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IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING PROCESS AND
METHODS OF AUDITING THE DISPOSAL OF FIXED ASSETS IN THE ACCOUNTING
OF SMALL BUSINESSES
На сучасному етапі для суб’єктів малого підприємства важливо правильно організувати їх
бухгалтерські процеси, оскільки від цього залежить організація та методика проведення у
них аудиту, від якого залежіть своєчасність та повнота виявлення помилок в веденні обліку.
Особливу увагу треба приділити вибуттю основних засобів, оскільки при процесі реалізації
основних засобів вони змінюють свою форму та переходять з необоротних активів у склад
запасів, а при процесі ліквідації виникають особливості з оприбуткуванням отриманих від їх
розбирання матеріалів, визначення залишкової вартості та її оподаткування. Наприкінці
року треба проводити інвентаризацію, щоб виявити фізично зношені та морально
застаріли основні засоби, які непридатні до подальшої експлуатації, тому їх потрібно
своєчасно виявляти та правильно оформлювати списання цих об’єктів з обліку.
Метою роботи є удосконалення організації бухгалтерського процесу та методики
проведення аудиту вибуття основних засобів в обліку суб’єктів малого підприємництва.
Метою організації та методики аудиту вибуття основних засобів є встановлення
законності, правильності, своєчасності організації бухгалтерського процесу та методики
проведення аудиту вибуття основних засобів.
Завданнями організації та методики аудиту вибуття основних засобів є інвентаризація
основних засобів, перевірка реалізації, ліквідації, безплатної передачі, здачі в оренду та
внесення в статутний капітал основних засобів.
Удосконалення організації та методики аудиту вибуття основних засобів включає: анкету
внутрішнього контролю, план аудиту, програму аудиту, робочі документи. Це допоможе

вчасно виявити порушення, підвищить якість організації та методики аудиту суб’єктів
малого підприємництва.
З метою удосконалення обліку вибуття основних засобів пропонуємо форми Довідкових
відомостей з: реалізації основних засобів, ліквідації основних засобів, безплатної передачі
основних засобів, здачі в оренду основних засобів, внесення в уставний капітал основних
засобів. Це допоможе скоротити час на формування та обробку цих документів,
попередить можливість неправильної організації бухгалтерського процесу обліку вибуття
основних засобів, так як буде використовуватися розроблені шаблони цих документів з
необхідним набором реквізитів.
At the present stage, it is important for small businesses to properly organize their accounting
processes, as it depends on the organization and methodology of their audit, which depends on the
timeliness and completeness of errors in accounting. Particular attention should be paid to the
disposal of fixed assets, because in the process of sale of fixed assets they change their form and move
from non-current assets to inventories, and in the process of liquidation there are features with
accounting materials obtained from their disassembly, residual value and taxation. At the end of the
year, an inventory should be taken to identify physically worn and obsolete fixed assets that are unfit
for further use, so they need to be identified in a timely manner and properly write off these items.
The purpose of the work is to improve the organization of the accounting process and methods of
auditing the disposal of fixed assets in the accounting of small businesses.
The purpose of the organization and methods of audit of disposal of fixed assets is to establish the
legality, correctness, timeliness of the accounting process and methods of auditing the disposal of
fixed assets.
The tasks of the organization and methods of audit of disposal of fixed assets are the inventory of
fixed assets, verification of sale, liquidation, free transfer, lease and contribution to the authorized
capital of fixed assets.
Improving the organization and methods of audit of disposal of fixed assets includes: internal
control questionnaire, audit plan, audit program, working papers. This will help to identify
violations in a timely manner, improve the quality of organization and audit methods of small
businesses.
In order to improve the accounting of disposal of fixed assets, we offer forms of Reference
information on: sale of fixed assets, liquidation of fixed assets, free transfer of fixed assets, lease of
fixed assets, contribution to the authorized capital of fixed assets. This will help reduce the time for
the formation and processing of these documents, prevent the possibility of improper organization
of the accounting process of disposal of fixed assets, as will be used developed templates of these
documents with the necessary set of details.
Ключові слова: організація; облік; бухгалтерський процес; методика; аудит; основні
засоби; вибуття; анкета; план; програма; робочий документ.
Keywords: organization; accounting; accounting process; methodology; audit; fixed assets;
disposal; questionnaire; plan; program; working document.
Вступ. На сучасному етапі для суб’єктів малого підприємства важливо правильно організувати їх
бухгалтерські процеси, оскільки від цього залежить організація та методика проведення у них аудиту, від якого
залежіть своєчасність та повнота виявлення помилок в веденні обліку. Особливу увагу треба приділити
вибуттю основних засобів, оскільки при процесі реалізації основних засобів вони змінюють свою форму та
переходять з необоротних активів у склад запасів, а при процесі ліквідації виникають особливості з
оприбуткуванням отриманих від їх розбирання матеріалів, визначення залишкової вартості та її оподаткування.
Наприкінці року треба проводити інвентаризацію, щоб виявити фізично зношені та морально застаріли основні
засоби, які непридатні до подальшої експлуатації, тому їх потрібно своєчасно виявляти та правильно
оформлювати списання цих об’єктів з обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемні питання обліку та аудиту основних засобів
розглянуті у наукових працях багатьох вітчизняних вчених, серед яких такі, як: Гордієнко Н.І., Давидов Г.М,
Іванова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Савченко В.Я.,
Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Проте саме питання організації бухгалтерського процесу та методики

