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ПІДПРИЄМСТВА
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Стаття присвячена дослідженню особли-
востей аудиторської перевірки монетарних 
(змішаних) активів. Доведено, що монетарні 
активи відіграють важливу функціональну 
роль у фінансово-господарській діяльності 
підприємства. Встановлено, що першо-
рядного значення набуває питання удоско-
налення підходів до організації фінансового 
менеджменту з акцентуванням уваги на 
монетарній компоненті активів суб’єктів 
бізнесу, практична імплементація яких 
забезпечить чітке ідентифікування управ-
лінських ініціатив тактичних та стра-
тегічних напрямів з урахуванням викликів 
ринкової економіки. Відповідно, конфігурація 
інформаційної бази фінансового менедж-
менту повинна базуватися на фінансовій 
інформації, підтвердженій незалежним ауди-
тором. Аудиторська перевірка забезпечить 
менеджмент достовірним інформаційним 
ресурсом, який створить платформу для 
аналізу показників використання монетар-
них активів (у т. ч. змішаних), результатив-
них показників, моделювання перспектив-
них стратегій управління цим складником 
активів, розвитку суб’єкта підприємництва, 
закладе підґрунтя для створення, примно-
ження та збагачення нових можливостей 
управлінського процесу.
Ключові слова: аудит, аудиторські докази, 
звіт аудитора, змішані монетарні активи, 
монетарні активи, планування, стратегія.

Статья посвящена исследованию особен-
ностей аудиторской проверки монетарных 
(смешанных) активов. Доказано, что моне-
тарные активы играют важную функцио-
нальную роль в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Установлено, 
что первостепенное значение приобре-
тает вопрос совершенствования подходов 
к организации финансового менеджмента с 
акцентированием внимания на монетарной 
компоненте активов субъектов бизнеса, 
практическая имплементация которых 
обеспечит четкую идентификацию управ-
ленческих инициатив тактических и стра-
тегических направлений с учетом вызовов 

рыночной экономики. Соответственно, кон-
фигурация информационной базы финансо-
вого менеджмента должна основываться на 
финансовой информации, подтвержденной 
независимым аудитором. Аудиторская про-
верка обеспечит менеджмент достоверным 
информационным ресурсом, который соз-
даст платформу для анализа показателей 
использования монетарных активов (в т. ч. 
смешанных), результативных показателей, 
моделирование перспективных стратегий 
управления данной составляющей активов, 
развития субъекта предпринимательства, 
заложит основу для создания, приумножения 
и обогащения новых возможностей управ-
ленческого процесса.
Ключевые слова: аудит, аудиторские дока-
зательства, отчет аудитора, смешанные 
монетарные активы, монетарные активы, 
планирование, стратегия.

The article deals with the features of the mon-
etary (mixed) assets audit. Monetary assets 
are proved to fulfill an important functional mis-
sion in the financial and business activities of an 
enterprise. The priority is given to the issue of 
improving the approaches to the organization of 
financial management. A monetary component 
of business entities’ assets is emphasized. Prac-
tical implementation of the above-mentioned 
approaches will ensure a clear identification of 
tactical and strategic managerial initiatives, con-
sidering the challenges of the market economy. 
Thus, the configuration of the financial manage-
ment information base should be grounded on 
the financial information verified by an indepen-
dent auditor. The audit will provide the manage-
ment with a reliable information resource to cre-
ate a platform for analyzing the indicators of the 
monetary assets use (including mixed assets), 
indicators of the performance, modeling perspec-
tive strategies for managing the assets’ compo-
nent, developing the subject of entrepreneurship, 
laying the ground for creating, multiplying and 
enriching the managerial process opportunities.
Key words: audit, audit proofs, auditor’s report, 
mixed monetary assets, monetary assets, plan-
ning, strategy.

Постановка проблеми. Діяльність підпри-
ємств в сучасних ринкових умовах характеризу-
ється певною нестабільністю, складністю, турбу-
лентністю, активізацією інтеграційних процесів. 
Так, економічний вимір результатів діяльності 
суб’єктів бізнесу дає можливість виокремити тен-
денції щодо зростання кількості збиткових підпри-
ємств, зниження їх платоспроможності, ділової 
активності, концентрації латентних ризиків вну-
трішнього та зовнішнього середовища. У резуль-
таті зменшується мобільність грошових коштів 
підприємства, зростає розмір дебіторської забор-
гованості, збільшується залежність від зовнішніх 
фінансових ресурсів, що в загальній сукупності 
здійснює деструктивний вплив на рівень економіч-
ної безпеки та вартість бізнесу.

