ТЕМА 1
СУТЬ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД АУДИТУ
ЯК ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Контрольні запитання
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Визначте поняття “аудит” і “аудиторська діяльність”.
Які є види аудиторської діяльності?
У чому полягає відмінність аудиту від ревізії?
Який аудит є обов’язковим?
Назвіть основні принципи аудиту.
Який аудит є добровільним?
Що таке внутрішній та зовнішній аудит?
Які є види зовнішнього аудиту?
Назвіть основні етичні принципи діяльності аудитора.
Хто може бути клієнтом на аудит і ревізію?
Дайте коротку історичну довідку відносно виникнення аудиту.
Зберігаються чи ні функції державних органів фінансового
контролю при аудиті і хто ці функції виконує?
13. Як забезпечується незалежність аудитора від замовника?
14. Які об’єкти притаманні супутнім аудиту роботам (послугам)?
15. Укажіть основні критерії для визначення суб’єкта контролю
для податкових інспекцій.

ЗАВДАННЯ 1.1
Зміст завдання
1. Виходячи з наведених даних визначити, яка проблема
виникає у аудитора з точки зору незалежності аудиту.
2. Пояснити, яка повинна бути реакція аудитора на
відповідну пропозицію клієнта.
Вихідні дані
Клієнт попросив зробити йому копії робочих паперів аудитора для того, щоб до перевірки наступного року він міг заздалегідь
підготувати всю потрібну документацію.
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ЗАВДАННЯ 1.2
Зміст завдання
Визначити, який вплив може зробити даний вид послуг на
незалежність аудитора під час формування його думки про стан
фінансової звітності підприємства клієнта.
Вихідні дані
Підприємство звернулось до аудиторської фірми з проханням відносно організації переходу на комп’ютерну форму обліку.
Аудиторська фірма вже не перший рік здійснює аудиторські
перевірки фінансової звітності підприємства і добре володіє
особливостями організації фінансового і управлінського обліку,
проблемами облікової роботи і може чітко формулювати основні
завдання під час постановки комп’ютерного обліку.
ЗАВДАННЯ 1.3
Зміст завдання
Визначити, до якого виду аудиторської діяльності слід
віднести роботи, які виконує аудиторська фірма, пояснити чому.
Вихідні дані
Аудиторська фірма в звітному періоді здійснювала такі
роботи:
1) перевірка фінансової звітності;
2) фінансова експертиза;
3) консультації з проблем ведення бухгалтерського обліку та
його автоматизації;
4) консультації з питань оподаткування;
5) техніко-економічний аналіз господарської діяльності підприємства;
6) перепідготовка бухгалтерських кадрів;
7) відновлення бухгалтерського обліку.
ЗАВДАННЯ 1.4
Зміст завдання
Визначити, вірні чи ні наведені твердження та обґрунтувати
свою відповідь.
Вихідні дані
1. Іноді стверджують, що аудитори не можуть бути незалежними, тому що їх послуги сплачує підприємство, аудит якого вони виконують.
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2. Розмір аудиторського гонорару повинен бути затверджений акціонерами на щорічних загальних зборах.
3. Зовнішні аудитори призначаються акціонерами та підзвітні їм при наданні офіційної оцінки фінансової звітності.
ЗАВДАННЯ 1.5
Зміст завдання
Укажіть, які з перелічених господарських структур обов’язково повинні здійснювати аудит фінансової звітності.
Вихідні дані
Районна податкова інспекція обслуговує і перевіряє підприємства різних типів, зокрема:
1) довірчі товариства;
2) товариства з обмеженою відповідальністю;
3) приватні підприємства;
4) державні підприємства;
5) трастові компанії;
6) акціонерні підприємства;
7) орендні підприємства;
8) комерційні банки;
9) спільні підприємства;
10) холдінги;
11) колективні підприємства;
12) страхові компанії;
13) кредитні спілки.

7

