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«Аудит» 

ВСТУП 

Аудиторський контроль - це незалежна перевірка бухгалтерської звіт-
ності й іншої обліково-звітної інформації про діяльність підприємства з ме-
тою підтвердження її вірогідності і відповідності діючому законодавству та 
встановленим  нормативам. 

Необхідність існування аудиту викликана насамперед відділенням фу-
нкції управління від власника і порозумівається наступними причинами: 

складність виконуваних операцій, інформацію про які власник не може 
одержати самостійно; 

відсутність можливості роботи з обліковими документами; 
велика ціна стратегічним рішенням, прийнятих власником, для чого 

необхідна достовірна інформація. 
У світовій практиці існує принаймні три концепції, що обґрунтовують 

необхідність аудиту: 
вимоги існуючого або потенційного інвестора (у тому числі й акціоне-

ра); 
необхідність контролю за менеджерами з боку власника; 
стимулює менеджерів до найбільш акуратного ведення обліку. 
Ціль аудиту – сприяти підвищенню ефективності роботи підприємств і 

організацій, раціональному використанню матеріальних трудових і фінансо-
вих ресурсів у підприємницькій діяльності з метою одержання максималь-
ного прибутку. 

Основні завдання аудиту: 
перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій і інших доку-

ментів для встановлення їхньої вірогідності і відповідності зроблених госпо-
дарських і фінансових операцій чинному законодавству; 

виявлення і попередження правопорушень у фінансово-господарській 
діяльності підприємств; 

реальність отриманих фінансових результатів; 
оцінка ефективності внутрішнього контролю; 
надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, мене-

джменту, маркетингу, фінансів. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОН-
ТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Метою виконання контрольної роботи є поглиблене вивчення курсу на 
основі творчого підходу до теоретичних та практичних завдань. 

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної і практич-
ної. 

Номери варіантів видає викладач. Теоретична частина передбачає від-
повіді на одне питання. Відповідь повинна бути розгорнутою, з посиланням 
на використану літературу, наприклад: [3, с. 28]. Для варіантів з 1 по 35 но-
мер теоретичного питання відповідає номеру отриманого варіанту. Для варі-
антів з 36 по 70 номер теоретичного питання визначається:  

номер питання = номер варіанту – 35. 
Приклад вибору питання до номеру варіанту 11: 11 питання. Приклад 

вибору питань до номера 65: 30 питання (65-35). 
Для варіантів з 71 номер теоретичного питання визначається:  
номер питання = номер варіанту – 70. 
Практична частина включає 6 задач, які охоплюють основні програмні 

теми. Номери задач для відповідного варіанту наведені в таблиці. Напри-
клад, для варіанту 11 треба розв’язати задачі: 11; 23; 35; 47; 59; 71. 

В кінці контрольної роботи слід навести список використаної літера-
тури. 

Контрольна робота повинна бути виконана і подана в деканат в термін, 
установлений навчальним планом. Студенти, які не здали контрольну робо-
ту у встановлений термін, не допускаються до складання іспиту. 
  



6 

 
«Аудит» 

