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Тема 1.  СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ АУДИТУ 
 

1.1. Економічна суть та об’єктивна необхідність аудиту в умовах 
ринку 
1.2. Місце аудиту в системі господарського контролю 
1.3.  Мета та завдання проведення аудиту 
1.4.  Класифікація аудиту 
 

Питання для самоконтролю 

 

1. Чим відрізняється  первинний аудит від повторювального? 

Обгрунтуйте письмову відповідь з точки зору клієнта аудиторської 

фірми (аудитора). 

2. Яка різниця  між обов’язковим аудитом та  ініціативним?  

3. Які існують твердження керівництва суб’єкта господарювання 

стосовно фінансової звітності? 

4. Наведіть приклади конкретизації загального завдання аудиту 

«наявність активів» ? 

5. Наведіть приклади конкретизації загального завдання аудиту «права та 

зобов’язання»? 

6. Назвіть суб’єктів обов’язкового аудиту ? 

7. Чим відрізняється державний фінансовий аудит від незалежного 

зовнішнього аудиту, який виконують аудиторські фірми (аудитори) ? 

8. Які особливості становлення аудиту в Україні порівняно з 

міжнародним досвідом ? 

9. Проведіть порівняння аудиту з податковою перевіркою. 

10. До якого рівня аудит зменшує інформаційний ризик користувачів 

фінансової звітності? 

 

Практичні завдання 

 Завдання 1. 
       Визначити відмінності діяльності незалежного зовнішнього аудитора, 

внутрішнього аудитора, податківця. 

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика діяльності зовнішнього аудитора, 

внутрішнього аудитора, податківця. 

 

Ознака Незалежний 

аудитор 

Внутрішній 

аудитор 

Податківець 

Правова основа діяльності    

Підстава для проведення 

аудиту 
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Мета    

Підсумковий документ    

За вимогою яких органів 

проводиться 

   

    

    

    

    

 
Завдання 2. 
Визначити предмет та конкретні завдання аудиту й подати їх у вигляді 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Об’єкти та завдання аудиту 

 

Предмет аудиту Конкретні завдання Джерела 

інформації 
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Завдання 3. 
Вкажіть і поясніть, до якого виду аудиторської діяльності слід віднести 

наступні послуги та підсумкові документи за кожним з них. 

 Таблиця 3 

Вид послуг аудиторів Класифікаційна ознака Підсумковий 

документ 

Консультації щодо 

створення нових 

підприємств 

  

Перевірка та 

підтвердження 

бухгалтерської 

(фінансової) звітності 

  

Аналіз діяльності 

підприємств 

  

Консультації з питань 

ведення 

бухгалтерського обліку 

та його автоматизації 

  

   

   

   

   

   

   

   

 

   Завдання 4.  
 
   Використовуючи ф. №1 «Баланс» та ф. №2 «Звіт про сукупний дохід» 

виконати аналітичні процедури з метою виявлення та оцінки ризику 

наявності помилок. Рекомендації щодо розрахунків наведено у таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Карта нормативних відхилень фінансових індикаторів 

Тенденція Формула 

розрахунку 

Коментарі  

Темп 

зростанн

я виручки 

Виручка звітного 

року : Виручка 

попереднього року 

Якщо темп зниження 

маржинального доходу 

більший від одиниці, то 

його частка у виручці від 

продажів скоротилася. При 

 

Темп 

зниження 
[(В0- С0):В0]:[(В1-
С1):В1], де: 
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Тенденція Формула 

розрахунку 

Коментарі  

частки 

маржина

льного 

доходу у 

виручці 

В
1
, В

0
 –обсяг 

виручки за звітний і 

попередні роки; 

С
1
, С

0
 – собівартість 

продажів за звітний 

і попередні роки 

цьому якщо виручка від 

продажів зростає (темп 

зростання виручки більший 

від одиниці), а частка 

маржинального доходу у 

виручці знижується, то 

маємо ознаки шахрайства у 

фінансовій звітності 

Темп 

зростанн

я якості 

активів 

[(А1-ПА1-ЗВ1):А1]: 
[(А0-ПА0-ЗВ0):А0],  
де: 

А- сукупна 

величина активів на 

кінець періоду; ПА-

величина оборотних 

активів за станом на 

кінець періоду; ЗВ- 

залишкова вартість 

основних засобів на 

кінець періоду 

Якщо темп зростання якості 

активів перевищує 

одиницю, компанія, 

найімовірніше, збільшує 

частку необоротних активів 

у сукупному обсязі активів. 

Зростання необоротних 

активів, не пов’язане зі 

збільшенням кількості 

основних засобів може 

свідчити про 

необґрунтовану 

капіталізацію витрат. 

 

Темп 

зростанн

я 

оборотно

сті 

дебіторсь

-кої 

заборгова

ності 

(ДЗ1:В1:365 дн.): 
(ДЗ0:В01:365 дн.), 
де: 
ДЗ

0
, ДЗ

1
- 

дебіторська 

заборгованість на 

кінець 

попереднього та 

звітного періоду; 

В
0
, В

1
- виручка від 

продажів за 

попередній та 

звітний періоди 

В умовах стабільності або 

помірного зростання бізнесу 

цей показник 

залишатиметься приблизно 

на одному рівні. Про 

шахрайство може свідчити 

ситуація, коли оборотність 

дебіторської заборгованості 

різко зростає або 

знижується. У першому 

випадку великою є 

вірогідність маніпуляцій з 

виручкою від продажів, в 

другому – не можна 

виключити, що дебіторська 

заборгованість штучно 

завищується 

 

Темп 

зростанн

(СР1:В1):(СР0:В0), 
де: 

Темп зростання частки 

витрат у виручці компанії не 
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Тенденція Формула 

розрахунку 

Коментарі  

я частки 

витрат у 

виручці 

від 

продажів 

СР
1
, СР

0
- 

собівартість 

реалізованої 

продукції, 

включаючи витрати 

на продаж за 

звітний та 

попередній періоди;  

В
0
, В

1
- виручка від 

продажів за 

попередній та 

звітний періоди 

повинен істотно 

відрізнятись від темпів 

зростання продажів. Якщо ж 

темп зростання частки 

витрат, що припадають на 

виручку від продажів, 

істотно відхиляється від 

одиниці, то, найімовірніше, 

спотворюється або 

собівартість реалізованої 

продукції, або виручка 

Темп 

зростанн

я частки 

амортиза

ційних 

відрахува

нь 

(АМ1:ПВ1):(АМ0: 
ПВ0),  де: 
АМ1, АМ0– сума 

амортизаційних 

відрахувань за 

звітний та 

попередній період 

ПВ1,ПВ0 - первісна 

вартість основних 

засобів на кінець 

звітного 

(попереднього) 

періоду 

Темп зростання частки 

амортизаційних відрахувань 

у звичайних умовах 

приблизно дорівнює 

одиниці. Отже, у разі різкої 

зміни цього показника 

можна зробити висновок 

про вірогідне шахрайство у 

фінансовій звітності 

 

 

Тема 2. МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА 
КРИТЕРІЇ  ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
2.1.   Загальні принципи аудиторської перевірки 
2.2. Принцип незалежності в професійній діяльності аудиторів 
2.3.    Методи аудиту фінансової звітності 
                          

Питання для самоконтролю 

1. Яким чином забезпечується виконання аудиторами України принципу 

компетентності ? 