Зростання вартості підприємства – це осно-
вний критерій успішності його функціонування. 
Домінуючим принципом концепції, орієнтованої 
на вартість, є те, що прийнятним показником, який 
дає змогу реально оцінити діяльність суб’єкта гос-
подарювання, є потік грошових коштів, який гене-
рується суб’єктом господарювання [3]. Відповідно, 
монетарні активи підприємства (в т. ч. змішані) 
в прикладному аспекті відіграють важливу місію 
в процесі оцінки, розрахунку вартісних фінансових 
індикаторів та визначенні пріоритетних інструмен-
тів діагностики вартості бізнесу.

Отже, першорядного значення набуває питання 
удосконалення підходів до організації фінансового 
менеджменту, з акцентуванням уваги на монетар-
ній компоненті активів суб’єктів бізнесу, практична 
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імплементація яких забезпечить чітке ідентифіку-
вання управлінських ініціатив тактичних та стра-
тегічних напрямів, які базуватимуться на враху-
ванні особливостей функціонування підприємств 
з урахуванням викликів ринкової економіки. Для 
того щоб результати фінансового менеджменту 
мали інформаційну цінність, інформаційне забез-
печення повинне базуватися на достовірній інфор-
мації, що відповідатиме сукупності вимог, які задо-
вольнять інформаційні потреби різних категорій 
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.

Акцентуючи увагу на інформаційній платформі 
процесу управління монетарними активами (в т. 
ч. змішаними), доцільно наголосити, що бухгал-
терський облік та фінансова звітність створюють 
основу для окреслення та практичної імплемента-
ції аксіологічних завдань різних ієрархічних рівнів 
менеджменту підприємства.

В умовах сьогодення існує значна кількість 
факторів (трансформація структурної побудови 
форм фінансової звітності, реформування бух-
галтерського обліку відповідно до міжнародних 
вимог, неузгодженість положень НП(С)БО, П(С)БО 
та МСБО, МСФЗ, фальсифікація показників фінан-
сової звітності, низький рівень професійної компе-
тенції деяких облікових фахівців), які в загальній 
сукупності здійснюють негативний вплив на досто-
вірність фінансових показників, знижують якісні 
характеристики визначення корисності інформації 
та прийняття ефективних управлінських рішень.

Відтак у контурі цієї проблеми актуалізується 
питання застосування достовірного інформа-
ційного ресурсу в менеджменті. Останнє підви-
щує необхідність вирішення нагальної потреби, 
спрямованої на застосування в практичному 
аспекті аудиту як дієвого інструменту фінансового 
менеджменту.

Справедливою є думка Н.М. Проскуріної, 
що у більшості розвинених країн світу аудит 
є невід’ємним інструментом забезпечення про-
зорості та цивілізованості економічних відносин, 
оскільки аудит спирається на довіру зацікавлених 
осіб до професіоналізму аудиторів [7, с. 53].

Відповідно, з огляду на важливу функціональну 
місію монетарних активів (у т. ч. змішаних) у фінан-
сово-господарській діяльності підприємства, 
вважаємо, що конфігурація інформаційної бази 
фінансового менеджменту повинна базуватися на 
фінансовій інформації, підтвердженій незалежним 
аудитором. Тобто аудит надасть інформаційний 
ресурс, який створить конститутивний базис для 
аналізу показників використання монетарних акти-
вів (у т. ч. змішаних), результативних показників, 
моделювання перспективних стратегій управління 
цим складником активів, розвитку суб’єкта під-
приємництва, закладе підґрунтя для створення, 
примноження та збагачення нових можливостей 
управлінського процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань теоретико-методичних 
та практичних аспектів аудиторської діяльності, 
аудиторської перевірки окремих складових ком-
понентів монетарних та змішаних активів присвя-
тили свої наукові праці Ф.Ф. Бутинець, Т.О. Камен-
ська, М.Д. Корінько, Н.М. Проскуріна, О.Ю. Редько, 
Д.С. Сушко, О.В. Царенко та ін.

