необґрунтованого встановлення відпускних цін на окремі
види робіт і послуг контролери вносять пропозиції з їх перегляду, що
знаходить відображення в загальному акті ревізії.
В процесі реалізації продукції велике значення має правильність оцінки
об'єктів реалізації. Існує два види оцінки об'єктів реалізації:
1) за балансовою вартістю;
2) за цінами реалізації.
Товарно-матеріальні цінності, оцінені за балансовою вартістю, тобто по
якій враховуються в балансі, знаходять відображення в журналі-ордері № 5А
с.-г. по кредиту рахунків 20 «Виробничих запасів», 26 «Готова продукція», 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товарів». Аналітичну
інформацію з реалізації вище вказаних товарно-матеріальних цінностей
можна знайти в звітах про рух товарно-матеріальних цінностей ф.№120, 121.
Ці звіти звіряються з книгами складського обліку, виробничими звітами і
відомістю розрахунку вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей на
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суму реалізованих товарно-матеріальних цінностей складають наступну
кореспонденцію:
Дебет
Кредит
90
20,26,28,27
З оцінкою об'єктів реалізації за цінами реалізації зв'язують наступні
розрахунки:
- Розрахунок суми доходів від реалізації;
- Розрахунок сум пред'явлених покупцям до оплати;
- Розрахунок податкових платежів і інших внесків.
В даному випадку ревізор звіряє рахунки-фактури з договорами на
реалізацію на відповідність цін реалізації. За результатами перевірки
складається реєстр перевірки цін реалізації (додаток). Також для перевірки
цієї ціни здійснюється письмовий запит (лист-запит) покупцям. Можлива
перевірка по виписках банку, де вказується застосована ціна для оплати, сума
оплати (повнота оплати), своєчасність оплати, своєчасність зарахування
грошових коштів на рахунок в банку.
Накопичені суми реалізації перевіряються по кореспонденції:
Кредит – 70 «Доходи від реалізації»
Дебет – 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»
34 «Векселі отримані».
Відображення цих операцій можна знайти в журналі-ордері № 6 с.-г. і
його реєстрах (ф.№№ 6.1 – 6.3 с.-г.).
Реєстр ф.№ 6.1 с.-г. використовують для накопичення даних з продажу
окремих видів сільськогосподарській продукції за видами реалізації і для
аналітичного обліку розрахунків із заготівельними і іншими організаціями. У
цьому документі відображається інформація про продавця, кількість
відвантаженої продукції. Дані реєстру звіряються з даними товарнотранспортних накладних і матеріальних звітів. Також в цьому реєстрі
вказується виручка за цінами реалізації; суми надбавок, доплат, знижок, ПДВ,
акцизний збір: всього по кредиту рахунку 701 і в дебет кореспондуючих
рахунків (36,377,372,661 і ін.). Таким чином Реєстр ф.№ 6.1с.-г. підлягає
звірці з реєстром ф.№ 6.3 с.-г. (на предмет суми віднесеної до розрахунків з
покупцями по дебету 36 рахунків); з реєстром ф.№ 6.2 с.-г. якщо була видана
продукція в рахунок оплати праці.
Реєстр ф.№ 6.3 с.-г. призначений для групування виручки від реалізації
продукції, матеріалів, робіт і послуг за готівку. Він зіставляється з Реєстром
6.3 с.-г. і матеріальним звітом. Реєстр 6.3 с.-г. зіставляється з накладними
внутрішньогосподарчого призначення, оскільки він заповнюється на їх
підставі, також зіставлення здійснюється з касовою книгою ф. К О-4.
У відомості № 6.4 с.-г. ведеться аналітичний облік реалізації з кількості і
вартості окремих видів продукції, виконаних робіт, наданих послуг, тому
здійснюється зустрічна звірка з реєстром 6.1 – 6.3 с.-г., з журналом-ордером
№ 3Г с.-г. і відомістю № 3.5 с.-г. на суму нарахованого ПДВ по рахунку 64
«Розрахунки за податками і платежами». Ревізор повинен перевірити
відповідність сум податків і вилучень при реалізації звіривши дані відомості
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№ 3.5 с.-г. з даними податкових накладних і рахунків. По проведенню ревізії
складається Реєстр нарахування податків ( додаток 18).
Одним з найважливіших завдань перевіряючого є перевірка визначення
доходу від реалізації. В цьому випадку по Кредиту рахунків 701 «Дохід від
реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів», 703 «Дохід
від реалізації робіт і послуг» здійснюється зіставлення аналітичної інформації
по відомості ф.№ 6.4 с.-г. і Книзі ф.№ 6.5 с.-г. і синтетичній інформації по
журналу-ордеру № 6 с.-г. і Головній книзі. Правильність визначення доходу
перевіряється в рахунках пред'явлених покупцям.
Запитання для самоконтролю
1. Суть ревізії реалізації продукції, робот і послуг.
2. Назвіть завдання контролю.
3. Назвіть джерела контролю реалізації продукції, робот і послуг.
4. Ревізія об’ємів і оцінки об’єктів реалізації.
5. Види оцінок об’єктів реалізації.
6. Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань.
7. Контроль правильності визначення фактичної собівартості
реалізованої продукції, робіт і послуг.
8. Типові порушення П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
9. Методи документального контролю реалізації продукції, робіт і
послуг.
10. Перевірка виконання угод із замовниками і покупцями.
Тести
1) Як визначити фактичну виробничу собівартість реалізованої готової
продукції?
Відповідь: ... (подати алгоритм розрахунку).
2) Як визначити чистий дохід від реалізації продукції покупцям за звітний
місяць?
Відповідь: чистий дохід від реалізації продукції визначається за
даними субрахунку … (продовжити фразу) шляхом зіставлення …
(чого?).
3) Які порушення приховуються за неправомірною кореспонденцією рахунків
бухгалтерського обліку відхилень від фактичної виробничої собівартості
готової продукції?
4)Внесення в касу розрахунків з покупцями відображаються проводкою:
1. Дт 30 Кт 36
2. Дт 33 Кт 36
3. Дт 31 Кт 36
5) Розрахунки по реалізації продукції, робіт та послуг підприємства
відображаються:
1. У Активі Балансу
2. У Пасиві Балансу
3. У Активі і Пасиві Балансу
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6)Основні джерела інформації для контролю розрахунків з покупцями і
замовниками:
1. ТТН
2. Декларації
3. Записи в ж-о 5 Г с.-г.
4. Всі відповіді вірні
7)Погашення дебіторської заборгованості покупців і замовників через
поточні рахунки відображається кореспонденцією Дт 311 Кт 361:
1. Так
2. Ні
8) Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться по
контрагентам:
1. Так
2. Ні
9)Прострочена дебіторська заборгованість з покупцями і замовниками
списується на збитки підприємства:
1. Так
2. Ні
Задача
При зустрічній перевірці документів ревізор за червень - липень
поточного року виявив: вимога - накладні на реалізацію 6,2 т полуниці. По
щоденниках оприбутковування продукції і обліковим листам нарахована
заробітна платня робітникам за прибирання полуниці 7,3 т. Полуниця
реалізувалася прямо з поля, собівартість 1 ц 530 грн., ціна реалізації 1800 грн.
Встановити наявні порушення, вказати способи подальшої
перевірки і сформулювати запис для включення в акт.
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Тема 21. Контроль і ревізія капіталу та фінансового стану підприємства
21.1. Завдання, об'єкти, джерела інформації і методичні прийоми
контролю
Метою контролю і ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка
повноти, справедливості і достовірності інформації про доходи і результати
діяльності. Основним завданням є виявлення чинників, які впливають на
ведення обліку і звітності, які залежать або не залежать від організації роботи
підприємства. Виходячи з програми ревізії доходів і результатів діяльності,
виділяють об'єкти, джерела інформації і прийоми контролю і ревізії. Залежно
від джерел отримання доходів визначають об'єкти
контролю. Потім
визначають джерела інформації, що використовується під час ревізії. В першу
чергу проводять нормативно - правові дослідження операцій, пов'язаних з
фінансовим результатом діяльності. Для цього використовують законодавчі
акти, які регулюють фінансово-господарську діяльність підприємства і
особливо нові напрями реформування бухгалтерського обліку на Україні.
Реалізація цих напрямів знайшла відображенні в плані рахунків
бухгалтерського обліку, в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку
(П(С)БО). Для перевірки повноти, правильності доходів і результатів
діяльності, важливе значення, має обґрунтованість цих показників,
правильність відображення їх в облікових регістрах і звітності.
Перевірка результатів діяльності підприємства вимагає використання
конкретних методичних прийомів контролю і методів дослідження облікової
інформації.
Контроль і ревізія результатів діяльності вимагає систематизації,
угрупування виявлених порушень і недостач, складання проміжних актів
контролю і відображення цих порушень у відповідному розділі акту ревізії.
21.2. Методи контролю і ревізії доходів і фінансових результатів
У системі фінансового обліку важливе місце займає облік доходів і
фінансових результатів, які відбиваються на рахунках 7-го класу «Доходи і
результати діяльності». На цих рахунках накопичується інформація про
доходи впродовж звітного періоду в розрізі їх видів: доходи від реалізації,
інші операційні доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи. В кінці
звітного періоду при співставленні доходів і витрат визначається фінансовий
результат (рахунок 79 «Фінансові результати»), куди відносять всі доходи і
витрати за рік. В першу чергу необхідно в процесі ревізії визначити об'єкти
діяльності, які формують доходи від операційної діяльності, інвестиційної,
фінансової діяльності, надзвичайних доходів і фінансових результатів.
Перевіряється правильність визначення прибутку (збитків) за даними «Звіту
про фінансові результати». У зв'язку з цим визначають достовірність статті
«Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг)», де вказується
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загальний дохід від реалізації. Потім перевіряється достовірність визначення
чистого доходу (виручки) від реалізації, яка визначається шляхом
вирахування з доходу (виручки) відповідних зборів, податків, платежів.
У складі доходів від операційної діяльності знаходяться також доходи
від оперативної оренди активів, курсових різниць. У відповідності з цим
ревізор перевіряє також правильність визначення цих доходів, що вимагає
використання розрахунково-аналітичних прийомів контролю. На основі
перевірки даних визначення доходу від операційної діяльності перевіряють
правильність визначення прибутку (збитків) від цієї діяльності, що є
алгебричною сумою валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу
за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних
витрат.
Поряд з перевіркою прибутку (збитку) від операційної діяльності,
перевіряють достовірність визначення доходу від участі в капіталі
(отриманого від інвестицій), інших фінансових доходів, отримані від
дивідендів, відсотків і доходів, отриманих від фінансових інвестицій, від
реалізації необоротних активів, курсових різниць і інших доходів, які не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Таким чином, прибуток
(збиток) від звичайної до оподаткування визначається алгебраїчною сумою
прибутку (збитку) від основної діяльності фінансових і інших доходів.
Особливу увагу необхідно приділити на правильність визначення статей
надзвичайних доходів і надзвичайних витрат. Зміст і вартісна оцінка доходів і
витрат про надзвичайні події додається до фінансового звіту.
Потім дані Звіту «Про фінансові результати» співставляються з даними
відповідних рахунків. Особливо, сальдо, що визначене в кінці року по
наступних рахунках: 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інші операційні доходи»,
90 «Собівартість реалізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на
збут», 94 «Інших витрати операційної діяльності», переносять на рахунок 79
«Фінансові результати».
Перевірку доходів від реалізації продукції розглядають в розрізі її
собівартості реалізованої продукції і перевірити правильність списання
витрат на дебет рахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».
На фактичний розмір доходу від реалізації продукції в значній мірі
впливають її собівартість, оцінка, ціноутворення, податок на додану вартість,
структура реалізованої продукції. У зв'язку з цим, в ході ревізії необхідно
визначити, як впливають кожен з цих чинників на розмір доходу від реалізації
операції, які пов'язані з утриманнями доходу, перевіряють на субрахунку 704
«Утримання з доходу». По дебету субрахунку перевіряється вірність надання
знижок покупцям після дати реалізації продукції або вартість повернення: по
кредиту – операції по списанню дебетових оборотів на рахунку 79 «Фінансові
результати».
Значну увагу під час ревізії необхідно приділити операційному доходу,
пов'язаному з реалізацією іноземної валюти, оренди землі, активів, доходів від
курсових різниць, суми штрафів, пені, інших доходів. Для цього існуючі
документи перевіряють за суттю і змістом, або співставляють дані з
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субрахунками 71 рахунку «Інші операційні доходи». Отримані доходи
співставляються з дебетовими залишками рахунків, що кореспондують з
рахунком 71 «Інші операційні доходи».
Разом з цим перевіряються записи по дебету цього рахунку, що
відповідає сумі непрямих зборів, списання сум в порядку закриття цього
рахунку на рахунок 79 «Фінансові результати». На рахунках 7 класу також
відображають доходи від участі в капіталі (рахунок 72 «Дохід від участі в
капіталі»), де на відповідних субрахунках відображається інформація про
доходи від інвестицій.
Під час ревізій кредитові записи співставляють з дебетом 79 рахунку
«Фінансові результати», а дебетові записи 72 рахунку «Дохід від участі в
капіталі» співставляють з кредитом 14 рахунку «Довгострокові фінансові
інвестиції».
Дані субрахунків рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі» під час ревізії
спів ставляють з даними аналітичного обліку доходів від участі в капіталі,
який ведеться за об'єктами.
Сума інших фінансових доходів і витрат на кінець звітного року
переноситься на рахунок 79 «Фінансові результати».
Для цього потрібно перевірити операції, пов'язані з перенесенням із
цього приводу сальдо з рахунків 72 «Доходи від участі в капіталі», 73 «Інші
фінансові доходи», 95 «Фінансові витрати», 96 «Витрати від участі в
капіталі». Також на підприємстві можуть виникати і інші доходи (сума
отриманих дивідендів, відсотків), які обліковуються на 73 рахунку «Інші
фінансові доходи».
Перевірка інших доходів і витрат, здійснюється шляхом правильності
перенесення даних рахунків 74 «Інші доходи» і 97 «Інші витрати» на
відповідних субрахунки на рахунку 79 «Фінансові результати».
При перевірці надзвичайних доходів і витрат необхідно приділити увагу
правильності визначення сальдо на рахунку 75 «Надзвичайні доходи» і сальдо
рахунку 99 «Надзвичайні витрати».
«Надзвичайні витрати» і перенесення сальдо цих рахунків на рахунку
79 «Фінансові результати».
При перевірці цих сум фінансових результатів необхідно врахувати
відповідну суму податків на прибуток. Для цього ревізор встановлює, чи
дотримується їх нормативної бази, чи правильно визначена сума податку і
відображена в обліку. При цьому, суми витрат, віднесені на фінансові
результати, зменшуються на суму податку на прибуток.
Після перевірки правильності відображення операцій на відповідних
субрахунках рахунку 79 «Фінансові результати» в кінці року перевіряється
також правильність перенесення із цього приводу сальдо субрахунків рахунку
98 «Податок на прибуток». Після цього на рахунку 79 «Фінансові результати»
визначається чистий прибуток, який переносять на субрахунок 441 «Прибуток
нерозподілений».
Для цього записи по дебету рахунку 79 «Фінансові результатів»
зіставляються із записами по кредиту субрахунку 441 «Прибуток
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нерозподілений». Якщо на підприємстві отримані збитки, вони відносяться на
дебет субрахунку 442 «Непокриті збитки» і кредит рахунку 79 «Фінансові
результати».
Прибуток, використовуваний в звітному періоді, відображається по
дебету 443 рахунки «Прибуток, використаний в звітному періоді», і кредиту
67 «Розрахунків з учасниками», 40 «Статутний капітал» і 43 «Резервний
капітал».
Якщо на підприємстві є інші доходи від безкоштовно отриманих
активів, ревізор зобов'язаний перевірити законність і правильність
відображення цих операцій в бухгалтерському обліку. Необхідно звернути
особливу увагу на документи бухгалтерського оформлення.
21.3. Контроль і ревізія власного капіталу
Під час ревізії контролю підлягає вся інформація про положення і рух
коштів по різновидах кожного капіталу - статутного, пайового, додаткового,
резервного, вилученого, неоплаченого, інформація про нерозподілений
прибуток.
Завдання ревізії полягає в тому, щоб забезпечити контроль формування і
цільового використання капіталу і коштів цільового фінансування і
надходження. Відповідно до завдання ревізії визначаються об'єкти, джерела
інформації і методичні прийоми контролю і ревізії капіталу, резервів.
Важливе місце в системі ревізії займають процедури контролю і ревізії
статутного капіталу, інформація про який зосереджується на рахунку 40
«Статутний капітал». За даними цього рахунку перевіряють достовірність
даних про рух статутного капіталу підприємства. При ревізії встановлюють
правильність записів по кредиту і дебету цього рахунку і реальність
виведеного на ньому сальдо. По дебету цього рахунку перевіряють вилучення
статутного капіталу для поповнення відповідних видів капіталів. Всі записи
по дебету і кредиту рахунку 40 «Статутний капітал» підлягають перевірці
відповідно нормативно-законодавчим і первинним документам. Окрім цього,
за даними журналу 7 перевіряють правильність і законність формування і
використання пайового і додаткового капіталу. Особливої уваги потребує
перевірка капіталу і операцій, пов'язаних з нерозподіленими доходами (не
покритими збитками). Законність створення резервного капіталу підприємства
перевіряють відповідно до статутних документів і законодавствах.
Поповнення цього капіталу здійснюється за рахунок нерозподіленого
прибутку і використовується на додаткові способи поповнення статутного
капіталу або на покриття нерозподілених збитків. Джерела формування і
використання резервного капіталу перевіряють за їх видами і напрямом
використання, які вказуються в аналітичному обліку.
Для перевірки достовірності операцій, пов'язаних з нерозподіленими
прибутками, використовується облікова інформація, яка знаходяться на
відповідних субрахунках рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
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збитки)». Перевірці підлягають всі суми нерозподіленого прибутку поточного
і минулого років, також використання прибутку в звітному році. За даними
субрахунку 442 «Непокриті збитки» перевіряють утворення і законність
списання цих збитків на рахунок нерозподіленого прибутку або резервного,
пайового, додаткового капіталу. Перевіряється також правильність розподілу
прибутку між власниками, виплатами по облігаціях, відрахувань в резервний
капітал і інші використання прибутку в звітному році.
Для цього використовується інформація субрахунку 443 «Прибуток,
використаний у звітному періоді». Звернути увагу необхідно на можливість
виправлення помилок за минулий період, які знайдено в поточному році
відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку №6
«Виправлення помилок і виправлень у фінансових звітах».
Найважливішим напрямом поповнення статутного фонду є введення в
дію нових основних засобів, побудованих або придбаних в порядку виконання
плану капітальних вкладень. Ці записи перевіряються при співставленні їх з
рахунком 10 «Основні засоби» і 15 «Капітальні інвестиції». Перевіряються
наявністю актів приймання і експлуатації об'єктів, їх інвентарну вартість.
При прийманні основних засобів, що були в експлуатації, їх вартість і
суму зносу визначають за двосторонніми актами приймання-передачі Ф.№031 і окремо відображають на рахунку 13 «Знос основних засобів» і 40
«Статутний капітал».
Окремо перевіряють записи по списанню зносу основних засобів, що
вибули з господарства. Для цього суму зносу звіряють з даними рахунку 13
«Знос основних засобів» і інвентарними картками обліку Ф№03-6 об'єктів, що
вибули. При безкоштовному надходженні ресурсів у кожному окремому
випадку перевіряють наявність такого рішення вищестоящих органів,
правильність визначення балансової вартості, повноту своєчасності
оприбутковування окремих цінностей. Для цього використовують метод
зустрічної звірки по двох підприємствах.
Особливо ретельно повинні бути вивчені записи із зменшення
статутного капіталу в частині оборотних коштів, по їх списанню з відповідних
рахунків обліку матеріальних цінностей. Іноді допускаються незаконні
списання за рахунок цього фонду виявлених недостач і втрат від псування
сільгосппродукції і інших матеріальних цінностей. При виявленні таких
випадків слід провести виправлення відповідних записів і віднести виявлені
недоліки на субрахунок 947 «Недостачі і втрати від псування цінностей» з
подальшим списанням за рахунок винних осіб. При безкоштовному відпуску
цінностей – на рахунок 70 «Доходи від реалізації» з подальшим пред'явленням
вимог про оплату до відповідних організацій одержувачів або при
неможливості стягнення з віднесенням на збитки підприємства.
Дані про рух і наявність статутного капіталу, вказуються в облікових
регістрах і перевірені в ході його контролю і ревізії, повинні бути звірені з
формою №4 «Звіт про власний капітал» річного звіту підприємства, на
підставі чого визначається достовірність цих даних.
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Завдання для самоконтролю
1. Основні завдання власного капіталу.
2. Назвіть джерела ревізії власного капіталу.
3. Які бувають об’єкти власного капіталу?
4. Прийоми контролю.
5. Методи контролю.
6. Суть ревізії фінансових доходів.
7. Ревізія власного капіталу.
8. Причини нестійкого фінансового стану.
9. Методи і способи оцінки фінансового стану.
10. Методи і прийоми викриття можливих фактів зловживань.
11. Типові порушення обліку капіталу і фінансового стану підприємства.
Тести
1) Здійснений внесок основними засобами в статутний капітал засновникам:
1. Дт10 Кт40
2. Дт10 Кт46
3. ДТ31 Кт46
4. Дт15 Кт40
2) Підприємство реалізує готову продукцію.
Якщо дохід від реалізації склав 3000 грн. (в т.ч. ПДВ), собівартість
2600 грн., то підприємство має.
Дати відповідь одним числом.
3) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку формування
статутного капіталу?
1. Дт10 Кт40;
2. Дт43 Кт40;
3. Дт44 Кт40.
4. Дт46 Кт 40.
4) Списані на фінансовий результат витрати, пов'язані з ліквідацією
зерноскладу Дт79 Кт97:
1. Так
2. Ні
5) Джерела ревізії капіталу та зобов’язань
1. Баланс ф. 1
2. Головна книга
3. Журнал ордер 7 с.-г.
4. Всі відповіді вірні
6) Під час ревізії ревізор звіряє суму внесеного статутного капіталу з
обліковими регістрами:
1. Так
2. Ні
7)Внесок кожного учасника ТОВ до моменту реєстрації підприємства
складає:
(Дати відповідь одним числом)
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8) Зміни і склад капіталу підприємства визначається згідно:
1. П(с)БО 5
2. П(с)БО 1
3. П(с)БО 25
9) За рахунок яких джерел збільшується сума статутного капіталу:
1. Прибутку підприємства
2. Внесків власників
3. Внесків інших підприємств
4. Всі відповіді вірні
Задача
Підприємство передало райадміністрації акт на списання озимої
пшениці, загиблої від морозу, на суму 7370 грн. в поточному році. В
результаті перевірки ревізором встановлено, що сума витрат поточного року
на виробництво озимої пшениці склала
7370 грн., зокрема на 1980 грн.
внесені добрива, і на підставі затвердженого акту підприємство склало
кореспонденцію Дт 44 Кт 231 на 7370 грн. Пшениця в травні була пересіяна .
Усунути допущені помилки, скласти акт перевірки.
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Тема 22. Контроль і ревізія розрахунків з кредиторами
22.1. Контроль
підрядниками