2  ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

№ варі-
анта № задач № варі-

анта № задач № варі-
анта № задач 

01 1 13 25 37 49 61 25 1 15 29 43 57 66 49 1 17 33 38 54 69 

02 2 14 26 38 50 62 26 2 16 30 44 58 67 50 2 18 34 39 55 71 

03 3 15 27 39 51 63 27 3 17 31 45 59 61 51 3 19 35 40 56 70 

04 4 16 28 40 52 64 28 4 18 32 46 60 62 52 4 20 36 41 57 72 

05 5 17 29 41 53 65 29 5 19 33 47 49 63 53 5 21 25 42 58 61 

06 6 18 30 42 54 66 30 6 20 34 48 50 64 54 6 22 26 43 59 62 

07 7 19 31 43 55 67 31 7 21 35 37 51 65 55 7 23 27 44 60 73 

08 8 20 32 44 56 68 32 8 22 36 38 52 66 56 8 24 28 45 49 74 

09 9 21 33 45 57 69 33 9 23 25 39 53 67 57 9 13 29 46 50 65 

10 10 22 34 46 58 70 34 10 24 26 40 54 68 58 10 14 30 47 51 66 

11 11 23 35 47 59 71 35 11 13 27 41 55 69 59 11 15 31 48 52 67 

12 12 24 36 48 60 72 36 12 14 28 42 56 70 60 12 16 32 37 53 68 

13 1 14 27 40 53 66 37 1 16 31 46 50 74 61 1 18 35 41 58 62 

14 2 15 28 41 54 67 38 2 17 32 47 51 65 62 2 19 36 42 59 63 

15 3 16 29 42 55 68 39 3 18 33 48 52 66 63 3 20 25 43 60 64 

16 4 17 30 43 56 69 40 4 19 34 37 53 67 64 4 21 26 44 49 65 

17 5 13 31 44 57 70 41 5 20 35 38 54 68 65 5 22 27 45 50 66 

18 6 19 32 45 58 71 42 6 21 36 39 55 69 66 6 23 28 46 51 67 

19 7 20 33 46 59 72 43 7 22 25 40 56 70 67 7 24 29 47 52 68 

20 8 21 34 47 60 61 44 8 23 26 41 57 71 68 8 13 30 48 53 69 

21 9 22 35 48 49 62 45 9 24 27 42 58 72 69 9 14 31 37 54 70 

22 10 23 36 37 50 73 46 10 13 28 43 59 61 70 10 15 32 38 55 72 

23 11 24 25 38 51 74 47 11 14 29 44 60 62 71 11 16 33 39 56 71 

24 12 18 26 39 52 65 48 12 15 30 45 49 63 72 12 17 34 40 57 61 
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3  ПИТАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 
 

1. Аудит розрахунків з дебіторами. 
2. Аудит розрахунків з кредиторами. 
3. Аудит розрахунків щодо податку на прибуток. 
4. Аудит розрахунків щодо податку на додану вартість. 
5. Аудит оподаткування при формуванні статутного капіталу і при роз-

рахунку з засновниками. 
6. Аудит основних коштів. 
7. Аудит звітності економічного суб'єкта. 
8. Аудит розрахункових операцій підприємства. 
9. Аудит розрахунків з засновниками. 
10. Аудит обліку готової продукції та її реалізації. 
11. Аудит обліку капіталу і резервів. 
12. Аудит обліку касових операцій. 
13. Аудит обліку кредитів та позик. 
14. Аудит обліку нематеріальних активів. 
15. Аудит обліку виробничих запасів. 
16. Аудит обліку фінансових результатів та їх використання. 
17. Аудит засновницьких документів. 
18. Аудиторська перевірка дотримання трудового законодавства та роз-

рахунків з оплати праці. 
19. Аудиторська перевірка обліку затрат на виробництво і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг). 
20. Особливості аудиту зовнішньоторговельної діяльності підприємства. 
21. Особливості аудиту комунальних підприємств. 
22. Особливості аудиту малих підприємств. 
23. Особливості аудиту підприємств торгівлі та суспільного харчування. 
24. Особливості аудиту будівельних організацій. 
25. Оцінка потенційного банкрутства. 
26. Перевірка формування статутного капіталу. 
27. Аудит складського господарства та складських операцій. 
28. Аудит невиробничих видатків. 
29. Особливості аудиту обліку основних коштів в неприбуткових органі-

заціях. 
30. Аудит розрахунку з підзвітними особами. 
31. Особливості аудиту автотранспортних підприємств. 
32. Аудит обліку незавершеного виробництва. 
33. Аудит розрахунків с бюджетом. 
34. Аудит організації обліково-аналітичного процесу. 
35. Аудит місцевих податків і зборів. 
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4 ЗАДАЧІ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ 

 
Задача 1.  
Аудиторська організація 1 липня 2004 року подала заяву на продовжен-

ня ліцензії  на здійснення аудиторської діяльності, термін дії якої минав 10 
липня 2004 року.  