З огляду на цінність робіт зазначених авторів, 
доцільно наголосити, що питання аудиту монетар-
них активів (у т. ч. змішаних) є надзвичайно акту-
альним і потребує подальших наукових досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є теоре-
тичне обґрунтування стратегії аудиту монетарних 
активів (у т. ч. змішаних), яка базуватиметься на 
застосуванні прийомів, методів, аудиторських про-
цедур, імплементація якої в практичному аспекті 
дасть змогу достовірно оцінити систему внутріш-
нього контролю, здійснити діагностику ефек-
тивності використання цієї компоненти майна, 
фінансових результатів підприємства, чітко іден-
тифікувати ймовірні ризики, попередити зловжи-
вання (фальсифікацію) та сформувати досто-
вірне інформаційно-аналітичне забезпечення для 
окреслення стратегічних управлінських заходів.

Виклад основного матеріалу. Для чіткого 
визначення контурів процесу аудиторської пере-
вірки монетарних активів (у т. ч. змішаних) потрібно 
провести термінологічне упорядкування дефініцій 
«монетарні активи», «змішані монетарні активи» 
та ідентифікувати їх складники.

Відповідно до вимог П(С)БО 21 «Вплив змін валют-
них курсів», монетарні статті – статті балансу про гро-
шові кошти, а також про такі активи і зобов’язання, 
які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або 
визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів [5].

Змішані монетарні активи – активи, які залежно 
від сутності господарської операції та умов дого-
вору можуть належати як до монетарних, так і до 
немонетарних. Основними складниками змішаних 
монетарних активів є: дебіторська заборгованість, 
довгострокові та поточні фінансові інвестиції, век-
селі одержані, але тільки ті, що будуть погашатися 
в грошовій формі [1, с. 87].

Враховуючи інтерпретацію представлених 
дефініцій, доцільно наголосити, що аудит повинен 
бути сфокусований на дослідженні значної частки 
активів підприємства, а стратегія передбачатиме 
гармонійну єдність послідовних дій аудитора, 
застосування сукупності різноаспектних прийомів, 
методів, аудиторських процедур.

Згідно МСА 300 «Планування аудиту фінансо-
вої звітності», стратегія аудиту монетарних акти-
вів (в т. ч. змішаних) має встановлювати обсяг, час 
і напрям аудиту, а також бути спрямована на роз-
роблення плану аудиту.

Відповідно, визначаючи стратегію аудиту моне-
тарних активів, аудитор повинен:
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– виявити характеристики завдання, які визна-
чатимуть його обсяг;

– встановити звітні цілі завдання для плану-
вання часу аудиту та характеру необхідного пові-
домлення інформації;

– розглянути чинники, які з погляду професій-
ного судження аудитора є важливими для спряму-
вання зусиль команди;

– розглянути результати діяльності, що передує 
завданню, та, якщо це застосовно, чи є належними 
знання суб’єкта господарювання за результатами 
виконання інших завдань партнером із завдання;

– уточнити характер, час та обсяг ресурсів, 
необхідних для виконання завдання [2, с. 278].

Виходячи з означуваного, доцільно зазначити, 
що важливим моментом у моделюванні стратегії 
аудиту монетарних активів (у т. ч. змішаних) є визна-
чення мети та ідентифікація взаємопов’язаних прі-
оритетних завдань аудиторського дослідження.

Враховуючи вимоги МСА 200 «Загальні цілі 
незалежного аудитора та проведення аудиту 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 
[2, с. 96], мета аудиторського дослідження 
монетарних активів (у т. ч. змішаних) полягає 
в отриманні аудитором обґрунтованої впевненості 
у правильному відображенні у фінансовій звіт-
ності інформації про монетарні (змішані) активи 
та отриманні впевненості, що фінансова звітність 
(зокрема, форми, які відображають статті моне-
тарних (змішаних) активів) складена відповідно 
до концептуальної основи фінансування, не міс-
тить суттєвого викривлення, та у повідомленні цієї 
інформації, узагальненої в відповідному розділі 
Звіту аудитора, замовнику аудиту.