і

ревізія

розрахунків

з

постачальниками

і

Безперервність процесів розширеного відтворення в умовах ринкової
економіки обумовлює наявність постійних зв'язків з постачальниками
матеріально-технічних засобів і підрядниками, що виконують роботи по
будівництву і зведенню об'єктів основних фондів або роботи, що є частиною
технологічного процесу виробництва продукції.
Основними документами, що визначають правовий режим
розрахункових взаємин постачальників і підприємств споживачів з
постачання продукції і товарів, а також підрядників, є договори постачання,
договори купівлі-продажу і тому подібне з оформленням супровідних
документів: накладна (ф. №87), товарно-транспортна накладна (ф. 1 с-г),
рахунок (ф. № 868), лімітно-забірні картки на отримання матеріальних
цінностей (ф. № 117-АПК), акт прийому-здачі відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № ОЗ-2) та інші. Договори
укладають між підприємствами і організаціями відповідно до правил діючих
Законів України, що діють, «Про підприємства в Україні», а основи
формування інформації про придбання запасів і товарів згідно з П(С) БО №9
«Запаси». І лише постачання незначної номенклатури матеріально-технічних
засобів регулюється особливими умовами і правилами.
При здійсненні контролю і ревізії розрахунків з постачальниками і
підрядниками необхідно виявити виконання договірної дисципліни
постачання відповідних матеріальних ресурсів і капітальному будівництві.
Перевірці розрахунків з кожним постачальником і підрядником повинно
передувати вивчення договірних основ взаємин, в ході якого встановлюють
дотримання їх планового характеру, юридичну обґрунтованість виникнення,
наявність і правильність оформлення договорів, нарядів, наявність планів
капітальних вкладень, планів фінансування, проектно-кошторисної
документації. Особливо ефективний контроль і ревізія за вказаними
операціями на переддоговірній стадії їх виникнення, які повинні забезпечити в
першу чергу керівник і особливо головний бухгалтер підприємства, необхідно
залучати також фахівців підприємств.
Після перевірки вказаних питань вивчають безпосередньо розрахункові
операції: спочатку з кожним постачальником, а потім з кожним підрядником.
Для цього шляхом перевірки записів по журналу-ордеру № 3В с.-г до рахунку
63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» і розрахунково-платіжних
документах визначають дату виникнення і характер кожної операції,
постачання, обґрунтованість застосування цін, знижок і надбавок,
своєчасність і повноту оприбутковування запасів, товарів або інших
матеріально-технічних засобів, своєчасність і обґрунтованість пред'явлення
претензій і своєчасність розрахунків. При необхідності в ході ревізії
проводять контрольну інвентаризацію цінностей, що поступили; зустрічну
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перевірку розрахунково-платіжних документів: платіжних доручень касових
ордерів (ф. № КО-2), копій чеків на отримання грошей) і документів з
оприбутковування вказаних цінностей (товарно-транспортні накладні (ф. 1 сг), прибуткові ордери, акти прийому матеріалів (ф. М-7). Зустрічну перевірку
документів і записів здійснюють в господарстві, що ревізується, і у
постачальника, роблять опитування посадових осіб, вимагають їх письмове
пояснення.
Особливу увагу потрібно звертати на реальність наявності
кредиторської заборгованості постачальникам, її відповідність даним
періодичної і річної бухгалтерської звітності.
При ревізії розрахунків з підрядниками встановлюють дотримання
обумовленого договором підряду системи розрахунків. Ретельно перевіряють
обґрунтованість пред'явлених до оплати сум, оскільки зустрічаються випадки
завищення об'ємів виконаних будівельно-монтажних робіт, неправильного
застосування кошторисних цін і розцінок, необґрунтованого включення ряду
витрат, здійснюваних за рахунок підрядників. Для цього практикують
контрольний обмір виконаних об'ємів будівельно-монтажних робіт, проводять
технічну експертизу кошторисів, довідок і рахунків підрядних організацій,
зустрічну перевірку облікових записів у підрядника. В ході ревізії необхідно
виявляти і необґрунтовані зміни, що вносяться замовником в проектнокошторисну документацію, ведуть до подорожчання будівельно-монтажних
робіт. При видачі авансів підрядним організаціям перевіряють їх
обґрунтованість, розмір, своєчасність і повноту заліку при виконанні
будівельно-монтажних робіт.
Якщо в будівництві, що проводиться підрядним способом, використано
будівельні матеріали, автотранспорт, будівельні механізми і інші послуги
замовника, необхідно виявити правильність застосування цін, тарифів і
розцінок і відшкодування вартості цих послуг замовнику.
Загальною вимогою для ревізії розрахунків з постачальниками і
підрядниками є обов'язкова перевірка стану їх обліку і звірки між ними і
господарством, що ревізується. Слід враховувати, що суми претензій до
постачальників і підрядників обліковують на рахунку 374 «Розрахунки за
претензіями», а на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і
підрядниками» відображають повністю суми, пред'явлені до оплати.
По заборгованості з кожним постачальником і підрядчиком виявляють
дотримання термінів позовної давності. У разі її пропуску або нереальності
сум вони підлягають списанню на рахунок 79 «Фінансові результати». Під час
ревізії необхідно виявити всі такі суми і виписати їх в окрему відомість, яка
потім додається до акта ревізії.
По виявлених розбіжностях в розрахункових операціях з окремими
поставщиками і підрядниками слід ретельно виявити причини і встановити, чи
не приховуються за ними умисні спотворення або зловживання. При
виявленні таких фактів складають проміжний акт ревізії, який разом з іншими
необхідними матеріалами передають в судово-слідчі органи.
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На закінченні ревізії розрахунків з постачальниками і підрядниками
перевіряють відповідність облікових даних аналітичного та синтетичного
обліку, бухгалтерської і статистичної звітності.
22.2. Контроль і ревізія розрахунків з іншими кредиторами
Підприємства і об'єднання в процесі своєї діяльності вступають також в
розрахункові взаємини з іншими фізичними і юридичними особами. Ці
взаємини підлягають систематичному контролю від початку їх виникнення до
погашення взаємних зобов'язань. Найбільш характерними групами
розрахунків з іншими кредиторами
є розрахунки: з депонентами; за
претензіями; зі своїми працівниками по різного роду послугах і операціях, не
пов'язаним з оплатою їх праці; з транспортними і іншими організаціями за
операції переважно некомерційного характеру; за оренду нежитлових
приміщень; з вищестоящими організаціями; з індивідуального житлового
будівництво і інші розрахунки.
Порядок регулювання цих розрахунків встановлений відповідно до
кожної групи і базується головним чином на договірній основі.
Важливе місце в системі контролю за цими операціями займає
попередній і поточний контроль, здійснюваний штатними службами
контролерів підприємства.
У кожному господарстві необхідно добитися такого положення, при
якому перед початком будь-якої господарської операції ретельно вивчають її
правовий статус, умови здійснення, системи цін і тарифів, умови розрахунків.
Тільки так можна забезпечити найбільш доцільне використання коштів у
сфері обороту, прискорення їх оборотності і, кінець кінцем, підвищення
ефективності виробництва.
У повному обсязі вказані операції підлягають перевірці при
документальних ревізіях, в ході яких виявляють наявність і характер всіх
розрахунків підприємства з іншими кредиторами, підстави і дату їх
виникнення, правильність застосування цін, тарифів, своєчасність і повноту
погашення тієї або іншої заборгованості, її реальність і можливість стягнення.
Так, перевіряючи розрахунки з депонентами, обліковані на рахунку 662
«Розрахунків з депонентами», ревізійна комісія встановлює наявність тих або
інших депонентів, характер депонентських сум, підстави і дату їх зарахування
на рахунки депонентів, реальність і своєчасність погашення напечених
грошових сум. Тут незатребувані суми, в обліку по розрахунках з оплати
праці (ф.№ 74) слід звірити з розрахунково-платіжними відомостями (ф.№73
с-г) або книгою обліку розрахунків по оплаті праці (ф.№44) за відповідний
період, впевнитися в реальності цих операцій. Окрім зустрічної перевірки
документів і записів по операціях розрахунків з іншими кредиторами
використовують такі прийоми контролю, як запит окремих депонентів,
експертиза їх підписів, письмовий запит осіб, які вибули з господарства.
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Ревізію розрахунків за претензіями проводять шляхом вивчення записів
по рахунку 374 «Розрахунки за претензіями». Правильність пред'явлення
претензій визначають шляхом зустрічної звірки документів на
оприбутковування продукції: товарно-транспортних накладних (ф.№1с-х),
щоденників надходження сільськогосподарської продукції (ф.№81), лімітнозабірних карток на отримання матеріальних цінностей (ф.№117), журнал
обліку вантажів (ф.№ Т М-1), журналу вагаря (ф№ 175), а також на надання
послуг: відомості дефектів на ремонт машин (ф.№ 130) або за іншими
операціями з документами з оформлення претензійних вимог (договір
постачання, сортове посвідчення (ф.№ 213), атестат на насіння (ф.№ 216) та
інші). Кожен факт відмови в задоволенні претензій господарства повинен бути
ретельно перевірений, бо за такими операціями можуть приховуватися
зловживання окремих посадових осіб ревізуємого підприємства.
При ревізії різного роду розрахунків господарства з різними
кредиторами, що обліковуються на рахунку 685 «Розрахунків з іншими
кредиторами», перевіряють й виявляють характер тих або інших
розрахункових операцій, їх обґрунтованість, правильність застосування цін,
розцінок і тарифів, своєчасність і повноту погашення заборгованості. Слід
встановити, чи немає фактів фіктивного списання на рахунки інших
кредиторів товарно-матеріальних цінностей, чи реальні кредитори і суми
вказаної заборгованості. Тут звіряються суми і реальність укладання договорів
постачання або договору купівлі-продажу, перевіряється відповідність сум в
журналі-ордері №3Г с.-г. Вивченням її руху в тих же регістрах, що і
розрахунки по претензіях, визначають стан розрахунково-платіжної
дисципліни і заходи, що приймаються господарством по погашенню боргів.
Погашення суми боргу перевіряється в журналі реєстрації прибуткових і
видаткових касових ордерів (ф.№ КО-3), в розрахункових платіжних
відомостях (ф.№ 73), в реєстрі операцій по розрахунках з кредиторами (ф.№
23), в оборотній відомості по розрахункових рахунках (ф.№ 47).
При ревізії розрахунків підприємств з вищестоящими організаціями
ревізори встановлюють характер кожної розрахункової операції, факт її
виникнення, своєчасність і повноту погашення заборгованості і в першу чергу
по отриманих коштах в порядку тимчасової фінансової допомоги. Слід
звернути увагу на реальність вказаних розрахунків, для чого використовують
прийом зустрічної перевірки записів оборотної відомості по розрахункових
рахунках (ф.№ 47) і журналу-ордера № 3Г с.-г. у бухгалтерському обліку
господарства і вищестоящої організації. Не можна допускати випадків
необґрунтованого віднесення до внутрівідомчих розрахунків всякого роду
операцій, пов'язаних з наданням послуг вищестоящій організації, а також
необґрунтованого
вилучення
коштів
підприємства,
якими
воно
розпоряджається самостійно.
За наявності розрахунків з індивідуального житлового будівництва
встановлюють характер, законність і дату виникнення заборгованості за
кожним індивідуальним забудовником, дотримання термінів її погашення і
заходів, вживаних підприємством з стягнення простроченої заборгованості. У
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разі видачі позик на індивідуальне будівництво за рахунок коштів
господарства виявляють обґрунтованість і розмір їх видачі, терміни
повернення і фактичне погашення отриманих позик. Ретельній перевірці
підлягає кожен випадок списання заборгованості з особових рахунків окремих
позикоодержувачів в цілях встановлення законності і реальності цих операцій.
За всіма розрахунками з іншими кредиторами і дебіторами необхідно
звірити суми дебіторської і кредиторської заборгованості, що обліковуються
за бухгалтерським обліком і звітністю. Для цього записи в журналі-ордері №8
звіряються із записами в платіжних вимогах, платіжних дорученнях,
грошових чеках, актах звірки взаємних розрахунків на автотранспортні
перевезення (типові форми) і в інших документах. Виявлені суми нереальної
заборгованості слід виписати в окремі відомості по кожній групі розрахунків з
визначенням причин і винних осіб.
22.3. Контроль і ревізія розрахунків за експортно-імпортними
операціями
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати
будь-які її види, не заборонені законодавством України. З великого переліку
видів зовнішньоекономічної діяльності найпоширенішими є експорт і імпорт
товарів, робіт, послуг.
Основними
об'єктами
контролю
і
ревізії
у
суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності виступають:
 валютні кошти і валютні операції;
 товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій;
 розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності, а також між суб'єктами і обслуговуючими їх банками;
 кінцевий фінансовий результат господарської діяльності.
Контроль і ревізія розрахунків по експортно-імпортних операціях
передбачає звірку записів у імпортера і експортера товарно-матеріальних
цінностей. Ревізор веде перевірку розрахункової документації: рахункифактури (ф. № 868), розрахункова специфікація (якщо товаром є комплект з
різних частин і кожна має свою ціну), перевідний вексель та інші. Крім того
обов'язковій перевірці підлягають контракт і копія контракту (якщо контракт з
іноземним контрагентом складений на іноземній мові, то до нього обов'язково
повинен бути прикладений нотаріально завірений переклад), ліцензія при
експорті товару (якщо він ліцензійний). Контракти визначають комерційні
умови – ціну товарів, умови платежу і форми розрахунків. В результаті ревізії
суми рахунків-фактур (ф.№ 868) звіряються із записами в журналі-ордері №
3В
с.-г.
і
співставляються
між
організаціями
–
суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності.
Особливістю відображення експортно-імпортних операцій є те, що у
валюті якої б країни не була виражена заборгованість підприємства або перед
підприємством, у бухгалтерському обліку і в звітності її слід привести до
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єдиної валюти, якою є національна валюта України – гривня. Разом з
використанням єдиної валюти необхідно паралельно обліковувати валютні
операції в реальній валюті відповідних країн. Згідно основних вимог
Положення № 29 перерахунок в грошову одиницю України повинен
здійснюватися за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції.
У разі невідповідності перерахунку вартості в єдину валюту ревізор
проводить зустрічну звірку вищезгаданої розрахункової документації з
складською документацією. Так сума, вказана в рахунку-фактурі (ф.№ 868), в
розрахунковій специфікації, в контракті звіряється з сумою в приймальному
акті порту на експортний товар, в генеральному акті розвантаження пароплава
з імпортними вантажами в порту прибуття, в доковій розписці про прийняття
вантажу на зберігання в іноземному порту та інші, з картками складського
обліку (ф.№-40, ф.№М-17), з документами по нестачах і псуванню товару (акт
на недостачу, аварійний сертифікат); а також з транспортною,
експедиторською і страховою документацією. Для контролю за реальністю
здійснення експортно-імпортної операції перевіряють відповідність записів
банківських документів у імпортера: заява на переказ валюти, доручення про
відкриття акредитиву, виписки операцій з поточного і валютного рахунків; а
також митній документації імпортера: вантажна митна декларація, сертифікат
про походження товару з товарно-транспортними накладними (ф№1с-г),
відвантажувальною специфікацією, приймальним актом на експортний товар,
пакувальними листами у експортера товару, продукції.
Коливання валютного курсу викликають курсові різниці, зміни тобто
офіційного курсу валюти, що виникають в результаті, в період між датою
здійснення господарської операції і датою розрахунків по цих операціях. У
будь-якому випадку контролюється відображення курсових різниць в даних
бухгалтерського обліку. У звіті про фінансові результати ревізор може
перевірити відображення курсових різниць в рядках 060 «Інших операційних
доходів» і 090 «Інших операційних витрат». Суб'єкти малого підприємництва
такі показники відображають в рядках 130 «Інших доходів» і 160 «Інших
витрат».
Інструкцією №291 передбачені наступні рахунки для відображення
курсових різниць:
 714 «Дохід від операційної курсової різниці»;
 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»;
 945 «Втрати від операційної курсової різниці»;
 974 «Втрати від не операційних курсових різниць».
У бухгалтерському обліку перевіряються відображені операції по
експорту і імпорту при розрахунках з іноземними покупцями і
постачальниками на наступних рахунках:
 на рахунку 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» заборгованість іноземного партнера перед підприємством;
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 на рахунку 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» зобов'язання перед іноземним партнером за вже отримані товари, роботи,
послуги;
 на рахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними» - зобов'язання
перед іноземним партнером за отриманою передоплатою;
 на рахунку 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті», зобов'язання, оформлені векселем в іноземній валюті;
 на рахунку 342 «Короткострокові векселі, отримані в іноземній
валюті», - заборгованість іноземного партнера за отримані товари (роботи,
послуги), оформлену векселем в іноземній валюті.
Під час ревізії перевіряється відповідність визнання доходу від експорту
продукції, товарів, робіт, послуг в бухгалтерському обліку з П(С)БО №15
«Дохід», як будь-який дохід від звичайної діяльності підприємства. Згідно з
цим Положенням дохід признається тоді, коли в результаті господарської
операції зменшуються зобов'язання, внаслідок чого відбувається зростання
власного капіталу підприємства.
Імпорт товарів допускає збільшення активів підприємства у вигляді
запасів, а тому в ході ревізії керуються П(С)БО №9 «Запаси». Так, згідно
даному Положенню придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за
первинною вартістю. Імпортовані роботи (послуги) не можуть бути визнані
запасами підприємства, тому вони відображаються в бухгалтерському обліку
підприємства як витрати.
Контроль і ревізія розрахунків з податку на прибуток завершується
складанням акту ревізії.
Запитання для самоконтролю
2. Напрями і методи проведення ревізії розрахунків з підзвітними
особами.
3. Вимоги щодо заповнення платіжних документів за розрахунковими
операціями.
4. Особливість ревізії розрахунків з постачальниками і підрядниками.
5. Особливість ревізії з іншими кредиторами.
6. Особливість ревізії розрахунків по експертно-імпортним операціям.
7. Методика проведення зустрічної перевірки з кредиторами.
8. Перевірка договірних зобов’язань з постачальниками і підрядниками.
9. Перевірка правильності та своєчасності пред’явлення претензій
постачальникам.
10. Методика виявлення сум нереальної заборгованості з кредиторами.
11. Основні об’єкти контролю по операціям з розрахунків з кредиторами.
12. Основні нормативно - правові джерела інформації для контролю по
розрахункам з кредиторами.
Тести
1) Як відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, рахунок, що поступив
від постачальника, на суму 120 гр. за виробничі запаси?
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1. Дт 20 Кт63 сума 120 грн.;
2. Дт 20 Кт 63 сума 100 грн.; Дт 64 Кт 63 сума 20 грн.;
3. Дт 20 Кт 63 сума 100 грн.;
4. Дт 20 Ктб3 сума 140 грн..
2) Виплата дивідендів учасникам (засновникам) здійснюється і записом;
1. Дт671 Кг 30;
2. Дт661 Кт30;
3. Дт301 Кт671;
4. Дт71 Кт631.
3) Виставлена претензія постачальнику за невиконані умови договору:
1. Дт374 Кт6З;
2. Дт375 Кт63;
3. Дт6З КтЗ1;
4. Дт31 Кт6З.
4) Нараховані відсотки за користування короткостроковим кредитом:
1. Дт951 Кт684;
2. ДтЗ11 Кт601;
3. Дт37 Кт601:
4. Дт684 Кт715.
5) Виставлений акредитив за рахунок короткострокового кредиту:
1. ДтЗ13 Кт6О;
2. ДтЗ11 Кт69;
3. Дт60 КтЗ11;
4. Дт313 КтЗ11.
6) Оприбутковане дизельне паливо, придбане через підзвітне обличчя Дт203
Кт361:
1. Так;
2. Ні.
7) Джерела інформації для контролю розрахунків з кредиторами є:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
3. Записи в облікових регістрах 3 В с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
8) У звітності розрахунки з кредиторами відображаються:
1. У активі балансу;
2. У пасиві балансу;
3. У активі і пасиві балансу.
9)Під час ревізії застосовують спосіб вибіркової перевірки:
1. Так;
2. Ні.
Задача
На підставі довідки бухгалтерії від 20.01.20__р. списано:
а) на прострочену кредиторську заборгованість постачальнику ЗАТ
«Ритм» у сумі – 2400 грн., що виникла три роки тому 15 вересня;
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б) прострочену дебіторську заборгованість, що виникла два роки тому
25 грудня: фірми «Гелена» (перераховано аванс за посередницькі послуги по
заготівлі матеріалів) – 12000 грн.; фірми «Торговий дім» (попередня оплата
замовлення на офісні меблі) – 4200 грн.
У бухгалтерському обліку зроблено записи: Д-т 36 К-т 79 на суму – 2400
грн.; Д-т 79 К-т 36 на суму – 16200 грн.
Встановити правильність документального оформлення і
відображення в обліку віднесення дебіторської та кредиторської
заборгованості до складу прострочених і дотримання законодавчо
встановлених строків й порядку їх списання.
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Тема 23. Контроль і ревізія розрахунків з покупцями і замовниками
23.1. Загальні положення проведення контролю і ревізії розрахунків
з покупцями і замовниками
Здійснюючи
свою
виробничо-господарську
діяльність
сільськогосподарські підприємства, вступають в розрахункові взаємини з
іншими підприємствами, організаціями і фізичними особами. Ці розрахунки
пов'язані з формуванням основних і оборотних засобів, реалізацією
виробленої продукції і надання послуг, з розподілом прибутку, з
розрахунками з фінансовими органами і органами соціального страхування і
соціального забезпечення. Підприємства можуть також вступати в
розрахункові взаємини з окремими особами, наприклад, для виконання різних
доручень при видачі грошових коштів під звіт, отримання кредитів на окреме
індивідуальне житлове будівництво і господарське облаштування.
Правильна організація розрахунків вимагає суворого дотримання
фінансової дисципліни, забезпечення своєчасного отримання грошових
коштів за реалізовані товари і надані послуги.
Правильна організація розрахунків в окремих підприємствах забезпечує
стійкий грошовий обіг на державному рівні і найбільш ефективну дію
фінансово-кредитних операцій на подальший розвиток виробництва.
Основним завданням контролю і ревізії вказаних операцій є
встановлення законності, доцільності, реальності їх виникнення і здійснення,
дотримання і подальшого зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни,
підвищення ефективності використання власних і позикових грошових
коштів.
Контроль і ревізія розрахункових операцій покликані не тільки
розкривати допущені недоліки і відзначати позитивні моменти в їх організації,
але і попереджати неправильне використання платіжних коштів і формування
незаконних і недоцільних розрахункових взаємин. У зв'язку з цим за
виконанням розрахунково-платіжної дисципліни в кожному підприємстві
повинен бути
встановлений систематичний контроль на всіх стадіях
формування і здійснення розрахункових і кредитних операцій, починаючи від
укладання договору і закінчуючи погашенням заборгованості. Тому велика
роль в організації контролю належить управлінському персоналу підприємств.
Під час ревізії розрахункових взаємин необхідно використовувати і
правильно чергувати різні прийоми і способи контролю, такі як: дослідження
документації, визначення фактичного стану розрахункових операцій,
порівняння фактичних даних (відповіді на запити) з обліковою інформацією і
інформацією, вказаною у фінансовій звітності, оцінкою отриманих
результатів.
При проведенні ревізії розрахункових операцій переважає така
послідовність: спочатку перевіряють розрахунки з підзвітними особами, потім
покупцями і замовниками, бюджетом і органами соціального страхування,
дебіторами по відшкодуванню збитку і іншими дебіторами.
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По кожній з перерахованих груп розрахунків спочатку виявляють їх
наявність, відповідність даних бухгалтерського обліку і звітності про залишки
тієї або іншої заборгованості, потім встановлюють дату і характер її
виникнення,
ревізію
визначення
шляхів
своєчасного
погашення
заборгованості і зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни.
Джерелами контрольних даних для проведення цієї ревізії є записи по
відповідних рахунках бухгалтерського обліку в облікових регістрах і
первинних документах, а також нормативні акти і бізнес-плани на поточний
рік підприємств за наявності їх складання.
Реалізація проведених товарів і послуг є кінцевою фазою кожного
виробничого циклу. Від правильної організації збуту багато в чому залежить
фінансовий результат діяльності підприємства.
За діючим порядком продажу товарів і послуг здійснюється після
укладення договорів, в яких обумовлені всі умови і обов'язки сторін.
Вивчають (по можливості) платоспроможність покупця, дату укладанню
договору і виконання зобов'язань.
Особливу увагу приділяють поточній перевірці товарно-транспортних
накладних підприємства, приймальних квитанцій, витратних накладних, що
дозволяє виявити факти недостач в дорозі, заниження об'ємів, якості, цін і
тарифів, що слід ліквідувати в оперативному порядку по кожній партії,
проданій продукції. Для цього використовують контрольну інвентаризацію
об'ємів по контрольному визначенню якості, зустрічні перевірки розрахунків
по відвантажених товарах, наданих послугах. Під час перевірки правильності
реалізації звертають увагу на відповідність об'ємів, обґрунтованість цін і
своєчасність погашення заборгованості по кожному рахунку або партії
продукції.
У повному обсязі вказані операції перевіряють при подальшому
контролі і, перш за все, при документальних ревізіях.
Встановлення наявності і дотримання порядку укладання договорів
вивчення умов постачань за об'ємом, якістю, термінами і цінами реалізації
проводять в розрізі кожного виду товарів і послуг, а також покупців.
Особливу увагу необхідно звернути на правильність розрахунків
ревізуємого господарства з суб'єктами господарювання, які займаються
заготівлею продукції. Для цього ретельно вивчають і звіряють між собою
товарно-транспортні накладні на відправку продукції і приймальні квитанції
заготівників, визначають також відповідність даних цих документів і
розрахунково-платіжних документів. При встановленні розбіжностей
аналізують їх причини і виявляють винних осіб. Зустрічаються факти
заниження якості, тому необхідно провести контрольну перевірку якості,
провести оцінку правильності встановлення закупівельних цін, а також
правильність виконання арифметичних дій в розрахунково-платіжних
документах.
При виявленні неправильних розрахунків виявляються винні особи,
зараховується сума що підлягає відшкодуванню підприємству і до бюджету.
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Встановлюються причини несвоєчасної оплати платежів, визначають
реальність простроченої заборгованості і можливість її погашення.
Перевіряючи правильність бухгалтерського обліку і відображення у
фінансовій звітності розрахунків з покупцями і замовниками, ревізор повинен
контролювати дотримання підприємством таких основних законодавчих і
нормативних актів як:
- Закону України «Про бухгалтерську і фінансову звітність в Україні»
від 16 липня 1999 року №996-XIV;
- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених
відповідними наказами Мінфіну України:
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;
2 «Баланс»;
3 «Звіт про фінансові результати»;
4 «Звіт про рух грошових коштів»;
10 «Дебіторська заборгованість»;
15 «Дохід»;
16 «Витрати».
- Інструкції №7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України» затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.1996 р. №204;
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291;
Приведений перелік нормативних документів не є вичерпним, оскільки
потрібно враховувати дію інших нормативних актів, які безпосередньо
впливають на облік розрахунків з покупцями і замовниками.
Необхідно при проведенні ревізії враховувати відмінності в обліку
довгострокової заборгованості і короткостроковою. У першому випадку
заборгованість відбивається в бухгалтерському балансі в першому розділі як
необоротні активи, а в другому - як оборотні активи.
Головними завданнями ревізії розрахунків з покупцями і замовниками є:
- перевірка наявності і правильності оформлення первинних
документів, які є підставою для облікових записів по розрахунках з
покупцями і замовниками;
- оцінка синтетичного і аналітичного обліку, правильне використання
відповідних рахунків Плану рахунків;
- контроль правильності перенесення вхідного сальдо в бланк балансу і
при відкритті нових відповідних рахунків до Головної книги;
- оцінка стану дебіторської заборгованості по встановлених критеріях;
- перевірка правильності оцінки дебіторської заборгованості
розрахунок, величини резерву сумнівних боргів;
- перевірка належної класифікації дебіторської заборгованості і
наявність відповідних необхідних роз'яснень в примітках до фінансової
звітності;
- переконатися в узгодженості показників фінансової і бухгалтерської
звітності з даними бухгалтерського обліку;
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Існують критерії за якими безпосередньо
розрахунків з покупцями і замовниками:
- повнота відображення;
- оцінка;
- реальність існування;
- приналежність;
- правильність відображення;
- законність;
- обережність;
- постійність;
- відповідність.

