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IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

У звичайній діяльності будьWякого підприємства виникають адміністративні витрати, по яким існуW
ють особливості ведення обліку та проведення аудиту на кожному підприємстві. Оскільки не існує закоW
нодавчоWвизначених форм первинних документів для ведення обліку адміністративних витрат, тому
підприємства самостійно займаються розробкою цих документів для правильності організації їх обліку.
Керівництво підприємства постійно проводять роботу, яка пов'язана зі зниженням розміру зайвих адміW
ністративних витрат. При здійсненні контролю за правильністю нарахування адміністративних витрат,
передусім, з'ясовують причини виникнення відхилень цих витрат від запланованих показників у фінанW
совому плані. Тому актуальною проблемою є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат
підприємства.
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства.
Авторами запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративних витрат. Тому
що для обліку витрат не існує первинного документа, в якому збираються усі адміністративні витрати,
тому бухгалтера підприємства самостійно розроблять форму цього бланка для внутрішнього користуW
вання.
Метою адміністративних витрат є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених
операцій з адміністративних витрат підприємства і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту адміністративних витрат, а саме перевірка: загальних корпоративних
витрат; витрат на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством; витрат на утриW
мання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використанW
ня; винагород за професійні послуги; витрат на зв'язок; амортизації нематеріальних активів загальноW
господарського використання; витрат на врегулювання спорів у судових органах; податків, зборів та
інших передбачених законодавством обов'язкових платежів; плати за розрахунковоWкасове обслуговуW
вання та інші послуги банків; інших витрат загальногосподарського призначення.
У роботі удосконалено облік і аудит адміністративних витрат підприємства. Для удосконалення обW
ліку адміністративних витрат, запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративW
них витрат. Для удосконалення аудиту адміністративних витрат підприємства, запропонована методиW
ка, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі докуW
менти аудитора. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі
аспекти обліку адміністративних витрат на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, заW
конність відображення в обліку адміністративних витрат, вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та підвищити ефективність діяльності підприємства.
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In the normal course of business of any enterprise there are administrative costs, for which there are features
of accounting and auditing at each enterprise. Since there are no legally defined forms of primary documents for
accounting of administrative costs, so companies are engaged in the development of these documents for the
correct organization of their accounting. The management of the enterprise constantly carries out work which is
connected with reduction of the size of superfluous administrative expenses. When monitoring the correctness
of the calculation of administrative costs, first of all, find out the reasons for the deviations of these costs from
the planned indicators in the financial plan. Therefore, the urgent problem is to improve the accounting and
audit of administrative costs of the enterprise.
The purpose of the work is to improve the accounting and audit of administrative costs of the enterprise.
The authors propose a form of statement of accrual and writeWoff of administrative costs. Because there is no
primary document for cost accounting, which collects all administrative costs, so the company's accountant will
independently develop the form of this form for internal use.
The purpose of administrative costs is to establish the legality, reliability and feasibility of transactions on
administrative costs of the enterprise and the correctness of their reflection in the account.
The task of conducting an audit of administrative costs, namely the verification of: general corporate costs;
expenses for business trips and maintenance of the enterprise management staff; expenses for the maintenance
of fixed assets, other tangible nonWcurrent assets of general economic use; rewards for professional services;
communication costs; amortization of intangible assets of general economic use; the cost of settling disputes in
the courts; taxes, fees and other mandatory payments provided by law; payments for settlement and cash services
and other services of banks; other general purpose expenses.
The work improves the accounting and audit of administrative costs of the enterprise. To improve the
accounting of administrative costs, the proposed form of statement of accrual and writeWoff of administrative
costs. To improve the audit of administrative costs of the enterprise, the proposed method, which in contrast to
the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working documents of the auditor.
The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of accounting for administrative
costs in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the accounting of
administrative costs, timely identify violations, conduct quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

Ключові слова: аудит, адміністративні витрати, анкета, загальний план, програма перевірки, робочий
документ аудитора.
Key words: audit, administrative costs, questionnaire, general plan, audit program, auditor's working document.
ВСТУП
ту адміністративних витрат для оцінки доцільності їх
У звичайній діяльності будь$якого підприємства понесення розкрито недостатньо і потребує подальшо$
виникають адміністративні витрати, по яким існують го дослідження.
особливості ведення обліку та проведення Таблиця 1. Удосконалена форма відомості нарахування та списання
аудиту на кожному підприємстві. Оскільки
адміністративних витрат
не існує законодавчо$визначених форм пер$
винних документів для ведення обліку адмі$
Показники
Нарахування Списання
ністративних витрат, тому підприємства са$ Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати,
мостійно займаються розробкою цих доку$ витрати на проведення річних зборів, представницькі
ментів для правильності організації їх об$ витрати тощо)
ліку. Керівництво підприємства постійно Витрати на службові відрядження і утримання апарату
проводять роботу, яка пов'язана зі знижен$ управління підприємством та іншого
ням розміру зайвих адміністративних витрат. загальногосподарського персоналу
Під час здійснення контролю за правильні$ Витрати на утримання основних засобів, інших
стю нарахування адміністративних витрат, матеріальних необоротних активів
передусім, з'ясовують причини виникнення загальногосподарського використання (операційна
страхування майна, амортизація, ремонт,
відхилень цих витрат від запланованих по$ оренда,
опалення, освітлення, водопостачання,
казників у фінансовому плані. Тому актуаль$ водовідведення, охорона)
ною проблемою є удосконалення обліку і Винагороди за професійні послуги (юридичні,
аудиту адміністративних витрат підприєм$ аудиторські, з оцінки майна тощо)
ства.
Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями аудиту адмініст$
ративних витрат займалися такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,
Давидов Г.М., Кулаковська Л.П., Макаренко
А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Сахарцева І.І.,
Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це пи$
тання зі своєї точки зору та акцентують увагу
на різних аспектах проведення аудиту витрат.
Проте саме питання розробки програми ауди$
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телекс, факс тощо)
Амортизація нематеріальних активів
загальногосподарського використання
Витрати на врегулювання спорів у судових органах
податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі (крім податків, зборів та
обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків
Інші витрати загальногосподарського призначення
Фінансові результати
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Таблиця 2. Анкета перевірки адміністративних витрат