15 липня 2004 року уклала договір на проведення аудиту з економічним 
суб'єктом у період з 1 серпня 2004 року по 30 серпня 2004 року. Орган, що 
ліцензує, прийняв рішення про продовження терміну дії ліцензії аудиторсь-
кої організації 1 серпня 2004 року. 

Чи дійсна угода між аудиторською організацією й економічним суб'єк-
том?   Чому? 

  
Задача 2. 
Аудиторська організація протягом року робила економічному суб'єктові 

широкий спектр консультаційних послуг в області бухгалтерського обліку, 
оподатковування, економіки і фінансів. 

По закінченні року керівництво економічного суб'єкта запропонувало 
аудиторській фірмі укласти договір на проведення обов'язкового аудиту і 
видати без проведення перевірки аудиторський висновок з вираженням без-
застережної позитивної думки про вірогідність фінансової і бухгалтерської 
звітності. 

Чи може аудиторська фірма прийняти пропозицію?  Чому? 
 
Задача 3. 
У зв'язку з майбутньою податковою  перевіркою економічний суб'єкт 

звернувся в аудиторську організацію  з пропозицією провести аудит розра-
хунків з бюджетом по сплаті податків. 

Однією з умов укладання договору на проведение аудиту стало здійс-
нення аудитором перевірки за програмою, затвердженою керівництвом еко-
номічного суб'єкта. 

Чи має місце конфлікт інтересів? Якщо так, то як його  подолати? 
 
Задача 4. 
У ході здійснення аудиту торговельної організації аудиторами виявлені 

факти порушення податкового законодавства - помилки при розрахунку по-
датку на додану вартість. 

Які дії повинен здійснити аудитор виходячи з основних етичних прин-
ципів аудиторської діяльності? 
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Задача 5. 
Аудиторською організацією проведена перевірка економічного суб'єкту 

за період з 01.01.2004 року по 01.01.2005 року. Податковою перевіркою в 
цьому періоді виявлені помилки і порушення в бухгалтерському обліку і бу-
хгалтерській звітності економічного суб'єкта.  

Хто несе відповідальність за це і яка міра відповідальності? 
  
Задача 6. 
Аудиторська організація одержала пропозицію від економічного суб'єк-

та перевірити правильність обліку інвестицій. Фахівців в області інвестицій 
в аудиторській організації немає. 

Як повинен повестися керівник аудиторської організації в цьому випад-
ку? 

Задача 7. 
Банк, поклавшись на безумовно-позитивний висновок аудиторської фі-

рми про вірогідність фінансової звітності і бухгалтерського обліку, видав 
економічному суб'єктові кредит і в результаті зазнав збитків в сумі 100 тис. 
грн.  

Чи може банк вимагати відшкодування збитків? Якщо так, то хто по-
винний відшкодувати збитки і чому? 

 
Задача 8. 
Визначити зразкову договірну вартість проведення обов'язкової річної 

аудиторської перевірки, якщо: 
загальна трудомісткість проведення обов'язкової річної аудиторської 

перевірки 120 людино-годин; 
рівень рентабельності аудиторської організації 10%; 
середньогодинна ставка оплати праці аудиторів – 10 грн.; 
прямі витрати (без оплати праці) – 400 грн.; 
непрямі витрати – 200 грн. 
 
Задача 9. 
Чи проведена перевірка на належному рівні, якщо: 
власний ризик – 0,9; ризик контролю – 0,08; ризик невиявлення – 0,5. 
 
Задача 10. 
Який повинен бути ризик невиявлення, щоб перевірка була проведена 

на належному рівні, якщо:  власний ризик – 70%;     ризик контролю – 60%. 
 
Задача 11. 
При якому ризику контролю перевірка буде проведена на належному 

рівні, якщо:  власний ризик – 1,0;     ризик невиявлення 0,05: 
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Задача 12. 
Чи проведена перевірка на належному рівні, якщо: 
власний ризик – 90%; 
ризик контролю – 90%; 
ризик невиявлення – 50%. 
 