проводиться

ревізія

23.2. Контроль і ревізія документації розрахунків з покупцями і
замовниками
У першу чергу при проведенні ревізії розрахунків з покупцями і
замовниками ревізор повинен провести ретельну перевірку первинної
документації. Перелік документів представлено в таблиці 23.1.
Таблиця 23.1. – Первинні документи по розрахунках з покупцями і
замовниками.
Розрахунки з вітчизняними
Розрахунки з іноземними
покупцями
покупцями
Виникнення заборгованості:
накладні;
комерційні документи (рахункирахунки-фактури;
фактури- invoice);
рахунки;
транспортні накладні (CMR- залізнична
акти приймання робіт, послуг;
накладна, авіанакладна, коносамент,
податкові накладні (Затверджені товарно-транспортні накладні,
наказом ДПА України від 30,05,97 пакувальні листи);
№165);
платіжні документи на перерахування
товарно-транспортні накладні
сум митних платежів і ін. податків на
ф. № 1 с.-г.;
рахунки митних установ;
товарні накладні.
розрахунки бухгалтерії про наявність
Накладна-вимога
на
відпустки курсових різниць (довільної форми)
(внутрішнє переміщення) матеріалів
ф. № М-11;
Договори.
Погашення заборгованості:
виписки банку;
виписки банку;
прибуткові касові ордери ф.№ КО-1 векселі.
векселі.
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У цих документах перевіряють кількісні і якісні показники,
відповідність даним вказаних в бухгалтерських документах аналітичного
обліку. Дані з первинних документів звіряють з показниками сформованими в
реєстрах Відомість 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8.
Необхідно перевірити книги і картки складського обліку ф.№ М-17 та
ф. № М-12.
Також перевіряють довіреність ф. № М-11 і книгу обліку довіреностей.
Відвантажену продукцію вказану в первинних документах звіряють з
кредитом Відомості обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Аналітичний облік розрахунків з покупцю і замовнику ведеться по кожному
покупцеві і замовникові, по кожному пред'явленому до оплати рахунку, що
повинне визначатися в Наказі про облікову політику.
Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від
29.12.2001г.№356 регістром аналітичного обліку є Відомість 3.1 при Журналі
3, в якому ведеться синтетичний облік розрахунків з покупцями і
замовниками в галузях народного господарства.
Згідно наказу Міністерства аграрної політики України від 7.07.2009 р.
.№ 390 регістром аналітичного обліку по розрахунках з покупцями і
замовниками є відомість ф. № 6.8 с.-г. Синтетичний облік ведеться в Журналіордері ф.№ 6 с.-г.
Оскільки дебіторська заборгованість є суттєвою складовою частиною
розрахункових операцій з погляду фінансової стабільності підприємства, то
важливим є правильне відображення бухгалтерських операцій по розрахунках
з покупцями і замовниками на рахунках бухгалтерського обліку.
Таблиця 23.2. – Основні бухгалтерські проводки по рахунку 36
«Розрахунки з покупцями і замовниками» .
№
Господарська операція
Д
Кт
Сума
п.п.
т
Виставлено
1
рахунок покупцеві за
36
70
6000
відвантажену продукцію
0,00
Відображене
2
податкове зобов’язання
70
64
1000
0,00
Перераховано
3
покупцем на поточний
31
36
6000
рахунок кошти
0,00
Підприємства можуть реалізовувати продукцію фізичним особам,
заборгованість фізичних осіб обліковується на рахунку 377 «Розрахунки з
іншими дебіторами».
При проведенні ревізії розрахунків з покупцями і замовниками
перевіряється окремо кожен покупець і замовник, по кожному пред'явленому
до оплати рахунку.
Ревізор зобов'язаний перевірити відомості по рахунках, що
кореспондують з рахунком 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками».
По дебету з кредитом рахунків:
30 «Каса»;
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31 «Рахунки в банках»;
70 «Доходи від реалізації»;
71 «Інші операційні доходи».
По кредиту з дебетом рахунків:
30 «Каса»;
31 «Рахунки в банках»;
34 «Короткострокові векселі отримані»;
35 «Поточні фінансові інвестиції».
Реалізація готової продукції здійснюється шляхом формування
бухгалтерського запису: Дебет рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними
партнерами», Кредит рахунку 701 «Доходи від реалізації готової продукції»;
одночасно проводиться запис на суму ПДВ: Дебет рахунку 701 «Дохід від
реалізації готової продукції», Кредит рахунку 641 «Розрахунки за податками».
списання собівартості реалізованої продукції здійснюється записом: Дебет
рахунку 901 «Собівартість реалізованої готової продукції», Кредит рахунку 26
«Готова продукція». Надходження грошових коштів за реалізовану продукцію
здійснюється шляхом формування запису: Дебет рахунку 311 «Поточні
рахунки в національній валюті», Кредит рахунків 361 «Розрахунки з
вітчизняними партнерами», 681 «Розрахунки за авансами одержаними».
Для зустрічного зіставлення показників звіряють дані з Журналамиордерами 1,3А,3Г,5Г,6,4А,5А с.-г.
Зарахування грошей на поточний рахунок від покупців контролюються
Відомістю №1 .2с.-г. при журнально-ордерній формі, а в касу Відомість
№1.1с.-г.
При спрощеній формі бухгалтерського обліку розрахунки обліковується
у Відомості обліку розрахунків і інших операцій ф. № В-5 і звіряють з
Відомостями ф.№ В-2, ф. №-4, В-6 і Шаховою відомістю.
23.3. Найбільш типові помилки в бухгалтерському обліку і факти
зловживань при перевірці дебіторської заборгованості
На основі узагальнення практичного досвіду проведення ревізії
дебіторської заборгованості вітчизняних і зарубіжних підприємств, виявлення
пов'язаних з цим аспектом проблем, викликаних практичним застосуванням
положень (стандартів) бухгалтерського обліку, можна назвати найбільш
типові помилки бухгалтерів або факти (види) зловживань, шахрайства,
обману, спотворення інформації по дебіторській заборгованості з корисливою
метою, які виявляються під час перевірки звітності підприємств:
- заміна виписок банку іншими або виправлення відповідних сум, які
свідчать про погашення дебіторської заборгованості (для виявлення цих
фактів слід зробити запит в банк і до підприємств-дебіторів);
- зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення
заборгованості невідповідних дебіторів-платників;
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- неправомірне здійснення бартерних операцій для погашення
дебіторської заборгованості;
- списання нестач і розкрадань за рахунок збільшення дебіторської
заборгованості;
- невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку дебіторської
заборгованості;
- приховування дебіторської заборгованості відображенням у Балансі
згорнутого залишку замість розгорненого (слід детально вивчити склад таких
статей балансу: «Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги»
(рядки 160, 161, 162), «Дебіторська заборгованість за розрахунками» (рядки
170-210), «Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги» (рядок
530), «Поточні зобов'язання по розрахунках» (рядки 540-600), «Інші поточні
зобов'язання» (рядок 610);
- невірне визначення (оцінка) суми дебіторської заборгованості у зв'язку
з коливанням курсу валют на дату складання Балансу при розрахунках в
іноземній валюті;
- невірність розрахунку суми резерву безнадійної дебіторської
заборгованості, що може бути викликане:
- відсутністю заставної інформації за попередні звітні періоди;
- арифметичними помилками;
- невірним групуванням дебіторів по періодах просрочки погашення
заборгованості;
- не прийняття до уваги вхідного сальдо по рахунку «Резерв сумнівних
боргів»;
- навмисним завищенням суми резерву сумнівних боргів або сум
прямого списання дебіторської заборгованості з метою завищення величини
загальних витрат звітного періоду і як наслідок;
- зменшенням суми прибутку до оподаткування;
- невідповідністю сум, вказаних в первинних документах, які є
підставою виникнення дебіторської заборгованості;
- шахрайством з сумами дебіторської заборгованості підзвітних осіб
(списання її без підстав і документального підтвердження на витрати або за
рахунок інших підприємств, прострочених сум депонованої заробітної плати і
ін.);
- невірним оформленням або відсутністю договорів, які були підставою
для відвантаження товару і виникнення дебіторської заборгованості;
- невірною кореспонденцією рахунків при відображенні в обліку
дебіторської заборгованості;
- вказана в обліку дебіторська заборгованість не належить підприємству;
- зарахування дебіторської заборгованості у валюту Балансу не за
чистою реалізаційною вартістю, а за початковою вартістю виникнення
(наслідком є завищення активів);
- невірною класифікацією дебіторської заборгованості на довгострокову
і короткострокову, внаслідок чого спотворюється фінансовий стан
підприємства при аналізі показників, що характеризують його;
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- записом дебіторської заборгованості по фіктивних рахунках не
існуючих клієнтів або по фіктивних, нетоварних операціях.
Запитання для самоконтролю
1. Загальні положення проведення контролю і ревізії розрахунків з
покупцями і замовниками.
2. Ревізія документації розрахунків з покупцями і замовниками
3. Назвіть типові помилки бухгалтерів при перевірці дебіторської
заборгованості.
4.
Методика перевірки розрахунково-платіжної дисципліни
підприємств.
5. Послідовність ревізії операцій з дебіторами.
6. Нормативно-правові джерела інформації для проведення ревізії
операцій з дебіторами.
7. Методика проведення зустрічної перевірки розрахунків з дебіторами.
8.Основні бухгалтерські проводки по операціям з розрахунків з
дебіторами.
9.Фактичний і документальний контроль операцій по розрахункам з
дебіторами.
10. Методика перевірки розрахунків з іноземними покупцями.
Тести
1) Контролюючи надходження грошей в оплату за реалізовані товари
звіряють:
1. Платіжне доручення з рахунком-фактурою і приймальною
квитанцією;
2. Платіжне доручення з рахунком-фактурою і товарнотранспортною накладною;
3. Платіжне доручення з рахунком-фактурою або приймальною
квитанцією;
4. Всі варіанти вірні.
2) Списання собівартості реалізованої продукції відображається проводкою:
1. Дт901 Кт26;
2. Дт26 Кт23;
3. Дт34 Кт26;
4. Дт 79 Кт 26.
3) Надходження на поточний рахунок предоплати від покупців
відображається проводкою:.
1. Дт641 Кт23;
2. Дт361 Кт641;
3. Дт311 Кт681;
4. ДтЗ11 Кт70.
4) Доходи від реалізації готової продукції с.-г. виробництва відображаються
проводкою:
1. Дт90 Кт26;
317

2. Дт31 Кт36;
3. Дт36 Кт70;
4. Дт90 Кт70.
5) Відвантажена покупцям готова продукція за договірними цінами:
1. Дт90 Кт26;
2. Дт36 Кт70;
3. Дт36 Кт26;
4. Дт90 Кт70.
6)Розрахунки з покупцями і замовниками відображаються:
1. У активі балансу;
2. У пасиві балансу;
3. У активі і пасиві балансу.
7)Основні джерела інформації для контролю розрахунків з покупцями і
замовниками:
1. Первинні документи;
2. Декларації;
3. Записи в облікових регістрах 3 А с.-г.;
4. Всі відповіді вірні.
8)За дебетом рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
відображається вартість реалізованої продукції:
1. Так;
2. Ні.
9)Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за
кожним покупцем та замовником:
1. Так;
2. Ні.
10)Ревізія розрахунків х покупцями і замовниками починається з
інвентаризації:
1. Так;
2. Ні.
Задача
За звітний період підприємством було: реалізовано готову продукцію
покупцям та замовникам на суму 12000 грн., у тому числі ПДВ – 2000 грн.
(кошти надійшли на поточний рахунок підприємства); придбано від
постачальників сировину і матеріали на суму 6000 грн., у тому числі ПДВ –
1000 грн.; сплачено постачальникам за сировину і матеріали – 4000 грн.
Згідно з декларацією підприємством нараховану до сплати у бюджет
ПДВ у сумі 1200 грн.
Проаналізувати правильність нарахування суми ПДВ та визначити
кореспонденцію рахунків.
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Тема 24. Контроль і ревізія праці і розрахунків з її оплати
24.1. Завдання і джерела контролю розрахунків з оплати праці
Серед чинників сільськогосподарського виробництва (праця – земельні
угіддя – предмети і засоби праці) вирішальне значення належить людині. У
свою чергу рівень ефективності праці колективу, виробничого підрозділу і
окремого працівника залежить від повноти використання чинника мотивації
до праці, важливими складовими якого є розмір оплати праці, а також тісно
пов'язане з наслідками праці матеріальне стимулювання, участь в розподілі
результатів господарської діяльності. Трудові ресурси є найважливішою
виробничою силою, що забезпечують здійснення саме процесів суспільного і
приватного відтворення. Від рівня їх використання у вирішальному ступені
залежать результати виконання всіх виробничих завдань і зрештою отримання
можливих економічних вигод. Тому систематичне проведення контролю за
формуванням витрат живої праці і його оплати має важливе значення, а саме –
є дієвим засобом боротьби за підвищення його продуктивності. У зв'язку з
цим в процесі ревізії необхідно перевірити:
– правильність організації праці і використання робочого часу;
– показники продуктивності праці;
– використання фонду оплати праці;
– дотримання трудової дисципліни і положення, діючого, про оплату
праці, системи матеріального стимулювання;
– дотримання штатної дисципліни по адміністративно-управлінському
персоналу;
– своєчасність і правильність розрахунків з працівниками відповідно
до кількості і якості витраченої праці;
– правильність ведення обліку розрахунків з працівниками по оплаті
праці;
– виявлення резервів подальшого підвищення ефективності
використання трудових ресурсів на базі наукової організації праці і діючих
систем його оплати.
В ході вирішення цих завдань спочатку перевіряють обґрунтованість
планування використання трудових ресурсів і фонду заробітної плати (оплати
праці) в даному підприємстві на майбутні періоди, виявляють наявність
розробленого і затвердженого в установленому порядку Положення про
оплату праці і Правил внутрішнього розпорядку і їх відповідність чинному
законодавству. Потім визначають стан роботи по нормуванню, тарифікації,
організації, охороні праці і техніці безпеки. Далі визначають дотримання
штатної дисципліни, тарифних ставок, посадових окладів і розцінок, а також
реальність виконаних робіт і їх об'ємів. Особливо перевіряють
обґрунтованість преміювання окремих категорій і груп працівників.
Після цього виявляють фактичне використання фонду заробітної плати
(оплати праці) і його відповідність розміру виробництва продукції,
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скоректованому на фактичний відсоток виконання програми виробничої
програми.
Окремій перевірці піддають виконання завдань по показниках праці, а
також правильність розрахунків з оплати праці, включаючи розрахунки за не
отриману оплату праці, що депонована за даними працівника.
На закінчення необхідного перевірити відповідність звітних даних по
праці даним бухгалтерського обліку, заздалегідь вивіреним в ході перевірки
вказаних питань витрат праці і його оплати.
Основними джерелами ревізії виконання плану з праці і оплати праці є:
поточна і річна звітність про чисельність працівників і використання фонду
заробітної плати; Журнал-ордер № 5Б с.-г. і Зведена відомість № 5.1 с.-г.,
Відомість аналітичного обліку № 5.4 с.-г. по рахунку 65 «Розрахунки за
страхуванням», Книга обліку розрахунків з депонентами ф.№ 5.2. с.-г.,
Зведена відомість по розрахунках з працівниками і службовцями ф.№ 5.3 с.-г.,
а також документи первинного обліку: Табель обліку робочого часу (ф.№ 64),
Розрахунок нарахованої заробітної плати працівникам тваринництва (ф.№ 69);
облікові і подорожні листи трактористів-машиністів (ф.№ 67 і 68),
Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. № 2), Наряди на відрядну роботу
(ф.№ 70 т 70а), Облікові листи праці і виконаних робіт (ф.№66 і 66а), а також
зведений реєстр, в якому відображаються розрахунки по заробітній платі з
кожним працівником «Розрахунково-платіжна відомість» (ф.№ 73) або Книга
обліку розрахунків з оплати праці (ф.№ 44).

24.2. Контроль і ревізія первинного обліку праці і її оплати
Практичне застосування нормативних і правових актів про працю і її
оплату знаходить відображення в системі облікових документів. Тому під час
ревізії витрат праці і її оплати ревізор повинен знати первинний облік витрат
праці і її оплати, порядок зведення і групування первинних документів з
обліку праці.
Облік виконаних робіт, наданих послуг, відпрацьованого часу,
оприбуткованої продукції в сільськогосподарських підприємствах здійснюють
керівники бригад, ферм, майстерень, виробничих підрозділів, цехів, майстри,
обліковці і інші працівники, на яких покладені дані обов'язки.
Для проведення обліку витрат праці та її оплати застосовують різні
форми первинного обліку, які залежать від багатьох причин (характеру
виробництва, діючої системи оплати праці, способу контролю за якістю
продукції).
Основним документом з обліку виходу працівників на роботу і
відпрацьованого ними часу є табель обліку робочого часу (ф.№64). Він
складається в одному екземплярі впродовж місяця окремо за виробничими
підрозділами і категоріями працівників. Табельний облік у виробничих
підрозділах ведуть спеціально призначені працівники або керівники
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підрозділів. Для кожного працівника в табелі відводиться окремий рядок, в
якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними буквами
позначають причини невиходу на роботу. У табелі також указують посаду
працівника, його оклад, вид оплати, табельний номер, суму зарплати, код
синтетичного і аналітичного обліку. В кінці місяця табель передають в
бухгалтерію для нарахування оплати праці.
Для обліку машино-ручних і робіт виконаних в ручну використовують
«Обліковий лист праці і виконаних робіт» в двох варіантах: перший (ф.№ 66)
– для бригади або ділянки, інший (ф.№ 66а) – індивідуальний, на кожного
працівника окремо. У облікових листах відображають вид робіт на відповідну
дату, відпрацьований час, об'єм виконаної роботи і нараховану суму оплати
праці. З кожного виду робіт записують одиницю виміру, норму виконання і
розцінку.
Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується за первинним
документом «Розрахунок нарахування оплати праці працівникам
тваринництва» (ф.№ 69). На титульній стороні розрахунку по кожному
працівнику ферми вказують його посаду, професію, категорію, табельний
номер, відпрацьований час, об'єм отриманої продукції, розцінку і суму
нарахованої заробітної плати, на зворотній – кількість відпрацьованих на
фермі днів.
«Обліковий лист тракториста-машиніста» (ф.№ 67) використовується
для обліку робіт трактористів-машиністів впродовж 5, 10, 15 днів в залежності
того, як це передбачено в плані документообігу. Виконані транспортні роботи
трактором оформляють Подорожнім листом трактора (ф.№ 68).
Для обліку робочого часу, виконаних робіт і заробітної плати в
будівництві,
промислових,
допоміжних
і
інших
виробництвах
використовують Наряд на відрядну роботу (для бригади: ф.№ 70) і
(індивідуальний: ф.№ 70а). У них на титульній стороні вказують завдання,
розряд роботи, норму часу і розцінку за одиницю роботи. У ф.№70а, крім
того, після виконання робіт записують кількість виготовленої продукції або
об'єм виконаних робіт, відпрацьований час і суму нарахованої заробітної
плати.
Для первинного обліку нарахованої заробітної плати водіям і обліку
перевезеного вантажу автотранспортом застосовується Подорожній лист
вантажного автомобіля ф.№2. На титульній стороні його записують завдання
водію, характеристику автомобіля і реєструють видачу палива, на зворотній –
виконання завдання, яке підтверджується підписом відправника і одержувача
вантажу. Всі подорожні листи після виконання роботи здаються в
бухгалтерію, де на їх підставі нараховують оплату праці за робочий день.
З окремих виробничих процесах може бути проведено зіставлення
фактичних витрат робочого часу, відображених у вищезгаданих первинних
документах з нормативними, встановленими в даному господарстві, або на
підставі рекомендацій науково-дослідних і нормативних установ.
При поточному контролі встановлюють також правильність і реальність
виконаних робіт, обґрунтованість застосування відповідних тарифних ставок,
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розцінок, посадових окладів і преміальних виплат, відповідність фактичних
штатних одиниць затвердженим, і їх цільове використання. В ході контролю
застосовуються в основному прийоми перевірки і зустрічної звірки первинних
документів по обліку витрат праці і його оплати, оприбуткування продукції і
контрольні обміри виконаних робіт.
При виявленні випадків прогулу, запізнень на роботу, необґрунтованого
збільшення тривалості відпусток окремих груп працівників необхідно
встановити причини і заходи, прийняті господарством по ліквідації цих
порушень.
У повному об'ємі дотримання штатної дисципліни і діючого в
господарстві Положення, що діє в господарстві, про оплату праці повинно
бути проведено при документальній ревізії. Велике значення має перевірка
правильності складання штатного розпису підприємства відповідно до
типових штатів і штатних нормативів, а також його дотримання в процесі
виконання виробничої програми. Слід ретельно вивчити обґрунтованість
включення в штатний розпису тих або інших посад, керуючись діючими
нормативами, і розмірами даного підприємства. Окремо виявляється
правильність встановлення посадових окладів і надбавок по кожній штатній
посаді відповідно до затвердженого Положення про оплату праці в даному
господарстві.
Перевірка дотримання штатної дисципліни визначається перевіркою
Розрахунково-платіжних відомостей (ф.№73) або Книг обліку розрахунків з
оплати праці (ф.№44), Табелів обліку робочого часу (ф.№64), Наказів про
призначення працівників. При цьому особливу увагу треба звертати на
всякого роду додаткові в даному структурному підрозділі Розрахунковоплатіжні відомості, виписані не в звичайному порядку прізвища окремих
працівників, сумнівні записи, за якими можуть ховатися факти порушення
штатної дисципліни і зловживань.
Контроль за правильністю використання тарифних ставок, розцінок і
сум нарахованої заробітної плати, окладів здійснюється перевіркою
первинних документів: Табелів обліку робочого часу (ф.№64), Облікових
листів праці і виконаних робіт (ф.№66 і №66а), Нарядів на відрядну роботу
(ф.№70 і №70а), Облікових листів тракториста-машиніста (ф.№67),
Подорожніх листів вантажного автомобіля (ф.№2) і Розрахунків нарахування
зарплати працівникам тваринництва (ф.№69). У зв'язку з тим, що за даним
об'єктом контролю на кожному підприємстві є великий об'єм документів і
облікових записів, вказані питання при ревізіях зазвичай перевіряються
вибірковим методом. Проте, при виявленні зловживань всі ці джерела
контролю повинні бути вивчені в суцільному порядку.
Методично правильнішою і виправданою є така вибірка документів і
записів для виявлення дотримання діючого Положення про оплату праці,
правильність і реальність об'ємів виконаних робіт, при якій перевіркою
охоплюються всі галузі, внутрішньогосподарські підрозділи і найважливіші
види робіт в розрізі кожного місяця періоду ревізії. В цьому випадку
перевірені первинні документи з обліку праці у вказаних межах дають
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об'єктивну картину стану дотримання штатної дисципліни і діючого
Положення про оплату праці. Перевірка направлена на виявлення реальності
виконаних робіт, правильності відображення їх об'ємів, термінів виконання,
складу виконавців, норм виробництва, розцінок сум нарахованої оплати праці.
24.3. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці
Перевірка стану розрахунків з працівниками по основній і додатковій
оплаті праці є відповідальним моментом ревізії. Правильність і своєчасність
розрахунків з оплати праці мають важливе значення для посилення трудової
дисципліни, поліпшення організації праці, повнішого використання робочого
часу. Все це впливає на підвищення продуктивності праці, якості продукції,
робіт і послуг. Неправильна організація обліку розрахунків, відсутність
контролю з боку працівників бухгалтерії, економіста з праці і головних
фахівців за оформленням первинних документів, об'ємів виконаних робіт,
нормами виробництва і розцінками створюють умови для незаконних виплат і
інших зловживань. Ревізор повинен перевірити документи, порядок їх
оформлення, здачі в бухгалтерію і обробки первинної документації по
заробітній платі (оплаті праці), правильність використаних норм і розцінок,
облік виконаного об'єму робіт, утримання із заробітної плати, організацію
обліку розрахунків по заробітній платі.
Під час контролю первинних документів по нарахуванню оплати праці
необхідно перевірити своєчасність складання і передачі в бухгалтерію
підприємства первинних документів, а також, порядок ведення табельного
обліку робочого часу; якість оформлення первинної документації; порядок
контролю працівниками бухгалтерії і іншими фахівцями використання
розцінок, кількості і якості виконаних робіт.
При ревізії нарахування заробітної плати працівникам, праця яких
оплачується залежно від об'єму виконаних робіт, необхідно перевірити
використані норми виробництва і розцінки в таких первинних документах:
Облікових листах праці і виконаних робіт (ф.№66 і №66а), Розрахунках
нарахування оплати праці працівникам тваринництва (ф.№69), Нарядах на
відрядну роботу (ф.№70 і №70а). Неправильне застосування розцінок
приводить до переплати або недонарахування заробітної плати, а занижені
норми виконаних робіт – до невиправданого їх перевиконання, стримує
зростання продуктивності праці. Встановивши факти неправильного
застосування розцінок у вищезгаданих первинних документах, ревізор
зобов'язаний розкрити їх причини і в окремій відомості (таблиця 19.1), яка
додається до акту ревізії, зафіксувати порушення, вказавши, кому була
неправильно нарахована заробітна плата, за яким документом (найменування,
номер і дата складання, хто застосував неправильні розцінки і причини
застосування, а також суму переплати або недоплати).
Одним з порушень розрахунків з оплати праці є завищення фактичного
об'єму робіт, внаслідок чого і виникають переплати. Іноді за окремим
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документом важко встановити приписки об'єму виконаних робіт. У цьому
випадку необхідно узагальнити всі первинні документи з виконання
відповідного виду робіт, підрахувати їх об'єм і отримані результати
співставити з фактичними даними.
Ревізор також повинен перевірити законність і обґрунтованість
преміювання колективів бригад і окремих працівників, при цьому
встановлюється, чи ведеться облік цих показників, чи розглядаються вони
відповідною комісією. Таким чином, завданням ревізії є перевірка
правильності застосування на підприємстві діючого Положення про
преміювання, а також підрахунку розмірів всіх видів премій по категоріях
працівників.
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Таблиця 24. 1 – Відомість невірного застосування розцінок
Хто допустив
За документом
№
Кому нарахована
Зміст
помилки
оплата праці
порушення
(застосував
найменування
дата
№
п/п
(П.І.П.)
розцінки)
Наряд на
Завищені
розцінки
7
1
Іванов А.М.
відрядну
13.04.10 Котов В.А.
працівникам майстерні
4
роботу (ф.70)
–
2
– // – // –
Дронов П.М.
–//–
–//– Котов В.А.
//–
і так далі

Хто вирішив Сума
застосування переплати
розцінок
недоплати
Зуєва В.М.

30,76

Зуєва В.М.

