ТЕМА 6
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ
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Контрольні питання
Які ціль та завдання планування аудиторської перевірки?
Укажіть основні принципи планування аудиту.
В яких випадках і як аудиторські плани можуть корегуватись?
Яким є порядок підготовки та складання загального плану
аудиторської перевірки?
На підставі яких даних проводять розробку загального плану
аудиту?
Зміст загального плану аудиту.
З якою метою розробляється аудиторська програма?
Укажіть основні складові робочої програми аудиту.
Розкрийте поняття “аудиторські процедури”.
Які є види аудиторських процедур?
Які процедури аудиту є аналітичними?
У чому полягає різниця між тестуванням операцій та тестуванням статей балансу?
Для вирішення яких завдань використовуються в аудиті аналітичні процедури?

ЗАВДАННЯ 6.1
1.
2.
3.

Зміст завдання
Скласти загальний план аудиторської перевірки фінансової
звітності акціонерного товариства “Меркурій”.
Назвати обставини, за яких строк проведення аудиторської
перевірки може бути змінено (подовжено, перенесено і т.п.).
Скласти робочу програму аудиторської перевірки акціонерного товариства “Меркурій”, ув’язавши її з попередньо розробленим планом. Програму подати у вигляді таблиці вільної
форми.
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Вихідні дані
Укладено договір між аудиторською фірмою і акціонерним
товариством “Меркурій” на проведення обов’язкового аудиту.
Дане підприємство займається виготовленням технічних засобів
зв’язку і надає деякі послуги з їх ремонту. Згідно з договором, аудиторська перевірка має бути проведена в строк з 11 по 25 лютого.
ЗАВДАННЯ 6.2
Зміст завдання
Визначити, який з нижченаведених тестів на суттєвість більш
повно відповідає меті аудиторської перевірки.
Вихідні дані
Відповідно до робочої програми аудиту звіту про фінансові
результати підприємства, аудитор бажає перевірити можливість
недооцінки з причини пропуску даних. З цією метою він збирається провести такі тести на суттєвість:
1) вибрати репрезентативні елементи із сукупності рахунківфактур на реалізацію і порівняти їх з відповідними заказами
на придбання;
2) вибрати репрезентативні елементи із сукупності замовлень
на придбання і перевірити, що на кожен з них складено рахунок-фактуру;
3) вибрати репрезентативні елементи за рахунками-фактурами
на реалізацію і перевірити їх повноту та точність;
4) перевірити вірність сальдо з дебіторської заборгованості на
кінець року.
ЗАВДАННЯ 6.3
Зміст завдання
Визначити, з яких наведенних аудиторських процедур будуть
отримані найбільш точні дані стосовно уцінки товарів.
Вихідні дані
У ході перевірки були проведені такі аудиторські процедури:
1) перевірка віднесення на рахунок 28 “Товари” товарів, які
знаходились на зберіганні в іншому місці;
2) порівняння даних аналітичного обліку по рахунку 28 “Товари” та інвентаризаційної відомості;
3) перевірка вірності обліку застарілих та залежаних товарів;
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4)

перевірка повноти кодування всіх товаро-матеріальних цінностей за даними інвентаризаційної відомості та поточного
обліку.
ЗАВДАННЯ 6.4

Зміст завдання
Провести аналіз фінансового стану фірми для підтвердження
можливості її функціонування в майбутньому.
Вихідні дані
Фірма-клієнт займається торгівлею непродовольчими товарами. Баланс фірми на 31.12.200Х р. наведений в табл. 6.4.
Таблиця 6.4
Баланс
Актив
Основні засоби
(залишкова
вартість)
Запаси
Дебетори
Грошові кошти
Баланс

Сума
(тис. грн.)
800
300
750
150
2000

Сума
(тис. грн.)
Статутний капітал
1000
Довгострокові позики
855
Короткострокова
кредиторська
заборгованість
145
Пасив

Баланс

Виручка від реалізації за рік склала 1900 тис. грн.
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2000