Задача 13. 
Знайти рівень суттєвості за даними, наведеними у таблиці. 

№ з/п Показник Сума, грн. 
1 Балансовий прибуток 10000 
2 Валовий обсяг реалізації (без ПДВ) 50000 
3 Валюта балансу 80000 
4 Власний капітал 20000 
5 Загальні витрати підприємства 30000 

     Що позначає показник рівня суттєвості? 
 
Задача 14. 
Знайти рівень суттєвості за даними, наданими у таблиці. 

№ з/п Показник Сума, грн. 
1 Балансовий прибуток 1000000 
2 Валовий обсяг реалізації (без ПДВ) 4000000 
3 Валюта балансу 9000000 
4 Власний капітал 1200000 
5 Загальні витрати підприємства 2500000 

Що позначає показник рівня суттєвості? 
 
Задача 15. 
Знайти рівень суттєвості за даними, наданими у таблиці. 

№ з/п Показник Сума, грн. 
1 Балансовий прибуток 500 
2 Валовий обсяг реалізації (без ПДВ) 2500 
3 Валюта балансу 4000000 
4 Власний капітал 1000 
5 Загальні витрати підприємства 300 

Що позначає показник рівня суттєвості? 
 
Задача 16. 
Підприємство придбало товар на суму 550000 грн. (у т.ч. ПДВ) і реалі-

зувало його в цьому ж періоді на суму 530000 грн. (у т.ч. ПДВ). 
Визначити суму відшкодування податку на додану вартість підприємст-

ва в даному періоді. 
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Задача 17. 
Підприємство придбало товар на суму 100000 грн. (без ПДВ) і реалізу-

вало його в цьому ж періоді на суму 200000 грн. (без ПДВ). 
Визначити податок на додану вартість, що повинне сплатити підприєм-

ство в даному періоді. 
 
Задача 18. 
Визначити податкове зобов'язання і податковий кредит від виробленої 

продукції, якщо матеріали закуплені на суму 80000 грн. (у тому числі ПДВ), 
а в процесі виробництва вироблена продукція і реалізована на суму 120000 
грн. (у тому числі ПДВ). 

 
Задача 19. 
Підприємство А поставило підприємству В товар на суму 200000 грн.(у 

т.ч. ПДВ). Оплата зроблена підприємством В цілком у цьому ж податковому 
періоді.  

Підприємство В віднесло в податковий кредит 40000 грн. 
Чи є помилка в розрахунках?  
Якщо так, то чи можна оцінити це як шахрайство? 
 
Задача 20. 
Визначити податок на додану вартість, що повинне відобразити підпри-

ємство в декларації по ПДВ за листопад, якщо: 
обсяг продажу у жовтні склав 10000 грн. (без ПДВ); 
обсяг продажу у листопаді склав 20000 грн. (без ПДВ); 
обсяг придбання у жовтні склав 8000 грн. (без ПДВ); 
обсяг придбання у листопаді склав 15000 грн. (без ПДВ). 
 
Задача 21. 
Визначити податок на додану вартість, що повинне відобразити підпри-

ємство в декларації по ПДВ за листопад, якщо: 
обсяг продажу у листопаді склав 40000 грн. (без ПДВ); 
обсяг придбання у листопаді склав 60000 грн. (без ПДВ). 
 
Задача 22. 
У декларації по податку на прибуток доходи підприємства від основної 

діяльності склали 150000 грн, від платежів фінансової оренди – 10000 грн. 
Витрати від основної діяльності склали 100000 грн., заробітна плата - 12000 
грн., касове обслуговування – 2000 грн. Амортизаційні відрахування – 15000 
грн. 

Розрахувати податок на додану вартість і податок на прибуток. 
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Задача 23. 
У декларації по податку на прибуток доходи підприємства від основної 

діяльності склали 10000 грн, від платежів фінансової оренди – 2000 грн. Ви-
трати від основної діяльності склали 12000 грн., заробітна плата - 1000 грн. 
Амортизаційні відрахування – 3000 грн. 

