ТЕМА 2
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ
ТА ЙОГО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Контрольні питання
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Які нормативні документи регламентують аудиторську діяльність в Україні?
Основні організаційно-правові форми аудиторських фірм.
Якими видами діяльності може займатися аудиторська
фірма?
Має чи ні право замовник самостійно вибирати аудиторську
фірму?
Хто має право втручатися в професійну діяльність аудитора і
аудиторської фірми?
Яким чином вирішуються суперечки між підприємствамиклієнтами та аудиторськими фірмами?
Взаємовідносини аудитора (аудиторської фірми) та податкової інспекції.
Особливості формування статутного капіталу аудиторської
фірми.
Яка частка сертифікованих аудиторів у статутному капіталі
аудиторської фірми?
З якого моменту аудиторська фірма після її створення може
проводити аудит?
Які роботи заборонено виконувати аудитору і аудиторській
фірмі, згідно з чинним законодавством?
Який порядок видачі, подовження, припинення дії та відозви
сертифіката аудитора України?
Функції Аудиторської палати України (АПУ).
Які має обов’язки аудитор перед АПУ?
Як і ким забезпечується гласність аудиторської діяльності?
У чому полягають обов’язки аудитора і аудиторських фірм?
Права аудитора і аудиторських фірм.
Хто визначає форми та методи проведення аудиту?
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19. В яких випадках аудитор може бути позбавлений права займатися аудиторською діяльністю?
20. Чи має право аудитор займатися виробничою, торговельною, посередницькою діяльністю, бути на службі в державних органах?
21. Обов’язки замовника по відношенню до аудитора (аудиторської фірми).
22. Коли аудитор не має права проводити аудит підприємства?
23. Відповідальність замовника перед аудитором і аудиторською
фірмою.
24. Яку відповідальність несе аудитор за недбайливість у роботі,
що завдала клієнту матеріальної шкоди?
25. У чому полягає суть стандарту з аудиту?
26. Види аудиторських стандартів.

ЗАВДАННЯ 2.1
Зміст завдання
Визначити, чи може аудиторська фірма скласти договір на
виконання аудиторських послуг стосовно підтвердження фінансової звітності акціонерної компанії за 200Хр.
Вихідні дані
Акціонерна компанія в грудні 200Х р. звернулась до аудиторської фірми з пропозицією скласти договір на виконання послуг стосовно відновлення аналітичного обліку за 200Х р. Договір був укладений, послуги виконані та сплачені в грудні 200Х р.
У лютому 200Х+1 р. акціонерна компанія звернулась в аудиторську фірму з пропозицією скласти договір на виконання послуг
стосовно підтвердження фінансової звітності за 200Х р.
ЗАВДАННЯ 2.2
1.
2.

Зміст завдання
Проаналізуйте ситуацію, що виникла між клієнтом та аудитором.
Визначіть дії аудитора з цього приводу.
Вкажіть порушені нормативні акти.

Вихідні дані
Керівництво акціонерного товариства “Омега” в ході аудиторської перевірки погоджується показати тільки копії докумен9

тів, які відносяться до предмета аудиту та входять у компетенцію
аудитора. Крім того, воно попереджає, що всі документи віддати
не може, бо вони знаходяться у роботі і їх відсутність може завдати суттєвих збитків товариству.
ЗАВДАННЯ 2.3
Зміст завдання
1. Визначити характер припущених порушень.
2. Указати, які нормативні документи порушені.
Вихідні дані
До складу засновників аудиторської фірми “Аудит-Баланс”,
яка була створена 15.02.200Х р, входить аудиторська фірма
“Аудит-Фінанс” (20% вкладеного капіталу) та четверо громадян
України (по 20% вкладеного капіталу). Один з них не має сертифіката на аудиторську діяльність. 7.10.200Х р. рішенням правління аудиторської фірми зі складу її засновників виведено Бондаренка І.В., який мав сертифікат, і введено замість нього Пархоменка В.О. (без сертифіката).
Діяльність аудиторської фірми “Аудит-Баланс”, згідно зі статутом і установчим договором, передбачає:
 аудит;
 консультації з питання бухгалтерського обліку, звітності,
оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності;
 розробку фінансової стратегії підприємств;
 розробку програмного забезпечення;
 рекламну діяльність;
 проведення семінарів з питань підвищення кваліфікації;
 видання інструктивних матеріалів;
 відновлення та ведення бухгалтерського обліку.
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