2. Що означають принципи чесності та об’єктивності в роботі аудитора? 

3. Наведіть приклади фінансових інтересів аудитора з точки зору  

дотримання принципу незалежності аудитора (економічний аспект)? 
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4. Які наслідки для аудитора має порушення принципів етики ? 

Проведіть аналіз у розрізі кожного принципу етики . 

5. Яким чином має забезпечуватись правова незалежність аудиту ? 

6. Вплив яких факторів незалежності Ви повинні враховувати, як клієнт, 

до укладання договору на аудит, а які фактори під час здіснення 

аудиторської перевірки ? 

7. Яким чином Аудиторська палата України контролює дотримання 

аудиторами принципів аудиту ? 

Практичні завдання 

 

     Завдання 1. 
     Розглянути наведені ситуації і вказати, чи порушуються  принципи 

професійної етики. Якщо так, то які саме. 

Ситуація 1. Аудитор вимагав надання йому інформації, що є комерційною 

таємницею підприємства, посилаючись на те, що інакше не зможе скласти 

об’єктивний висновок. 

Ситуація 2. Аудиторська фірма призначила проводити аудит основних 

засобів на підприємстві «Х» аудитора, який до цього часу самостійно не 

здійснював аудит і не був асистентом у інших аудиторів. 

Ситуація 3. Аудитор погодився не враховувати деякі недоліки роботи 

підприємства при складанні аудиторського висновку в разі підвищення 

його гонорару. 

Ситуація 4. За згодою зборів акціонерів аудитор оприлюднив частину 

інформації щодо роботи клієнта ПАТ «АПР», згоди керівництва при цьому 

не отримав. 

Ситуація 5. Вивчаючи документи, аудитор побачив можливість 

примножити кошти клієнта, але не повідомив про це клієнта. 

Ситуація 6. Аудитор працює за сумісництвом бухгалтером власної 

аудиторської фірми. 
 
Завдання 2. 

      Поставити позначку «так» або «ні» та навести пояснення для кожної 

ситуації, вказавши, чи має місце порушення Кодексу етики професійних 

бухгалтерів (табл. 5). 

Таблиця 5 

Ситуації до завдання 2 

 

№ 

 

Ситуація Відповідь Пояснення 

так ні 

1 Дружині власника аудиторської фірми 

належать акції клієнта аудиторської фірми 

   

2 Аудиторська фірма здійснює аудиторську    
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перевірку клієнта та готує податкову 

декларацію для клієнта 

3 Компанія шукає нового аудитора, але 

компанія відмовляється надати 

запропонованій новій аудиторській фірмі 

дозвіл на спілкування з існуючим 

аудитором. Таким чином, запропонована 

аудиторська фірма відмовляється від того, 

щоб її було призначено новим аудитором. 

   

4 Аудитор розповсюджує рекламні 

брошури, в яких вказано, що цей аудитор 

має певний вплив на податкові органи. 

   

5 Партнер аудиторської фірми надає 

аудиторський висновок про достовірність 

фінансової звітності компанії, власником 

якої є його дружина. 

   

6 Аудитор публікує оголошення в газеті для 

того, щоб поінформувати про зміну 

адреси. 

   

7 Аудиторська фірма розкриває 

конфіденційну інформацію стосовно 

клієнта аудиторської фірми у відповідь на 

повістку суду. 

   

8 Аудитор готує податкову декларацію для 

клієнта на основі інформації, яку надавав 

клієнт. Клієнт не має впевненості щодо 

того, чи є правдивою певна частина цієї 

інформації, і клієнт інформує аудитора 

про відсутність такої впевненості. 

   

 

Завдання 3. 
     Дайте детальну оцінку ситуації.  

    Аудиторська фірма «S» володіє пакетом акцій комерційного банку «Х» 

та має суттєвий фінансовий інтерес у справах цього банку. КБ «Х» 

звернувся з пропозицією до АФ «S» провести аудиторську перевірку 

фінансової звітності. Проведення перевірки для даного банку підніме 

рейтинг аудиторської фірми «S» та є вигідним з фінансової точки зору. 

Знайдіть оптимальне рішення, як керівник аудиторської фірми «S» щодо 

можливості виконання аудиту КБ «Х». 

Завдання 4. 
Наведіть детальну оцінку ситуації. 
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Ви керівник товариства з обмежено відповідальністю «Альфа». Вам 

необхідно обрати аудиторську фірму для проведення аудиторської 

перевірки. Яким буде Ваше рішення? 

Аудиторська фірма «Х» була створена у 1995 році. Керівник 

аудиторської фірми – сертифікований аудитор, який має сертифікат 

аудитора банків. У штаті фірми працює 10 аудиторів, двоє з яких мають 

сертифікати аудитора банків. Про цю аудиторську фірму у пресі були 

схвальні публікації. Аудиторська фірма «Х» має свідоцтво про реєстрацію 

в АПУ.  

Аудиторська фірма «Y» була створена у 2001 році, у штаті фірми 

працює 6 аудиторів. Керівник аудиторської фірми – сертифікований 

аудитор (сертифікат аудитора), інші аудитори фірми сертифікатів не 

мають. Аудиторська фірма «Y» має свідоцтво про реєстрацію в АПУ. 
Завдання 5. 

     Вам, як керівнику підприємства, аудиторська фірма запропонувала для 

підпису договір на проведення аудиторської перевірки. У розділі “Права 

сторін” цього договору щодо прав аудитора записано наступне: 

«Аудитори  мають право: 

- самостійно визначати форми і методи аудиту  на підставі чинного 

законодавства, існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником; 

- отримувати необхідні документи, які мають відношення до 

предмету перевірки і знаходяться у замовника; 

- отримувати необхідні документи, які мають відношення до 

предмету перевірки і знаходяться у третіх сторін; 

- залучати  на договірних засадах  до участі в перевірці фахівців 

різного профілю; 

- перевіряти наявність майна, коштів, цінностей підприємства, що 

перевіряється; 

- повідомляти Державну податкову адміністрацію про виявлені під час 

аудиту порушення з дотримання податкового законодавства;  

- повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про 

виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського 

обліку і звітності». 