Розрахувати податок на додану вартість і податок на прибуток. 
 
Задача 24. 
Підприємство в травні 2011 року придбало верстат первісною вартістю 

50000 грн. До вересня 2011 року верстат знаходився на консервації. Термін 
служби верстата – 5 років. 

Використовуючи прямолінійний спосіб нарахування амортизації, розра-
хувати суму амортизації за 2011 рік. 

 
Задача 25.  
Як буде розраховуватися первісна вартість об’єкта основних засобів, 

якщо: 
реєстраційні збори та платежі, які здійснюються  в зв’язку з придбанням 

прав на об’єкт основних засобів складають 10000 грн; 
витрати на транспортування, встановлення та монтаж складають 2000 

грн.; 
витрати на страхування ризиків доставки основних засобів складають  

5000 грн.; 
суми косвених податків, які в зв’язку з придбанням об’єкта основних 

засобів відшкодовані підприємству - 3000 грн. 
 
Задача 26.  
Первісна вартість адміністративного будинку суб'єкта господарювання 

складає 150000 грн., а первісна вартість виробничого будинку складає 
100000 грн. 

Розрахувати суму амортизації основних фондів за 5 років за допомогою 
прямолінійного методу. 

 
Задача 27. 
На початок року залишкова вартість автомобіля складає 10000 грн., а 

комп’ютера - 5000 грн. 
Розрахувати суму амортизації об’єктів основних засобів звітного року 

за допомогою методу прискореного зменшення залишкової вартості. 
 
Задача 28. 
Первісна вартість комп'ютера складає 10000 грн., а програмного забез-

печення - 5000 грн. 
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Розрахувати суму амортизації об’єктів основних засобів, яка буде роз-
рахована за перший рік експлуатації методом зменшення балансової вартос-
ті. 

Задача 29. 
Підприємство придбало будинок за 100000 грн. За розпорядженням ке-

рівника підприємства встановлений термін експлуатації будинку – 30 років і 
ліквідаційна вартість – 3000 грн.  

Розрахувати місячну суму амортизації за допомогою прямолінійного 
методу. 

 
Задача 30. 
Підприємство придбало автомобіль вартістю 30000 грн.(без ПДВ). Ви-

значити річну норму  та суму амортизації автомобіля за допомогою методу 
прискореного зменшення балансової вартості. 

 
Задача 31. 
Підприємство придбало комп'ютер для бухгалтерії вартістю 3000 грн. 

Термін експлуатації комп'ютера  - 2 роки, його ліквідаційна вартість – 500 
грн. 

Розрахувати суму амортизації за кожний рік експлуатації за допомогою 
методу прискореного зменшення залишкової вартості. 

  
Задача 32. 
Підприємство придбало інструмент для виробництва вартістю 1200 грн. 

(без ПДВ). Термін корисного використання – 4 роки, ліквідаційна вартість – 
200 грн. 

Розрахувати суму амортизації за кожний рік експлуатації за допомогою 
кумулятивного методу. 

 
Задача 33. 
Підприємство придбало мікроавтобус вартістю 40000 грн.  Ліквідаційна 

вартість – 2000 грн. Очікуваний пробіг до закінчення терміну корисного ви-
користання – 70000 км. У червні пробіг склав 1000 км, а в липні – 1500 км. 

Розрахувати суму амортизації в червні і липні за допомогою виробничо-
го методу. 

 
Задача 34. 
Списані з балансу два холодильники, первісною вартістю 13500 грн. 

кожний, унаслідок передчасного зносу. По одному холодильнику амортиза-
ційні відрахування склали 11800 грн., а по другому - 12000 грн. В акті на лі-
квідацію холодильників зазначені причини неповної амортизації - несвоєча-
сне проведення ремонтів через відсутність запасних частин. Акт затвердже-
ний керівником. За демонтаж холодильників нарахована заробітна плата ро-
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бітника у розмірі 175 грн. Оприбутковано металобрухту на суму 40 грн. і за-
пасних частин на суму 95 грн. 

