ТЕМА 9
АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЧИМИ
ЗАПАСАМИ
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Контрольні питання
Назвіть мету та завдання аудиту обліку виробничих запасів.
Укажіть предмет та об’єкти аудиту операцій із запасами.
Назвіть основні нормативні документи, що використовуються при аудиті операцій з виробничими запасами.
Які джерела інформації застосовуються для перевірки матеріальних цінностей на підприємстві?
В якій послідовності виконується перевірка виробничих запасів?
Які аудиторські процедури використовуються для повноти та
своєчасного оприбуткування матеріальних цінностей?
На що необхідно звернути увагу при перевірці правильності
оцінки матеріалів при їх оприбуткуванні та відпусканні зі
складу?
Які прийоми застосовуються для аудиту використання матеріальних ресурсів у виробництві?
Укажіть основні типові помилки в обліку матеріальних ресурсів, які можуть бути встановлені в процесі аудиту.

ЗАВДАННЯ 9.1
Зміст завдання
1. Виявити характер допущених порушень.
2. Зробити нормативно-правове обґрунтування виявлених
порушень.
3. Підготувати аудиторський запис-висновок для включення
до результатів перевірки.
Вихідні дані
Під час інвентаризації матеріальних цінностей на складах
№ 2 і № 3 СП зафіксовано факт псування матеріалів під час зберігання на загальну суму 5620 грн., в т.ч. у завідуючого складом
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№ 2 Сидоренка В.В. – на 3800 грн., завідуючої складом № 3
Струк В.С. – на 18200 грн. Матеріально відповідальні особи відмовились відшкодувати вартість збитку, тому що не було створено необхідних умов для забезпечення збереження матеріальних
цінностей. Головний бухгалтер Скляр І.І. списав зіпсовані матеріали на рахунок загальновиробничих витрат.
ЗАВДАННЯ 9.2
Зміст завдання
1. Перевірити вірність обороту в обліку витрат на відрядження.
2. Зазначити, які нормативні документи порушені.
3. Підготувати запис для аудиторського висновку.
Вихідні дані
Окремі робітники цехів підприємства неодноразово їздили у
відрядження для безпосередньої заготівлі матеріальних цінностей. За 10 місяців поточного року видатки на такі відрядження
склали 7500 грн. та були відображені у складі адміністративних
витрат.
ЗАВДАННЯ 9.3
Зміст завдання
1. Визначити характер допущеного порушення.
2. Зазначити, які нормативні документи порушені.
3. Підготувати запис для аудиторського висновку.
Вихідні дані
Окремі партії чорних та кольорових металів, що надходять
на підприємство, були направлені безпосередньо до заготівельного цеху і в обліку сировини та матеріалів не відображались.
Оприбуткування цих матеріалів у бухгалтерському обліку відображалось записами за дебет. рах. 231 та кредит. рах. 631.
ЗАВДАННЯ 9.4
Зміст завдання
1. Виявити характер припущених порушень.
2. Зробити нормативно-правове обґрунтування виявлених
порушень.
3. Підготувати запис для включення до аудиторського висновку за результатами перевірки.
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Вихідні дані
Інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) на
складах підприємства № 8 та № 5 встановлена зіпсованість матеріалів під час зберігання на загальну суму 6750 грн., в т.ч. у завідуючого складом № 8 Коваленка В.Й. – 4490 грн., у завідуючого
складом № 5 Рогожина С.М. – 2260 грн. Особи, що несуть матеріальну відповідальність, відмовились відшкодувати вартість
спричиненої втрати від зіпсування матеріалів, після чого адміністрація підприємства подала завідуючим складами громадянський
позов. Після розгляду позовної заяви районний народний суд
відмовив у задоволенні позову у зв’язку з відсутністю відповідних умов для забезпечення зберігання ТМЦ. За рішенням суду
бухгалтерія списала суму зіпсованих матеріалів на загальновиробничи витрати.
ЗАВДАННЯ 9.5
Зміст завдання
1. Перевірити вірність розрахунку фактичної собівартості витрачених на виробництво матеріалів.
2. Зазначити, які нормативно-правові документи порушені.
3. Підготувати запис для аудиторського висновку.
Вихідні дані
У листопаді звітного року відпущено зі складу на виробництво матеріальних цінностей за обліковими цінами на 520 грн., які
у поточному обліку списані на рахунок основного виробництва.
Інвентаризацією на 1 грудня встановлено, що залишки матеріальних цінностей у цехових коморах та на робочих місцях цехів основного виробництва складають 70 грн. Транспортнозаготівельні витрати на 1 листопада плюс витрати за місяць по
відношенню до вартості матеріальних цінностей за обліковими
цінами складають 3%. За даними обліку, фактична собівартість
витрачених на виробництво матеріалів склала 535 грн.
ЗАВДАННЯ 9.6
1.
2.
3.

Зміст завдання
Встановити повноту оприбуткування матеріальних цінностей
у цеху.
Зазначити, які нормативно-правові документи порушені.
Підготувати запис для аудиторського висновку.
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Вихідні дані
Згідно зі звітом начальника цеху № 3 Симонова Н.М. про витрати оліфи “Оксаль” на пофарбування готових виробів за жовтень, її залишки на 1.10 склали 590 кг. За місяць зі складу № 1 заводу було отримано 8320 кг оліфи, списано за жовтень на пофарбування за існуючими нормами (1,06 кг на один виріб) – 8226 кг.
Згідно із даними інвентаризації, у цеху № 3 залишки оліфи у підзвітної особи Симонова Н.М. на 1.11 склали 806 кг.
ЗАВДАННЯ 9.7
Зміст завдання
1. Встановити характер допущених порушень.
2. Зазначити, які нормативно-правові акти порушені.
3. Підготувати запис для аудиторського висновку.
Вихідні дані
У періоді, що перевіряється, нестача сировини та матеріалів
у межах встановлених норм природних збитків склала 180 грн.
Нестача оформлена у відповідності з існуючим порядком і ніяких
сумнівів у аудитора не викликає. У бухгалтерському обліку нестача матеріалів була відображена як адміністративні витрати.
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