Мета аудиту повинна бути реалізована через 
виконання взаємопов’язаних завдань, ідентифіку-
вати які потрібно таким чином:

– перевірка правильності розмежування акти-
вів на монетарні (в т. ч. змішані) та немонетарні;

– перевірка дотримання підприємством вимог 
облікової політики (в т. ч. з питань організації облі-
кового процесу монетарних (змішаних) активів);

– перевірка дотримання положень нормативно-
правових документів, які регламентують організа-
цію обліку монетарних активів (в т. ч. змішаних);

– перевірка дотримання вимог щодо зберігання 
в касі підприємства монетарних активів (грошових 
коштів);

– перевірка правильності ведення первинного, 
аналітичного, синтетичного обліку монетарних 
активів (в т. ч. змішаних) та дотримання графіку 
документообігу;

– ознайомлення з матеріалами інвентаризації 
монетарних (у т. ч. змішаних) активів;

– перевірка реальності змішаних монетарних 
активів, які відображені у фінансовій звітності;

– перевірка правильності списання безнадій-
них монетарних активів;

– перевірка правильності відображення моне-
тарних активів (в т. ч. змішаних) у ф. 1 «Баланс 
(Звіт про фінансовий стан)», ф. 3 «Звіт про рух 
грошових коштів», ф. 5 «Примітки до річної фінан-
сової звітності»;

– арифметична перевірка правильності вклю-
чення монетарних активів (в т. ч. змішаних) до під-
сумку відповідних розділів форм фінансової звітності;

– перевірка взаємоузгодженості показників 
монетарних активів (у т. ч. змішаних) у відповідних 
формах фінансової звітності підприємства.

У цьому контексті доцільно наголосити, що 
інформаційне забезпечення аудиту повинне бути 
представлено сукупністю джерел, а саме: пер-
винні документи (прибуткові і видаткові касові 
ордери, виписки банку, розрахунково-платіжні 
відомості, договір купівлі-продажу, договір оренди, 
рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-
транспортні накладні та ін.); регістри аналітич-
ного та синтетичного обліку; фінансова звітність 
(ф. 1. «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; ф. 2. 
«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукуп-
ний дохід)»; ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 
ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності»); 
Акти інвентаризації; Акти про результати інвента-
ризації наявних коштів; Акти про перевірку дотри-
мання порядку ведення операцій з готівкою; Облі-
кова політика підприємства та ін.

Поглиблений критичний аналіз представленого 
інформаційного забезпечення дає змогу констату-
вати, що в результаті проведення трансформацій-
них процесів відносно структурної побудови форм 
фінансової звітності з’явилася значна кількість 
недоліків; інформація, представлена у формах 
фінансової звітності, стала більш завуальова-
ною, що в сукупності здійснює негативний вплив. 
Так, до основних недоліків бухгалтерського обліку 
та форм фінансової звітності, які знижують аналі-
тичність інформації у процесі аудиту монетарних 
активів (в т. ч. змішаних), доцільно віднести:

– відсутність у ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансо-
вий стан)» статті «Резерв сумнівних боргів»;

– ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» не 
забезпечує управлінський персонал інформацією 
про фактичний розмір дебіторської заборгова-
ності, оскільки в цьому інформаційному ресурсі 
відображається чиста реалізаційна вартість дебі-
торської заборгованості за одночасної відсутності 
суми нарахованого резерву сумнівних боргів;

– відсутність розмежування дебіторської забор-
гованості, відображеної у ф. 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)» та ф. 5 «Примітки до річної фінан-
сової звітності», на монетарну та немонетарну;

– показники фінансової звітності відображають 
інформацію про монетарні активи (в т. ч. змішані) 
за попередній період, а для об’єктивної оцінки 
потрібна оперативна інформація в режимі реаль-
ного часу [4, с. 179].
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Доцільно також врахувати, що можуть мати 
місце викривлення фінансової звітності, які про-
являється у завищенні виручки шляхом відобра-
ження виручки без урахування знижок, податків, 
відображення виручки від фіктивних продаж, відо-
браження майбутніх продаж у поточному періоді 
тощо; зниження витрат, і, відповідно, завищення 
прибутку шляхом неправомірної капіталізації 
витрат або відображення витрат не в тому періоді, 
в якому вони фактично були здійснені; некоректна 
оцінка активів чи зобов’язань, що може привести 
до викривлення фінансових результатів, шля-
хом маніпулювання резервами, відображення на 
балансі активів, які необхідно списати; маніпулю-
вання правилами бухгалтерського обліку та непо-
вне розкриття інформації у Примітках до фінансо-
вих звітів [8, с. 18].

