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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ 
 НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Під ревізією інтелектуальної власності (нематеріальними активами) розуміють перевірку 
правильності оформлення первинних юридичних та облікових документів та організацію 
бухгалтерського обліку інтелектуальної власності на підприємстві. Об’єктами інтелектуальної 
власності являються відкриття, винаходи, промислові зразки, програми для ЕВМ, бази даних, 
експертні системи, «ноу-хау», торгові секрети, товарні знаки, фірмові найменування і знаки 
обслуговування, а також об’єкти авторського права. Метою ревізії нематеріальних активів 
являється встановлення відповідності прийнятої підприємством методики обліку НА вимогам 
нормативних актів, регулюючих формування собівартості продукції, робіт, послуг та фінансових 
результатів, а також вимогам відповідності стандартів та положень, встановленим правила їх 
обліку. 

Проведення ревізії нематеріальних активів базується на вирішенні наступних завдань: 
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—  необхідно впевнитися у тому, що відповідні активи підприємства включені до складу 
необоротних активів і вони дійсно наявні; 

—  впевнитися у правильності розподілу необоротних матеріальних активів та 
нематеріальних активів за відповідними групами; 

—  перевірити правильність визначення та відображення у бухгалтерському обліку і у 
фінансовій звітності оцінки нематеріальних активів; 

—  впевнитися у правильності обліку придбання, переміщення, вибуття, ліквідації та 
списання нематеріальних активів; 

— перевірити відповідність здійснення операцій з основними засобами і нематеріальними 
активами та їх відображення в бухгалтерському обліку і у фінансовій звітності законодавчо-
нормативним актам; перевірити правильність нарахування амортизації (зносу) основних засобів і 
нематеріальних активів. 

При перевірці операцій з нематеріальними активами ревізору необхідно звернути 
особливу увагу на: 

1) не можуть бути признані НА інтелектуальні ділові якості громадян, його кваліфікації та 
здібності до праці, так як вони не можуть бути відчужені від громадянина та передані іншим 
людям; 

2) документальне оформлення факту наявності об’єкту НА; 
3) правила списання об’єкта НА з балансу підприємства; 
4) нарахування амортизації на об’єкти НА; 
5) на правильність ведення аналітичного та синтетичного обліку НА 
При проведенні ревізійної перевірки необхідно проаналізувати стан бухгалтерського 

обліку нематеріальних активів, форму ведення бухгалтерського обліку та способи відображення 
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

Нематеріальні активи зачисляються на підприємство в якості вкладів в статутний капітал; 
в результаті придбання та створення нематеріального активу; при погашені дебіторської 
заборгованості, або при безкоштовній передачі. Сьогодні придбання та створення НА 
виконується в результаті довгострокових інвестицій. При безкоштовній передачі НА від 
юридичних та фізичних осіб ревізор повинен дуже ретельно провести перевірку, у разі 
необхідності провести зустрічний контроль з тим, щоб встановити не порушені тут права 
добровільних інвесторів. 

Придбання прав на винаходи, промислові зразки повинні бути підтверджені відповідними 
договорами, зареєстровані в патентному відомстві. 

Здійснюючи ревізійну перевірку об’єктів інтелектуальної власності в першу чергу 
необхідно перевірити документи, які мають описання об’єкта та які дозволяють його 
ідентифікувати. Цим підтверджується факт його наявності об’єкта інтелектуальної власності. 

Для відображення придбання ноу-хау, суб’єкт повинен мати його описання. Купівля 
товарного знаку або знаку обслуговування повинна бути підтверджена документами про 
уступку, зареєстровані в патентному відомстві. У випадку придбання авторських прав, реєстрація 
в обліку може бути виконана лише на основі повноцін- 
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ного в юридичному відношенні та документу, який почав діяти з юридичною або фізичною 
особою - продавцем цих авторських прав. 

При контролі об’єктів майнових прав треба взяти до уваги оформлення відповідними 
документами факту наявності об’єкта цієї групи НА. 

Ревізор повинен перевірити правильність відображення первісної оцінки вартості 
нематеріального активу. Якщо будуть виявлені факти порушення в облікових записах по 
операціям надходження НА, це обов’язково відображається в акті ревізійної перевірки з 
послідуючими наслідками. Не менш важливо для ревізора встановити затрати пов’язані з 
розробкою нематеріального активу. Але треба мати на увазі, що не являється активом, а підлягає 
відображенню в складі затрат того звітного періоду, в якому вони були віднесені затратами на 
дослідження, на підготовку та перепідготовку, на рекламу та підвищення репутації підприємства. 
Придбані нематеріальні активи заліковуються на баланс підприємства по первісній вартості. 

Ревізор повинен також виявити правильно була відображена переоцінка НМА. Як 
правило сума дооцінки залишкової вартості об’єкта НМА відображається в складі додаткового 
капіталу, а сума уцінки - як затрати звітного періоду. 

При вибутті НМА, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередньої дооцінки 
над сум попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта включається в склад 
нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. 

На відображення в обліку по сумі затрат на придбання, включаються затрати по їх 
доведенню до стану, в якому вони придатні до виконання в запланованих цілях та переносять 
рівноцінно свою первісну вартість на затрати виробництва або обертається по нормам, 
визначеним на підприємстві виходячи із строку корисного використання. 

Існує три варіанти встановлення строку використання НМА: 
1.  Строк корисного використання співпадає зі строком їх дії, яку передбачає 

відповідність договору. В цьому випадку сума амортизаційних відрахувань за рік = первісна 
вартість НМА / строк корисного використання встановлений відповідно договору. 

2.  Підприємство самостійно встановлює строк корисного використання НМА. Необхідно 
мати на увазі, що строк корисного використання в цьому випадку повинен бути не менше одного 
року, так як по відношенню до НМА нормативних документів приймається поняття 
“довгостроковий”. 

3. Якщо неможливо визначити строк корисного використання НМА, то норма амортизації 
встановлюється в розрахунку на 10 років (але не більше строку діяльності підприємства). 

Так як сума амортизаційних відрахувань по НМА включається в собівартість, то в 
результаті це буде впливати на фінансовий результат. Будь-які відхилення від установлених 
правил нарахування амортизації НМА веде до викривлення доходу як бази для оподаткування, 
тому задача ревізора в даному випадку забезпечити контроль за правильністю нарахуванню 
амортизації. На завершальній стадії контролю 
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необхідно перевірити правильність визначення підприємством остаточного фінансового 
результату від вибуття НМА. Треба звернути увагу, що НМА можуть бути списані з балансу у 
випадку його вибуття або продажу, безкоштовної передачі або неможливості придбання 
підприємством в майбутньому економічних вигод від його використання. В цьому випадку 
фінансовий результат розраховується як різниця між доходом від вибуття ( за винятком 
непрямих податків та затрат зв’язаних з вибуттям та їх залишковою вартістю. 
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