проведення аудиту вибуття основних засобів на промислових підприємств розкрито недостатньо і потребує
подальшого дослідження та удосконалення.
Постановка завдання. Метою роботи є удосконалення організації бухгалтерського процесу та
методики проведення аудиту вибуття основних засобів в обліку суб’єктів малого підприємництва.
Метою організації та методики аудиту вибуття основних засобів є встановлення законності,
правильності, своєчасності організації бухгалтерського процесу та методики проведення аудиту вибуття
основних засобів.
Завданнями організації та методики аудиту вибуття основних засобів є інвентаризація основних
засобів, перевірка реалізації, ліквідації, безплатної передачі, здачі в оренду та внесення в статутний капітал
основних засобів.
Анкету внутрішнього контролю вибуття основних засобів подано в таблиці 1.

№
1
2
3
4
5
6

7

8

Таблиця 1. Анкета внутрішнього контролю вибуття основних засобів
Варіанти відповіді
Зміст питання
Інформація
Так Ні Примітки
відсутня
Чи була інвентаризація основних засобів у попередньому періоді?
Чи була реалізація основних засобів у попередньому періоді?
Чи була ліквідація основних засобів у попередньому періоді?
Чи була здача у оперативну оренду основних засобів у
попередньому періоді?
Чи була здача у фінансову оренду основних засобів у
попередньому періоді?
Чи було внесення у статутний капітал основних засобів у
попередньому періоді?
Який метод амортизації використовується на підприємстві:
- прямолінійний;
кумулятивний;
- виробничий;
- зменшення залишкової вартості;
- прискореного зменшення залишкової вартості (подвійного
залишку, що зменшується).
Згідно з наказом про облікрву політику до основних засобів
відносять термін використання більше року та вартість більше:
- 6000 грн;
- 20 000 грн;
- 12 000;
- Інші.

Наступним етапом після попереднього планування та проведення анкетування із зазначеної теми,
аудитор приступає до розробки загального плану аудиту вибуття основних засобів (табл. 2). План аудиту
вибуття основних засобів містить характер, час та обсяг процедур, які будуть здійснені для отримання доказів.
Таблиця 2. Загальний план аудиту вибуття основних засобів
Етапи
аудиту
Попередній
Фактичний
Основний

Завершальший

Аудиторські процедури

Метод аудиту

Ознайомлення
з
діяльністю
підприємства
Інвентаризація основних засобів
Перевірка реалізації основних
засобів
Перевірка ліквідації основних
засобів
Перевірка безплатної передачі
основних засобів
Перевірка здачі в оренду основних
засобів
Перевірка внесення в уставний
капітал основних засобів
Складання аудиторського звіту та
висновку

Спостереження, аналітичні тести
Фактична, обстеження
Документальна:
формальна,
арифметична, по суті
Документальна:
формальна,
арифметична, по суті
Документальна:
формальна,
арифметична, по суті
Документальна:
формальна,
арифметична, по суті
Документальна:
формальна,
арифметична, по суті
Підтвердження

Програма аудиту вибуття основних засобів наведено в таблиці 3.

Термін
проведе
ння

Вико
навці

Аудиторські процедури

Аудиторські докази

Критерії
якості

Код
робочого
документу

1.

Впевнитись у правильності
визначення залишків основних
засобів

Інвентаризація основних засобів

Інвентаризаційні описи, порівняльні відомості

А, Б, В, Г

ОЗ-1

2.