Чи можуть бути у Вас зауваження до цього договору. Які саме? 

Дайте детальну оцінку ситуації. Свої міркування обґрунтуйте в 

письмовій формі. 
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Тема 3. РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ      
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
3.1. Види аудиторської діяльності 
3.2. Правове забезпечення та регулювання аудиторської діяльності 
3.3. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів України 
3.4. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності 
3.5.  Порядок  призначення аудиторів фінансової звітності 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. За наявності яких обставин аудиторська фірма може відмовити 

замовнику у проведенні аудиту ? 

2. Чим відрізняються між собою терміни «аудиторська діяльність» та  

«аудит» ? 

3. Які види стягнень застосовує АПУ  до аудиторів України за неналежне 

виконання своїх обов’язків? 

4. Чим відрізняється аудит фінансової звітності від оглядової  перевірки 

фінансової звітності ? 

5. Дайте характеристику відповідальності суб’єктів аудиту перед 

Аудиторською палатою України ? 

6. У Законі України «Про аудиторську діяльність» записано, що аудитор 

має право залучати до участі в перевірці фахівців різного профілю. 

Дайте пояснювальний коментар до цієї статті Закону. 

7. Щоб Ви, як керівник аудиторської фірми, записали б у розділі 

«Особливі умови» договору на проведення аудиту?  

8. Вам доручили провести роботу з призначення аудиторської фірми для  

аудиторської перевірки. Складіть перелік інформації щодо діяльності 

аудиторської фірми, яку Вам слід зібрати . 

 

Практичні завдання 
     Завдання 1. 

 

Керівництво ПАТ «Пролісок» (надалі «Товариство») звернулося до вашої 

аудиторської фірми з пропозицією здійснити аудиторську перевірку 

фінансової звітності товариства за 201х рік. Керівництво товариства 

повідомило Вам також, що аудиторській фірмі «Х-Аудит» (попередній 

аудитор), яка проводила аудиторську перевірку фінансової звітності за 201х-

1 рік, відмовлено в продовженні співробітництва на 201х рік, так як, на 

думку керівництва товариства, вказана аудиторська фірма не забезпечила 

рівень аудиторських послуг, відповідний їх вартості. 

Вам потрібно: 
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1. Описати з посиланням на відповідні Міжнародні стандарти якості, 

аудиту, супутніх послуг, інших завдань з надання впевненості (МСА) 

питання практичного і етичного характеру, які Ви розглянете, перш ніж 

прийняти пропозицію на здійснення аудиту товариства. 

2. Пояснити з посиланням на МСА, чи доцільно аудиторові надсилати 

замовнику лист - зобов'язання, та описати коротко основний зміст листа - 

зобов'язання, який Ви направите керівництву товариства. 

3. Розглянути наступну ситуацію: 

     Ви отримали від керівництва товариства погоджений примірник листа - 

зобов'язання, але з проханням додатково пояснити наступні питання: 

      а) чому за результатами аудиторської перевірки суттєві викривлення 

можуть залишитися невиявленими і за що в цьому разі несуть 

відповідальність аудитори; 

     б) яку іншу важливу інформацію можуть надати аудитори керівництву 

товариства за результатами аудиторської перевірки;  

     в) чому пропонується винагороду за аудит розраховувати, виходячи з 

часу, витраченого аудитором на проведення аудиторської перевірки, а не 

фіксувати її в узгодженій сумі до проведення перевірки.  

З посиланням на відповідні МСА  напишіть короткі відповіді на 

поставлені питання. 

 
     Завдання 2. 

 

Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в 

аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити 

асистентам важливість для аудитора отримання розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища та здійснення оцінки ризиків суттєвих 

викривлень. 

Вам потрібно: 

1. Вказати з посиланням на відповідні МСА: 

а) з яких аспектів складається розуміння аудитором суб’єкта 

господарювання та його середовища; 

б) які процедури оцінки ризику повинен проводити аудитор для отримання 

розуміння суб’єкта господарювання та його середовища. 

2. Назвати умови та події, які можуть вказувати на ризики суттєвого 

викривлення. 

3. Навести та описати приклади процедур оцінки ризику (до 8 прикладів), 

які допомагають аудиторові визначити ризики суттєвого викривлення. 

 
Завдання 3. 
 
   Дайте детальну оцінку ситуації. 
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Вам доручили провести підготовчу роботу з підбору аудиторської фірми 

для аудиторської перевірки серед 15-ти, які існують у Вашому місті. Яким 

чином Ви маєте намір виконати це доручення (обрати одну фірму із 15-ти) 

та опишіть процедуру укладання договору на аудит. 

Завдання 4. 
 
Ви є відповідальною особою за розробку політики і процедур щодо 

прийняття та збереження клієнтів в аудиторській фірмі, в складі якої 

працює п’ять аудиторів. Керівник аудиторської фірми доручив Вам 

пояснити асистентам важливість для аудитора отримання знань про бізнес 

клієнтів. 

Вказати для яких питань аудиторської перевірки важливим є знання 

бізнесу клієнта та які попередні відомості про клієнта повинен одержати 

аудитор перед прийняттям завдання. Розглядаючи питання про прийняття 

завдання з аудиту, навести приклади джерел інформації, з яких аудитор 

може одержати відомості про галузь та суб’єкта господарювання, описати 

процедури з оцінювання потенційних клієнтів. 

 
Завдання 5. 
 

Ви, як керівник групи аудиторів, повинні пояснити своїм підлеглим 

аудиторський підхід при плануванні аудиторської перевірки, що 

ґрунтується на оцінці аудиторського ризику. Для визначення 

аудиторського ризику використовують наступне рівняння: 

 

АР=ВР*РК*РН, де: 

АР - аудиторський ризик, 

ВР - властивий ризик, 

РК - ризик контролю, 

РН - ризик невиявлення. 

     

Від Вас потрібно: 

- враховуючи, що аудитор повинен забезпечити аудиторський ризик на 

допустимо низькому рівні, заповніть всі вільні клітинки нижче 

наведеної таблиці; 

- наведіть приклади (не менше 4), коли властивий ризик та ризик 

контролю оцінюються як високі. 
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Співзалежності між складовими аудиторського ризику 

№ 

з/п 

Властивий 

ризик 

Ризик 

контролю 

Ризик 

невиявлення 

Кількість 

аудиторських 

доказів 

1 ? високий найнижчий досить велика 

2 високий ? низький ? 

3 ? низький середній ? 

4 середній високий ? ? 

5 середній ? середній ? 

6 ? низький високий ? 

7 низький високий ? ? 

 
Тема  4.  АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК  ТА ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 

4.1. Сутність аудиторського ризику 
4.2. Методика визначення аудиторського ризику 
4.3. Оцінювання системи внутрішнього контролю  

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Якими правилами Вам слід керуватись при розподілі обов’язків між 

працівниками з точки зору недопущення фактів помилок та 

шахрайства? 

