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 вираження доданої вартості;
 вартісна форма чистої продукції (заробітна плата і
прибуток);
 різниця між виручкою від продажу та матеріальними
витратами;
 позитивна різниця між вартістю готової продукції та
понесеними витратами на її виготовлення;
 економічна вигода;
 отримання коштів та іншого роду активів;
 компенсація за впровадження інновацій, ризикову діяльність та підприємницьку ініціативу;
 збільшення власного капіталу.
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Перевірка фінансових результатів та визначення реального
фінансового стану діяльності підприємства є одним із найскладніших та найбільш відповідальним видом аудиторської перевірки, який має найвищий ступінь аудиторського ризику. При цьому, даний вид перевірки є найпоширенішим, бо зацікавленість в
об‟єктивності обліку і фінансовій звітності виникає як у підприємства, в особі власника, так і в держави, в особі контролюючих
органів.
Так чи інакше, саме показник фінансового результату є
найбільш суперечливим та вразливим до перекручувань підприємствами та вчинення шахрайських дій. Вчасно розпізнати перекручення та фальсифікації складно, оскільки такі дії зовні виглядають як звичайні операції, здійснювані відповідно до встанов-
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лених нормативно-правових актів і дуже важко піддаються
розпізнаванню без спеціальної перевірки [1].
Тому, нами систематизовано можливі порушення під час
проведення аудиту фінансових результатів:
– незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів,
печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів) або взагалі –
відсутність первинних документів;
– віднесення на собівартість реалізованої продукції витрат
операційної діяльності (витрат на відрядження понад норм,
оплати викидів шкідливих речовин понад ліміт, витрат, пов‟язаних з митними процедурами тощо);
– відсутність достовірної оцінки витрат і доходів та
неймовірність щодо економічної вигоди;
– неправильне формування доходів та витрат за бартерними
операціями;
– неспіввіднесення витрат підприємства з доходами;
– неправильне розмежування витрат за звітними періодами;
– невірне визначення собівартості реалізації за галузями,
видами діяльності;
– неможливість або неправильне визначення достовірної
оцінки ступеня завершеності виконаних робіт;
– неможливість достовірної оцінки витрат, здійснених для
надання послуг;
– неправильний розподіл витрат між втратами від основної
операційної діяльності, адміністративними витратами, витратами на збут;
– невірне віднесення витрат до інших операційних витрат;
– неправильне оформлення або відсутність договорів, що
стали підставою для відвантаження товарно-матеріальних
цінностей і визнання доходу;
– неналежність відображених доходів підприємству;
– неправильна класифікація доходів за видами діяльності
підприємства;
– доходи визнані не в тому звітному періоді, у якому вони
справді мали місце;
– неправильна оцінка доходів;
– неправильність визначення чистого доходу;
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– здійснення запису за доходами та витратами із використанням накладних та актів неіснуючих клієнтів або за фіктивними чи нетоварними операціями;
– неправильно визначено фінансовий результат до оподаткування;
– неправильно нарахований податок на прибуток;
– неправильно застосовано та розраховано відстрочений
податковий кредит та відстрочене податкове зобов‟язання;
– невідповідність даних аналітичного та синтетичного
обліку тощо.
Кожне порушення, виявлене аудитором, обґрунтовують
посиланнями на документи і бухгалтерські записи та підтверджують відомостями порушень, актами, розрахунками, завіреними копіями, поясненнями посадових осіб. За кожним випадком порушень дають документально обґрунтовані, чіткі й влучні
відповіді на такі питання: ким і що порушено (сутність, зміст
порушення чи зловживання); як порушено (способи, шляхи
відхилення від встановлених правил чи законів); чим викликане
порушення (причини, умови, мета) та які наслідки їх (розміри
нанесеного збитку).
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Оцінка ефективності посідає важливе місце в системі управління діяльністю підприємства, оскільки є ефективним засобом
для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльністю
підприємства. Результати оцінки – це основа для прийняття
управлінських рішень, при цьому вони також використовуються
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