Результат у сумі 3065 грн. списаний на рахунок 423 "Дооцінка активів". 
Перевірити законність проведених операцій. 
 
Задача 35. 
При перевірці первинних документів і зіставленні дати здійснення гос-

подарської операції з датами їхнього відображення в обліку аудитором уста-
новлено, що 27.12 звітного року був зроблений продаж об'єкта основних за-
собів, відповідно до договору й акту приймання-передачі, вартістю 60000 
грн. Первісна вартість об'єкту складала 50000 грн., амортизація - 8000 грн. 
Розрахунки з покупцем не зроблені. Ця господарська операція не знайшла 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку за станом на останню зві-
тну дату року. 

Пояснити можливі порушення діючого законодавства. 
 
Задача 36. 
Аудитор установив, що організація на рахунку 10 "Основні засоби" вра-

ховувала до жовтня звітного року автомобіль ВАЗ 21053, введений в екс-
плуатацію 30.12 попереднього звітного року, балансовою вартістю 20 800 
грн., сума амортизації, нарахована в звітному році, склала 2970 грн. Авто-
мобіль був викрадений у березні звітного року, про підтвердження факту 
викрадення є акт ДАІ. 

Пояснити можливі порушення діючого законодавства. 
 
Задача 37. 
Організація має на балансі автомобіль. Первісна вартість автомобіля 

100000 грн., сума нарахованої амортизації - 20000 грн. Автомобіль потрапив 
в аварію з вини іншої організації. Вартість відбудовних робіт по довідці су-
дового експерта склала 480000 грн. з урахуванням ПДВ на 01.02. На 02.02 на 
розрахунковий рахунок надійшли гроші від винуватця аварії. Із суми отри-
маного авансу перерахований у бюджет ПДВ. 

Пояснити дії організації по відображенню даних операцій. 
 
Задача 38. 
У листопаді звітного року організацією були прийняті до обліку безо-

платно передані для здійснення статутної діяльності основні засоби (легкові 
автомобілі) на суму 150300 грн. Податок на прибуток з вартості безоплатно 
отриманих засобів сплачений у бюджет не був. У тім же місяці ці основні 
засоби були передані працівникам організації в оплату заборгованості по ра-
ніше нарахованій заробітній платі в розмірі 120000 грн., тобто по вартості 
нижче балансової, при цьому не сплачені в бюджет ПДВ і податок на прибу-
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ток, що виникають при реалізації. На момент реалізації ринкова вартість ав-
томобілів склала 170 000 грн. 

Пояснити можливі порушення діючого законодавства і їх наслідків. 
 
Задача 39. 
На підприємстві в зв'язку з частковою зміною асортименту продукції, 

що випускається, зроблена реконструкція основних засобів у ряді цехів (ве-
рстатів, устаткування). Витрати на проведення реконструкції в сумі 380000 
грн. були списані за рахунок собівартості. 

Пояснити можливі порушення діючого законодавства і їх наслідків. 
 
Задача 40. 
Установлено ліміт залишків готівки в касі у сумі 10000 грн. 
Відповідно до записів у регістрі по рахунку 311 "Каса", а також касовим 

звітам залишки грошей у періоді, що перевіряється, були наступними (грн.): 
на 1 лютого  -  1500 
на 18 лютого  - 760000 
на 1 березня  - 22000 
на 1 квітня  - 28650 
на 15 квітня  - 14870 
на 2 травня  - 13700 
на 15 травня  - 13700 
на 5 червня  - 472700 
на 1 липня  - 12700 
на 10 липня  - 16800 
на 1 серпня - 11 300 
на 10 вересня  - 15700 
на 10 жовтня  - 15800 
на 12 грудня  - 17700 

При перевірці дотримання ліміту залишку грошей у касі варто мати на 
увазі, що для торговельної організації встановлені терміни виплати заробіт-
ної плати 3-го і 17-го числа кожного місяця. 