2. Які фактори обумовлюють наявність ризику наявності помилок? 

3. Поясніть сутність анкетування, як прийому отримання знань про 

систему внутрішнього контролю підприємства ? 

4. Наведіть приклади  властивого ризику. 

5. Наведіть приклади ризику невиявлення помилок. 

6. Поясніть сутність анкетування, як прийому отримання знань про 

систему внутрішнього контролю підприємства ? 

7. З якою метою аудитору слід виконувати дослідження системи 

внутрішнього контролю ? 

8. У чому полягає сутність процедури контролю «санкціонування». Як 

вона реалізується у практичній діяльності? 

9. У чому полягає сутність процедури контролю «інвентаризація»? 

10. Які фактори обумовлюють наявність ризику помилок в обліку? 

11. Як отримати докази щодо ефективності функціонування системи 

внутрішнього контролю?  

12. Яка різниця між навмисними помилками та ненавмисними ? 
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Практичні завдання 
 Завдання 1. 
 Визначте, до якого виду ризику відносяться перераховані нижче 

фактори. Вказати, який вплив на ризик наявності помилок вони мають. 

Письмову відповідь оформити у табличній формі. 

Перелік факторів ризику: 

1)   неправильна оцінка аудитором отриманих аудиторських доказів  щодо 

доходів підприємства; 

2)   на підприємстві працює постійно діюча ревізійна комісія; 

3)   на підприємстві переважає безготівкова форма розрахунків; 

4)   плинність кадрів серед працівників бухгалтерії; 

5) відсутність проведення інвентаризації перед складанням річної 

фінансової звітності ; 

6)   застосування процедур перевірки у меншому обсязі, ніж потрібно; 

7)   наявність запасів, які потребують експертної оцінки; 

8) наявність сплати штрафних санкцій за податками і платежами за 

результатами перевірки    попередніх періодів; 

9)    на підприємстві переважає готівкова форма розрахунків; 

10)  комп’ютеризована обробка облікової інформації; 

11)  існує чіткий розподіл функціональних обов’язків на підприємстві; 

12)  на підприємстві  існує посада внутрішнього аудитора; 

13)  особисті фінансові труднощі керівника підприємства; 

14)  значний практичний досвід роботи бухгалтера; 

15)  схильність керівництва до ризикованих рішень. 
Фактор 

ризику 

Вид ризику (властивий ризик /ризик 

контролю/ ризик не виявлення помилок) 

     Вплив 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Завдання 2. 
Розглянути наступну ситуацію. 

Керівництво ПрАТ "Рідні джерела" (надалі "Товариство") звернулося до 

аудиторської фірми з пропозицією здійснити аудиторську перевірку 

фінансової звітності Товариства за поточний рік. Керівництво Товариства 

повідомило також, що аудиторській фірмі "Константа"(попередній 

аудитор), яка проводила аудиторську перевірку фінансової звітності за 

минулий рік, відмовлено в продовженні співробітництва на поточний рік, 

так як, на думку керівництва Товариства, та аудиторська фірма не 

забезпечила рівень аудиторських послуг, відповідний їх вартості. 

Ви отримали примірник листа - зобов'язання і у Вас виникли наступні 

питання: 

      а) чому за результатами аудиторської перевірки суттєві викривлення 

можуть залишитися невиявленими і за що в цьому разі несуть 

відповідальність аудитори; 

     б) яку іншу важливу інформацію можуть надати аудитори керівництву 

Товариства за результатами аудиторської перевірки; 

     в) чому пропонується винагороду за аудит розраховувати, виходячи з 

часу, витраченого аудитором на проведення аудиторської перевірки, а не 

фіксувати її в узгодженій сумі до проведення перевірки. 

     Напишіть відповіді на поставлені питання. 

 
Завдання 3. 
Здійснити класифікацію відхилень за наведеними даними : 

1) прийнято, як малоцінний швидкозношувальний предмет більярдний 

стіл; 

2) віднесено в актив балансу товари, що не належать підприємству; 

3) на 40% занижена сума недостачі товарів; 

4) неправильно підрахований підсумок у платіжній відомості; 

5) відображено податковий кредит за відсутності податкової накладної; 

6) відображено у складі активів підприємства сировину і матеріали, 

передані на відповідальне зберігання; 

7) головному інженеру підприємства нарахована допомога з тимчасової 

втрати працездатності за відсутності листка непрацездатності. 

 

Завдання 4. 
Розглянути наведені у таблицях дані, визначити зони максимального 

ризику. Визначити на які статті Балансу необхідно звернути увагу, що 

мають найбільший ризик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

Таблиця 6 

Баланс (витяг) 

тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

1 2 3 

Необоротні активи   

Основні засоби і нематеріальні активи 2700 2315 

Усього необоротних активів 2700 2315 

Оборотні активи:   

Запаси 2175 1880 

Дебітори і поточні фінансові інвестиції 3750 2600 

Грошові кошти та їх еквіваленти 935 780 

Усього оборотних активів 6860 5260 
Баланс 9560 7575 

Власний капітал   

Статутний капітал 3500 3500 

Нерозподілений прибуток 4295 2275 

Усього капіталу і резервів 7795 5775 

Поточні зобов’язання   

Кредиторська заборгованість за товари та 

послуги 

1765 1800 

Усього  1765 1800 
Баланс 9560 7575 

Звіт про сукупний дохід ( витяг) 

тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

Виручка від реалізації 5600 5300 

Собівартість реалізованої продукції 1680 1570 

Валовий прибуток 3920 3730 

Інші витрати 1900 1850 

Чистий прибуток (збиток) 2020 1880 

 

Динаміка запасів 

тис. грн. 

Стаття Звітний рік Минулий 

рік 

Сировина 375 350 

Незавершене виробництво 700 630 

Готова продукція 1100 900 
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Усього 2175 1880 

 

Динаміка дебіторської заборгованості 

 тис. грн. 

Термін ( днів) Звітний рік Минулий 

рік 

0-30 900 1100 

31-60 1250 700 

61-90 1050 550 

Понад 91 550 250 

Усього 3750 2600 

      
      Завдання 5. 
     Ви як керівник аудиторської фірми доручили помічнику аудитора 

провести вивчення системи внутрішнього контролю виплат працівникам 

Вашого клієнта. Помічник, за результатами виконання завдання, надав 

Вам робочий документ - Анкету вивчення системи обліку розрахунків з 

оплати праці ППФ «Експерт-Рівне». 

Від Вас необхідно: 

- оцінити якість виконання завдання помічником та оформлення 

робочого документу; 

- оцінити та обґрунтувати оцінку системи внутрішнього контролю 

розрахунків з оплати праці Вашого клієнта; 

- оцінити ризик наявності помилок. 