26,70

01.06.10 р. ревізор Білова В.І.
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При цьому слід прийняти до уваги відповідні Положення про
преміювання і накази вищестоящих органів.
Правильність ведення обліку розрахунків з працівниками з оплати праці
перевіряється порівнянням і встановленням відповідності аналітичного обліку
розрахунків по оплаті праці даним первинного і синтетичного обліку, а також
бухгалтерського балансу на одну і ту ж дату. А саме, перевірені і затверджені
первинні документи з обліку праці і її оплати повинні бути узагальнені і
згруповані по кожному працівнику підприємства для організації розрахунків з
ним. Групування даних про нараховану заробітну плату по кожному працівнику
проводиться в наступних реєстрах і документах: Табель обліку робочого часу
(ф.№64), Розрахунок нарахованої заробітної плати працівникам тваринництва
(ф.№69); Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного
парку (ф.№37а), Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного
автотранспорту (ф.№38). Узагальнюючим реєстром аналітичного обліку, в
якому відображено розрахунки по заробітній платі з кожним працівником, є
Розрахунково-платіжна відомість (ф.№73) або Книга обліку розрахунків з
оплати праці (ф.№44).
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на підставі типових форм,
які затверджені Наказом Міністерства статистики України №144 від 22.05.96 р.
«Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з
робітниками і службовцями по заробітній платі». Таким чином, в
сільськогосподарських підприємствах доцільно застосовувати Розрахунковоплатіжну відомість (ф. П-49) або Книгу обліку розрахунків з оплати праці
(ф.№44), яка не передбачена вищезгаданим наказом.
На підставі Накопичувальної відомості (ф.№38) роблять записи про
нараховану заробітну плату в Розрахунково-платіжну відомість (ф.№49) або
Книгу обліку розрахунків по оплаті праці (ф.№44). У Розрахунково-платіжній
відомості (ф.№49) або Книзі (ф.№44) ведуть аналітичний облік розрахунків з
працівниками підприємства. Розрахунково-платіжні відомості складаються за
окремими структурними підрозділами. У них записують всіх працівників
підрозділу за категоріями, де вказано прізвище, посаду, відпрацьовані дні
(години). У окремій графі «Нараховано» записують суми нарахованої основної і
додаткової заробітної плати по її видах. Підставою для записів є: Табель обліку
робочого часу, Накопичувальні відомості обліку роботи вантажного
автотранспорту і використання машинно-тракторного парку і інші вищезгадані
зведені вальні документи.
У розділі «Утримано і виплачено» спочатку в окремих графах записують
видану з каси заробітну плату за другу половину місяця і аванс в рахунок
оплати праці за першу половину минулого місяця. Підставою для цих записів є
звіти касира і платіжні відомості, отже, при їх звірці суми повинні бути
однаковими. Після цього відображають суми податку з доходів фізичних осіб.
Цей податок утримується із зарплати з суми місячного сукупного доходу
оподаткування за ставкою 15%. Із заробітної плати утримують також внески
до Фондів соціального страхування, до Пенсійного фонду, можуть бути
здійснені і інші утримання: за виконавчими листами, відшкодування витрат від
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браку продукції, неповернені в строк підзвітні суми, а також по заявах
працівників. Після цього визначають залишок на кінець місяця і суму до видачі.
Замість розрахунково-платіжної відомості можна вести Книгу обліку
розрахунків з оплати праці (ф.№44). Для видачі з каси сум, що належать
працівникам, на підставі записів в книзі або розрахунково-платіжній відомості
складають Платіжну відомість (ф.№ П-53). Нараховані суми оплати праці
відображаються також на особистих рахунках встановленої форми. На кожного
штатного працівника відкривається особиста картокка (ф. П-54), де
записуються короткі відомості про працівника, надані йому пільги, а також дані
про нараховану заробітну плату і проведені утримання.
Відповідно до методичних рекомендацій з ведення журнально-ордерної
форми обліку №49 на підставі первинних документів з обліку праці,
накопичувальних відомостей, журналів обліку праці щомісячно також
складається «Зведена відомість нарахування і розподілу оплати праці і
відрахувань з неї за об'єктами обліку» ф.№ 5.1 с.-г. Дана відомість є підставою
для записів у Виробничі звіти, Відомості аналітичного обліку (ф.№ 5.3.с.-г.) по
рахунку 65 «Розрахунки за страхування».
Для контролю за використанням фонду оплати праці і положенням
розрахунків з оплати праці з працівниками і службовцями на підприємстві
складається відомість ф.№ 5.3 с.-г. Ця відомість складається на підставі
показників розрахунково-платіжних відомостей за звітний період або книг
обліку розрахунків з оплати праці. За даними цієї відомості виписують чек на
отримання грошей з поточного рахунку в банку. Підсумкові дані про
нараховану оплату праці з відомості ф.№ 5.3 с.-г. записують в Журнал-ордер №
5Б с.-г, що є регістром синтетичного обліку з оплати праці.
Таким чином, при ревізії оплати праці працівників підприємства доцільно
зробити крізну звірку відповідно сум в первинних документах: Облікових
листах праці і виконаних робіт (ф.№66 і №66а), Облікових листах трактористамашиніста (ф.№67), Подорожніх листах трактора (ф.№ 68), вантажного
автомобіля (ф.№2), Нарядах на відрядну роботу (ф.№ 70 і №70а) з документами
і регістрами аналітичного обліку: Розрахунково-платіжними відомостями
(ф.№49) або Книгами обліку розрахунків з оплати праці (ф.№44), із Зведеною
відомістю нарахування і розподілу оплати праці і утримань з неї за об'єктами
обліку (ф.№ 5.1 с.-г.), Відомістю (ф.№5.1 с.-г.), із Зведеною відомістю
розрахунків з працівниками і службовцями (ф. № 5.3 с.-г.). Підсумок
нарахованої оплати праці за відомістю ф.№ 5.3 с.-г. потрібно звірити з
показниками Журналу-ордера № 5Б. с.-г. – регістром синтетичного обліку
оплати праці. Суми виплат і утримань з оплати праці – звірити з Журналамиордерами №1 с.-г., 3А с.-г., 3Г с.-г., а також з Платіжними відомостями (ф. П53) і Видатковими касовими ордерами (К О-1).
При контролі розрахунків з оплати праці необхідно перевірити стан
розрахунків з депонентами. Для цього потрібно звірити суми, вказані в Книзі
обліку розрахунків з депонентами (ф.№ 5.2 с.-г.) з Книгою обліку депонованої
зарплати, складеної на підставі Розрахунково-платіжної відомості і з
Видатковими касовими ордерами на виплату депонованої оплати праці. При
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перевірці повноти і законності розрахунків з оплати праці потрібно перевіряти
правильність складання кореспонденції рахунків з обліку оплати праці.
Синтетичний облік розрахунків з оплати праці здійснюється на двох
субрахунках пасивного рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». По
кредиту субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» вказується
нарахована працівникам підприємства основна і додаткова заробітна плата,
премії, інші нарахування за звітний період. При цьому по кредиту рахунок 661
кореспондує з дебетом відповідних витрат.
По кредиту відповідного субрахунку рахунку 65 «Розрахунки за
страхування» підприємствами вказується нарахування збору до ЕСВ (ставка
від 36,76% до 49,7%, 33.2%). Вказані нарахування належать до тих же напрямів
витрат, що і оплата праці, що стала базою для їх визначення.
Кореспонденція рахунків з обліку нарахування оплати праці і її виплати
наведемо в таблиці 24.2.
Таблиця 24.2 – Кореспонденція рахунків з обліку господарських операцій
обліку праці і його оплати
Кореспонденція
№
рахунків
Зміст операцій
з/п
Дебет Кредит
1 Нарахована
зарплата
працівникам,
зайнятим
в
15
661
будівництві, придбанні основних засобів, формуванні
довгострокових біологічних активів
2 Нарахована
зарплата
працівникам
рослинництва,
23
661
тваринництва, допоміжних і промислових виробництв
3 Нарахована зарплата за час відпустки:
– якщо створюється резерв відпусток
471
661
– якщо резерв відпусток не створюється
23, 91,
661
92, 93
4 Нарахована зарплата:
– загальновиробничому персоналу
91
661
– адміністративному персоналу
92
661
5 Нарахована зарплата працівникам ЖКГ, обслуговуючих
949
661
господарств, дитячих дошкільних установ
6
Нарахована зарплата працівникам, зайнятим виконанням
976
661
робіт з ліквідації основних засобів
7 Нарахована зарплата працівникам, зайнятим відновними
99
661
роботами з ліквідації катастроф, стихійних лих, аварій
8 Утримано із зарплати працівників за допущений брак
661
24
Виплачена зарплата, допомога з тимчасової
661
301
9
непрацездатності, вагітності і пологах, сум наданих
підприємством трудових і соціальних пільг, премій
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Перевіряючи правильність нарахування сум за час відпустки, потрібно
встановити повноту включення в розрахунок виплат, що приймаються при
визначенні середнього заробітку, а також відповідність тривалості відпустки
встановленою колективним договором або іншими статутними документами.
24.4. Контроль і ревізія утримань з оплати праці
В ході ревізій і перевірок повноти і законності проведених утримань із
заробітної плати (оплати праці) необхідно суворо дотримувати чинних
нормативних актів, що відносяться до цього питання.
Згідно чинному законодавству виділяють наступні види обов'язкових
утримань із заробітної плати:
– утримання до ЕСВ;
– податок з доходів фізичних осіб.
Контроль і ревізія утримання податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)
відбувається на підставі наступних нормативних документів:
Відповідно до цього закону платниками ПДФО є громадяни України,
іноземні громадяни і особи без громадянства, які постійно і не постійно
проживають на території України і мають самостійні джерела доходу.
Якщо вищезгадані особи проживають в Україні не менше 183 днів в
календарному році, то об'єктом оподаткування є дохід оподаткування за
календарний рік, отриманий з різних джерел, як на території України, так і за її
межами.
Відповідно до законодавства України оподаткування доходів громадян (а
саме нарахування, утримання і перерахування до бюджету податку на доходи
фізичних осіб), отриманих або за місцем основної роботи (служби, навчання),
проводиться підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,
фізичними особами суб'єктами підприємницької діяльності, з якими громадяни
знаходяться в трудових відносинах, за умови обов'язкового ведення в цьому
місці трудової книжки і здійснення відрахувань до фонду соціального
страхування.
Розрахунок податку після протягу року проводиться виходячи з суми
місячного сукупного доходу (МСД) оподаткування за ставкою 15 %, після
утримання із нього соціальних виплат та соціальних пільг.
ПДФО = (МСД – ЕВ - ПСП), де
ЕВ – це виплати в єдиний соціальний внесок
ПСП – податкові соціальні пільги.
Податкові соціальні пільги надаються у 2011р. якщо МСД до 1320 грн.
Загальна пільга – 470,50 грн.,зазначених у п.п 169.1.1.ПКУ; підвищена для
осіб, згаданих у пп. 169.1.2.ПКУ Закону (150 % загальної) – 705,75 грн.;
підвищена ,для осіб, згаданих у пп. 169.1.4.ПКУ (200 % загальної) – 941,00 грн.
Перерахування податку до бюджету відбувається одночасно з
отриманням з банку суми для видачі заробітної плати.
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Після перевірки розміру утриманого ПДФО, контролюють встановлені
терміни утримання податку і його перерахування до бюджету; повноту і
законність утримань із зарплати податку з урахуванням встановлених
державою пільг, оскільки сума місячного сукупного доходу оподаткування
громадян, які мають право на отримання пільг відповідно до п.169.1. ПКУ
зменшуються на розмір цих пільг. У випадку, якщо платник має право на
отримання декількох пільг, йому надається тільки одна за його вибором.
Окрім ПДФО з оплати праці утримують 3,6% від тієї ж суми
оподаткування доходу громадян до ЕСВ, та 2% з оплати перших п’яти днів,
тимчасової непрацездатності та з допомоги по ТВП.
Перевіряючи повноту і законність вищезгаданих утримань, необхідно в
першу чергу звернути увагу: чи із всіх працівників стягують податки, чи із всіх
видів заробітків вони утримуються, а потім вибірково перевірити правильність
їх розрахунку. Якщо при проведенні вибіркової перевірки будуть знайдені
помилки, потрібно провести суцільну перевірку правильності розрахунків
утримань.
Окрім вказаних утримань з оплати праці можуть утримувати суми за
виконавчими листами. Підставою для таких утримань є виконавчі листи,
письмові розпорядження громадян про добровільну сплату аліментів. Таким
чином, при ревізії утримань необхідно перевірити законність утримання
аліментів шляхом встановлення наявності відповідних записів в спеціальному
журналі реєстрації виконавчих листів. Утримання за виконавчими листами не
повинні перевищувати 50% сум заробітної плати після утримання ПДФО.
Аліменти утримують з сум заробітної плати, з допомоги по тимчасовій
непрацездатності, нарахованих за звітний місяць після утримання з них
податків, а також з сум нарахованих премій і інших стимулюючих і
компенсаційних виплат. Не утримують аліменти з сум матеріальної допомоги,
виплат за винахідливість і раціоналізацію.
Аліменти утримують в другій половині місяця одночасно з отриманням в
банку коштів на оплату праці.
Із заробітної плати працівників підприємств можуть бути проведені і інші
утримання: відшкодування втрат від браку продукції, неповернені підзвітні
суми, а також інші утримання відповідно до заяв працівників.
В ході ревізії утримань із зарплати потрібно перевірити правильність
складання кореспонденції з обліку і правильність відображення розрахованих
сум в регістрах і формах журнально-ордерної форми обліку.
У таблиці 24.3 приведені основні господарські операції по утриманнях з
оплати праці.
Таблиця 24.3 – Господарські операції по обліку утримань з оплати праці
Кореспонденція рахунків
Зміст операцій
Дебет
Кредит
1. Утримано із заробітної плати працівників за
661
24
допущений брак
2. Утримано із зарплати працівників:
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- не повернені підзвітні суми;
- відшкодування заподіяних збитків в результаті
втрат, нестач, крадіжок;
- за виконавчими листами і інших утримань за
згодою працівників
- податок з доходів фізичних осіб
- внески до ЕСВ
- внески до ЕСВ по тимчасовій втраті
непрацездатності
- вартість виданих в рахунок оплати праці
продуктів і наданих послуг
-

661

372

661

375

661

377

661
661

644
651

661

653

661

652

661

701, 703

Для контролю за правильністю відображення утримань в регістрах
перевіряють відповідність сум в наступних формах обліку:
1. Розрахунок обов'язкових і інших утримань в зведеній відомості ф.№
5.1 с.-г. – Журналі-ордері ф.№ 5Б с.-г. – Відомості аналітичного обліку ф.№ 5.4
с.-г. по сч.65. Звіряють також Журнал-ордер № 5Б с.-г. з Журналом-ордером №
3Г с.-г.; з Журналом-ордером № 3А с.-г. для контролю за утриманнями
неповернених підзвітних сум; з Виробничим звітом ф.№ 5.8 с.-г. для контролю
утримань за допущений брак; з Журналом-ордером № 6 с.-г. для здійснення
контролю утримання вартості виданих в рахунок оплати праці продуктів і
наданих послуг.
Підставою для відображення дебетових оборотів в Журналі-ордері ф.№
5.Б с.-г. є Розрахунково-платіжні відомості або Книги обліку розрахунків по
оплаті праці, тому вони також можуть бути звірені в ході ревізії утримань
оплати праці.
Запитання для самоконтролю
1. Завдання і послідовність ревізії затрат праці та її оплати.
2. Які документи й регістри бухгалтерського обліку використовуються
ревізором під час ревізії розрахунків з оплати праці?
3. У чому полягає суть перевірки обґрунтування планування фонду
оплати праці?
4. Яка роль внутрігосподарського контролю?
5. Як проводиться перевірка дотримання норм виробітку, розцінок,
правильності нарахування оплати праці?
6. Особливості контролю розрахунків з депонентами.
7. Який порядок нарахування соціальних виплат?
8. Як нарахувати відпускні?
9. У зв’язку з чим виникають порушення щодо оплати праці?
10. Типові порушення П(с)БО 11 «Зобов’язання».
11. Методи і способи викриття можливих зловживань.
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Тести
1) Вкажіть які з перевірених питань є питаннями по нарахуванню на фонд
оплати праці:
1. Перевірка правильності розрахунку елементів;
2. Перевірка своєчасності перерахування платежів до фонду
соціального страхування;
3. Перевірка достовірності відображення на рахунок сплати НДФЛ;
4. Перевірка достовірності первинних документів при нарахуванні
допомоги з вагітності і пологів.
2) З доходу працівник підприємства повинен сплачувати:
1. ПДФО;
2. Податок на прибуток;
3. Фіксований сільгоспподаток;
4. Соціальні пільги.
3) При ревізії оплати праці перевіряється:
1. Наявність працівника на робочому місці;
2. Особисті справи клієнтів;
3. Сума заробітної плати до видачі;
4. Немає вірної відповіді.
4) Документальним інформаційним джерелом при ревізії оплати праці є:
1. КЗОП;
2. Листи непрацездатності;
3. Прибуткова накладна;
4. Трудова книжка.
5) Яким методом проводять контроль операцій розрахунків по оплаті праці:
1. Загальним;
2. Вибірковим;
3. Комбінованим;
4. Лабораторний аналіз.
6) Для того, щоб перевірити чи своєчасно працівники з'являються на робочому
місці і залишають його, необхідно:
1. Провести контрольний хронометраж часу;
2. Перевірити первинні документи по обліку праці і виконаних робіт;
3. Провести опитування працівників;
4. Все вірно.
7) Виконання яких операцій по оплаті праці підлягатиме детальнішій перевірці:
1. Оплата за виконання основної роботи;
2. Оплата за роботу за сумісництвом;
3. Оплата за виконання разових операцій;
4. Все вірно.
8) Якщо заробітна плата працівника вище 947 грн, то з неї повинні бути
проведені утримання підприємством до ЕСВ по тимчасовій непрацездатності
в розмірі:
1. 0,25%;
2. 0,5%;
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3. 2,0%;
4. 4,2 %.
Задача
Ревізією встановлено, що робітнику підприємства надавалася чергова
відпустка на 18 календарних днів. Кузьменко М.І. пішов у відпустку з 8 квітня
поточного року. Загальний заробіток за 12 попередніх місяців склав 14340 грн.
Сума відпускних нарахованих йому склала 1320 грн. Перевірити
правильність розрахунку.

333

Тема 25. Контроль і ревізія розрахунків по податкам і платежам
25.1. Контроль і ревізія розрахунків по податку з доходів фізичних
осіб (ПДФО)
25.1. Контроль і ревізія розрахунків по податку з доходів фізичних
осіб (ПДФО)
Контроль платежів податку з доходів фізичних осіб об'єднує таке коло
питань: правильність визначення сукупного доходу оподаткування, розрахунки
утримання податку з доходів фізичних осіб, дотримання законодавства про
надання пільг різним категоріям працівникам, правильність обліку,
своєчасність і повнота перерахування утриманих коштів. Контроль здійснюють
за Податковим кодексом України про ПДФО на основі розрахунковоплатіжних відомостей, виписок банку і документів, які свідчать про право на
пільгове оподаткування (копії свідоцтв про народження дитини, свідоцтва
інвалідів і учасників війни, осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС). Отже,
ревізор повинен перевіряти нарахований дохід працівників персонально по
розрахунково-платіжних відомостях підприємства. Ревізор може скласти собі
розрахункову таблицю, де б він розраховував податок і проводив звірку з
фактичними розрахунками. Отже, суму оплати праці ревізор звіряє з
розрахунково-платіжною відомістю.
Потім ревізор повинен самостійно розрахувати персонально по кожному
працівникові прибутковий податок якій розраховуються за ставкою 15 %
нарахованого сукупного оподатковування доходу, якщо доход не перевищує
десять мінімальних заробітних плат ( 2011р.- 9410,00 грн), та 17% при
перевищенні цього рівня доходу.
Причому оплата праці може здійснюватися в натуральній формі – в цьому
випадку за основу беруть ціни реалізації, або вільні ціни.
Ставка податку становить 10 відсотків бази оподаткування щодо доходу у
формі заробітної плати шахтарів  працівників, які видобувають вугілля,
залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди,
працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах
повний робочий день та 50 відсотків і більше робочого часу на рік, а також
працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань),
у тому числі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
з питань цивільного захисту, у вугільній промисловості,  за Списком № 1
виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість
в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах,
затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Аліменти не обкладаються податком з доходів фізичних осіб, в сукупний
дохід оподаткування також не включаються допомога по вагітності, допомога
на дітей-сиріт, майно, пенсії по інвалідності та за віком, нотаріально завірені
дивіденди. Але окрім цього потрібно враховувати пільги.
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Відповідно до Податкового кодексу України розділу ІУ «Податок на
доходи фізичних осіб » виділяють такі податкові соціальні пільги в 2011 р.:
загальна 100% – 470,50 грн.; 150% від загальної пільги – 705,75 грн.; 200% від
загальної пільги – 941,00 грн.
Розмір
податкової соціальної пільги у гривнях залежить від
встановленого розміру мінімальної заробітної плати на перше січня звітного
року та граничного розміру доходу при якому надаються пільги . (1320грн 2011р.)
Податкова соціальна пільга :
 у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, для платника
податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років,  у
розрахунку на кожну таку дитину;
 у розмірі 150% для платника податку:
а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном,
піклувальником  у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;
б) утримує дитину-інваліда  у розрахунку на кожну таку дитину віком
до 18 років;
в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб,
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;
ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів,
пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;
д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що
зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;
е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої
світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б"
підпункту 169.1.4 цього пункту;
 Податкова соціальна пільга у розмірі 200% для платника податку
який являється:
а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної
Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою,
нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";
б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у
той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових
дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких
поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту";
в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового
утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою
чи реабілітованою;
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г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під
час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з
колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її
союзниками;
ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда
(Санкт-Петербург,
Російська
Федерація)
у
період
з
8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.
Але слід враховувати , що пільгу застосовують тільки за основним місцем
роботи. Надається тільки одна пільга (максимальна).
Отже, ревізор розраховує податок з доходів фізичних осіб по кожному
працівникові і звіряє з розрахунково-платіжними відомостями у рядку
утримання податку з доходів фізичних осіб. Суму податку звіряють по
відділеннях, фермах, бригадах сумарно в Зведеній відомості 3.4 с.-г. по
розрахунках з працівниками і службовцями по розділу «Утримано» по рядку
30 - податок з доходів фізичних осіб.
Сумарний податок з доходів фізичних осіб по підприємству за місяць і з
початку року звіряють з Відомістю 5.1 с.-г. аналітичного обліку по стовпцю
«податок на доходи фізичних осіб» ця сума повинна бути рівна сумі у
Відомості 3.4 с.-г. У відомості 3.5 с.-г. також звіряємо розрахунок: залишок на
кінець року, кредит рахунку 64, оборот по дебету де вказана виплата до
бюджету сум нарахованого податку на доходи фізичних осіб, потрібно також
перевірити залишок на кінець місяця. Оборот по дебету перевіряємо з
платіжними документами платіжними дорученнями і виписками банку за
відповідний період. Причому потрібно перевірити своєчасність перерахування.
Перерахування повинне здійснюватися до 20 числа місяця, наступного за
звітним; якщо перерахування здійснюється після остаточного терміну сплати,
то нараховується пеня за кожен день прострочки.
Ревізор перевіряє правильність кореспонденції, яка повинна бути
наступною:
1) Утримано податок з доходів фізичних осіб із заробітної плати
працівника Дт 66 Кт 64.
2) Здійснені перерахування до бюджету податку з доходів фізичних осіб
з працівників Дт 64 Кт 311.
Всі помилки і недоліки в обліку ревізор записує в Накопичувальний
журнал ревізії (додаток 19).
25.2. Контроль і ревізія розрахунків по податку на додану вартість і
акцизному збору
При визначені податку на додану вартість важливе значення має
правильне визначення суми обороту оподаткування. З відвантажених товарів,
виконаних робіт і наданих послуг його обчислюють, виходячи з вартості по
цінах і тарифах, які включають податок на додану вартість, за ставкою яка
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встановлена законом. Крім того, в оборот оподаткування входить акцизний
збір це слід враховувати при перевірці розміру обороту оподаткування.
Заборгованість з ПДВ відображається в обліку на підставі податкових
накладних, які складають у момент виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.
Джерелами перевірки податку на додану вартість є: декларації, товарнотранспортні документи (накладні), приймальні квитанції, платіжні документи і
банківські виписки, журнал-ордер 3 В с.- г., 3Г с.- г., 6.6 с.- г., 3 Б с.- г. по
рахунках 63, 64, 36, 37, 68, а також 1 с.- г. по рахунках 30 і 31. При перевірці
необхідно встановити правильність відображення оборотів по рахунку 64
субрахунку «Податок на додану вартість».
При цьому потрібно перевірити віднесення на рахунок відповідних
джерел фінансування суму податку, сплаченого за придбану сировину,
матеріали, паливо і інші матеріальні цінності, які використовуються для
споживачів невиробничого характеру, а також основні фонди; відповідність сум
податку, відображених в журналі 3Г с.- г. по субрахунку 64 з податковою
декларацією.
Слід врахувати, що ставка 17% застосовується при нарахуванні ПДВ на
суму операції, але існують операції, які не обкладаються ПДВ і мають ставку
0%. Ставкою 0% обкладається експорт. Тому слід враховувати ці чинники.
Наприклад, при звільненні від ПДВ на первинних документах робиться
позначка «Без ПДВ».
Підприємство зобов'язане сплатити державі ПДВ, але підприємство
сплачує за такою формулою: Податкові зобов'язання мінус Податковий кредит.
Якщо враховувати загалом, то: податкові зобов'язання виникають при
продажі товарів, робіт і послуг, а податковий кредит при покупці ТМЦ,
виконаних робіт і послуг.
Але, щоб отримати право на податковий кредит потрібно виконати 3
умови:
1) мати виправдувальні документи;
2) в оподаткуванні куплений товар повинен обліковуватись у валових
витратах або підлягати амортизації;
3) придбаний товар повинен використовуватися для здійснення операцій,
які теж обкладаються ПДВ.
Податкове зобов’язання з ПДВ не виникає в таких випадках:
1) операція не є об'єктом ПДВ;
2) операції, звільнені від ПДВ;
3) операції, оподатковувані ставкою 0%, – наприклад, продажа молока і
м'яса живою вагою переробним підприємствам.
До бюджету сплачується різниця між податковими зобов'язаннями і
кредитом.
Отже, ревізор повинен зробити перевірку оборотів в декларації по
рахунку 64, здійснюючи перевірку на основі даних журналу-ордеру 3В с.- г. по
рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», журналу-ордеру
3Б с.- г. по рахунку 37 «Розрахунків з різними дебіторами і розрахунковоплатіжних документах». Таким чином, потрібно зробити перевірку
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арифметично оборотів по рахунку 64 і в декларації податку на додану вартість.
Потрібно розрахувати по кожній операції суму розрахунків і суму податків
залежно від ставки. А потім суму податку на додану вартість, отриману при
розрахунку ревізором, звіряють з сумою, вказаною у Відомості 5.1 с.- г.
Ревізор
повинен
також
проконтролювати
порядок
ведення
бухгалтерського обліку даного податку, складання первинних документів
(розрахункових і вантажних), в яких сума податку повинна вказуватися
окремим рядком, своєчасність перерахування в бюджет. Особливу увагу
приділяють перевірці обгрунтованості використання пільг на окремі товари.
Проводиться перевірка первинних документів:
1. Якщо операції здійснюються на суму більше 20 гривень, то
виписується податкова накладна в 3-х екземплярах: 1 – продавцеві, останні у
покупця. У ній повинно бути вказана сума операції і сума ПДВ.
2. Товарний чек – якщо сума операції не перевищує 20 гривень, в ньому
також указується сума операції і сума ПДВ.
3. У разі імпорту слід перевірити митну декларацію.
Наступним етапом є перевірка перерахування коштів до бюджету. ПДВ
перераховується щомісячно 20 числа місяця наступного за звітним. Для цього
перевіряють платіжні доручення і виписки банку – перевіряють суми, вказані в
документах і дати перерахування.
Ревізор повинен врахувати, що сільськогосподарські підприємства
заповнюють 3 форми декларації по ПДВ:
I – форма заповнюється по підакцизних товарах – повна – і товарах
невласного виробництва. Розрахована сума ПДВ в даній декларації дійсно
перераховується до бюджету.
II – скорочена форма заповнюється по тваринницькій продукції, окрім
меду і яєць. Нарахована сума ПДВ не сплачується по даній декларації до
бюджету, а перераховується на спеціальний рахунок і податкова інспекція
контролює цільове використання грошей із спецрахунку – їх можна
використовувати на розвиток матеріально-технічної бази тваринництва.
III – скорочена декларація №2 заповнюється по інших видах продукції
власного виробництва. Кошти перераховуються на спецрахунок №2. Цільове
використання коштів на забезпечення матеріально-технічної бази всього
господарства.
Невчасність перерахування грошей на спецрахунки прирівнюється до
невчасної оплати податку. Бюджетне відшкодування можливе по повній
декларації.
Наступним етапом перевірки ревізором є перевірка відображення
операцій на бухгалтерських рахунках; кореспонденція повинна бути
наступною:
1) Оплата постачальникові сум за товар і одночасно сума ПДВ:
Дт 631 Кт 311;
Дт 641 Кт 311.
2) Якщо продаємо товар; отриманий аванс від покупця за продукцію, яка
підлягає відвантаженню:
338

–отримані кошти на поточний рахунок:
Дт 311 Кт 681;
–відображені податкові зобов'язання:
Дт 643 Кт 641;
Після відвантаження товару:
–нарахований дохід від реалізації
Дт 361 Кт 701;
–відвантаження
Дт 901 Кт 26;
–нараховані податкові зобов'язання
Дт 701 Кт 643.
Рахунок 643 застосовується як регулятор розрахунків по податку на
додану вартість. Рахунок 644 – податковий кредит – роль тимчасового
регулятора ПДВ при розрахунках з постачальниками. По кредиту 644 повинні
вказуватися суми ПДВ, на які підприємство має право зменшити податкове
зобов'язання у випадках передоплати до отримання матеріальних цінностей, а
також право зменшити податкові зобов'язання. По дебету 644 – сума ПДВ у разі
отримання матеріальних цінностей, а також сума ПДВ, отримана в рахунок
передоплати за матеріальні цінності, які включаються у валові витрати.
3) В рахунок бартерного договору отримані від постачальника запасні
частини
Дт 207 Кт 631;
–оскільки не сплачено, то відобразимо податковий кредит
Дт 644 Кт 631;
–одночасно виникають і відображаються податкові зобов'язання
Дт 643 Кт 641;
–відвантажуємо зерно і відображаємо дохід
Дт 361 Кт 701;
–податкові зобов'язання
Дт 701 Кт 643;
–одночасно виникає право на податковий кредит;
–проведемо залік заборгованості
Дт 641 Кт 644
Дт 631 Кт 361.
Грошові кошти по нарахованому ПДВ за всіма видами
сільськогосподарської продукції зберігаються на спецрахунку банку:
1) Якщо по дотації різниця між податковими зобов'язаннями і
податковим кредитом позитивна, то сума, рівна цій різниці з поточного рахунку
нараховується на спеціальний рахунок
Дт 313 Кт 311;
2) Одночасно суми податкових зобов'язань зменшуються і списуються
Дт 641 Кт 48;
3) Відображається використання засобів на придбання, наприклад,
добрив із спецрахунку
Дт 631 Кт 313;
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У разі не цільового використання грошових коштів вони підлягають
безперечному стягненню до бюджету.
Сплата до бюджету також повинна бути перевірена в журналі 1с.-г; 3Г с.г. з дебету рахунку 64 субрахунки ПДВ в кредит 311.
Аналогічно перевіряють плату акцизного збору в підприємствах, які
реалізують підакцизні товари. Порядок його визначення і сплати визначається
спеціальною інструкцією, за якою встановлюється правильність визначення
обороту оподаткування по рахунку 64, певна ставка акцизного збору,
арифметичних розрахунків в декларації, своєчасність перерахування коштів.