№

Варіанти відповіді
Інформація
Так Ні Примітки
відсутня

Зміст питання

1

Чи нараховуються на підприємстві загальні корпоративні витрати?
Чи застосовуються на підприємстві службові відрядження
адміністративного персоналу?
3 Яка чисельність апарату управління на Вашому підприємстві:
- до 10 чоловік;
- від 11 до 50 чоловік;
- від 51 до 100 чоловік
Які на Вашому підприємстві основні засоби загальногосподарського
4
використання?
- комп’ютерна техніка;
- транспортні засоби;
- меблі
Які на Вашому підприємстві інші матеріальні необоротні активи
5
загальногосподарського використання?
- калькулятори;
- меблі;
- інші
Чи виплачуються на Вашому підприємстві винагороди за професійні
6
послуги?
7 Чи включаються в адміністративні витрати, витрати на зв’язок?
Які на Вашому підприємстві нематеріальні активи
8
загальногосподарського використання?
Чи на підприємстві за звітний період були випадки
9
врегулювання спорів у судових органах?
Які податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові
10 платежі сплачує Ваше підприємство, які відносяться на
адміністративні витрати:
- транспортний податок;
- податок на землю;
- рентна плата за використання водних ресурсів;
- екологічний податок;
- інші
2

МЕТА СТАТТІ
пропонована форма відомості нарахування та списан$
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту ад$ ня адміністративних витрат наведена у таблиці 1.
міністративних витрат підприємства.
Метою адміністративних витрат є встановлення за$
конності, достовірності і доцільності здійснених опе$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
рацій з адміністративних витрат підприємства і правиль$
МАТЕРІАЛУ
ності їх відображення в обліку.
Для обліку витрат не існує первинного документа, в
Завдання проведення аудиту адміністративних витрат:
якому збираються усі адміністративні витрати, тому
— перевірка загальних корпоративних витрат;
бухгалтера підприємства самостійно розроблять фор$
— перевірка витрат на службові відрядження і ут$
му цього бланка для внутрішнього користування. За$ римання апарату управління підприємством;
— перевірка витрат на ут$
римання основних засобів,
Таблиця 3. Загальний план проведення аудиту адміністративних витрат
інших матеріальних необорот$
Етап
них активів загальногоспо$
Аудиторські процедури
Період
Виконавці дарського використання;
аудиторської
проведення
перевірки
— перевірка винагород за
Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, визначення аудиторського
професійні послуги;
ризику, планування проведення аудиту адміністративних
— перевірка витрат на зв'язок;
витрат
— перевірка амортизації не$
Основний
Перевірити загальні корпоративні витрати
матеріальних активів загально$
Перевірити витрати на службові відрядження і утримання
господарського використання;
апарату управління підприємством
— перевірка витрат на вре$
Перевірити витрати на утримання основних засобів, інших
гулювання спорів у судових
матеріальних необоротних активів загальногосподарського
органах;
використання
— перевірка податків, збо$
Перевірити винагороди за професійні послуги
рів та інших передбачених зако$
Перевірити витрати на зв’язок
нодавством обов'язкових пла$
Перевірити амортизацію нематеріальних активів
тежів;
загальногосподарського використання
— перевірка плати за роз$
Перевірити витрати на врегулювання спорів у судових
рахунково$касове обслугову$
органах
вання та інші послуги банків;
Перевірити податки, збори та інші передбачені
— перевірка інших витрат
законодавством обов’язкові платежі
загальногосподарського при$
Перевірити плату за розрахунково-касове обслуговування та
значення.
інші послуги банків
Удосконалену анкету пере$
Перевірити інші витрати загальногосподарського
призначення
вірки адміністративних витрат
Завершальний Складання аудиторського звіту і висновку
подано в таблиці 2.
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Перелік аудиторських процедур