 

Анкета внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці  

Клієнт: ППФ «Експерт-Рівне»        Аудиторська фірма: ___________ 

Період перевірки: 201х   рік Аудитор:___________________ 

№з/п Питання Відповідь Примітки 

1 2 3 4 

1 Чи тільки керівник дає дозвіл на 

отримання готівки з поточного 

рахунку на видачу заробітної 

плати? 

Так   

2 Чи тільки керівник дає дозвіл на 

видачу заробітної плати з каси? 

Так  Тільки 

керівник має 

право 

видавати 

дозвіл на 

видачу 

заробітної 

плати з каси 
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3 Чи затверджений керівником 

штатний розпис та внесені зміни 

до нього? 

Затверджений   

4 Чи є заяви працівників про 

утримання із заробітної плати до 

фондів соціального 

страхування? 

Ні   

5 Чи усі видаткові ордери 

підписані керівником? 

Так  Всі необхідні 

документи 

підписані  

6 Чи розподілені обов’язки по 

виписуванню касових ордерів та 

їх виконанню (видачі/отриманні 

готівки на заробітну плату)? 

Розподілені  Ці обов’язки 

виконує 

касир 

7 Чи є посада бухгалтера з оплати 

праці? 

Ні   

8 Чи розподілені обов’язки по 

написанню платіжних доручень 

на перерахування коштів у 

фонди соціального страхування 

та до бюджету? 

Розподілені  Ці обов’язки 

виконує 

головний 

бухгалтер 

9 Чи є договори про повну 

матеріальну відповідальність 

працівників бухгалтерії? 

Є   

10 Чи правильно здійснюється 

заповнення табельного обліку 

робочого часу? 

Так   

11 Чи достовірно і в повному 

обсязі відображені дані по рах. 

661 згідно платіжних 

відомостей, видаткових касових 

ордерів? 

Достовірно і в 

повному обсязі 

 

12 Чи достовірно і в повному 

обсязі відображені дані по рах. 

6411,651-653,656 згідно 

платіжних доручень? 

Достовірно і в 

повному обсязі 

 

13 Чи правильно складені 

розрахунково-платіжні 

відомості та особові рахунки 

працівників? 

Так   

14 Чи здійснюється нумерація 

прибуткових і видаткових 

Здійснюється   
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касових ордерів, платіжних 

доручень, розрахунково-

платіжних відомостей ? 

15 Чи додаються до касової книги 

всі необхідні документи 

(видаткові касові ордери по 

заробітній платі)? 

Додаються  

16 Чи правильно здійснюється 

виплата грошових коштів згідно 

трудових угод? 

Правильно   

17 Чи дотримується підприємство 

положень законодавства про 

працю, стан внутрішнього 

обліку та контролю за 

трудовими відносинами?  

Дотримується   

18 Чи правильно нарахована 

заробітна плата та утримання і 

нарахування зі страхування 

нештатним працівникам? 

Правильно   

19 Чи здійснюється перевірка 

своєчасності виплати заробітної 

плати з каси підприємства та 

перевірка перерахувань коштів 

на соціальне страхування? 

Здійснюється   

 
     Завдання 6. 
     Визначити відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього 

контролю (табл. 7). 

Таблиця 7 

Відмінні ознаки внутрішнього контролю від внутрішнього аудиту 

  

Ознака Система внутрішнього 

контролю 

Внутрішній аудит 

Сутність терміна   

Правова основа   

Підстава для 

проведення 

  

Мета   

Оформлення 

результатів 
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Завдання 7. 
      

Визначити перелік інформації, що потрібно для отримання при здійсненні 

аудиту ефективності : 

- роботи з постачальниками 

- витрат на оплату праці. 

Результати оформити в табл. 8. 

Таблиця 8 

Перелік інформації, що належить до отримання 

при оцінці ефективності управління  дебіторською заборгованістю 

№ 

пор. 

Перелік необхідних даних Інформація по 

підприємству 

Джерело 

інформації 

1 Перелік видів або категорій 

продукції, яка реалізується в 

кредит; встановлення обороту по 

кожному виду 

  

2 Кількість та адреси  центрів 

(пунктів) по відвантаженню товарів 

  

3 Характеристика клієнтів (придбання 

товарів з метою продажу, для 

власних потреб, оптом, вроздріб, на 

експорт та ін.) 

  

4 Список основних покупців (у 

порядку зменшення  обсягу 

придбаних товарів) 

  

5 Обсяг реалізації та виставлених 

рахунків. 

Всього __________, 

у тому числі: 

- передоплата; 

- оплата готівкою або чеком; 

- продаж в кредит; 

- оформлення векселями. 

  

6 Торговельна та фінансова політика 

підприємства: 

- спосіб реалізації товарів; 

- система реклами; 

- тарифна цінова політика; 

- надання відстрочки платежів або 

знижок; 

- визначення безнадійних та 

сумнівних боргів. 
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7 Елементи системи внутрішнього 

контролю за станом  дебіторської 

заборгованості 

  

 

 
Тема 5. АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ  ТА РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ 

АУДИТОРА 
 

5.1.   Прийоми аудиту 
5.2. Сутність аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості 
аудиторських доказів 
5.3. Джерела отримання аудиторських доказів 
5.4. Застосування аналітичних процедур в процесі аудиту 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Які фактори впливають на достовірність аудиторських  доказів ? 

2. Які Ви знаєте прийоми аудиторської перевірки ?  

3. Яким чином виконується  перевірка документів за змістом ? 

4. Що таке аудиторські докази ? 

5. Наведіть приклади зустрічної перевірки  документів? 

6. З якою метою застосовуються аналітичні процедури в процесі 

аудиторської перевірки ? 

7. Яким чином виконується перевірка документів  за формою ? 

8. Яку кількість аудиторських доказів потрібно зібрати аудитору у ході 

перевірки ? 

9. У результаті виконання яких прийомів аудиту можна отримати 

найбільш надійні аудиторські докази ? 

10. Чим відрізняється прийом аудиту «зустрічна перевірка» від прийому 

«прослідковування»? 

11.  Який існує взаємозв’язок між аудиторськими доказами та оцінкою 

аудитором ризику наявності помилок в обліку та звітності клієнта? 

12. Як виконується процедура підтвердження від третіх сторін 

(зовнішнього підтвердження) ? 

13. Наведіть приклади ситуацій у яких слід отримувати пояснення від 

управлінського персоналу та опишіть процедуру їх отримання щодо 

кожної ситуації? 

14. Чим відрізняється «огляд» від «інвентаризації»? 

15. Що таке аудиторська вибірка ? 
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Практичні завдання 
Завдання 1. 
     