Нормативно-правовими документами, поло-
ження яких повинні бути обов’язково враховані 
у процесі аудиторського дослідження монетарних 
активів (в т. ч. змішаних), є:

– нормативно-правові документи, які регламен-
тують організацію облікового процесу монетарних 
активів (у т. ч. змішаних): Концептуальна основа 
фінансової звітності; Цивільний кодекс України; 
Господарський кодекс України; Податковий кодекс 
України; Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні»; МСБО 7 «Звіт 
про рух грошових коштів»; МСБО 21 «Вплив змін 
валютних курсів»; МСБО 29 «Фінансова звітність 
в умовах гіперінфляції»; НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності»; П(С)БО 21 «Вплив 
змін валютних курсів»; П(С)БО 22 «Вплив інфля-
ції»; Методичні рекомендації щодо заповнення 
форм фінансової звітності; Положення про інвен-
таризацію активів та зобов’язань; Методика ана-
лізу фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств державного сектору економіки; Методичні 
рекомендації щодо виявлення ознак неплато-
спроможності підприємства та ознак дій з прихо-
вування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 
доведення до банкрутства та ін.;

– нормативно-правові документи, які визна-
чають правову основу аудиторської діяльності 
в Україні, основні вимоги щодо планування, здій-
снення та документального оформлення ауди-
торської перевірки: Закон України «Про аудитор-
ську діяльність»; Міжнародні стандарти аудиту 
(МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту», 
МСА 220 «Контроль якості аудиту фінансової 
звітності», МСА 230 «Аудиторська документа-
ція», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності», МСА 260 «Повідомлення інформації 
тим, кого наділено найвищими повноваженнями», 
МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оціню-
вання ризиків суттєвого викривлення через розу-
міння суб’єкта господарювання і його середо-

вища», МСА 300 «Планування аудиту фінансових 
звітів», МСА 330 «Аудиторські процедури відпо-
відно до оцінених ризиків», МСА 500 «Аудиторські 
докази», МСА 501 «Аудиторські докази – особливі 
положення щодо відібраних елементів», МСА 
520 «Аналітичні процедури», МСА 530 «Аудитор-
ська вибірка», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 
570 «Безперервність діяльності», МСА 700 «Фор-
мування думки та складання звіту щодо фінансо-
вої звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні 
параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора» та ін.).

Складність і багатогранність аудиторського 
дослідження монетарних активів (у т. ч. зміша-
них) актуалізує необхідність такого моделювання 
стратегії, репрезентація якої забезпечить комп-
лексну взаємодію найбільш ефективних методів, 
прийомів, аудиторських процедур, імплементація 
яких у прикладному аспекті створить платформу 
для ідентифікації негативних чинників, загроз, 
виявлення шахрайства, що в загальній сукупності 
забезпечить прийняття, реалізацію ефективних 
стратегічних ініціатив, спрямованих на розвиток 
підприємства, зростання його вартості та ліквіда-
цію виявленого кола проблем.

На рис. 1 представлено етапізацію стратегії 
аудиту монетарних активів (у т. ч. змішаних).

Важливе місце в низці представлених етапів 
посідає процес планування, від якого залежить 
достовірність, якість та обсяг отриманих аудитор-
ських доказів.

Враховуючи положення МСА 501 «Аудитор-
ські докази – особливі положення, щодо відібра-
них елементів», цілями аудитора є отримання 
прийнятних аудиторських доказів у достатньому 
обсязі щодо: наявності та стану запасів (у т. ч. 
монетарних (змішаних) активів); повноти інфор-
мації по судових справах і претензіях, що стосу-
ються суб’єкта господарювання; подання і роз-
криття інформації за сегментами відповідно до 
застосованої концептуальної основи фінансового 
звітування.