Критерії
якості

1

Впевнитись у правильності визначення
загальних корпоративних витрат

Перевірити загальні
корпоративні витрати

А, Б, Г,
Є

2

Впевнитись у правильності визначення
витрат на службові відрядження і
утримання апарату управління
підприємством
Впевнитись у правильності визначення
витрат на утримання основних засобів,
інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського
використання

Перевірити витрати на службові
відрядження і утримання
апарату управління
підприємством
Перевірити витрати на
утримання основних засобів,
інших матеріальних
необоротних активів
загальногосподарського
використання
Перевірити винагороди за
професійні послуги

А, Б, Г,
Є

3

АВ-1

А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний

АВ-3

А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

АВ-4

Впевнитись у правильності визначення
винагород за професійні послуги

5

Впевнитись у правильності визначення
витрат на зв’язок

Перевірити витрати на зв’язок

А, Б, Г,
Є

6

Впевнитись у правильності визначення
амортизації нематеріальних активів
загальногосподарського використання

А, Б, Г,
Є

7

Впевнитись у правильності визначення
витрат на врегулювання спорів у
судових органах
Впевнитись у правильності розрахунку
податків, зборів та інших передбачених
законодавством обов’язкових платежів

Перевірити амортизацію
нематеріальних активів
загальногосподарського
використання
Перевірити витрати на
врегулювання спорів у судових
органах
Перевірити податки, збори та
інші передбачені
законодавством обов’язкові
платежі

9

Код
робочого
документа

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

4

8

Метод перевірки

А, Б, Г,
Є
А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

Примітки

Мета

Виконавець

№

Період проведення

Таблиця 4. Програма аудиту адміністративних витрат

АВ-2

АВ-5
АВ-6

АВ-7
АВ-8

Впевнитись у правильності розрахунку
плати за розрахунково-касове
обслуговування та інші послуги банків

Перевірити плату за
А, Б, Г, Документальний,
АВ-9
розрахунково-касове
Є
арифметичний,
обслуговування та інші послуги
суцільний
банків
10 Впевнитись у правильності інших
Перевірити інші витрати
А, Б, Г, Документальний,
АВ-10
витрат загальногосподарського
загальногосподарського
Є
арифметичний,
призначення
призначення
суцільний
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку
вартості – Е; подання і розкриття – Є.

Удосконалений загальний план проведення аудиту
По усім аудиторським процедурам, які наведені у
адміністративних витрат наведено у таблиці 3.
загальному плані і програмі аудиту адміністративних
Удосконалена програма аудиту адміністративних витрат, запропоновані робочі документи аудитора
витрат наведено в таблиці 4.
(табл. 5—14).
Таблиця 5. Робочий документ аудитора
АВM1 — перевірка загальних корпоративних витрат

Показники
Організаційні витрати
Витрати на проведення річних зборів
Представницькі витрати
Загальні корпоративні витрати

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
АВM2 — перевірка витрат на службові відрядження і утримання
апарату управління підприємством

Показники
Витрати на службові відрядження
Витрати на утримання апарату управління
підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу
Витрати на утримання іншого
загальногосподарського персоналу
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За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення
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Таблиця 7. Робочий документ аудитора АВM3 — перевірка витрат на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання

Показники
Витрати на утримання основних засобів,
інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського використання:
- операційна оренда
- страхування майна
- амортизація
- ремонт
- опалення
- освітлення
- водопостачання
- водовідведення
- охорона

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 8. Робочий документ аудитора АВM4 — перевірка винагород за професійні послуги

Показники
Винагороди за професійні послуги:
- юридичні послуги
- аудиторські послуги
- послуги з оцінки майна

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 9. Робочий документ аудитора АВM5 — перевірка витрат на зв'язок

Показники
витрати на зв’язок:
- поштові
- телефонні
- факс

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 10. Робочий документ аудитора АВM6 — перевірка амортизації нематеріальних активів
загальногосподарського використання

Показники
Амортизація нематеріальних активів
Загальногосподарського використання

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 11. Робочий документ аудитора АВM7 — перевірка витрат на врегулювання спорів у судових органах

Показники
Витрати на врегулювання спорів у судових органах

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 12. Робочий документ аудитора АВM8 — перевірка податків, зборів та інших передбачених законодавством
обов'язкових платежів

Показники
Податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 13. Робочий документ аудитора АВM9 — перевірка плати за розрахунковоMкасове обслуговування
та інші послуги банків

Показники
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 14. Робочий документ аудитора АВM10 — перевірка інших витрат загальногосподарського призначення

Показники
Інші витрати загальногосподарського призначення

За даними підприємства

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено облік і аудит адміністратив$
них витрат підприємства. Для удосконалення обліку ад$
міністративних витрат, запропонована форма відомості
нарахування та списання адміністративних витрат. Для
удосконалення аудиту адміністративних витрат підприє$
мства, запропонована методика, яка на відміну від чин$
них включає: анкету, загальний план аудиту, програму
аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована ме$
тодика проведення перевірки надасть змогу аудитору
охопити всі аспекти обліку адміністративних витрат на
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За даними аудиту

Відхилення

підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, за$
конність відображення в обліку адміністративних витрат,
вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та
підвищити ефективність діяльності підприємства.
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