25.3. Контроль і ревізія розрахунків по податку на прибуток
При контролі нарахування і перерахування податку на прибуток слід
враховувати, що є відмінності між методикою обчислення прибутку у
фінансовому і податковому обліку і у зв'язку з цим відображення на рахунках
різниці в бухгалтерському обліку. Деякі статті включаються в розрахунок
прибутку оподаткування, але не включаються в обліковий прибуток і навпаки.
Коли обліковий прибуток більше податкового, то виникають відстрочені
податкові зобов'язання. А якщо обліковий прибуток менший податкового, то
визначають відстрочений податковий кредит.
Головним завданням контролю і ревізії є перевірка правильності
нарахування і перерахування до бюджету. Податок на прибуток в Україні
складає 16% від прибутку оподаткування згідно ост.151 Податкового кодексу.
В першу чергу ревізор визначає, чи правильно розрахована сума
прибутку до оподаткування. На підприємствах фінансовий результат
визначається на рахунку 79 – Фінансові результати. На нього списується
собівартість реалізації, адміністративні витрати (92), витрати на збут (93),
доходи від реалізації (70) і інше.
Тому ревізор повинен перевірити безліч журналів-ордерів і регістрів.
Наприклад, доходи перевіряються в журналі-ордері 6 с.-г., реєстрі 6.1 с.г., 6.2 с.- г., 6.3 с.- г., відомості 6.4 с.- г., перевіряється правильність віднесення
доходів підприємства на фінансові результати підприємства.
Собівартість реалізації звіряється з книгою обліку реалізації ф.6.5 с.- г. Ця
сума реалізації повинна відноситься на зменшення фінансового результату в
таблиці до журналу-ордера ф.№ 6 с.- г.
Адміністративні витрати, витрати на збут, інші витрати операційної
діяльності і надзвичайні витрати, інші витрати, втрати і так далі, звіряють
журнал № 5Г с.- г. і з виробничими витратами, віднесеними на фінансові
результати, і звіряємо отримані суми з таблицею при журналі-ордері 6 с.- г.
Потім на отриману суму ревізор нараховує податок на прибуток і звіряє
отриману суму з журналом-ордером ф.№5Г с.- г., податковою декларацією,
бухгалтерськими довідками по нарахуванню податку на прибуток на
підприємстві.
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Цю суму ревізор звіряє з таблицею при журналі-ордері ф.№6 с.- г. по
рахунку 79 – «Фінансові результати» (по дебету) і по кредиту рахунок 98 –
«Податок на прибуток». Ці суми повинні бути однаковими. Таким чином, на
рахунку 79 визначають фінансовий результат діяльності підприємства.
Обороти за даними рахунками ревізор повинен звірити з головною
книгою.
Ревізор повинен зробити звірку облікового прибутку підприємства і
податковим. Наприклад, у складі доходу не обліковано аванс, отриманий від
покупця. А в прибутку оподаткування враховується. Різниця між даними
фінансового і податкового обліку є тимчасовою різницею. Виникає
відстрочення нарахувань в бухгалтерському обліку витрат по податку на
прибуток (відстрочені податкові активи).
Якщо в обліковому прибутку у складі витрат в бухгалтерському обліку не
враховані аванси, видані постачальникові. В цьому випадку виникають
тимчасові різниці, пов'язані з відстрочкою нарахування, які називаються
відстрочені податкові зобов'язання, що відображаються на рахунку 54.
Але окрім тимчасових різниць виникають постійні різниці, що входять в
розрахунок обліковому прибутку, але іноді в прибуток до оподаткування.
Сплачені штрафи за порушення законодавства в бухгалтерському обліку
включаються до складу витрат; у податковому обліку на суму прибутку
оподаткування не впливають.
У бухгалтерському обліку податки повинні відображається на таких
рахунках:
98 «Податок на прибуток»,
54 «Відстрочені податкові зобов'язання»,
17 «Відстрочені податкові активи».
Ревізор повинен перевірити правильність відображення операцій з
нарахуванню податку на прибуток за даними рахунками.
Операції повинні відображатися таким чином (табл. 25.1):
1. Нараховано податок на прибуток, якщо обліковий
податковий прибуток співпадає:
2. Відображена тимчасова різниця у зв'язку з отриманням
авансу від покупця:
3. У наступний квартал після відвантаження:
4. Якщо виплатили постачальникові аванс, то виникає борг
перед бюджетом на всю суму:
5. Виникають відстрочені зобов'язання на суму різниці між
обліковим і оподаткуванням прибутком:
6. У наступному кварталі враховується різниця між
обліковим і оподаткуванням прибутком:
7. В кінці звітного кварталу витрати по податку на прибуток
відносяться на фінансові результати:

Дт 981 Кт 641
Дт 17

Кт 641

Дт 981 Кт 17
Дт 981 Кт 641
Дт 981 Кт 54
Дт 54

Кт 641

Дт 79

Кт 981
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Контроль і ревізія розрахунків по податку на прибуток завершується
складанням акту ревізії.
Запитання для самоконтролю
Особливості ревізії розрахунків по податку з доходів фізичних осіб.
Особливості ревізії розрахунків по податкам на додану вартість.
Які існують форми декларації по ПДВ?
Особливості ревізії розрахунків по акцизному збору.
Ревізія розрахунків по податку на прибуток.
На яких рахунках відображаються податки на прибуток?
Методика перевірки надання податкової соціальної пільги громадянам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
України.
8. Проведення фактичного і документального контролю розрахунків по
податкам і платежам.
9. Нормативно-правові джерела інформації для ревізії розрахунків по
податкам і платежам.
10. Виявлення можливих фактів зловживань.

Тести
1) Ставка податку з доходів фізичних осіб складає:
1.
20%;
2.
17%;
3.
15%;
4.
13,5%.
2) При перевірці сплати місцевих податків перевіряється:
1.
Дотримання встановлених ставок;
2.
Кількість утриманих податків;
3.
Термін дії підприємства;
4.
Статутна діяльність.
3) Метою ревізії оподаткування є:
1.
Перевірка своєчасності і надання звітності в ДПА;
2.
Перевірка правильності ведення "Табеля обліку
робочого часу";
3.
Перевірка доцільності обліку доходів і витрат
підприємства;
4.
Все вірно.
4) До яких інформаційних джерел проведення ревізії, перевірки відноситься
"декларація про податок на прибуток":
1.
До нормативних джерел;
2.
До документальних джерел;
3.
До цифрових джерел;
4.
Основних.
5) Розрахунок податку на прибуток підприємства повинен проводитися
залежно від:
1.
Розміру ФОП;
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2.
Розміру прибутку;
3.
Розміру статутного капіталу;
4.
Розміру ПДВ.
6) Який документ надається податковій інспекції для підтвердження права на
отримання податкового кредиту:
1.
Податкова декларація;
2.
Рахунок;
3.
Податкова накладна;
4.
Книга обліку покупок.
7) При перевірці нарахування податку з власників наземних транспортних
засобів враховуються:
1.
Рік випуску транспортного засобу;
2.
Вага транспортного засобу;
3.
Довжина транспортного засобу;
4.
Все вірно.
8) При проведенні перевірки сплати внесків по продажу з власників
транспортних засобів перевіряють:
1.
Пробіг транспортного засобу;
2.
Об'єм виручки від реалізації послуг;
3.
Наявність про стан шин;
4.
Все вірно.
9) При перевірці правильності нарахування і сплати податку на землю
перевіряється:
1.
Наявність підтверджуючих документів на право
користування землею;
2.
Грунтову характеристику земельної ділянки;
3.
Використання добрив;
4.
Ж.о 3Г с-г.
10) Суми місцевих податків повинні відноситися:
1.
На доходи підприємства;
2.
На витрати підприємства;
3.
На збитки підприємства;
4.
На собівартість виробництва.
11) Неправильне визначення об'єкту ПДВ спричинить:
1.
Неправильний
розрахунок
суми
податкового
зобов'язання;
2.
Приховування прибутку;
3.
Неправильний розрахунок суми ПДВ до бюджету;
4.
Всі відповіді вірні.
12) Формальною перевіркою можна виявити невідповідність реквізитів
підприємства і друку на податковій накладній:
1.
Так;
2.
Ні.
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Задача
Документальною перевіркою було встановлено, що підприємство
включило до собівартості продукції витрати в розмірі 800 грн., які підлягають
відшкодуванню за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні
підприємства, чим занизило суму оподаткованого прибутку. Крім того, не
сплачено ПДВ у розмірі 7500 грн., строк сплати якого минув 20 днів тому.
Облікова ставка НБУ за цей період становила 28% річних.
Необхідно вказати суть порушення, донарахувати суму податку на
прибуток, розрахувати фінансові санкції та відобразити дані операції на
рахунках бухгалтерського обліку.
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Тема 26. Контроль і ревізія розрахунків з органами соціального
страхування і Пенсійним фондом по ЄСВ
26.1. Контроль і ревізія розрахунків з органами
страхування і Пенсійним фондом. Нормативна база

соціального

Відповідно до чинного законодавства в Україні існує система
соціального забезпечення громадян у разі хвороби, повної або часткової
втрати працездатності, старості, втрати годувальника, малозабезпеченим
сім'ям. Реалізація цього права громадян забезпечується соціальним
страхуванням, здійснюваним за рахунок фондів і підприємства.
Під час контролю і ревізії з органами соціального страхування і
Пенсійним фондом слід керуватися наступними нормативними документами:
 Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування » № 2464 –
У1 від 08.07.10р. , починає дію з 1 січня 2011 року
 Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування » з подальшими змінами і доповненнями.
 Закон України № 2240-ІІІ від 18.01.2001 «Про соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і
витратами, обумовленим народженням і похованням» з
подальшими змінами і доповненнями.
 Закон України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві і професійного
захворювання, що призвело за собою втрату працездатності» від
12.01.2001 з подальшими змінами і доповненнями.
 Закон України «Про загальнообов'язкове страхування на випадок
безробіття» від 21.01.2001 з подальшими змінами і
доповненнями.
 Закон України «Про оплату праці» № 108/95 –ВР від 24.03.95.
Отже, при проведенні ревізії і контролю перевіряємо розрахунки з
Пенсійним фондом по ЄСВ і Фондами державного соціального страхування.
Головними напрямами даної перевірки є контроль за:
– відрахуваннями на єдине страхування;
– правильністю визначення суми відрахувань на єдине соціальне
страхування і утримань із заробітної плати працівників;
– своєчасністю сплати внесків до ПФУ;
– правильністю і своєчасністю відображення операцій на рахунках
бухгалтерського обліку;
– використанням коштів фондів на підприємстві.
При проведенні ревізії слід, перш за все, з'ясувати, чи зареєстровано
підприємство по місцю знаходження в Пенсійному фонді як платник ЄСВ, чи є
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у нього реєстраційний номер, чи встановлені терміни сплати платежів і чи
правильно проводяться відрахування. Для цього вимагають Свідоцтво з
реєстраційним номером, звіряють дату реєстрації.
Терміни платежів повинні бути зафіксовані в Наказі про облікову
політику підприємства. За законом України «Про збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування » № 2464 –У1 від
08.07.10р. сплата внеску повинна проводитися щомісячно, незалежно від того,
чи була виплачена заробітна плата за даний місяць чи ні. А звітність повинна
надаватися щомісячно. Ці зміни повинні бути враховані в Наказі про облікову
політику підприємства.
26.2. Контроль і ревізія правильності визначення суми утримань із
заробітної плати працівників
З 1 січня 2011 року були внесені зміни в законодавство України щодо
сплати єдиного соціального внеску. До ПФУ по ЄСВ для всіх категорій
громадян утримується 3,6% від суми заробітної плати. До Пенсійного фонду із
оплати перших п’яти днів хвороби ,які виплачуються за рахунок підприємств,
утримується 2%.
При перевірці утримань із заробітної плати робітників ревізору треба
користуватися діючим законодавством.
Утримання передбачені законодавством:
 збір по єдиному соціальному внеску;
 збір по єдиному соціальному внеску за перших п’ять днів хвороби
робітників, які сплачує роботодавець;
 податок з доходів фізичних осіб (табл. 26.1).
Таблиця 26.1 – Загальнодержавні відрахування в соціальні фонди
Вид утримання

Розмір утримання від нарахованої
оплати праці (СОД)

Внески в ПФУ по ЄСВ

3,6%

Внески у ПФУ по ТВП за перші
п’ять днів хвороби

2%

Податок з доходів фізичних осіб

НДФЛ =(СОД –ЄСВ-ПСП)

де, СОД – сукупний дохід, що оподатковується (нарахована оплата праці та
додаткові виплати);
ЄСВ – єдині соціальні виплати в ПФУ;
ПСП – податкова соціальна пільга - сума оплати праці, яка звільняється
від оподаткування податком з доходів фізичних осіб. Згідно з п.п.6.1. Закону
№ 889 податкова соціальна пільга складає ½ мінімальної оплати праці
встановленої на 1 січня звітного року.
346

Отже, сума утримань до ЄСВ визначається шляхом множення
встановленого тарифу (процентної ставки) на суму фактично нарахованої
заробітної плати (СОД) і потім виключається з останньої для виплати. Дані
страхові внески нараховуються на всі види виплат і сплачуються всіма
категоріями працюючих громадян.
При проведенні ревізії для контролю і ревізії за правильністю
нарахування утримань з фактичної заробітної плати. ревізору необхідно
скласти таблицю (табл. 26.2)
Перша графа – це № по порядку працівників підприємств. Прізвища – II
графа ревізор виписує з розрахунково-платіжних відомостей ф.№73 або Книги
обліку розрахунків по оплаті праці ф.№44 і ф.№44а. З цих же документів в
графу №3 заносимо суми фактичної нарахованої заробітної плати з відповідної
графи. Контролюємо, щоб сума зі всіх розрахунково-платіжних відомостей
підприємства по графі фактично нарахована заробітна плата всього відповідала
сумі, отриманій ревізором по графі 3 в таблиці 10.2. Графи 4, 5 ревізор
розраховує, застосовуючи процентні ставки утримань до фондів. Графи 6,
7ревізор виписує з розрахунково-платіжних відомостей відповідних граф.
У графах 8,9 ревізор заносить розраховані відхилення. Як бачимо, в нашому
прикладі все вірно. В іншому випадку ревізор записує виявлені помилки в
Накопичувальний журнал ревізії, вимагає пояснювальну записку від
бухгалтера, що проводив розрахунки. Проводить звірку сум з журналомордером № 5Б с.-г., а також перенесені суми в зведену відомість по розрахунках
з працівниками ф.№ 5.1 с.-г. і ж-о 3Г с.-г. Суми нарахованої заробітної плати і
утримань з неї у всіх документах повинні бути рівними.
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Таблиця 26.2 – Розрахунок утримань страхових внесків із заробітної плати працівників (СОД)
Прізвище,
ім'я,
№
по батькові
п/п того, що
працює

1

2

Абієва
А.В.(інв..)
2. Бочкин В.С.
3. Грішин К.Г.
1.

4. Елкин Н.В.
5. Синіц М.І.
6. Рокова І.С.
Разом:

Фактично
нарахована
заробітна
плата,
грн

Сума до утримання грн., в:

Фактично утримано грн., в:

Відхилення, грн.

ЄСВ

ЄСВ ТВП за 5
днів хвороби

ЄСВ

ЄСВ ТВП за 5
днів хвороби

ЄСВ

ЄСВ ТВП за 5
днів хвороби

3

4

5

6

7

8

9

798,80

28,76

28,76

-

-

1400,20
1756,40
3225,30
в т.ч. ТВП
732,95
4000,00
1860,00
13040,70

50,41
63,13

50,41
63,13

-

-

14,66

-

-

14,66

-

-

89,72
144,00
66,96
445,08

14,66

89,72

14,66

144,00
66,96
445,08
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Ведення синтетичного обліку розрахунків по соціальному страхуванню
проводяться на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням», до якого обов’язково
відкриваються субрахунки:
651 «За пенсійним забезпеченням»;
652 «За соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю»;
653 «За страхуванням на випадок безробіття»;
656 «За страхуванням від нещасного випадку на виробництві».
657 «За ЄСВ»
При контролі потрібно обов'язково перевірити правильність операцій,
відображених на бухгалтерських рахунках. Для перевірки ревізор може скласти
таблицю ( табл.26.3).
Таблиця 26.3 – Відображення на бухгалтерських рахунках утримань із
заробітної плати
№

Кореспонденція

Зміст
Нормативна
Фактична
п/
операції
Дт
Кт
Дт
Кт
п
1. Проведені
утримання до
661
651 661 651
Пенсійного фонду
по ЄСВ
2. Проведені
утримання до
ПФУ по ЄСВ з
661
651 661 651
оплати праці
інвалідів
3. Проведені
утримання до ПФУ
661
652 661 652
по ЄСВ за перші
п’ять днів хвороби

Сума по Фактична
Відхилення
ревізії
сума

414,32

414,32

–

28,76

28,76

–

14,66

14,66

–

Відповідність кореспонденції і сум по відповідних фондах перевіряємо за
такими документами: розрахунково-платіжним відомостям, ж-о 3Г с.-г.,
зведеній відомості 3.4 с.-г. і журналу-ордеру № 5Б с.-г.
Виявлені помилки ревізор повинен внести до Накопичувального журналу
ревізії, вимагати пояснювальні записки від відповідальних осіб.
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26.3.
Контроль і ревізія розрахунку внесків до Пенсійного
фонду і Фондів соціального страхування
Відрахування на єдине соціальне страхування за законодавством повинні
бути щомісячно в місяці, наступним за поточним, незалежно від того, чи
проводилася виплата заробітної плати. Сума відрахувань визначається шляхом
множення тарифу на суму фактично нарахованої заробітної плати і
включається в собівартість продукції.
З 1 січня 2011 року діють такі ставки:
– відрахування до Пенсійного фонду по ЄСВ від 36,76% до 49,76%
залежно від класу професійного ризику і 8,41%, якщо чисельність інвалідів на
підприємстві серед тих, що працюють більше 50% і фонд заробітної плати
інвалідів становить не менш 25% загального фонду;
Пенсійний фонд самостійно перераховує :
– до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати
працездатності від 3,8085% до 3,6852% ;
– до Фонду соціального страхування на випадок безробіття від 4,0808%
до 3,9484%,
– до Фонду соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійних захворювань від 1,7954% до 4,975%.
Розмір ставок залежить від одного із 67 класів професійного ризику
виробництва.
Під час перевірки треба звернути увагу ,що згідно законодавства
роботодавці на оплату перших п’яти днів непрацездатності робітників повинні
нараховувати внески у розмірі 33,2% .
Для зручності контролю відрахувань на підприємстві контролер може
скласти таблицю (табл.10.4).
У I графі цієї таблиці представлені категорії працівників на даному
підприємстві.
Суму нарахованої заробітної плати необхідно взяти з виробничих звітів
5.5, 5.6,5.7, 5.8 с.-г., звірку проводимо з розрахунками ревізора і даними,
представленими в Документах 5.3.с.-г. і 5.4 с.-г. Суми фонду оплати праці
повинні бути тотожними при звірці з Оборотною відомістю 5.1 с.-г., зведеною
відомістю 5.3 с.-г., журналом-ордером 5Бс.-г.
У графах 3, 4 ревізор розраховує суму відрахувань, множенням суми
фонду оплати праці на тариф.
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Таблиця 26.4 – Розрахунок відрахувань на єдине соціальне страхування клас 10(36,88).

1. Основне
виробництво
2. Допоміжне
виробництво

27010
у т.ч ТВП
1302
12840 у
т.ч ТВП 609

Внески в ЄСВ ТВП
перші 5 днів

Пенсійний фонд

Внески в ЄСВ ТВП
перші 5 днів

2

Пенсійний фонд

1

Відхилення, грн.

Внески в ЄСВ ТВП
перші 5 днів

Категорія
працівників

Нарахова
на
заробітна
плата,
грн.

Фактично нараховане, грн.

Пенсійний фонд

Розраховано по тарифах до ЄСВ ,
грн.

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

4481,11

432,26

4481,11

432,26

4510,79

205,51

4510,79

205,51

7870,19

358,56

7870,19

358,56

-

-

92,96

2035,78

92,96

-

-

-

-

-

-

22420
3. Промислове
виробництво

у т.ч
ТВП
1080

4. Обслуговуюче
виробництво

5800 у
т.ч ТВП
280

2035,78

5. Адміністрація

6900

2544,72

Разом

74970

21442,59

1089,29

2544,72
21442,59

1089,29
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В графи 5,6 ревізор повинен занести відрахування до вказаних фондів,
що відображено у Виробничих звітах.
Бухгалтер на підприємстві складає бухгалтерську довідку розрахунків
зборів і потім заносить у виробничі звіти. Ревізор зобов'язаний зробити звірку
сум відрахувань з журналом № 3Г с.-г. і відомістю ф.№ 3.5 с.-г., журналомордером № 5Б с.-г. і № 5.1 с.-г.
Якщо є помилки в розрахунках, які відображені в графах 7,8 то ревізор
їх записує в Накопичувальний журнал ревізії і вимагає пояснювальні записки
від посадових осіб.
Наступним етапом є перевірка правильності відображення на рахунках
бухгалтерського обліку внесків до Пенсійного фонду по ЄСВ на нараховану
заробітну плату працівників (табл. 26.5).
Таблиця 26.5 – Відображення на бухгалтерських рахунках внесків до
Пенсійного фонду по ЄСВ на нараховану зарплату.
За наслідками ревізії Фактично відображено
Зміст операції
Дт
Кт
Сума
Дт
Кт
Сума
Проведені відрахування із
заробітної плати:
–працівників рослинництва
231
651 6751,60 231 651 6751,60
–працівників тваринництва
232
651 3241,89 232 651 3241,89
–працівників промислового
233
651 4751,00 233 651 4751,00
виробництва
–працівників допоміжного
234
651 8295,00 234 651 8295,00
виробництва
–працівників
235
651 2146,00 235 651 2146,00
обслуговуючого виробництва
–адмінперсоналу
92
651 2552,00 92
651 2552,00
Разом
x
x
27738,50 x
x
27738,50
Ревізор повинен провести перевірку по таких документах: зведеній
відомості 5.1 с.- г. по кредиту 651 рахунку, у журналі-ордері 5Б с.- г. по
кредиту 651 і в журналі № 3 Г с.-г – оборот за період.
Відхилення в правильності обліку на рахунках ревізор відображає в
Накопичувальному журналі ревізії.
26.4. Контроль і ревізія правильності обчислення і використання
коштів Пенсійного фонду і Фондів соціального страхування
Одним з основних питань під час контролю за розрахунками з органами
страхування є перевірка використання коштів Пенсійного фонду і Фондів
соціального страхування.
При цьому перевірці підлягають:
– цільове призначення коштів Пенсійного фонду і їх використання;
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– розмір допомоги, що виплачується із коштів Пенсійного фонду і
фондів соціального страхування;
– документи, що надаються працівниками для отримання допомоги.
Контроль на підприємстві необхідно проводити шляхом перевірки
бухгалтерських документів про нарахування заробітної плати, страхових
внесків, платіжних доручень про перерахування внесків, розрахункових
документів.
Згідно законодавства кошти Фонду соціального страхування
використовуються на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності,
вагітності і пологах, на поховання, санаторно-курортне лікування і
відпочинок.
Допомога по тимчасової непрацездатності виплачується по листу
непрацездатності при хворобі, пов'язаній з втратою працездатності і розмір
допомоги залежить від стажу роботи:
– при стажі до 5 років розмір допомоги складає 60% від розрахованої
заробітної плати;
– від 5 до 8 років - 80%;
– 8 і більше років - 100% заробітку.
При ревізії перевіряється правильність розрахунку заробітної плати для
обчислення допомоги, відсоток оплати, а також правильність відображення
суми допомоги на рахунках бухгалтерського обліку.
Обов'язково потрібно перевірити відповідність:
– кількості оплачених днів і суми, виплаченої допомоги по
пред'явлених листах непрацездатності, звіривши з даними в картокці по
соціальному страхуванню і в звітності;
– сум допомоги, вказаної в листах непрацездатності, записам у
відомостях на виплату допомоги;
– кількості оплачених днів по листах непрацездатності, з даними
табелів обліку робочого часу;
– Результатів, отриманих у результаті вказаної перевірки, даним
розрахункової відомості, наданої в фонди.
У випадку, якщо будуть встановлені факти неповного пред'явлення для
перевірки листів непрацездатності, а також розбіжностей між фактично
нарахованими і відображеними в звітності сумами, необхідно з'ясувати
причини цих розбіжностей, вимагати надання відсутніх документів і
пояснювальних записах відповідальних осіб.
Ревізор повинен скласти розрахункову відомість, де відобразити
виплати, які повинні бути зроблені по виплатах, фактично здійснені на
підприємстві. На підприємстві це можна перевірити в зведеній відомості
№ 5.1 с.- г. за місяць по графі по об'єктах обліку і разом; у зведеній відомості
№ 5.1 с.-г. у рядках по відділеннях, фермах, бригадах і разом; у розрахунково-платіжній відомості ; журналі-ордері 5Б с.- г. і Відомості 5.4 с.- г.
Виплата цієї допомоги перевіряється в журналі №1 с.-г., по касових
документах, касовій книзі і платіжній відомості за датами.
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Головним завданням є звірити вище перераховані документи між собою
за фактом відповідності сум нарахування і виплат. Ці обороти звіряються
ревізором з Відомістю 5.4 с.-г., в якій аналітично окремо ведеться облік по 65
рахунку по єдиному страхуванню, по 65 рахунку з соціальним страхуванням.
У відомості потрібно буде перевірити залишки на кінець місяця (з відомістю
5.4 с.-г. минулого місяця); перерахування і виплату допомоги (Дт 65) з
вказівкою сум і днів (якщо потрібно) по кожній виплаті з платіжною
відомістю і бухгалтерськими довідками по нарахуванню допомоги. Оборот по
кредиту (разом) нарахування за місяць з відомістю 5.1 (графа 9), 5.3 (9–14
рядків), журнал-ордером 5Б с.-г. (з Кт 65 в Дт рахунків) журнал 3Г с.-г.
(обороти по Кт 65 рахунку), а також І розрахований залишок, який
переноситься на наступний місяць.
Важливим моментом є перевірка правильності нарахування, які повинні
відповідати таким постулатам. При нарахуванні виплат по тимчасовій
непрацездатності таким категоріям громадян, як: інваліди, ветерани,
військовослужбовці, вагітні, чорнобильці, виплачується 100% суми
незалежно від терміну роботи. Але перші 5 днів хвороби (по загальних
хворобах) можуть виплачуватися за рахунок підприємства, а з шостого дня –
із засобів фонду.
Виплата по вагітності і пологам повинна виплачуватися у розмірі 100%
від заробітної плати до народження дитини, коштів.
Особливу увагу ревізору потрібно приділити перевірці документів, на
основі яких проводиться нарахування допомоги. Але спершу він повинен
правильно розрахувати суму заробітної плати працівника, на основі якої буде
розраховано виплату.
Вона розраховується таким чином: визначається середина оплата праці.
Підсумок заробітної плати працівника за останніх 6 місяців розподіляють на
кількість фактично відпрацьованих днів. Слід врахувати загальний стаж
роботи працівника.
При нарахуванні допомоги з тимчасової непрацездатності за загальними
хворобами потрібно перевірити документ з лікарні – дату хвороби і кількість
днів хвороби. Слід приділити увагу на обґрунтованість виключення із заліку
виплачених сум по втраті працездатності, що наступила внаслідок нещасних
випадків на виробництві тому, що такі виплати проводяться за рахунок
коштів підприємства, і це потрібно ретельно перевірити.
Виявлені розбіжності заносяться в Накопичувальний журнал ревізії з
одночасною вимогою пояснювальних записок від посадових осіб.