Перевірити касову дисципліну при веденні операцій по касі. 
 
Задача 41. 
Відповідно до касових звітів організацією 5 серпня отримано за чеком 

№ 398017 для виплати заробітної плати працівникам 210 000 грн., 6 серпня 
видано за платіжною відомістю         № 141- 160000 грн., 7 серпня видано за 
платіжною відомістю    № 142-38000 грн., 8-12 серпня видана заробітна пла-
та за видатковими касовими ордерами: Білову Н.Н. -1350 грн., Славинсько-
му Н.Р. - 800 грн., 13 серпня суми, що залишилися від отримананої для ви-
плати заробітної плати, у сумі 9000 грн. здані в банк. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
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шення – визначити суму штрафних санкцій. 
 
Задача 42.  
Відповідно до касових звітів і прикладених до них документів організа-

ція робила розрахунок готівкою з наступними постачальниками: 

Дата № РКО Найменування 
постачальника Сума, грн. 

15.01 51 АТ «Хвиля» 2160 
15.01 57 АТЗТ «Тепломережа» 2040 
15.01 59 АТ «Хвиля» 9980 
16.01 65 База постачання 15400 
16.01 66 АТЗТ «Тепломережа» 13120 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 43. 
Перевіряючи повноту і своєчасність оприбуткування в касі коштів, 

отриманих з розрахункового рахунку в банку, аудитор виявив, що касир Пе-
трова Р.Н. за чеком №073422 16 червня одержала 80000 грн. на виплату за-
робітної плати працівникам, а оприбуткувала їх 20 червня. Вона ж одержала 
з банку 16 вересня на відрядні витрати 20 000 грн., а оприбуткувала їх 18 ве-
ресня. 

Касир Петрова Р.Н. і головний бухгалтер Касимов Р.Н. пояснили, що 
несвоєчасність оприбуткування грошей допущена з вини установи банку, що 
не видавала вчасно гроші на відрядні витрати. Тому в першому випадку 
гроші, отримані на виплату заробітної плати, витрачені частково на відрядні 
витрати, а в другому випадку навпаки: гроші, призначені для відрядних ви-
трат, використані на виплату заробітної плати. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 44. 
В організації експлуатуються контрольно-касові апарати, частина яких 

не опломбована. Заведено книгу касира, сторінки її не пронумеровані і не 
прошнуровані, книга не підписана керівником і головним бухгалтером. У 
книзі багато необумовлених виправлень і підчищень. 

Для виплати заробітної плати працівникам 2 березня з банку за чеком 
№075271 отримані гроші в сумі 200 000 грн. Виплата зарплати зроблена 7 
березня в сумі 180 000 грн. Залишок грошей у сумі 20 000 грн. використаний 
для оплати командировочних витрат. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 
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Задача 45. 
За період, що перевіряється, банком установлено по торговельній орга-

нізації 172 випадки недовкладення грошей в інкасаторські сумки на суму 
385 400 грн. і 96 випадків надлишків на суму 210000 грн., у тому числі по 
магазину № 2 - випадок недовкладення на суму 201700 грн. і 9 випадків над-
лишків на суму 46000 грн.; по магазину № 23 - 6 випадків недовкладення на 
суму 21580 грн. і 3 випадка надлишків на суму 20300 грн.; у магазині № 43 - 
28 випадків недовкладення на суму 62120 грн. і 5 випадків надлишків на су-
му 143 700 грн. тощо. 

Керівництвом не було прийнято ніяких рішень з цього приводу. 
Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-

шення – визначити суму штрафних санкцій. 
 
Задача 46. 
Інвентаризація центральної каси проведена на 2 січня комісією в складі 

аудитора Іванова Л.М., головного бухгалтера Смирнова Р.Н., касира Петро-
вої З.І. Залишок за даними касової книги на початок дня проведення інвен-
таризації склав 93 000 грн. Результати інвентаризації каси оформлені актом. 