Аудиторські докази необхідні для обґрунту-
вання думки та звіту аудитора. За своїм характе-
ром докази є такими, що дають результат у сукуп-
ності і отримуються в основному за допомогою 
аудиторських процедур, які виконуються в процесі 
аудиту [2, с. 430].

Визначальною умовою отримання достат-
ніх та прийнятних аудиторських доказів є розро-
блення плану аудиторської перевірки, який ґрунту-
ватиметься на стратегії аудиту монетарних активів 
(у т. ч. змішаних).

Згідно з МСА 300 «Планування аудиту фінан-
сової звітності», план аудиту має бути більш 
детальним, ніж загальна стратегія аудиту, оскільки 
він включає характер, час та обсяг аудиторських 
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процедур, які будуть виконувати члени команди із 
завдання [2, с. 283].

Виходячи з означуваного, план аудиту моне-
тарних активів (у т. ч. змішаних) повинен бути 
спрямований на вирішення питань у таких напря-
мах дослідження, як:

1) ідентифікація наявних монетарних активів 
(у т. ч. змішаних) підприємства;

2) встановлення правильності організації обліко-
вого процесу монетарних активів (у т. ч. змішаних);

3) оцінка дотримання вимог нормативно-пра-
вових документів (у т. ч. внутрішніх);

 

Визначення мети та ідентифікація завдань аудиту монетарних активів                    
(у т.ч. змішаних)

Оцінка аудиторських ризиків

ідентифікації бізнес-ризиків, доречних для цілей фінансового звітування

оцінювання значущості ризиків

оцінювання ймовірності виникнення аудиторських ризиків

прийняття рішень про механізми розгляду аудиторських ризиків

1

Моніторинг системи внутрішнього контролю 2

3

Планування аудиту монетарних активів (у т.ч. змішаних)4

поетапне виконання ідентифікованих завдань для забезпечення практичного 
виконання поставленої мети аудиторського дослідження

визначення прийомів, методів та аудиторських процедур, які повинні бути 
застосовані у процесі аудиторської перевірки

прийоми: експертиза, експеримент, інвентаризація, спостереження та ін.

методи: аналіз, аналогія, балансовий, графічний, групування, індукція, 
зведення, моделювання, порівняння та ін. 

аудиторські процедури: аналітичні процедури, зовнішнє підтвердження, 
обчислення, перевірка, повторне виконання, спостереження

Визначення структури аудиторської документації

робоча документація аудитора

визначення форм робочої документації

визначення формату робочої документації (електронна чи ручна форма)

визначення порядку кодифікації робочої документації

підсумкова документація

звіт аудитора

Практична реалізація стратегії аудиту монетарних активів (у т.ч. змішаних)

Складання Звіту аудитора та презентація результатів перевірки замовнику

5

6

Рис. 1. Етапізація стратегії аудиту монетарних активів (у т. ч. змішаних)

*Джерело: складено автором
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4) вивчення матеріалів інвентаризації моне-
тарних активів (у т. ч. змішаних);

5) встановлення доцільності, правомірності 
включення (списання) змішаних монетарних акти-
вів у звітність підприємства;

6) діагностика ліквідності, ділової активності, 
загального грошового потоку в розрізі видів діяль-
ності, рентабельності грошових потоків та ін.;

7) оцінка здатності суб’єкта господарювання 
продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі. Згідно з МСА 570 «Безперервність діяль-
ності» у разі виявлення подій або умов, що можуть 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 
господарювання продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі, аудитор повинен вико-
нати додаткові аудиторські процедури. Тобто якщо 
суб’єкт господарювання склав прогноз руху грошо-
вих коштів та аналіз прогнозу є значущим чинни-
ком під час розгляду майбутнього результату подій 
або умов в оцінці планів управлінського персоналу 
щодо майбутніх дій, потрібно:

– оцінити надійність даних, що лежать в основі 
складання прогнозу;

– визначити, чи є належним підтвердження 
припущень, що лежать в основі прогнозу;

– розглянути, чи стали доступними будь-які 
додаткові факти або інформація після дати оцінки 
управлінського персоналу;

– надіслати запит про письмові запевнення до 
управлінського персоналу і, де це доречно, до тих, 
кого наділено найвищими повноваженнями, сто-
совно їхніх планів щодо майбутніх дій, здійснен-
ності цих планів [2, с. 578-595].