26.5. Контроль і ревізія сплати і перерахувань єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Контроль за правильністю і своєчасністю нарахування і перерахування
страхових внесків до ЄСВ здійснює орган Пенсійного фонду, а контроль
розрахунків по соціальному страхуванню – Фонд соціального страхування.
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З 1 січня 2011 року починає дію Закон України «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування » №
2464 –У1 від 08.07.10 р.
ЄСВ буде акумулюватися на спеціальних рахунках Пенсійного фонду
України (ПФУ). Далі ПФУ буде розподіляти прийняті грошові кошти згідно з
встановленим порядком пропорціями за видами соціального страхування.
Ревізор повинен перевірити чи здійснило підприємство реєстрацію у
ПФУ як платник ЄСВ. Також він повинен встановити до якого класу
професійного ризику віднесено платника ЄСВ.
Розмір нарахування ЄСВ (від 36,76% до 49,7%) на оплату праці
залежить від класу, встановленого для роботодавця за основним видом
діяльності. Таких класів - 67.
При перевірці бюджетних установ треба ураховувати , що для них
згідно цього Закону встановлена одна ставка – 36,3 %.
Для найманих працівників – інвалідів ставка нарахування на оплату
праці встановлена 8,41 %.
При перевірці утримань із оплати праці робітників ревізору треба
проконтролювати ,щоб роботодавці утримували в ЄСВ 3,6%.
Під час перевірки треба звернути увагу на оплату перших п’яті днів
непрацездатності робітників. Згідно законодавства роботодавці повинні
нараховувати на ці виплати 33,2% , а якщо виплату получає робітник - інвалід
, то підприємство повинне нараховувати внесок у розміру 8,41%.
Утримання з цієї виплати 2% в ЄСВ.
Згідно Закону 2464 - IV всі підприємства подають до Пенсійного фонду
звітність щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним місяцем
незалежно від того чи була виплачена заробітна плата в звітному місяці. Сума
внесків нараховується до ЄСВ на фонд заробітної плати, яка була нарахована
або допомоги за перші пять днів хвороби.
У зв'язку з цим необхідно перевірити правильність складання звітності і
своєчасність її надання у відповідні органи.
На підприємстві щокварталу повинна складатися в 2 екземплярах
звітність про нарахування страхових внесків і використання коштів фондів з
вказівкою сум, нарахованих і сплачених внесків, а також сум, витрачених за
рахунок внесків. Всі екземпляри повинні бути підписані і завірені керівником
і головним бухгалтером підприємства.
Ревізор повинен звірити дати перерахування з такими документами як
платіжна відомість, платіжне доручення на перерахування грошових коштів і
звірити також з виписками банку за відповідні дні, оскільки за прострочку
оплати нараховується пеня.
Суми, які підприємство перерахувало до Пенсійного фонду в ЄСВ
ревізор повинен звірити з сумами, вказаними в журналі-ордері 5Б с.-г. і з
журналами-ордерами 3Г с.-г. (суми відрахувань і утримань).
Дуже важливим моментом є контроль правильності складання
кореспонденції рахунків. Кореспонденція повинна бути наступною:
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4. Дт 65 Кт 311 – перераховані внески до Пенсійного фонду по ЄСВ з
поточного рахунку за основними ставками згідно класу;
5. Дт 65 Кт 311 – перераховані внески до ПФУ по ЄСВ по виплатам за
перші п’ять днів хвороби у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
6. Дт 65 Кт 311 – перераховані утримані із оплати праці внески до ПФУ
по ЄСВ;
7. Дт 65 Кт 301 – оплачені внески ПФУ по ЄСВ із каси підприємства.
Всі помилки, що були виявлені, заносяться ревізором в
Накопичувальний журнал ревізії по розрахунках сум і їх перерахуванню до
доходів страхування . Після закінчення ревізії ревізор повинен скласти Акт
проведення ревізії, який підписує сам ревізор і керівник підприємства.
Запитання для самоконтролю
1. Особливості ревізії розрахунків з органами соціального страхування
і Пенсійним фондом.
2. Назвати розмір сум утримань із заробітної плати працівників.
3. Особливості ревізії розрахунків внесків до ЄСВ.
4. Особливості ревізії розрахунків Фондів соціального страхування.
5. Назвати правильність обчислення і використання коштів Пенсійного
фонду і Фондів соціального страхування.
6. Суть ревізії сплати і перерахувань страхових внесків до Пенсійного
фонду і Фондів соціального страхування.
7. Завдання, напрями і джерела ревізії розрахунків з державними
фондами.
8. Документальна перевірка розрахунків з державними фондами.
9. Методика перевірки фактичної наявності заборгованості перед
державними фондами.
10. Викриття можливих фактів зловживань по розрахункам з
державними фондами.
Тести
1) Утримання до ЄСВ з доходів фізичних осіб складають:
1. 2% від суми заробітної плати ;
2. 3,6 % від суми оплати праці;
3. 2% від суми допомоги за перші 5 днів хвороби;
4. 33,2% від суми оплати праці.
2) Утримання із заробітної плати повинні здійснюватися підприємства на
рахунку:
1. 65;
2. 64;
3. 66;
4. Всі відповіді вірні.
3) До ПФУ підприємства повинні сплачувати 36,76% від:
1. Розміру прибутку;
2. Фонду оплати праці;
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3. Від суми ПДВ;
4. Немає вірної відповіді.
4) Сплата внесків до бюджету і позабюджетні фонди по заробітній платі
повинна бути проведена підприємством:
1. В день нарахування заробітної плати;
2. Не пізніше за день виплати заробітної плати;
3. За кожний місяць протягом 20 діб;
4. Коштів, які залишаються на підприємстві.
5) При розрахунку розмір допомоги з тимчасової непрацездатності
бухгалтер повинен звернути увагу на:
1. Стаж роботи;
2. Сімейний стан;
3. Кількість дітей;
4. Всі відповіді вірні.
6) Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності повинна проводитися
за рахунок підприємства:
1. За перших 10 днів хвороби;
2. За перших 5 днів хвороби;
3. За перших 3 дні хвороби;
4. За всі дні хвороби.
7) З якого моменту повинна виплачуватися допомога з тимчасової
непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування:
1. З 6 дня хвороби;
2. З 10 дня хвороби;
3. З 1 дня хвороби;
4. За всі дні хвороби.
8) При перевірці виплати допомоги з тимчасової непрацездатності до фонду
соціального страхування фізичним особам перевіряється:
1. Сума фактичних витрат на оплату праці;
2. Стаж працівників;
3. Умови прийняття на роботу;
4. Ж.о 3Г с-г.
9) Допомога з тимчасової непрацездатності сплачується по ставці 100% у
випадку:
1. Стаж роботи від 5 до 8 років;
2. Працівник ветеран війни;
3. Директор підприємства;
4. Стаж роботи 8 років.
Задача
При перевірці правильності нарахування допомоги по тимчасовій
непрацездатності ревізором було встановлено таке: з 1 по 8 листопада 20__р.
робітниці Василенко О.В. було нараховано допомогу в сумі 336грн. 08 коп.
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Ревізор перевірив таку інформацію: оплата праці: за вересень – 900 грн.
40 коп.; за жовтень – 840 грн. 20 коп., за листопад – 840 грн.
Відпрацьовано: у вересні – 22 дні, жовтні – 21 день, листопаді – 20 днів.
Безперервний трудовий стаж Василенко 0.В. – 6 років. У вересні вона
отримала премію за минулий рік – 340 грн. У бухгалтерії зроблено такі
розрахунки: 840,20 : 20 = 42,01 грн. (одноденна заробітна плата); 42,01 х 8
днів = 336,08 грн. (за дні тимчасової непрацездатності); 336,08 + 840,0 =
1176,08 грн. (разом за місяць). Фактична оплата праці за 6 місяців – 6345 грн.,
відпрацьовано за 6 місяців 123 робочі дні.
Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає.
Виконати відповідні розрахунки.
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Тема 27. Контроль і ревізія стану обліку та звітності
27.1. Завдання і джерела контролю
Під організацією контролю розуміють систему умов і елементів
здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і
готової продукції. Їх призначення – удосконалення і раціоналізація обробки
інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація
праці.
Організація контролю – це цілеспрямована діяльність керівників
підприємства по складанню, постійному вдосконаленню системи контролю з
метою забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів.
Організація обліку забезпечує виконання таких основних завдань:
– своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення всіх фактів
господарської діяльності, які були здійснені на підприємстві;
– обробка даних за допомогою відповідних процедур, прийомів і
способів відповідно до вихідної інформації;
– складання на основі отриманого масиву обробленої інформації
зафіксованої в первинних документах і регістрах обліку, балансі, фінансової
звітності і представленні інформації зацікавленим користувачам.
Організація бухгалтерського обліку передбачає вирішення наступних
принципово важливих питань: розробку концепції облікової політики
підприємства; границі застосування фінансового і управлінського обліку.
Від вирішення цих питань залежить структура і якість обліку,
визначення питань управлінської системи і функціонування інформаційної
системи підприємства.
Суб'єктами в організації бухгалтерського обліку виступають керівники
підприємства – директор і головний бухгалтер, об'єктом – обліковий процес,
праця виконавців, організаційне, інформаційне, технічне забезпечення обліку,
тобто система бухгалтерського обліку (рис. 27.1).

Система бухгалтерського обліку
(об’єкт организації
бухгалтерського обліку)
– суб’єкт – робітники обліку

ВИВІД системи

ВВОД системи

Суб’єкти організації
бухгалтерського обліку /
директор, головний бухгалтер

– об’єкт – робітники обліку
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Рис.27.1. Схема бухгалтерського обліку.
Суб'єкт і об'єкт організації бухгалтерського обліку складається з
взаємозв'язаних етапів (рис. 27.2). На першому, методичному етапі організації
бухгалтерського обліку здійснюється вибір системи конкретних питань і
прийомів,
в основі яких лежать документування, інвентаризація,
використання синтетичних і аналітичних рахунків, застосування методу
подвійного запису, оцінка майна і зобов'язань, калькуляція, бухгалтерський
баланс і звітність.
Мета – ефективне використання обліком
інформаційної та контрольної функцій

Організація
управлінського обліку

Організація
технології
бухучета

Організація роботи
управлінського аппарату
Вибір оптимальної
форми обліку
Вибір конкретного використання
елементів методу
бухгалтерського обліку

ІІІ етап
організації
ІІ етап
технічний

І этап
методичний

Рис. 27.2. Етапи організації бухгалтерського обліку.
Другий етап організації бухгалтерського обліку – технічний – це вибір
форми обліку, що найбільш відповідає галузі і розмірам даного підприємства.
Суть його полягає в наступному:
1) виборі способу обробки облікових даних – без комп’ютерного чи
комп'ютеризованого;
2) розробці переліку і форм облікових регістрів;
3) встановленні порядку здійснення записів в регістрах і перенесенні
даних в регістри.
Третій етап організації – організація роботи облікового апарату або
іншими словами – організація управління бухгалтерії. Він включає:
1) встановлення найбільш точної і зручної загальної системи обліку;
2) визначення оптимальної структури облікового апарату;
3) встановлення норм праці і часу, необхідного для виконання робіт і
визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;
4) набір кадрів і їх навчання;
5) організація робочих місць бухгалтерів;
6) раціональне розміщення облікового апарату;
7) встановлення даних інформаційних зв'язків між окремими частинами
бухгалтерії і між бухгалтерією і оперативними підрозділами, а також із
зовнішнім оточенням;
8) організація матеріального, інформаційного і технічного забезпечення
облікових працівників;
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9) мотивація працівників бухгалтерії;
10) встановлення правильного і точного обліку роботи працівників і
контроль за використанням ними функцій;
11) організація архіву бухгалтерського документів;
12) організація забезпечення і захисту облікової інформації.
Організація бухгалтерського обліку включає такі елементи (рис. 27.3)
Елементи організації контролю бухгалтерського обліку
Положення про бухгалтерську службу
Положення про головного бухгалтера
Схеми документообігу
Посадові інструкції виконавців
Забезпечення бухгалтерської служби

Наукова організація праці
Рис. 27.3. – Елементи організації бухгалтерського обліку
План організації бухгалтерського обліку можна представити наступною
схемою (рис. 27.4)
ПЛАН ОРГАНіЗАЦІЇ ОБЛІКУ

План
документообігу

Графік руху
документів з
момента їх
виписки до
передачі в архив

План проведення
інвентаризації

Сроки
проведення
річних та
усереденірічних
інвентаризацій

План проведення
ревізій та перевірок

Характер
перевірок, час,
сроки, виконавці та
дати розглядання
результатів

Графік виконання навчальних
робіт

індивідуальний

структурний

Перелік робіт, які
складаються на
кожного
виконавця, сроки
їх виконання

перелік та срок
облікових робіт
у підрозділах
на
господарстві
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Рис 27.4. План організації бухгалтерського обліку
Елементи організації контролю:
– положення про бухгалтерську службу;
– положення про головного бухгалтера;
– схеми документообігу;
– посадові інструкції виконавців;
– організаційне, правове, методологічне забезпечення бухгалтерської
служби;
– наукова організація праці;
– інші види робіт по організації обліку.
Організація бухгалтерського обліку підприємства залежить від виду
облікових робіт, наявності комп'ютерної техніки, інших умов, а також від тієї
облікової політики, яку веде підприємство. При цьому свою облікову
політику підприємство розробляє самостійно на основі встановлених
загальних правил бухгалтерського обліку.
27.2. Ревізія стану бухгалтерського обліку
Приступаючи до розробки плану організації документування
господарських операцій, перш за все складають перелік операцій, які потрібно
документувати на даному підприємстві, потім визначають, якими
документами оформлятиметься кожен вид операції, кількість екземплярів
кожного документа і їх призначення, це сприяє правильному плануванню
документообігу.
Під документообігом розуміють орієнтовану систему складання,
перевірки обробки первинних документів в бухгалтерському обліку від
моменту їх складання до першої передачі в архів.
Розробка механізму управління документообігом є необхідною
складовою організації бухгалтерського обліку, що забезпечує:
– стабільність роботи бухгалтерської служби;
– чіткість руху і оперативність обробки документів;
– своєчасність ухвалення управлінських рішень.
Своєчасність оформлення первинних документів, передача їх в
установленому порядку і відображення в бухгалтерському обліку
здійснюється відповідно із затвердженим на даному підприємстві графіком
документообігу.
Основні етапи формування системи управління документообігом на
підприємстві виглядає таким чином:
1. Розробка Положення про бухгалтерську службу.
2. Розробка посадових інструкцій працівників бухгалтерії.
3. Складання графіка документообігу.
4. Складання технології обробки облікової інформації
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5. Розробка номенклатури справ в порядку поточного збереження
документів.
6. Підготовка справ до довгострокового зберігання.
На підставі структурної схеми підприємства, положень про структурні
підрозділи і посадові інструкції працівників, інших внутрішніх нормативних
актів підприємства, розробляється графік документообігу на підприємстві.
Графік документообігу – затверджений порядок обробки інформації, що
зазначена в первинних документах. Графік регламентує терміни складання,
обробки первинних документів, визначає кількість документів; визначається,
дата складання документів, їх рук по інстанціях для обробки і проходження
документів в середині облікового відділу і завершення всіх робіт за звітний
період до складання бухгалтерського балансу і звітності. Шлях, який повинен
пройти той або інший документ, залежить від виду останнього і визначається
при складанні графіка документообігу. Тривалість складання документа
повинна бути мінімальною. Для цього необхідно обмежити кількість осіб, які
беруть участь в складанні того або іншого документа. Графік документообігу
повинен сприяти поліпшенню всієї роботи на підприємстві, виконанню
контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищення рівня
автоматизації облікових робіт.
Графік документообігу розробляє головний бухгалтер, затверджується і
вводиться в дію наказом керівника для того, щоб бути обов'язковим не тільки
для облікових, але і для інших працівників, зв'язаних з веденням обліку.
Основні принципи побудови графіків документообігу наступні:
1. Документ потрібно складати у момент виконання господарської
операції: лише ті інстанції, де здійснюється контроль за даною господарською
операцією або за достовірністю показників документа. У графік повинно бути
включено час проходження документа по інстанціях, де його тільки
додатково візують, без перевірки зафіксованої операції. Приналежність таких
операцій в графу приводить до зайвих витрат часу на проходження документа
і затримки його прийняття до обліку.
2. Час проходження документа від місця складання в бухгалтерію
повинен бути мінімальним, а надходження документів до бухгалтерії –
рівномірним, тому лише за цими умовами бухгалтерія зможе оперативно
здійснювати свої функції.
3. У графу повинно бути чітко вказана дата складання документа і
його проходження через кожну інстанцію: терміни передачі документа від
одного виконавця до іншого повинні бути узгоджені. Визначається термін
виконання окремих операцій (оформлення, обробки документа), слід
враховувати трудомісткість кожного з них.
Графік оформляється або як схема, або як перелік робіт з формування,
перевірки і обробки документів, які заповнюються кожним структурним
підрозділом, а також конкретними виконавцями, з вказівкою їх взаємозв'язку і
термінів виконання робіт (табл. 27.3).
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Графік складають в двох екземплярах: перший передається
структурному підрозділу підприємства, інший – зберігається у головного
бухгалтера.

Таблиця 27.1 – Графік документообігу на підприємстві
Затверджено наказом № ___ від "___" _____ 201_ р.
Складання
Кількість
екземплярів
Особа, відповідальна за виписку
Особи, відповідальні за
оформлення
Терміни виконання

Документ
Перевірка
Особа, відповідальна
за перевірку
Особи, які подають
документ
Порядок подачі

Обробка

Передача в архів

Хто
виконує

Хто виконує

Терміни
подачі

Терміни
виконання

Працівники структурних підрозділів і функціональних служб
заповнюють і подають первинні документи, згідно графіка документообігу. З
цією метою кожному виконавцеві дається період по графіку, в якому
вказуються первинні документи, терміни їх передачі і підрозділу, до яких їх
необхідно передати.
СТАДІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ

1. Надходження
документів зі сторони та
оформлення їх на
підприємстві

2. Виконання та обробка
первинних документів
на підприємстві до
передачі їх в
бухгалтерію

3. Надходження
первинних
документів до
бухгалтерії.

6. Передача документів на
збереження в архів
підприємства, а потім
до державного архіву