Впевнитись у правильності
реалізації основних засобів

Перевірка реалізації основних
засобів

Акти приймання-передачі основних засобів, Акт
списання основних засобів, інвентарні картки,
описи

А, Б, Г

ОЗ-2

3

Впевнитись у правильності
ліквідації основних засобів

Перевірка ліквідації основних
засобів

Акти приймання-передачі основних засобів, Акт
списання основних засобів, інвентарні картки,
описи

А, Б, Г

ОЗ-3

Впевнитись у правильності
безплатної передачі основних
засобів

Перевірка безплатної передачі
основних засобів

Примітки

Мета аудиту

Виконавець

№
з/п

Термін
проведення

Таблиця 3. Програма аудиту вибуття основних засобів

Акти приймання-передачі основних засобів, Акт
списання основних засобів, інвентарні картки,
А, Б, Г
ОЗ-4
описи
Акти приймання-передачі основних засобів, Акт
Впевнитись у правильності здачі Перевірка здачі в оренду основних
6
списання основних засобів, інвентарні картки,
А, Б, Г
ОЗ-5
в оренду основних засобів
засобів
описи
Впевнитись у правильності
Акти приймання-передачі основних засобів, Акт
Перевірка внесення в уставний
внесення в уставний капітал
списання основних засобів, інвентарні картки,
А, Б, Г
ОЗ-6
капітал основних засобів
основних засобів
описи
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є.
5.

Робочі документи аудиту вибуття основних засобів наведені у таблицях 4-9.

Найменування ОЗ

Таблиця 4. Інвентаризація основних засобів
Інвентарний
За даними
За даними аудиту
номер
підприємства

Відхилення

Таблиця 5. Перевірка реалізації основних засобів
За даними аудиту
За даними
підприємства

Найменування ОЗ

Дохід від
реалізації
ОЗ

ПДВ

Залишкова
вартість

Відхилення
Знос

Таблиця 6. Перевірка ліквідації основних засобів
Наймену
вання
ОЗ

За даними
підприємства

За даними аудиту
Оприбутковані
матеріали

Вартість
розбори

Відхилення

Залишкова
вартість

Знос

Таблиця 7. Перевірка безплатної передачі основних засобів
За даними
підприємства

Найменування ОЗ

За даними аудиту
Відхилення
Залишкова вартість

Знос

Таблиця 8. Перевірка здачі в оренду основних засобів
За даними
підприємства

Найменування ОЗ

Найменування ОЗ

За даними аудиту
Дохід від
оренди

ПДВ

Залишкова
вартість

Відхилення
Знос

Таблиця 9. Перевірка внесення в уставний капітал основних засобів
За
даними За даними аудиту
Відхилення
підприємства
Справедлива
Залишкова
Знос
вартість
вартість

Для суб’єктів малого підприємництва не всі необхідні документи для організації бухгалтерського
процесу мають встановлену форму, тому деякі складаються у довільній формі, але це потребує додаткового
часу та є вірогідність пропуску інформації. Для удосконалення обліку вибуття основних засобів пропонуємо
форми наступних Довідкових відомостей з: реалізації основних засобів, ліквідації основних засобів,
безплатної передачі основних засобів, здачі в оренду основних засобів, внесення в уставний капітал основних
засобів (таблиці 10-14), які включають в себе необхідні реквізити.
Таблиця 10. Довідкова відомість реалізації основних засобів
Розрахунок
Найменування ОЗ

Дохід від
реалізації ОЗ

ПДВ

Первісна
вартість

Залишкова
вартість

Знос

ПДВ

Найменування
ОЗ

Таблиця 11. Довідкова відомість ліквідації основних засобів
Розрахунок
Оприбутков
Нарахована
Первісна
Залишкова
ані
ЄСВ
ЗП
вартість
вартість
матеріали

Знос

Таблиця 12. Довідкова відомість безплатної передачі основних засобів
Розрахунок
Найменування ОЗ
Первісна вартість

Залишкова вартість

Знос

Таблиця 13. Довідкова відомість здачі в оренду основних засобів
Розрахунок
Найменування ОЗ

Дохід від оренди
ОЗ

ПДВ

Первісна
вартість

Залишкова
вартість

Знос

ПДВ

Таблиця 14. Довідкова відомість внесення в уставний капітал основних засобів
Розрахунок
Найменування ОЗ
Первісна вартість

Залишкова вартість

Знос

Висновки. Удосконалення організації та методики аудиту вибуття основних засобів включає: анкету
внутрішнього контролю, план аудиту, програму аудиту, робочі документи. Це допоможе вчасно виявити
порушення, підвищить якість організації та методики аудиту суб’єктів малого підприємництва.
З метою удосконалення обліку вибуття основних засобів пропонуємо форми Довідкових відомостей з:
реалізації основних засобів, ліквідації основних засобів, безплатної передачі основних засобів, здачі в оренду
основних засобів, внесення в уставний капітал основних засобів. Це допоможе скоротити час на формування та
обробку цих документів, попередить можливість неправильної організації бухгалтерського процесу обліку
вибуття основних засобів, так як буде використовуватися розроблені шаблони цих документів з необхідним
набором реквізитів.
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