Ви розпочинаєте завершальний етап аудиту фінансової звітності 

публічного акціонерного товариства «Х» (надалі – «Товариство») станом 

на 31 грудня 201х року, яке здійснює оптову торгівлю дитячими 

іграшками. 

Ви ознайомилися з проектами фінансової звітності за 201х рік та 

розрахували наступні фінансові показники, які наведено у таблиці 9. 

Таблиця 9 

   
Фінансові показники  ПАТ «Х» 

 

Фінансові показники        201х 
р.(звітний 

період 

201х-1 
р.(попередній 

період 
Коефіцієнт поточної ліквідності               1,6 1,78 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,66 1,06 

Коефіцієнт рентабельності діяльності          1,55 % 12,7 % 

Оборотність запасів (в місяцях)               4,35 2,93 

Співвідношення залученого капіталу     

до власного капіталу (коефіцієнт 

фінансування)     

1,19 0,53 

Період погашення кредиторської 

заборгованості (в місяцях)                                   

1,19 0,53 

 

Фінансовий директор надав наступну інформацію, що: 

1. В 201х році обсяг реалізації знизився внаслідок сильної конкуренції 

на ринку дитячих іграшок. З метою збереження обсягу продаж товариство 

було змушене знизити ціни на 15-20%. 

2. Товариство має довгострокові контракти з польським виробником на 

придбання дитячих іграшок. Параметри закупок повинні бути  уточнені 

завчасно за шість місяців до здійснення поставки, а оплата повинна бути 

проведена в доларах США через два місяця після отримання товару. Чим 

більший розмір замовлення, тим більші скидки може отримати товариство. 

На сьогоднішній день керівництво товариства передбачає скоротити обсяг 

закупок, так як на складі накопичилася  чимала кількість іграшок, а обсяги 

продажу постійно знижуються. 

3. Товариство має значну частку безнадійних боргів, що спричинені 

банкрутством основного замовника. 

Від Вас потрібно: 
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1. Пояснити, на основі фінансових показників і отриманій від 

фінансового директора інформації, результати діяльності товариства в 

201х році та порівняти їх з 201х-1 роком як фінансові показники 

товариства Ви б дослідили при аудиті фінансової звітності на 

завершальному етапі  та які  при  цьому виконали процедури.                                               

4. Обґрунтувати, чи є товариство безперервно діючим підприємством. 

При цьому Ви повинні: 

а) розглянути, яким чином прогнози товариства відносно зниження 

обсягу продажу в наступному періоді вплинуть на його прибуток і 

надходження грошових коштів; 

б) опишіть, які подальші дослідження Ви проведете і які додаткові 

питання розглянете, щоб визначити, чи є товариство безперервно діючим 

підприємством, та як  це може вплинути на формування думки аудитора в 

аудиторському висновку. 

 
Завдання 2. 
 

За наведеними нижче даними перевірити правильність визначення 

чистого доходу, валового доходу, чистого прибутку діяльності 

підприємства «Х». Детально описати порядок перевірки. 

Вихідні дані. 

Витяг із Звіту про фінансові результати  підприємства «Х» за 201х р. 

• Дохід (виручка) від реалізації продукції -19762,3 тис. грн. 

• Інші операційні доходи -12785,9 тис. грн. 

• Адміністративні витрати – 841,5 тис. грн. 

• Витрати на збут – 996,9 тис. грн. 

• ПДВ -1603,4 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції – 15348,0 тис. грн. 

• Інші операційні витрати -11368,5 тис. грн. 

• Податок на прибуток від звичайної діяльності – 100,3 тис. грн. 

Чистий дохід – 18159,8 тис. грн. 

Чистий прибуток -2290,5 тис. грн. 

Валовий прибуток -28811,8 тис. грн. 
 
Завдання 3. 

     Записати конкретні завдання аудиту: 

- з перевірки операцій з товарами; 

- розрахунків з оплати праці; 

- витрат на збут; 

- адміністративних витрат. 
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     Завдання 4. 
     Вам необхідно: 

а) виконати формальну перевірку Балансу (ф.№ 1); 

б) здійснити арифметичну перевірку Балансу ( ф.№ 1). 

     Процедури з виконання арифметичної перевірки оформити в табличній 

формі (табл. 10). 

      Таблиця 10 

Замовник________________          Аудиторська фірма________ 

Період перевірки ____________    Аудитор ( асистент) _______ 

Номер ( шифр документа )____________ 

Робочий документ аудитора з перевірки 

___________________________________________________________ 

(вказується назва форми звітності, яка  перевірялась ) 

Показник 

перевірки 

Значення за 

даними  

перевіряємого 

підприємства,тис. 

грн. 

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі ) 

Дані 

аудитора 

(результат 

перевірки), 

тис. грн.. 

Відхилення 

Баланс ( ф.№ 1) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Завдання 5. 
     Вам необхідно: 

а) виконати формальну перевірку Звіту про сукупний дохід (ф.№2); 

б) здійснити арифметичну перевірку Звіту про сукупний дохід ( ф.№ 2). 

     Процедури з виконання арифметичної перевірки оформити в табличній 

формі (табл. 11). 

 

Таблиця 11 

Замовник________________          Аудиторська фірма________ 

Період перевірки ____________      Аудитор ( асистент) _______ 

Номер ( шифр документа )____________ 

Робочий документ аудитора з перевірки 

___________________________________________________________ 

(вказується назва форми звітності , яка  перевірялась ) 

Показник 

перевірки 

Значення за 

даними  

перевіряємого 

підприємства,грн. 

Порядок 

перевірки 

(алгоритм у 

цифровому 

виразі ) 

Дані 

аудитора 

(результат 

перевірки) 

Відхилення 

Звіт про сукупний дохід ( ф.№ 2) 
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  Завдання 6. 
 

Учасник ТзОВ «Х» Я. В. Омельчук написав заяву про намір відступити 

свою частку товариству. Договірна вартість частки визначена на рівні 

номінальної і становить 85000 грн. На зборах її було вирішено продати за 

ціною 100000 грн. іншому учаснику – О.П. Вавилову. В обліку ТзОВ «Х» 

операція відображена наступним чином (таблиця). Перевірити 

правильність, вказати порушення та їх вплив на показники звітності. 

 

Відображення в обліку відступлення частки ТзОВ «Х» 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції Дт Кт Сума, грн. 

1. Відображено заборгованість перед 

учасником, який виходить за 

номіналом вилученої частки 

40 672 85000 

2. Погашено заборгованість за 

корпоративними правами перед Я. В. 

Омельчук 

672 311 85000 
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3. Відображено вступ нового учасника 

за номіналом 

46 40 85000 

4. Новий учасник О. В. Вавилов вніс 

кошти свого внеску на поточний 

рахунок 

311 46 85000 

 
Завдання 7. 
На початок місяця підприємство на обліку має залишок пального для 

спеціальних автомобілів, що використовуються в процесі надання послуг: 

- 5 т А-92 обліковою вартістю 25000 грн. 