5. Забезпечення поточного
збереження документів

4. Обробка
документів в
бухгалтерії

СТАДІЇ ОБРОБКИ ДОКУМЕНТІВ В БУХГАЛТЕРІЇ

1. Перевірка документів по
формі, арифметична по
суті

2. Оцінка у грошовій
формі операцій,
відображення в
документах

3. Запис на
документах
364
бухгалтерських
проводок

Рис. 27.5. Організація документообігу на підприємстві.
Відповідальність за дотримання графіка документообігу, а точніше
своєчасне і якісне складання документа, своєчасну передачу їх для
відображення в бухгалтерському обліку і звітності, достовірність даних, що
знаходяться в документах, несуть особи, які їх склали і підписали.
Витяг з графіка документообігу підприємства у вигляді переліку робіт
на різних стадіях документообігу приведено на прикладі видатного касового
ордера (таблиця 27.2).
Контроль за дотриманням графіка документообігу здійснює головний
бухгалтер.
У графіку рекомендується своєчасно робити необхідні позначення і
регулярно повідомляти керівника підприємства про дотримання встановлених
термінів подачі документів.
Таблиця 27.2 – Графік документообігу видаткового касового ордера
Найменування документа
Видатковий касовий ордер
Кількість екземплярів
1
Відповідальний за
Головний бухгалтер
Складання
оформлення
документа
Відповідальний за
Бухгалтер-касир
виконання
Терміни виконання
Щодня (до годинника)
Відповідальний за
Головний бухгалтер
Перевірка
перевірку
документів
Хто надає
Бухгалтер-касир
Порядок надання
При касовому звіті
Термін надання
Щодня
Передача в
Хто виконує
Головний бухгалтер
архів
Термін виконання
Щодня
підприємства
Графіки виправдовують своє призначення тільки при їх точному
виконанні. За дотриманням графіка повинен проводити поточний контроль.
На підставі затвердженої структури підприємства керівник затверджує
штатний розпис. На кожну посаду передбачену в штатному розписі, а
керівником підприємства затверджуються посадові інструкції.
Посадова інструкція – це документ, в якому зафіксовані завдання,
функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи. Вона
розробляється для кожної конкретної штатної посади.
Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань розподілу
обов'язків між категоріями працівників, забезпечує єдність при розподілі їх
обов'язків і кваліфікаційних вимог, які до них пред'являються.
Посадові інструкції працівника дають можливість:
– встановити для кожного працівника перелік даних до виконання
операцій;
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– визначити і закріпити обов'язки кожної особи, а також його права і
персональну відповідальність;
– контролювати виконання роботи кожного працівника, оцінити її
результати.
Крім того, посадові інструкції вносять погодженість дій різних служб
управління даного підприємства, враховують раціональне використання
фонду робочого часу.
Посадові інструкції розробляються за дорученням керівника
підприємства або керівників структурних підрозділів. Текст посадових
інструкцій погоджується з юридичною службою і працівниками
підприємства. Кожен працівник повинен бути ознайомлений з посадовою
інструкцією під розписку з позначенням дат ознайомлення. Для облікових
працівників підприємства посадові інструкції складаються головним
бухгалтером підприємства.
У посадовій інструкції вказується функціональна структура діяльності
посадової особи, мету, програми і завдання, функції, форми і методи
керівництва, інформаційні, технічні способи управління. На підставі цих
даних визначається структура посадової інструкції і зміст її складових частин.
При розробці посадових інструкцій використовуються типові і галузеві
інструкції, крім того, враховуються специфічні обов'язки, які повинні
виконати працівники підприємства.
Структура посадової інструкції облікового працівника може бути
наступною:
– найменування посади;
– загальні положення;
– мета і завдання;
– обов'язки і права;
– відповідальність;
– взаємозв'язок з іншими посадовими особами;
– критерії оцінки виконання обов'язків;
– оклад і премія;
– порядок призначення і звільнення з посади;
Працівник повинен забезпечувати виконання посадових обов'язків та:
– кваліфікаційних вимог (визначається рівень і профіль спеціальної
підготовки працівника, необхідний для виконання покладених на нього
обов'язків, і вимоги до стану роботи).
У посадовій інструкції фіксують два види взаємин посадової особи з
іншими працівниками: з безпосереднім її керівником і підлеглими йому
працівниками. Існує ще один зовнішній вигляд взаємин посадової особи
функціонального характеру – з рівними йому по рангу. Функціональні
відносини передбачають співпрацю, координацію, консультації. Але і ці
відносини не розкривають повністю взаємозв'язків, тому що відсутні зв'язки
посадових осіб вищих міжпосадових учасників управління нижчими.
У посадових інструкціях детально вказуються обов'язки, права і
відповідальність посадової особи. Підставою для визначення зобов’язані і
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обов'язків служить кваліфікаційний довідник посад службовців. Положення
про головного бухгалтера є посадовою інструкцією головного бухгалтера.
Кваліфікаційні категорії в оплати праці фахівців встановлюються
керівником на підставі рішень атестаційних комісій.
Характеристика кожної посади має три розділи:
– посадові обов'язки (перераховуються функції, які повинні повністю
або частково виконувати працівники, що посідають дану посаду;
– об'єм знань, якими повинен володіти працівник (розглядаються
основні вимоги, пред'являються працівнику по володінню спеціальними
знаннями);
– знання законодавчих актів, положень, інструкцій і інших документів.
Ревізію
організації
внутрішньогосподарського
контролю
рекомендується починати з перевірки наявності затвердженим наказом
підприємства положення про функції відповідних служб і відділів управління,
а також інструкцій про службові обов'язки окремих працівників. При цьому
ревізор повинен вибірково перевірити, чи відповідає діюче положення, на
підприємстві, про функції служб і відділів типовим положенням,
затвердженим державними органами управління. На початок перевірки стану
внутрішньогосподарського контролю ревізор має в своєму розпорядженні
достатній фактичний матеріал, що характеризує роботу служб і відділів
управління в ході контролю за ходом виконання встановленого плану при
найменших витратах і високому рівні рентабельності. На основі цих даних в
акті ревізії вказуються основні недоліки в організації і здійсненні
внутрішньогосподарського контролю і розробляються пропозиції, направлені
на їх ліквідацію.
У складі управління виробничого об'єднання (підприємства) є
контрольно-ревізійні відділи або штатні контролери, у функції яких входить
проведення ревізії і перевірок діяльності внутрішніх структурних підрозділів.
При ревізії необхідно перевірити, як організована і виконуються
контрольно-ревізійна робота всередині підприємства. Перш за все, потрібно
з'ясувати, чи є затверджений план проведення ревізій і тематичних перевірок
внутрішніх підрозділів і його зміст.
Вибірковим порядком слід вивчити зміст програм і актів ревізій
внутрішніх підрозділів, визначити їх якість. Розглядаючи зміст і виконання
плану ревізії і перевірок, необхідно з'ясувати повноту охвату контролем
виробничих одиниць і інших підрозділів (планів, що в першу чергу допустили
невиконання, безгосподарність), за який період проводяться ревізії і
тематичні перевірки, чи проводяться колективні ревізії роботи підрозділів і
яка їх питома вага; результати проведених ревізій; порядок і повноту
відшкодування збитку.
Разом з контрольно-ревізійною роботою за планом здійснюються
раптові перевірки, виконавцями яких призначаються працівники бухгалтерії і
інших відділів управління.
При перевірці виконання плану ревізій і раптових перевірок
використовуються матеріали актів ревізій і перевірок, наказів, розпоряджень і
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протоколів нарад за наслідками проведених ревізій і перевірок внутрішніх
ланок підприємства, дані про розгляд недоліках і збитку, відшкодування
збитку, інші матеріали.
Своєчасність проведення внутрішніх ревізій і раптових перевірок
визначається шляхом співставлення дати за планом і часу їх здійснення,
вказаних в актах, якість ревізій – за змістом актів в співставленні з вимогами
їх програми, а дійсність – за швидкістю усунення розкритих порушень і
недоліків в роботі.
В зв’язку з цим необхідно перевірити, чи своєчасне керівництво
об'єднання (підприємства) розглядає і ліквідації рішення за наслідками ревізій
і перевірок внутрішніх структурних ланок (вважається своєчасно в строк до
двох тижнів), а також чи здійснюється контроль за виконанням цих рішень.
27.3. Ревізія звітності
Перевірка стану обліку і звітності – одне з основних завдань
комплексної ревізії. Вона здійснюється впродовж всієї ревізії. На будь-якій
ділянці ревізії діяльності підприємства ревізор перевіряє правильність
ведення обліку господарських операцій, достовірність наданої звітності, чи
застосовується на даній ділянці первинна документація, чи правильно
проводиться розрахунок по нарахуванню, розподілу і списанню затрат; на
яких синтетичних рахунках відображаються господарські операції, чи
правильно ведуться записи в облікових регістрах і відображаються типові і
фактичні (облікові) дані в звітності.
Якщо зібраний при ревізії окремих ділянок діяльності підприємства
матеріал виявиться недостатнім, то проводиться додаткова перевірка.
Деякі питання звітності ревізор повинен з'ясувати до її початку. Так,
після ознайомлення із структурою і виробничими функціями підприємства
ревізор визначає, як формується звітність – централізований або
децентралізовано.
Далі ревізор з'ясовує, які ділянки облікової роботи комп’ютеризовані і
які заходи приймає підприємство для впровадження автоматизації
бухгалтерського обліку.
Слід уважно вивчити структуру бухгалтерії підприємства, виходячи з
фактичного об'єму і рівня комп’ютеризації облікових робіт для того, щоб
з'ясувати, чи немає зайвих працівників і чи правильно розподілено
навантаження між працівникам бухгалтерії.
Ревізор повинен перевірити умови праці працівників бухгалтерії,
забезпечення їх довідковими матеріалами і інструментами для ведення
бухгалтерського обліку і складання звітності, рахунковими приладами.
На початок ревізії рекомендується перевірити якість обліку. З цією
метою потрібно розглянути відповідність аналітичного обліку синтетичному і
тотожність звітних показників у формах звітності на цю дату даним
бухгалтерського обліку. Якщо будуть виявлені розбіжності, то ревізор
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зобов'язаний виявити їх причини, винних в цьому осіб і прийняти заходи до
виправлення допущених порушень в обліку.
В ході ревізії необхідно перевірити, яка форма і передові методи обліку
впроваджені на підприємстві: журнально-ордерна або комп’ютеризована
обліку, нормативний метод обліку витрат на виробництво, оперативнобухгалтерський метод організації аналітичного обліку матеріалів,
нарахування заробітної плати по даних про приймання продукції по кінцевій
операції.
Особливу увагу слід звернути перевірці достовірності господарських
операцій, вказаних в первинних документах і звітах. Застосовуються такі
прийоми: звіряють кількість оприбуткованих матеріальних цінностей за
прибутковими документами з їх кількістю, вказаних в супровідних
документах постачальників, сума оприбуткованих грошей з сумою, вказаною
у відповідній виписці з рахунків в банку.
За всіма прихованими фактами неправильного оформлення
господарських операцій в первинних документах або їх відображення на
рахунках бухгалтерського обліку ревізор визначає причини порушення, їх
наслідки і винних. На підставі даних ревізії розробляються пропозиції з
ліквідації недоліків і вдосконаленню бухгалтерського обліку.
Заключним етапом процесу обліку є складання звітності. За даними
звітності оцінюється робота підприємства і ухвалюється рішення про
заохочення їх колективів або пред'явленні відповідних претензій, тому
вдосконаленню, підвищенню достовірності точності звітності надається
велике значення.
При перевірці звітної дисципліни аналізують відповідність
представлених форм звітів останнім затвердженим формам, дотримання
підприємством термінів представлення періодичної і річної звітності;
правильність оформлення звітів; чи не представляється звітність в не
передбачені адреси; чи немає незаконної звітності. Якщо остання
представлялася, то слід з'ясувати, ким вона введена, за якими показниками, в
яких строки і куди направляється, поштова або телеграфна ін.
При ревізії достовірності звітних даних, с початку перевіряють, чи
відповідають планові показники, вказані в звітах, наявним документам
вищестоящих організацій, за якими показниками коректувалися плани, в які
терміни, за чиїм
розпорядженням або клопотанням. Потрібно також
перевірити, чи вносилися при цьому зміни у всі розділи планів. У тих
випадках, коли виправлення вносилися до одного з показників плану без
відповідних змін інших, з'ясовують, як це відзначалося за іншими
показниками.
На початку ревізії рекомендується провести логічну рахункову
перевірку звітів за минулий період. Потім необхідно перевірити, чи
дотримується діючих нормативних документів, при складанні звітів. Чи
відповідають дані звітів даним первинного обліку, бухгалтерським даним, чи
пов'язані показники в різних звітах за одні і ті ж періоди. У разі виявлення
розбіжностей потрібно встановити їх причини. Потрібно також з'ясувати, чи
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були розбіжності даних поточної поштової звітності з даними телеграфної
звітності, чи постійні ці розбіжності, який їх характер і причини.
Якщо в минулому періоді були виявлені неточності в звітах, слід
перевірити, чи внесені необхідні виправлення і чи відповідають порядок і
терміни внесення виправлень встановленим, чи повідомлено про ці
виправлення за адресою, направлення звіту. Якщо в результаті завищення
показників виконання плану були необґрунтовано виплачені премії, потрібно
визначити суму і винуватців, пред'явити збитки до стягнення.
Всі виявлені порушення звітності повинні бути ретельно проаналізовані
з метою з'ясування причин їх виникнення і недопущення порушення звітних
даних надалі.
Результати перевірки планування звітності рекомендується обговорити
на зборах працівників обліку, планового відділу і інших відділів управління,
що беруть участь в складанні звітності.
Запитання для самоконтролю
1. Назвіть завдання і джерела контролю.
2. Суть ревізії стану бухгалтерського обліку.
3. Ревізія звітності.
4. Перевірка організації облікової роботи в бухгалтерії.
5. Забезпечення облікового процесу.
6. Перевірка стану бухгалтерського обліку.
7. Методика ведення облікових регістрів.
8. Первинний облік і стан контролю матеріального обліку у
матеріально-відповідальних осіб.
9. Перевірка достовірності бухгалтерської і статистичної звітності.
10. Відповідність формування звітності П(с)БО 1-5.
Тести
1)Як визначити фінансовий результат від звичайної діяльності та
надзвичайних подій за звітний період?
Відповідь: фінансовий результат від звичайної діяльності та
надзвичайних подій визначається шляхом зіставлення даних ... (яких, на
якому рахунку?).
2) Як перевірити повноту надходження внесків засновників
підприємства?
Відповідь: контроль повноти надходження внесків засновників
здійснюється методом ….. (продовжити фразу: яким методом, за якими
документами й рахунками бухгалтерського обліку?).
3) Як перевірити обґрунтованість змін величини статутного капіталу
ЗАТ?
Відповідь: така перевірка здійснюється на підставі аналізу даних
…(продовжити фразу: яких показників, у яких документах, облікових
регістрах, за якими операціями?).
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4) У чому полягає особливість перевірки акціонерних товариств щодо
розподілу чистого прибутку?
Відповідь: особливість полягає в тому, що основними напрямами
контролю є…..(продовжити фразу).
5) Назвати три основні напрями ревізії резервного капіталу.
Відповідь: до основних напрямів ревізії резервного капіталу належать:
1.
…..;
2.
…..;
3.
…..
6)Назвати чотири основні напрями контролю фінансового стану
ревізованого підприємства.
Відповідь: до основних напрямів контролю фінансового стану
підприємства належать:
1.
…..;
2.
…..;
3.
…..
7) Які методичні прийоми документального контролю застосовуються
для виявлення неправомірного завищення видів валових витрат при
розрахунку оподатковуваного прибутку?
Відповідь: факт неправомірного завищення валових витрат щодо їхніх
видів може бути виявлено методом … (продовжити фразу).
Задача
Задача
Ревізією встановлено, що за період з 01.01. по 01.11 поточного року
послуги вантажного автотранспорту, що надаються своєму капітальному
будівництву, відображені в обліку Дт 15 Кт 234 на суму 220 грн. У Балансі
ф.1 ця сума проведена в першому розділі Активу та в Примітках к річному
звіту ф.5.
Встановити характер порушень на суму, допущену в обліку і
сформулювати запис для включення в акт.
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Тема 28. Інформаційні технології в контролі і ревізії
Мета вивчення - формування системи теоретичних і практичних знань у
галузі побудови і функціонування інформаційних систем і комп'ютерних
технологій та можливостей їх використання в контролі і ревізії.
Завдання - вивчення основ контрольно-ревізійної інформатики, складу
задач перевірок, особливостей їх розв'язування в умовах використання різних
технологій оброблення економічної інформації.
28.1. Преваги та недоліки комп’ютеризації контрольно-ревізійної
роботи
Інтенсивний розвиток комп'ютерної техніки дав відповідний поштовх
започаткуванню, методів контролю і ревізії в комп'ютерному середовищі.
Комп’ютеризація інформаційних систем контрольно-ревізійної служби є
гарантом розвитку та підвищення ефективності проведення контролю за
використанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереження, станом і
достовірністю бухгалтерського обліку і звітності.
Застосування комп'ютерної техніки при проведенні ревізії, дозволяє:
 зменшити об'єм рутинної технічної роботи (операції, які пов'язані з
перевіркою розрахунків).
 знизити трудомісткість процедур ревізії, що дозволяє більше уваги
приділяти контролю за вмістом і достовірністю показників первинних
документів і записів в облікових регістрах, їх законністю, достовірністю
і доцільністю, а також поглибити економічний аналіз, дослідження
причин, сприяючих проявам недоліків;
 автоматичному порядку перевірити тотожності чи взаємної ув'язки
показників різних форм звітності;
 зберігати отримані дані для багаторазового використання;
 здійснювати попередньою оцінку результатів робіт за відхиленнями.
Застосування комп'ютерної техніки в процесі ревізії підприємств
полегшує виявлення в документах помилок і приписок, перевірку повноти
оприбутковування матеріалів, що поступають від постачальників, реальності
віддзеркалення в обліку і звітності товарної і реалізованої продукції,
обґрунтованості відвантаження продукції і перебування продукції в дорозі,
реальності перехідних залишків готової і відвантаженої продукції.
Досвід переконує в тому, що комп'ютерна техніка доцільно
використовувати при проведенні ревізії і на інших ділянках, особливо в
процесі перевірки документації, пов'язаної з реалізацією готової продукції і
розрахунками з покупцями.
Комп'ютерну техніку використовують при проведенні ревізій не тільки
в процесі вирішення спеціальних ревізійних завдань, але і при необхідності
відновлення процесу обробки інформації за минулі роки, яка зберігається на
електронних носіях.
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Це доцільно здійснювати для перевірки правильності обробки
інформації шляхом перегону контрольного прикладу, отримання необхідної
інформації для контролю у разі втрати або навмисного знищення документів,
які читаються людиною, а також при безпаперовій технології обробки
інформації з метою її перегляду.
Чинники, які стримують впровадження комп'ютерної техніки і технології
в контрольно-ревізійній роботі:
1. динамічно мінливе законодавство заважає детально налагодити
спеціалізовані системи на усі можливі випадки;
2. ряд методичних проблем, зокрема, необхідність розроблення
методичних підходів реалізації трансформаційних процедур перетворення
фінансових звітів по заданих форматах;
3. низький рівень комп'ютерної грамотності користувачів.
Незважаючи на подальший розвиток комп'ютерного забезпечення та
передачі вихідної інформації до комп'ютерних систем, контрольно-ревізійні
операції організаційно-інструктивного характеру, спостереження, оцінки дій
посадових осіб вимагають творчих зусиль ревізора, тому їх важко
автоматизувати за допомогою технічних засобів.
Приклади причин помилок в обліковій інформації при застосуванні
інформаційних технологій обліку наступні:
 зниження ступеня залучення персоналу, якщо обліковий персонал чи
ревізор не мають можливості безпосереднього візуального спостереження за
первинною інформацією, що вводиться (або можуть тільки перевірити
результати обробки даних у вигляді зведення), це підвищує ймовірність
пропуску помилок і неточностей;
 однаковість обробки інформації - при неправильному складанні
бухгалтером чи програмістом визначеного алгоритму часто повторюваних
розрахунків _(наприклад за ПДВ), підвищується ймовірність системних
помилок і неточностей;
 несанкціонований доступ - можливий витік або несанкціонована зміна
інформації (в тому числі й конфіденційної), внесення небажаних змін у
систему, а також матеріальні втрати (розкрадання коштів, товарноматеріальних цінностей та інших активів) у результаті шахрайства з
використанням комп'ютерів;
 втрата даних - подання обліково-аналітичної інформації у формі великої
бази даних ускладнено потенційним ризиком перекручування чи навіть втрати
фрагментів (а іноді - і всього обсягу) цієї інформації, необхідності її термінового
відновлення в значних масштабах і як наслідок - суттєві за часом перерви в
обробці поточної облікової інформації.
Не всі контрольно-ревізійні дії піддаються автоматизації. Так, отримання
різних пояснень, довідок, виявлення причин і умов порушень і зловживань,
операцій організаційно-нормативного характеру, дій, пов'язаних з оцінкою
стану об'єкту, а також більшість дій з фактичного контролю вимагають
творчих зусиль ревізора.
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Операції, пов'язані з ревізійними порівняннями, розрахунками повністю
автоматизації не піддаються.
Серед багатьох проблем, які супроводжують процес комп’ютеризації
контрольно-ревізійної роботи є організація надійного внутрішнього контролю
і розробка методик оцінки його ефективності під час проведення ревізій та
тематичних перевірок.
За організацію контролю у комп’ютерному середовищі, повинен
відповідати керівник установи, який забезпечує необхідні умови і сприяє
придбанню комп’ютерної техніки і програмного забезпечення, визначає
вимоги і пріоритети контролю у комп’ютерному середовищі, розподіляє
обов’язки щодо автоматизованої обробки даних між різними відповідальними
працівниками, налагоджує нагляд за роботою відділу комп’ютеризації та
здійснює цілу низку заходів, спрямованих на довгострокову перспективу.
Контроль у комп’ютерному середовищі є частиною загальної системи
внутрішнього контролю. Його мета – забезпечення ефективного
функціонування інформаційної системи, надійного збереження даних у
комп’ютерному середовищі і своєчасного надання необхідної інформації для
прийняття управлінських рішень.
Завдання комп’ютерних інформаційних систем в контрольно-ревізійній
роботі:
1. Методичне забезпечення - розробка складних аналітичних електронних
таблиць, на їх основі – створення діаграм: алгоритмізація контрольноревізійного процесу та створення спеціальних прикладних програм
(автоматизованих робочих місць (АРМ) ); прискорення застосування
традиційних процедур (арифметичного перерахунку, групування, ранжування
тощо), ефективне використання економічно-математичних методів.
2. Інформаційне забезпечення - прискорення процесів отримання та
обробки інформації з баз даних клієнта – АРМ бухгалтера, систем
складського обліку тощо, організація раціонального документування
електронної інформації; забезпечення нормативно-правовими актами
(системи Консультант-Плюс, Гарант та ін.); можливість використання засобів
Internet (для пошуку необхідної довідкової інформації про ціни,
постачальників товарно-матеріальних цінностей тощо) та електронної
3. Технічне забезпечення - використання можливостей редагування текстів
та електронних таблиць (при написані акту ревізії, робочих документів
ревізора).
4. Важливе значення має застосування комп'ютерів в контрольноревізійних службах (управліннях, відділах), де постійно росте об'єм
проведених ревізій і контрольної інформації на місцях для вдосконалення
прогнозування і координації контрольно-ревізійної роботи, організації
проведення ревізій.
У сучасних умовах збір, опрацювання, представлення й аналіз такої
інформації здійснюється в основному вручну. Контрольна інформація не
завжди оперативна, недостатньо аналітична, обробка її трудомістка. Тому
одним з важливих напрямів вдосконалення організації проведення ревізій і
374

перевірок є застосування комп'ютерної техніки для обробки контрольної
інформації на рівні контрольно-ревізійних служб.
За допомогою комп'ютерної техніки можна автоматизувати як
математичні (додавання, віднімання тощо), так і логічні (порівняння, вибірка і
інше) дії, що виникають в процесі ревізії. Інформаційні масиви, банки даних
дозволяють використовувати програмним шляхом в будь-який проміжок часу
великі об'єми інформації для проведення ревізії з метою виявлення
зловживань, відхилень і порушень. Програмний ревізійний контроль
можливий тоді, коли при проектуванні враховуватимуться потреби
контрольно-ревізійних служб.
Для реалізації цього завдання необхідно створити поряд з підсистемою
«Бухгалтерський облік» підсистеми «Контроль і ревізія» або" «Фінансовогосподарський контроль і ревізія». Основною зацікавленою ланкою в цій
справі є контролюючі організації, ревізори. Для цього повинні враховуватися
вимоги ревізорів, наприклад, включення до складу інформаційних масивів
даних, необхідних для ревізії, і розроблятися спеціальні завдання для
проведення ревізії.
Функціонування контрольно-ревізійних комплексів завдань найбільш
ефективне в умовах широкого розповсюдження типових проектних рішень і
пакету прикладних програм (ППП), а також нових технологій обробки
облікової інформації.
28.2 . Інформаційні системи при проведені контрольно-ревізійної
роботи
Інформаційна система - це спеціальне технічне, математичне, програмне
й інформаційне забезпечення, призначене для здійснення процедур
контрольно-ревізійної роботи в середовищі ЕОД (електронної обробки
даних). Інформаційна система – це вся інфраструктура підприємства, задіяна
в процесі управління інформаційно-документальними потоками.
До комп'ютерних засобів для контролю і ревізії належать:
 пакети
прикладних
програм
загального
призначення,
які
використовують для обробки даних, зчитування і вибірки інформації з файлів,
розрахунків фінансово-економічних показників, формування і друкування
звітів;
 спеціальні (цільові) програми, які складають для вирішення конкретних
контрольно-ревізійних задач;
 модифіковані програми.
При проведені контрольно-ревізійної роботи використовують: системне
програмне забезпечення - операційна система, обслуговуючі програми;
прикладне програмне забезпечення загального призначення (текстові
редактори, електронні таблиці, тощо) прикладні програми цільового
призначення - Бухгалтерські програми, АІС «Податки», інші.
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Ревізійні програми повинні контролювати взаємозв'язані показники в
масивах інформації і здійснювати контрольно-ревізійні записи, що свідчать
про можливі зловживання; передбачати відбір і друк даних які підлягають
ревізії по окремих ділянках обліку; підсумовувати необхідні дані для
виконання ревізійного аналізу, використовуючи термінологію, прийняту при
проведенні ревізії; перевіряти зміст масивів даних за допомогою спеціальних
програм, які дозволяють виявити випадки несанкціонованих змін інформації;
контролювати бухгалтерські машинні програми з метою виявлення внесених
до них несанкціонованих змін т.д.
Організація і планування контрольно-ревізійної роботи у комп'ютерній
системи обробки даних (КСОД) починається з вивчення існуючого порядку
організації системи електронної обробки даних, обсягів концентрації і
принципів розподілу обов’язків облікового персоналу у КСОД, оцінки
ефективності
використання
наявного
технічного
і
програмного
комп’ютерного забезпечення, дослідження способів обробки і передачі
інформації, методів і носіїв інформації для зберігання даних, ступеня довіри
до контрольних властивостей системи електронної обробки даних, системи
заходів впровадження нових і модернізації існуючих систем електронної
обробки даних.
Групи програм, що використовуються при проведені перевірок наведені
на рис. 28.1.
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Рис. 28.1. Групи програм, що використовуються при проведені перевірок
Етапи виконання робіт з програмним продуктом:
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1. Перший етап. Визначають завдання, які необхідно перевірити під час
перевірки за допомогою спеціального програмного забезпечення.
2. Другий етап. Складання плану виконання поставлених завдань і розробка
оцінки реальності застосування програмних засобів. Встановлюється обсяг
облікової інформації.
3. Третій етап. Налагодження стандартних програмних засобів, необхідних
для перевірок .
4. Четвертий етап. Здійснення перевірки сформованих на електродних
носіях даних з метою підтвердження їх незмінності, оцінка та аналіз
отриманої інформації.
Основні етапи процесу перевірок умовах комп’ютерних інформаційних
систем:
 оцінка законності придбання та ліцензійної чистоти бухгалтерського
програмного забезпечення, яке функціонує в системі комп’ютерної
обробки даних господарюючого суб’єкта, що підлягає аудиту;
 оцінка надійності системи комп’ютерної обробки інформації в
цілому;
 перевірка правильності та надійності алгоритмів розрахунків, що
використовуються господарюючим суб’єктом;
 формування з використанням програмного забезпечення, необхідних
аудитору регістрів аналітичного та синтетичного обліку і звітності.
Структура інформаційного забезпечення контрольно-ревізійної роботи
наведена на рис. 28.2.
Методичні
інструктивні
матеріали

Система
класифікації і
кодування
Нормативнодовідкові
документи

Інформаційне забезпечення

Зовнішня
інформаційна
база

Інформаційні
повідомлення

Інформаційна
база

Внутрішня інформаційна база
Інформаційні
масивм
Вхідні

Вихідні

Рис. 28.2. Структура інформаційного забезпечення контрольно-ревізійної
роботи
Для обробки і аналізу контрольно-ревізійної інформації за допомогою
ЕОМ необхідно розробляти завдання її автоматизованої обробки.
Цей процес включає проектування функціонального, інформаційного,
технічного і інших видів забезпечення автоматизованої обробки контрольно378

ревізійної інформації. Для вирішення за допомогою комп'ютерів цих проблем
рекомендувати наступні функціональні завдання:
- аналіз даних про проведенні ревізії і перевірки за окремими об'єктами.
У результаті формується інформація про кількість проведених ревізій і
перевірок на об'єкті, що перевіряється, на декілька років, про суми виявлених
незаконних витрат, недостач і крадіжок грошових коштів і матеріальних
цінностей в різних розрізах (за періодами, матеріально відповідальними
особами тощо), про приписки і спотворення звітності;
- зведений аналіз даних про об'єкти, що перевіряються. Це дозволить
автоматизованим шляхом отримувати інформацію про загальну кількість
проведених ревізій, перевірок, їх динаміку, про виявлені недостачі, крадіжки,
незаконні витрати на цих об'єктах, передача справ у судово-слідчі органи,
суми стягнутого матеріального збитку і суми заборгованості за матеріально
відповідальними особами.
За допомогою комп'ютерної техніки отримується інформація про
результати проведених ревізій і перевірок, стан і тенденції розвитку кожного з
об'єктів, що перевіряються, на декілька років, про ефективність роботи
окремих ревізорів, а також необхідні звітні дані і інше. Така інформація
сприяє вдосконаленню планування і координації контрольно-ревізійної
роботи, більш обґрунтованому відбору черговості об'єктів, що перевіряються,
направленому на підготовку програми конкретних ревізій, поглибленому
аналізу результатів перевірок, ревізій, оперативному контролю за усуненням
недоліків, виявлених ревізіями, і, нарешті, підвищення ефективності ревізій.
Запитання для самоконтролю
1. Завдання комп’ютерних інформаційних систем в контрольно-ревізійній
роботі.
2. Які задачі вирішуються в автоматизованій системі контрольноревізійній роботі?
3. З яких підсистем складається система електронного документообігу?
4. Що таке зовнішнє інформаційне забезпечення?
5. Що таке внутрішнє інформаційне забезпечення?
6. Вирішення яких задач забезпечується у підсистемі “Контроль і аналіз
діяльності інспекції ”?
7. Засоби технологічного та бухгалтерського контролю.
8. Програмні та апаратні засоби захисту інформації.
9. Охарактеризувати інформаційні системи і технології при проведенні
аналітичних досліджень.
10.Які задачі вирішуються в автоматизованій системі контрольноревізійній роботі?
11.Структура інформаційного забезпечення контрольно-ревізійної роботи.
12.Чинники, які стримують впровадження комп'ютерної техніки і
технології в контрольно-ревізійній роботі.
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Тести
1). Метою класифікації та кодування інформації є:
1. упорядкування і взаємоузгодження різних предметів, понять,
властивостей та інших елементів інформації;
2. використання кодів для скорочення обсягів інформації та
трудомісткості її обробки на всіх етапах технологічного процесу;
3. урахування економічних факторів при обробленні інформації;
4. виділення галузевого, відомчого і регіонального аспектів управління.
2). Програмне забезпечення можна поділити на:
1. методичне і технологічне;
2. апаратне і технічне;
3. прикладне і системне;
4. математичне і лінгвістичне.
3). Автоматизована банківська технологія надає можливість для:
1. управління процесом у режимі реального часу;
2. зниження трудомісткості при формуванні регулярної звітності;
3. ефективного використання матеріальних ресурсів;
4. забезпечення інформаційної взаємодії людей.
4). Автоматизоване робоче місце — це:
1. основний інструмент спілкування людини з обчислювальною системою;
2. оброблення повідомлень, які надходять з обчислювальної системи;
3. сукупність програмно-технічних засобів і інформаційних ресурсів, що
автоматизує роботу персоналу безпосередньо на робочому місці;
4. спосіб досягнення поставленої мети.
5). Бізнес-процес становить:
1. серію логічно пов’язаних дій, орієнтованих на економію ресурсів;
2. сукупність робіт, яка передається від одного працівника до іншого у
фіксований проміжок часу;
3. ведення бази даних правил для роботи головного банку та його філій;
4. формування початкових платежів.
6). Технологічні засоби контролю забезпечують:
1. обмін документами АРМ-2 та АРМ-1;
2. механізм обміну електронними документами між банкамиучасниками;
3. обмін квитанціями між банками-учасниками;
4. обмін звітами про функціонування регіональних палат;
5. A+B;
6. A+C;
7. B+C+D.
Задача
1. Необхідно вказати облікові процеси при традиційному бухгалтерському
обліку, які піддаються комп’ютерній обробці при проведенні ревізії.
2. В автоматизованій системі обробки економічної інформації, зокрема в
підсистемі «Бухгалтерський облік» (або в іншій програмі), складіть проект
автоматизованого контролю різних взаємозв'язаних показників господарської
діяльності, які можуть ефективно використовуватися при проведенні ревізії.
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Додаток 1

Метод економічного контролю
Загальнонаукові способи
дослідження
Ідеалізація та
формалізація
(структурний
метод)
Спостереження та
експеримент
Інструкція та
дедукція

Способи
дослідження, що
використовують
ся в інших
науках

Спеціальні способи
дослідження

Фактичні

Статистичні
Кібернетичн
і
Економікоматематичні

Аналіз та синтез

Соціологічні

Порівняння,
аналогія та інш.

Історичні

Документа
льні

Узагальнен
ня та
реалізації
результатів

Рис. 1. Методи економічного контролю
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Додаток 2
Періодичність проведення інвентаризації певних об'єктів .
Інвентаризаційний об'єкт
Будівлі, споруди і інші нерухомі об'єкти
Музейні цінності
Бібліотечні фонди
Інші основні засоби, МБП:
-у міністерствах, органах виконавчої влади,
місцевих державних адміністраціях, інших
управліннях (відділах);
-у інших установах.