8) встановлення взаємоузгодженості показни-
ків монетарних активів (у т. ч. змішаних) у формах 
річної фінансової звітності.

У табл. 1 представлено взаємоузгодженість 
показників ф. 1 «Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)» з відповідними показниками ф. 3 «Звіт про 
рух грошових коштів», ф. 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності».

Застосування чітко змодельованої страте-
гії аудиту монетарних активів (у т. ч. змішаних), 
структурованого плану і програми перевірки дасть 
змогу якісно провести аудит, виявити статті моне-
тарних активів (у т. ч. змішаних), які мають підви-
щений ризик викривлення, шахрайства, отримати 
аудиторські докази в достатній кількості та відо-
бразити достовірну інформацію про цей складник 
активів у підсумковій документації.

Висновки. Монетарні активи (у т. ч. змішані) 
мають вагоме значення в оцінці ефективності вико-
ристання фінансових ресурсів підприємства, вар-
тості бізнесу. Вихідною умовою прийняття та реа-
лізації дієвих управлінських ініціатив є достовірне 
інформаційне забезпечення. Відповідно, застосу-
вання аудиту як інструменту фінансового менедж-
менту є необхідним. У цьому контексті актуаль-

Таблиця 1
Взаємоузгодженість показників монетарних 

активів (у т. ч. змішаних) у формах  
фінансової звітності підприємства

Види 
моне-

тарних 
активів

Показники 
ф. 1 «Баланс 

(Звіт про 
фінансовий 

стан)»

Порівнювальні 
показники

Показники Форма 
звітності

Моне-
тарні 

активи

Рядок 1165, 
графи 3 і 4

Рядок 
3415, 

графа 3

Ф. 3 «Звіт 
про рух 

грошових 
коштів» 

за прямим 
методом

Рядок 1165, 
графа 3

Рядок 
3405, 

графа 3
Форма № 1, за 

аналогічний 
період попе-

реднього року, 
рядок 1165, 

графа 3 (якщо 
у звітному році 
не встановлено 

помилок за 
минулі роки)

Рядок 
3405, 

графа 4

Рядок 1165, 
графа 4

Рядок 
3415, 

графа 3
Форма № 1, за 

аналогічний 
період попе-

реднього року, 
рядок 1165, 

графа 4 (якщо 
у звітному році 
не встановлено 

помилок за 
минулі роки)

Рядок 
3415, 

графа 4

Рядок 1165, 
графа 3

Рядок 
3405, 

графа 3

Ф. 3 «Звіт 
про рух 

грошових 
коштів» за 
непрямим 
методом

Рядок 1165, 
графа 4

Рядок 
3415, 

графа 3

Рядок 1165, 
графа 4

Рядок 690, 
графа 3

Ф.5 «При-
мітки до 
річної 

фінансової 
звітності»

Змішані 
монетарні 

активи

Рядок 1030, 
графа 4

Сума ряд-
ків 350-370, 

графа 4

Ф.5 «При-
мітки до 
річної 

фінансової 
звітності»

Рядок 1035, 
графа 4

Сума ряд-
ків 380-410, 

графа 4
Рядок 1160, 

графа 4
Рядок 420, 

графа 5
Рядок 1035, 

графа 4
Сума ряд-
ків 421-423

Рядок 1160, 
графа 4

Сума ряд-
ків 424-426

Рядок 1125, 
графа 4

Рядок 940, 
графа 3

*Джерело: складено за матеріалами [6]
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ності набуває моделювання стратегії аудиту 
монетарних активів (у т. ч. змішаних), конструкція 
якої передбачає узгоджену алгоритмізацію етапів 
дослідження з подальшою деталізацією завдань 
у плані та програмі, що в практичному аспекті 
забезпечує управлінський процес достовірним 
інформаційним ресурсом, який сприятиме підви-
щенню аргументованості управлінських рішень.
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