     Для забезпечення діяльності  підприємство закуповує пальне для 

спеціальних автомобілів: 

- 01.10 придбано 10 т А-92 за ціною 6000 грн. / т (у т.ч. ПДВ); 

- 10.10 придбано 5 т А-92 за ціною 5400 грн. / т (у т.ч. ПДВ); 

- 20.10 придбано 8 т А-92 за ціною 4800 грн. / т (у т.ч. ПДВ). 

     У звітному періоді оформлено акт на використання 19 т пального. 

      У бухгалтерському обліку списано на витрати з виробничою метою  на 

суму 87875 грн. Перевірити правильність розрахунків. 
 

Завдання 8. 
     Провести структурно-динамічний аналіз Балансу. Виконати аналітичні 

процедури по відношенню до показників Балансу. Записати перелік 

важливих питань для за результатами виконання аналітичних процедур. 
 
Завдання 9. 

     Провести структурно-динамічний аналіз Звіту про сукупний дохід. 

Виконати аналітичні процедури  по відношенню до показників Звіту про 

сукупний дохід. Записати перелік важливих питань для дослідження (з 

точки зору аудиторської перевірки) за результатами виконання 

аналітичних процедур. 
 
Завдання 10. 
Аудиторська фірма проводить аудиторську перевірку фінансової 

звітності публічного акціонерного товариства „ХYZ” (надалі – 

„Товариство”), яка здійснює пошив чоловічого та жіночого одягу, станом 

на 31 грудня 201х року.  

Товариство має комп’ютеризовану систему обліку готової продукції на 

базі програми „1С:Підприємство”. На складі проводяться щомісячні 

вибіркові інвентаризації готової продукції по асортименту  швейних  

виробів. Повної щорічної інвентаризації готової продукції в Товаристві не 

проводять, посилаючись на щомісячні інвентаризації та досить високу 

надійність комп’ютерного обліку. 
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На етапі планування Ви ознайомилися з результатами проведеного 

попереднього аудиту фінансової звітності, в результаті якого були виявлені 

порушення в обліку оприбуткування готової продукції на складі та її 

відпуску покупцям. При вивченні описів вибіркової інвентаризації були 

встановлені постійні лишки чи недостачі по кожному виду готової 

продукції в підзвіті однієї матеріально-відповідальної особи. Сукупна 

величина розбіжностей між фактичною наявністю готової продукції на 

складі і даними аналітичного обліку в комп’ютерній програмі за рік 

становила близько 5% всієї виготовленої продукції. 

Керівник підприємства включив Вас до складу інвентаризаційної 

комісії. Вам потрібно прийняти участь в повній інвентаризації залишків 

готової продукції на складі, проведення якої Товариством заплановано на 

першу декаду листопада місяця поточного року.   

Від Вас потрібно: 

1. Описати роботу, яку Ви проведете перед початком інвентаризації.   

2. Описати процедури, які Ви проведете в ході інвентаризації для 

забезпечення правильного підрахунку готової продукції інвентаризаційною 

комісією Товариства, а також Вашу роботу під час інвентаризації та зміст 

Ваших реєстраційних записів. 

Завдання 11.  
Здійснити перевірку наданого документа. 

 

Таблиця 12 

 Документальне оформлення перевірки «Звіту про використання коштів, 

наданих на відрядження або під звіт від 23 березня 201х р. 

( приклад оформлення) 

№з/п Напрямок 

перевірки/ 

процедури 

аудиту 

Порядок виконання / результати 

1. Формальна 

перевірка 

Встановлено дотримання усіх реквізитів, за 

винятком : 

- відсутній підпис керівника про затвердження 

даного звіту; 

- не вказана сума «всього»; 

 - не вказано порядкові номери документів. 

Типова форма документа дотримана. 

2. Перевірка за 

змістом 

Перевірка законності та доцільності відрядження 

працівника Рикун Н.М. 

Встановлення наявності наказу керівника 

підприємства про відрядження. 

Перевірка наявності документів (квитків), які є 
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підставою для відшкодування витрат. 

3. Арифметична 

перевірка  

Визначення суми «Всього» для відшкодування: 

44,35+44,35+29,15= 117,85 грн. 

Сума до затвердження (137,85) не співпадає з 

розрахунками. Має місце неузгодженість між 

сумою до затвердження та сумою, яка віднесена 

на бухгалтерський рахунок. 

4. Перевірка за 

змістом 

(правильність 

формування 

кореспонденції 

рахунків) 

Кореспонденцію рахунків записано вірно: Д 921- 

К 372. 

5.  Зустрічна 

перевірка 

Приклади зустрічної перевірки по даному 

документу: 

- квитки за проїзд та записи у «Звіті про 

використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт»; 

- Регістр обліку по рах. 372 та 921 та «Звіт 

про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт» 

- касова книга та «Звіт про використання 

коштів, наданих на відрядження або 

підзвіт» на предмет видачі авансу на 

суму 130 грн. 

 

 

� Тема  6. АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ   ТА ІНШІ ПІДСУМКОВІ 
ДОКУМЕНТИ 

 
               6.1. Сутність аудиторського звіту. 

  6.2. Види аудиторських звітів. 
      

Питання для самоконтролю 

 
1. Що таке аудиторський звіт ? 

2. Яку структуру має аудиторський звіт ? 

3. Наведіть відмінності у вимогах до написання аудиторського звіту 

відповідно до МСА та аудиторського висновку за результатами аудиту 

акціонерних товариств. 

4. Які заключні процедури повинен виконати аудитор перш ніж 

формувати аудиторський звіт? 

Отформатировано: По центру,  без

нумерации
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5. Які обов’язкові розділи повинен мати аудиторський звіт відповідно до 

МСА ? 

6. Що є підставою для надання негативного аудиторського висновку ? 

7. Яке призначення пояснювального параграфу у модифікованому 

позитивному звіті ? 

8. Наведіть приклади модифікації аудиторського звіту ? 

9. Як обмеження обсягу роботи аудитора впливає на його думку в 

аудиторському звіті? 

Практичні завдання 

      Завдання 1.  
Ваша аудиторська фірма проводить аудит річної фінансової звітності 

ПАТ «Х» станом на 31.12.201х року.  