Періодичність проведення інвентаризації
Не менше 1 разу на 3 роки
Встановлюється
Міністерством
культури
України
1 раз в 5 років
Не менше 1 разу на 2 роки

Не менше 1 разу на рік
Інвентаризація необоротних активів проводиться не раніше 1 жовтня
Дорогоцінні метали, камені (навіть якщо вони 2 рази на рік (за станом на 1 січня і 1 липня)
містяться в ломі і відходах) і вироби з них
Капітальні роботи і капітальні ремонти
Розрахунки в порядку планових платежів
Розрахунки з депонентами
Молодняк тварин, тварин на відгодівлі, птиця,
кролики, хутрові звіри, сім'ї бджіл
Спирт
Продукти харчування
Грошові кошти, грошові документи, цінності і
бланки суворої звітності
Розрахунки платежів до бюджету
Розрахунки з вищестоящими організаціями
Розрахунки з дебіторами і кредиторами
Готові вироби
Сировина і матеріали
Корма, фураж і інші матеріали
Пальне
Реєстраційні, поточні, валютні рахунки

Не менше 1 разу на рік (не раніше 1 грудня)
Не менше 1 разу на місяць
Не менше 1 разу на місяць
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 1 разу на квартал
Не менше 2 разів на рік
Не менше 1 разу на рік (не раніше 1 жовтня)
Не менше 1 разу на рік (не раніше 1 жовтня)
Не менше 1 разу на рік (не раніше 1 жовтня)
Не менше 1 разу на рік (не раніше 1 жовтня)
У міру отримання виписок банків (органів
Державного казначейства України)

Незавершене
виробництво,
незавершені
науково-дослідні роботи, які виконуються по
договорах з підприємствами і організаціями
Напівфабрикати власного виробництва у Не раніше 1 жовтня звітного року (а також в
виробничих
(навчальних)
майстернях
і терміни, що встановлюються міністерствами,
підсобних
селянських
і
навчально- іншими органами виконавчої влади)
дослідницьких господарствах
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Додаток 3
Проведення інвентаризації
Створення комісії (комісій), накази керівника

Підготовка до інвентаризації

Проведення інвентаризації за визначеним направленням

Основні
засоби

МШП
Інвентаризаці
я розрахунків

Нематеріальні
активи
Незакінчені
науководослідний
роботи
Незакінчене
будівництво

Матеріали,
продукти
харчування
Незакінчене
виробництво

Молодняк
тварин та
тварин на
відкормі
Грошові
засоби

Забалансові
рахунки

Оформлення результатів інвентаризації

Регулювання інвентаризаційних різниць

Рис. 1. Порядок проведення інвентаризації
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Додаток 4
Перелік документів, за допомогою яких оформляють результати інвентаризації
№
п/п

1

2

Назва форми

Індекс
форми

Для чого її
застосовують

Нюанси заповнення форми

Вона розрахована для відображення даних інвентаризації на три
дати. При комп'ютерній обробці даних бухгалтер видає комісії
форму в розрахованому вигляді із заповненими графами 1-6 і 8.
Комісія заповнює графу 7 про фактичну наявність інвентарних
Інвентаризаційн
Для оформлення об'єктів. При виявленні об'єктів, не вказаних в акті, а також
ий опис
№ інвданих
об'єктів, за якими немає даних, що характеризують їх, комісія
основних засобів 1
інвентаризації
включає їх в інвентаризаційний опис. Графу 6 «Номер паспорта»
основних засобів заповнюють тільки на основні засоби, що містять дорогоцінні
метали. На основні засоби, взяті в оренду, опис складають окремо.
Інвентаризаційн № інв- Для
обліку Ярлик зберігають разом з перерахованими ТМЦ за місцем їх
ий ярлик
2
фактичної
знаходження. Рух ТМЦ під час інвентаризації відображають на
наявності запасів оборотній стороні форми. Дані ярлика використовують для
на складах, коли заповнення інвентаризаційного опису ТМЦ (форма № М-21)
за
умовами
організації
виробництва
інвентаризаційна
а комісія не має
можливості
відразу
підрахувати
матеріальні
цінності
і
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3

4

5

6

записати їх в
інвентаризаційну
відомість
Акт
№ інв- При
інвентаризації 4
інвентаризації
товарів
вартості
відвантажених
відвантажених
товарів
Інвентаризаційн № інв- При
ий опис ТМЦ, 5
інвентаризації
прийнятих
ТМЦ, прийнятих
(зданих) на
(зданих)
на
відповідальне
відповідальне
зберігання
зберігання

На товари відвантажені, термін оплати яких не наступив, на товари
відвантажені, але не сплачені в строк, складають окремі акти. При
комп'ютерній обробці даних бухгалтер видає комісії форму в
роздрукованому вигляді

По прийнятих на відповідальне зберігання ТМЦ записи проводить
інвентаризаційна комісія на підставі перевірки і перерахунку
цінностей в натурі. Товари і матеріали, що зберігаються на складах
інших організацій, записують за документами, підтверджуючими
здачу цих цінностей на відповідальне зберігання. При комп'ютерній
обробці даних бухгалтер видає комісії форму в роздрукованому
вигляді
№ інв- Для
виявлення Підставою для запису служать документи, підтверджуючі
6
кількості
і відвантаження запасів. При комп'ютерній обробці даних бухгалтер
вартості названих видає комісії форму в роздрукованому вигляді
запасів

Акт
інвентаризації
матеріалів і
товарів, що
знаходяться в
дорозі
Акт
№ інв- При
Номенклатуру виробів і напівфабрикатів з дорогоцінних металів і
інвентаризації 8
інвентаризації
послідовність розташування їх в графі 2 встановлюють вищестоящі
дорогоцінних
названого (у всіх організації залежно від наявності асортименту виробів і
металів і виробів
місцях зберігання напівфабрикатів на підприємствах. При комп'ютерній обробці
з них
і безпосередньо даних бухгалтер видає акт комісії в роздрукованому вигляді із
на виробництві)
заповненням граф з 1-ою по 5-у. Комісія, зваживши і підрахувавши
виходячи зі встановлених одиниць вимірювання, визначає
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7

8

9

фактичну наявність і заповнює графи з 6-ою по 8-у.
Інвентаризаційн № інв- При
При комп'ютерній обробці даних її видають комісії в
ий опис
8а
інвентаризації
роздрукованому вигляді із заповненням граф з 1-ою по 10-у.
дорогоцінних
перерахованого в Комісія, зваживши і підрахувавши виходячи зі встановлених
металів, що є в
назві форми
одиниць вимірювання, визначають фактичну наявність і заповнює
напівфабрикатах
графи 11, 13, 15, 17.
, вузлах і
деталях
устаткуванні,
приладах і
інших виробах
Акт
№ інв- При
Номенклатуру виробів і напівфабрикатів з коштовних каменів,
інвентаризації 9
інвентаризації
природних алмазів і послідовність розташування їх в графі 2
коштовних
вказаного у всіх встановлюють вищестоящі організації залежно від наявності
каменів,
місцях зберігання асортименту виробів і напівфабрикатів на підприємствах. При,
природних
і безпосередньо у комп'ютерній обробці даних його видають комісії в
алмазів і виробів
виробництві
роздрукованому вигляді із заповненням граф з 1-ою по 9-у. Комісія,
з них
зваживши і підрахувавши виходячи зі встановлених одиниць
вимірювання, визначають фактичну наявність і заповнює графи 10 і
11.
№ інв- При
Акт
При комп'ютерній обробці даних його видають комісії в
10
інвентаризації
інвентаризації
роздрукованому вигляді із заповненням граф з 1-ою по 6-у, 8-ою і
незавершених
незавершених
9-ою. Вона заповнює тільки графу 7 на підставі перевірки стану
ремонтів
ремонтів
робіт в натурі
основних засобів
будівель, споруд,
машин,
устаткування,
енергетичних
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10

11

12

установок і інших
об'єктів основних
засобів.
№ інв- При
При комп'ютерній обробці даних його формують за допомогою
11
інвентаризації
обчислювальної техніки
витрат майбутніх
періодів

Акт
інвентаризації
витрат
майбутніх
періодів
Інвентаризаційн № інв- Для відображення
ий опис
16
результатів
цінностей і
перевірки
бланків суворої
фактичної
звітності
наявності
цінностей
і
бланків
документів
суворої звітності і
виявлення
їх
кількісних
розбіжностей
з
обліковими
даними
Акт
№ інв- Для оформлення
інвентаризації 17
результатів
розрахунків з
інвентаризації
покупцями,
розрахунків
з
постачальникам
покупцями,
и іншими
постачальниками

За наявності документів суворої звітності, що нумеруються однією
цифрою, складають комплект з вказівкою кількості документів в
ньому. При комп'ютерній обробці даних її видають в
роздрукованому вигляді із заповненими графами з 1-ою по 8-у,
Комісія заповнює тільки графи 9 і 10 про фактичну наявність
цінностей і бланків документів суворої звітності

За вказаними видами заборгованості до акту інвентаризації
розрахунків прикладають довідку (додаток до форми № инв-17),
яка є підставою для складання форми № інв-17. Довідку складають
за синтетичними рахунками бухгалтерського обліку
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дебіторами і
кредиторами
М-

і
іншими
дебіторами
і
кредиторами
Складають
при
знятті залишків
ТМЦ,
які
знаходяться
у
МВО,
по
кожному
окремому складу,
ділянці, об'єкту
При проведенні
перевірки
постійною
інвентаризаційно
ю
комісією
результатів
інвентаризації,
здійсненою
робочою
комісією.
При
інвентаризації
наявних коштів в
касі підприємства

13

Інвентаризаційн №
ий опис ТМЦ
21

У ній вказують: найменування запасів, їх номенклатурні номери,
тип, сорт, розмір
і інші відмінності. Після закінчення
інвентаризації опис підписують МВО і всі члени комісії.

14

Акт контрольної
перевірки
інвентаризації
цінностей

Додато
к № 1
до
Інструк
ції №
69

15

Акт про
результати
інвентаризації
наявних коштів

16

Відомість
результатів

Додато
Порядок і приклад його заповнення ви знайдете в газеті
к
до
«Все про бухгалтерський облік» № 82 за 2002 рік.
Полож
ення №
72
Додато Для відображення Форму приводять в примітках до фінансової звітності
к № 3 кінцевих

Порядок і приклад його заповнення ви знайдете в газеті «Все про
бухгалтерський облік» № 114 за 2002 рік на стор. 7
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інвентаризації

до
результатів
Інструк інвентаризації
ції №
69
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Додаток 5
Інвентаризація каси

Проверка
правильности
и полноты
заполнения
Перевірка
вірності
та повноти
приходных и расходных документов

Инвентаризация кассы

заповнення прибуткових та
видаткових документів

Подсчёт
фактического наличия
Підрахунок
фактичної

наявності
грошових актів і документів
Проверкасвоєчасності
своевременности ита
полноты
Перевірка
повноти
оприходования наличных по кассе
оприбуткування готівки по касі

Наявність
Наличие
готівки

Ценные
бумаги
Цінні
папери

Денежные
документы
Грошові
документи

Бланки
строго
учёта
Бланки
суворого

обліку

Составление
акта инвентаризации
денежных средств и
Складання
акта інвентаризації
регулирование инвентаризационных разниц

грошових коштів та регулювання
інвентаризаційних різниць коштів

Перевірка законности
Проверка
законості списання
списания
грошей
таденег
дотримання
и соблюдения
ліміту
залишку
готівкиналичных
лимита остатка

Рис. 2. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів в касі.
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Додаток 6
Причини виникнення недостачі, розтрат та краж
Відсутність на деяких виробництвах технологічно
обґрунтованих норм затрат сировини та матеріалів

Списання матеріалів на виробництво за підвищеними
нормами або заміна дорогої сировини дешевою без
відображення таких фактів у документах

Використання не виправдано високих норм природних
втрат та безконтрольність проведених затрат

Недостатнє метрологічне забезпечення виробництва

Прийняття та відпуск матеріальних цінностей та готової
продукції без зважування, обміру, переліку або технічних
випробувань їх якості

Несвоєчасне та не вірне складання первинної документації
на затрати матеріалів, незадовільний стан оперативного
кількісного обліку

Недосконалість пропускної системи
Невірне та нерозбірне маркування ТМЦ у документах

Приховання виручки при невчасній, або нерівномірній
здачі в банк
Невірне використання кодів у первинних документах, які
відображають рух цінностей
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Додаток 7
Особи, що несуть обмежену матеріальну відповідальність

Працівники

За порчу або знищення через
недбалість матеріалів,
полуфабрикатів, виробів, у т.ч.
при їх виготовленні, у розмірі
нанесеного через їх вину
шкоди, але не більше
середньомісячної зарплатні.

За порчу або знищення через
несправність інструментів,
вимірювальних приборів,
виданних підприємством
робітнику у користування

КЕРІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ І ЇХ ЗАСТУПНИКИ
/У розмірі ЗАПОДІЯНОГО НИМИ ЗБИТКУ, АЛЕ НЕ БІЛЬШ за СВІЙ
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНИЙ ЗАРОБІТОК, ЯКЩО ЗАПОДІЯНИЙ ЗБИТОК Підприємству/

- зайві грошові виплати;
- неправильне ведення обліку;
- неправильне і недбале збереженням ТМЦ або грошових коштів;
- неприйняття необхідних заходів по запобіганню випуску
недоброякісної продукції;
- неприйняття необхідних заходів з запобігання крадіжкам,
знищення і псуванню ТМЦ або грошових коштів.
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Додаток 8
Визначення розміру збитку в

залежності від виду майна
Вид майна
Матеріальні цінності

Формула
Коефіцієнт
Р
=((Би
2
ш
В-а)*І
інф+ПДВ+АЗ)*К і
Продукція для внутрішніх потреб і Р ш =((Св+н П*с в )* *К
2
незавершеного виробництва
і
МБП
Р ш =Рц*Кз
Іноземна
валюта,
платіжні Р ш =Сів*К і * ОКНБУ
3
документи і цінні папери в іноземній
валюті
Тварини
Р ш =Цз*К і
1,5
Етиловий спирт, етиловий сирець і Р
=((Би
3
ш
В-а)*І
спирт, що використовується для інф+ПДВ+АЗ)*К і
виготовлення алкогольних напоїв
Плодово-ягідні соки, консервація з Р
=((Би
2
ш
В-а)*І
використанням бензокислого натрію інф+ПДВ+АЗ)*К і
Бланки цінних паперів і документів суворого обліку
При значенні номінальної вартості
Р ш =НВ*К і
5
Без визначення номінальної вартості Р ш =ВП(В)*К і
50
Розмір збитків від крадіжки банкнотної або захисного паперу, а також
персоніфікованої захисної стрічки
До максимальної суми грошей, які Р
=((Би
1,5
ш
В-а)*І
могли б бути виготовлені з даного інф+ПДВ+АЗ)*К і
паперу
Від вартості захищеного паперу і Р
=((Би
5000
ш
В-а)*І
персоніфікованої захисної стрічки
інф+ПДВ+АЗ)*К і
де, Св – собівартість виробництва, грн.;
НП – норма прибутку;
Рц – ринкова ціна, грн.;
Кз – коефіцієнт зносу (не менше 50%);
НВ – номінальна вартість;
ВП(В) – вартість придбання (виготовлення), грн.;
ОКНБУ – обмінний курс НБУ;
Цз – закупівельна ціна, грн.;
Сів - сума іноземної валюти.
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Додаток 9
Службова записка
Керівнику _____________________________________________________
(назва підприємства, що ревізується)

______________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

Прикладаю при цьому два екземпляри акту документальної ревізії, яка проведена
мною в підлеглому Вам підприємстві і прошу оформити їх підписами відповідно до

__________________________________________________________________
(ухвала, інструкція і ін. і дата їх ухвалення)

і в строк, встановлений _______________________________________________
(назва інстанції)

__________________________________________________________________
Якщо по акту будуть заперечення, прошу подати їх у письмовій формі
одночасно з підписаним актом ревізії не пізніше трьох днів з цієї дати.

Ст. ревізор
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Додаток 10
Акт
про відмову підписати акт ревізії
смт. Нижньогірський
"____" ______200 р.
Головний ревізор КРУ в Автономній Респубіці Крим області
__________________, у присутності Петрова
В.С. (обов'язково працівника
підприємства)
ознайомив керівника підприємства _______________________ із загальним актом
документальної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з ______ по
__________. Підписати акт ________________ відмовився без яких-небудь причин.
Один
екземпляр загального акту залишив йому під розписку.
Головний контролер-ревізор
Присутній

Петров В.С.
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Додаток 11
Штамп підприємства
Прокурору Нижньогірського району
смт. Ніжньогірськ
Заява

10 серпня 2010 року проведеною інвентаризацією на складі ВАТ
"Нижньогірський" Нижньогірського району АРК, яке знаходиться за адресою
с. Листя, у матеріально відповідальної особи Франчук Світлани Іванівни, яка
працює завідуючою складом, після списання природних втрат по нормах, що
діють, встановлена недостача зернових культур за період з 20 грудня 2009 р.
по 10 серпня 2010 р. на суму 10287 грн. 80 коп.
Ревізією господарської діяльності ВАТ, яка була проведена з 7 по 20
серпня 2010 р. ст. ревізором Грановим Семеном Ігоревичем, недостача
підтвердилася.
У своєму поясненні Франчук С.І. недостачу не визнала і вважає, що
розбіжність між фактичною наявністю зерна і даними бухгалтерського обліку
виникло із-за неповного списання усихання і помилок в обліку. Таке
пояснення в ході ревізії не підтвердилося.
У зв'язку з виявленою у Франчук С.І. недостачею зерна на суму 10287
грн. 80 коп. просимо притягати її до кримінальної відповідальності і визнати
ВАТ "Нижньогірський" цивільним позивачем у справі на суму недостачі, а в
забезпечення цивільного позову накласти арешт на майно Франчук С.І.
Свідком у даній справі може бути агроном ВАТ Васильєв Сергій
Іванович, що проживає за адресою с. Листя Нижньогірського району АРК.
Додатки:
1. Акт інвентаризації від 10 серпня 2010 р.
2. Акт ревізії ВАТ "Нижньогірський" від 20 серпня 2010 р.
3. Пояснення Франчук С.І. за наслідками інвентаризації і
документальним даним про рух зерна.
4. Висновок ревізора по поясненню Франчук С.І.
5. Висновок правління ВАТ від 20 серпня 2010 р. про звільнення
Франчук С.І. з роботи і передачу справи в прокуратуру.
6. Дані про особу Франчук C.І.
Всього документів на 30 сторінках.
Рішення
Голова правління

(підпис)

Журавель К.І.
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Додаток 12

ВІДОМІСТЬ
Правильності оприбутковування основних засобів
від постачальників _____________________ за ____ рік.
(підприємство)
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Оприбутковано
на складі
(гаражі)

Елементи витрат з придбання
Найменування
основних
Від постачальника
п/п засобів
Найменування №
№

документа
1
1
2

2
Сівалка ГД –
4

Кількість Сума

документа шт.

3

4

5

Примітка

Транспортні Інші
витрати
витрати
грн.

грн.
6

Разом, Кількість,
грн.
шт.

грн.

7

Відхилення

8

9

10

Сума,
грн.

Більше Менше

11

12

13

14

Рахунок

178

1

2560

-

-

2560

1

2560

-

-

-

Рахунок

179

1

3525

354

-

3879

1

3879

-

-

-

Плуг Д – 5,5
Разом:

х

х

х

6085

354

-

6439

х

6439

-

-

-

Ревізор

___________________ П.І.П.
підпис

Зав.гаража ___________________ П.І.П.
підпис
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Додаток 13
ВІДОМІСТЬ
Правильності оприбутковування основних засобів від власного виробництва
на підприємстві за _____ рік.
№
п/
п

Найменуванн
я

Документ на оприбутковування

Основних
засобів

Найменуванн
я

1
1

2

2
Гараж №3

Корівник №4

Ревізор:

3

№

Дата

4

Акт
прийманняпередачі
основних
засобів

5

По даним
Кільк
ість,
шт.

Сума,
грн.

Облік
у
оплат
и
праці

Обліку
послуг з
перевезенн
я

6

7

8

9

Оприбутковано по
накладній
№

Кількість Сума,
, шт.
грн.

1
0

11

12

Відхилення
Кількість Сума
, шт.
, грн.

13

14

180

20.03.01

1

12870

1

1

1

12870

-

-

181

20.05.00

1

5938

1

1

1

5938

-

-

Акт
приймання
передачі
основних
засобів
________________
підпис

Матеріальна відповідальна особа: __________________
підпис

400

п/
п
Результати
інвентаризації

Примітки

За даними обліку,
грн.
За даними ревізора,
грн.

Вибуття, ліквідація основних засобів і їх
фінансовий результат, грн.

Індексація (переоцінка) основних
засобів, грн.

Відхилення

Нарахована
амортизація з
початку
експлуатації, грн.

інвентаризаційної
відомості
Дані бух обліку,
кількість/залишкова
вартість, грн.
Дані підрахунку
ревізора, грн.

«-» - зайве
нарахування
Дані

«+» - недостатнє
нарахування

Розрахунок ревізора
Відхилення:

№

За даними обліку

Джерело фінансування

Первинна вартість, грн.

Дата надходження на підприємство

Інвентарний номер

Об'єкт основних засобів

Підприємство-клієнт
Ревізор

Додаток 14

Період перевірки
№ сертифікату

Термін перевірки
контрольно-ревізійний відділ (КРУ)

№ документа, сторінка
серія і номер ліцензії

РЕЗУЛЬТАТИ

вибіркової ревізійної перевірки основних засобів

Залишкова
вартість
основних
засобів на
кінець
звітного
періоду
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1

Верстат
«Оптима»

2

Прилад
«Спектр»

01
25

10.05
.97

71 Власні засоби
80 підприємства

2
8
6
0

2
8
7
2

+12

00
17
1

13.04
.91

23 Безкоштовна
16 передача

2
3
1
6

2
3
1
6

-

1

1

1

1

4
3
2
0

4
3
0
8

1

1

6
1
5

6
1
5

1
2

-

-

4
3
2
0

4320

Виявлене
відхиленн
я по
нарахуван
ню
амортизац
ії істотно
не
впливає
на
достовірні
сть оцінки
залишков
ої
вартості
об'єкту

-

6
1
5

-

6
1
5

615

Повністю
амортизов
аний
об'єкт
переоціне
ний за
справедли
вою
вартістю

402

3

Інструм
ентальн
ий набір
«Майсте
р»

23
15

21.07
.93

91
0

Власні
засоби
підприємс
тва

7
3
0

7
5
0

+20

1

1

1

1

1
8
0

1
6
0

2
0

-

-

1
8
0

0

Цей об'єкт
необхідно
списати
на
витрати
звітного
періоду,
оскільки
він є
непридатн
им до
використа
нні

і так далі
Склав ревізор

___________________

дата
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Додаток 15
Відомість
виявлених фактів порушення списання
основних засобів
на ________________ за ______ рік

1987

798
0

5

3000

2001

2002

1

1820 Будівля
знаходи
ться в
аварійно
му стані
3580 Дах
старий,
стіни
зруйнов
ані, до
відновле
ння не
підлягає

165
0

+13
20

від

1

Результати
ліквідації

1977

від

1976

Поступило
ліквідації, грн.

2364
0

по

5

Сума

Висновок
комісії

Витрати
ліквідації, грн.

263
20

К-ть

Технічний стан і
причини ліквідації

Введення
експлуатацію

1034

Норма
амортизаційних
відрахувань
грн.
Сума зносу, %

Рік спорудження

Будівля
складу
мінераль
них
добрив
Гараж
№3

Первинна вартість

Найменув
ання
основних
засобів

Капітальних
ремонтів
проведено

Інвентарний номер

в

підприємство

Зауваження
ревізора

Будівля
330
підлягає
списанню

Будівля
складу
недоаморти
зирована

Підлягає 154
списанню
внаслідок
повного
зносу

780

+62
6

Списання
нового
об'єкту,
гараж №3
підмінили
старою
будівлею
гаража №2

Ревізор:
Керівник
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Додаток 16
Акт
інвентаризації касової готівки в касі
підприємства__________ на_____________
На підставі наказу №____ від____________ ревізійною комісією в
складі_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__(П.І.П. і посада), у присутності касира ____________( П.І.П.) і головного
бухгалтера ______________ проведена раптова інвентаризація наявних
грошових коштів, грошових документів і бланків строгої звітності, на тих,
що містяться в касі підприємства____________ під відповідальністю
касира__________________
Інвентаризацією встановлене наступне:
По рахунку 30 Каса
1. Фактична наявність грошей . . . . . . . . . . . . _______грн.
_____коп.
____________________________________________________( прописом
)
2. Частково сплачені платіжні відомості № _________
(термін оплати по ним встановлений з __ по __ ______) . _______грн.
_____коп.
Разом. . . . . . . . . . . . . . . . . ._______грн. _____коп.
3. Залишок грошей за даними бухгалтерського обліку . . _______грн.
_____коп.
4. Результати ревізії готівки:
недостача .............. _______грн. _____коп.
надлишок .............. _______грн. _____коп.
Довідка: останні номери касових ордерів:
прибуткового № _____ на ____грн. ___коп.,
видаткового № _____на ____грн___коп.
По рахунку 33 «Інші грошові кошти»
1. Наявність мазкий на суму . . . . . . . . . _______грн. _____коп.
2. Залишок мазкий за даними бухгалтерського обліку .. _______грн.
_____коп.
3. Результати інвентаризації:
нестача ....._______грн. _____коп.
надлишок ...._______грн. _____коп.
4. Путівки в санаторії:
«__________» № ______, вартість _______грн. _____коп.,
«__________» № ______, вартість _______грн. _____коп.,
Разом . . . . . . . . . _______грн. _____коп.
405

5. Залишок путівок за даними
_______штук, на ______грн. _____коп.

бухгалтерського

обліку

По забалансовому рахунку 08 «Бланків суворого обліку»
1. Проїзні квитки на ______ місяць ..... _______грн. _____коп.
2. Залишок за даними обліку ........ _______грн. _____коп.
Інші зауваження по касі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________
Член ревізійної комісії :
___________________
(посада)
_______________________
(посада)
_______________________
(посада)

___________
(підпис)
___________
(підпис)
___________
(підпис)

___________________
(П.І.П.)
_________________
(П.І.П.)
_________________
(П.І.П.)

Примітка. Пояснення касира і головного бухгалтера додаються.
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Додаток 17
Накопичувально-звіряльна відомість встановлених розбіжностей при реалізації
продукції, робіт і послуг
за період з 1 січня до 31 грудня 2010г.

Найменування
об'єктів
реалізації

Кількість за
відвантажувальними
документами

Кількість за
звітами
матеріально
відповідальних
осіб

Розбіжності
Кількість

Сума

Ревізор КРУ
м. Красноперекопськ

Остапенко
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Додаток 18

Реєстр перевірки ціни реалізації

Об'єкти
реалізації

Об'єм
реалізації в
натурі

Ціна по
рахунку

Ціна за
договором

Розбіжності
Загальна
Ціна
сума

Ревізор КРУ
м. Красноперекопськ

Остапенко
408

Додаток 19

Реєстр нарахованих податків і платежів
Види
податків і
платежів

База
Розмір
нарахування
платежу
податку

Сума
Необхідно
нарахування нарахувати

Різниця
+

-

Ревізор КРУ
м. Красноперекопськ

Остапенко
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