ПАТ в березні 201х+1 року закрило один з виробничих філіалів і 

провело скорочення чисельності працівників. Крім того, фінансовий 

директор ПАТ пояснив, що з початку 201х року по даному філіалу, в 

порівнянні з 201х-1 роком, торгівля значно погіршилася з причини 

збільшення конкуренції на ринку даної продукції в регіоні, де був 

відкритий філіал. З метою збереження обсягів продажу ПАТ в 201х році 

було вимушене піти на зниження цін. Хоча ця акція не допомогла, обсяги 

продажу продовжували скорочуватися і наприкінці 201х року були 

надзвичайно низькими. Тоді керівництво ПАТ в грудні 201х року 

прийняло рішення про закриття даного філіалу. Додатково аудиторам 

стало відомо, що збиток в результаті закриття філіалу складається з: 

-  затрат на скорочення працівників; 

- збитку від відчуження довгострокових активів, в які входять будівля, 

виробниче обладнання, автомобілі, комп'ютерне обладнання та офісні 

меблі; 

- збитки від реалізації матеріалів та готової продукції по цінах нижчих за 

собівартість. 

Обгрунтуйте, чи повинно закриття цього філіалу вплинути на 

фінансову звітність за 201х рік та аудиторський висновок по перевірці 

даної фінансової звітності. Ви повинні зробити припущення, що ефект від 

цього закриття суттєвий.  
 
     Завдання  2. 
 
     Нижче наведено фрагменти аудиторських звітів за результатами аудиту 

фінансової звітності (табл.13). Визначити вид аудиторського висновку та 

вказати причини модифікацій висновків, а також пропозиції з 

вдосконалення тексту  відповідно до чинних вимог  МСА з їх написання. 

 

Таблиця 13 
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Фрагменти аудиторських звітів 

Фрагмент 

висновку 

Текст висновку 

Фрагмент 

аудиторського 

звіту № 1 

«…Ми провели аудит……(далі за текстом перший 

параграф висновку – безумовно-позитивного щодо 

фінансових звітів). 

Управлінський персонал несе відповідальність за 

…(далі за текстом висновок щодо фінансових звітів 

(безумовно-позитивний) в частині  про відповідальність 

управлінського персоналу). 

Нашою відповідальністю є … (далі за текстом висновок 

щодо фінансових звітів (безумовно-позитивний) у 

частині з описом відповідальності аудитора). 

Як зазначено у Примітці Х до фінансових звітів, у 

фінансових звітах не враховано амортизацію, що, на 

нашу думку, не відповідає Міжнародним стандартам 

фінансової звітності. Сума амортизації за рік, що 

закінчився 31 грудня 201х р., має становити ZZZ 

відповідно  до прямолінійного методу нарахування 

амортизації з використанням річних норм амортизації 

розміром 5% для будівель та 20 % для обладнання. 

Відповідно вартість основних засобів слід зменшити на 

суму накопиченої амортизації у розмірі ZZZ, а збиток за 

рік та накопичений дефіцит потрібно збільшити на ZZZ і 

ZZZ. 

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти 

питань, по які йдеться в попередньому параграфі, 

фінансові звіти справедливо і достовірно відображають 

… 

(далі текст висновку щодо фінансових звітів (безумовно-

позитивний) в частині висловлення думки аудитора)». 

Фрагмент 

аудиторського 

звіту № 2 

 «…У виручці від продажу, відображеній у 

бухгалтерському обліку компанії,  ZZZ припадає на 

продаж за грошові кошти. Немає системи контролю за 

такими  продажами, на яку ми могли б покластися для 

нашої аудиторської перевірки, немає також відповідних 

аудиторських процедур, які ми могли б виконати для 

отримання обґрунтованої впевненості в тому, що облік 

продажу за грошові кошти ведеться належно. 

На нашу думку, за винятком впливу коригувань (якщо 

такі були), які могли бути визначені якби ми змогли 

впевнитись у повноті й точності бухгалтерських записів  
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Фрагмент 

висновку 

Текст висновку 

стосовно продаж, фінансові звіти справедливо й 

достовірно відображають фінансовий стан компанії 

станом на … та результат її діяльності і рух грошових 

коштів за рік, що закінчився, відповідно до …». 

Фрагмент 

аудиторського 

звіту № 3 

«…Термін домовленостей про фінансування компанії 

минув, і непогашені суми боргових зобов’язань мають 

бути сплачені 31 грудня 201х р. Компанія не змогла 

через переговори переглянути умови або одержати інше 

фінансування і тому розглядає питання ініціювання 

процедури банкрутства. Ці події свідчать про наявність 

суттєвої невизначеності, яка може зумовити значні 

сумніви в здатності компанії продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі і, отже, компанія може 

виявитися неспроможною реалізувати свої активи та 

виконати свої зобов’язання при звичайній діяльності. У 

фінансових звітах (та примітках до них) інформацію про 

цей факт не розкрито. 

 На нашу думку, через пропуск інформації, яка 

згадується в попередньому параграфі, фінансові звіти не 

відображають справедливо і достовірно фінансовий стан 

компанії станом на 31 грудня 201х р., а також 

результати діяльності та рух грошових коштів за рік, що 

закінчився, відповідно до …». 

Фрагмент 

аудиторського 

звіту № 4 

«…Ми провели аудит……(далі за текстом перший 

параграф висновку – безумовно-позитивного щодо 

фінансових звітів). 

Управлінський персонал несе відповідальність за 

…(далі за текстом висновок щодо фінансових звітів 

(безумовно-позитивний) в частині про відповідальність 

управлінського персоналу). 

Нашою відповідальністю є … (далі за текстом висновок 

щодо фінансових звітів (безумовно-позитивний) у 

частині з описом відповідальності аудитора). 

На нашу думку, внаслідок впливу на фінансові звіти 

питань, про які йдеться в попередньому параграфі, 

фінансові звіти не відображають достовірно й 

справедливо (або не подають достовірно в усіх суттєвих  

аспектах) фінансовий стан компанії АВС станом на 31 

грудня 201х р., а також результат її фінансової 

діяльності та рух грошових коштів за рік, зо закінчився 
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Фрагмент 

висновку 

Текст висновку 

на вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності». 

Фрагмент 

аудиторського 

звіту № 5 

 «…Нас було запрошено зробити аудит фінансових 

звітів, що додаються, компанії, які складаються з 

балансу станом на 31 грудня 201х р. та звітів про 

доходи, видатки і рух грошових коштів за рік, що 

закінчився на вказану дату, а також огляд важливих 

аспектів облікової політики та інших пояснювальних 

приміток. 

Управлінський персонал несе відповідальність за 

…(далі за текстом висновок щодо фінансових звітів 

(безумовно-позитивний) в частині про відповідальність 

управлінського персоналу). Ми не змогли спостерігати 

за інвентаризацією наявних запасів і підтвердити 

дебіторську заборгованість через обмеження компанією 

обсягу нашої роботи. Унаслідок суттєвості питань, про 

які йдеться в попередньому параграфі, ми не 

висловлюємо думки щодо фінансових звітів». 
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