Інвентаризацією встановлено, що в касі на день перевірки було в наяв-
ності: 

грошей -        1200 грн. 
грошових документів    -       на суму 112 грн. 
На виплату заробітної плати за другу половину грудня в касі було дві 

відомості: №3 на загальну суму 18 000 грн., по якій виплачене 17500 грн., і 
№4 на75 000 грн., по якій виплачено 70 400 грн. На відомостях немає пись-
мової вказівки керівника і головного бухгалтера (дозвільного напису) про те, 
у який термін касирові доручається зробити виплату заробітної плати. На 
титульних аркушах відомостей касиром не зроблено надписи, скільки ви-
плачено грошей, і яка сума заробітної плати депонована. 

Під час інвентаризації каси комісія знайшла розписку комерційного 
агента Крамаренко І.С. від 20 грудня в одержанні з поверненням з каси 300 
грн. на термін до 20 січня. Дозвільний напис керівника і головного бухгал-
тера на розписці про видачу грошей відсутній. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 47. 
По чеку № 778127 від 20 жовтня, виписаному на пред'явника і підписа-

ному керівником організації і головним бухгалтером, отримано з відділення 
банку на господарські нестатки 2000 грн. Гроші в головну касу не надійшли 
й у касовій книзі не оприбутковані. На корінці чека є розпис комерційного 
директора про одержання чека, за яким банк видав пред'явникові 2000 грн. 
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У представленому авансовому звіті комерційного директора зазначене 
одержання під звіт з банку 2000 грн., що витрачені на відрядження. До аван-
сового звіту комерційний директор приклав посвідку про відрядження й ін-
ші документи на зроблені витрати в сумі 2000 грн., у тому числі на залізни-
чні квитки до міста, куди він був відряджений для участі в оптовому ярмар-
ку, у сумі 360 грн. Головний бухгалтер склав наступні проводки по даній 
операції: 

одержання грошей з банку комерційним директором для господарських 
нестатків у сумі 2000 грн. - д-т рах. 372, к-т рах. 311; 

гроші, витрачені комерційним директором на відрядні нестатки, у сумі 
2000 грн. - д-т рах. 26, к-т рах. 372. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 48. 
При проведенні аудиту касових операцій виявлено, що 16 липня звітно-

го року підприємством були виплачені нараховані грошові кошти сторон-
ньої організації за ремонт автомобіля в розмірі 15 000 грн. Напередодні ка-
сиром була отримана готівка в банку для оплати господарських витрат і 
оприбуткована в касу підприємства. Залишок коштів у касі на кінець дня 15 
липня склав 23 000 грн. при затвердженому ліміті 10 000 грн. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 49. 
У листопаді минулого року підприємство придбало у фінансової компа-

нії вексель номіналом 50 000 грн. з дисконтом 2500 грн. і терміном пога-
шення 1,5 роки. У бухгалтерському обліку вексель був оприбуткований за 
вартістю придбання, а потім пред'явлений в оплату за послуги водопоста-
чання в сумі 47 500 грн. 

Перевірити дотримання діючого законодавства.  
 
Задача 50. 
Торговельна організація придбала ліцензії на 1 рік : 
на автомобільні перевезення - вартістю 2000 грн.; 
на торгівлю вино-горілчаними виробами - 4500 грн.; 
на торгівлю тютюновими виробами - 3000 грн. 
Зазначені види ліцензій в організації включені до складу нематеріаль-

них активів і враховуються на рахунку 127 "Нематеріальні активи" із щомі-
сячним списанням по 1/12 вартості на рахунок 133 "Амортизація нематеріа-
льних активів". 

Установити законність дій організації. 
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Задача 51. 
Цукровим заводом на адресу організації оптової торгівлі відправлено по 

залізниці 25 т цукру. Вагон з вантажем прибув на станцію призначення 21.12 
і переданий під розвантаження. При прийманні цукру був складений акт від 
23.12 комісією в складі завідувачки складу Морозової І.Д., комірника Чайкі-
ної Т.Р., бухгалтера Сергєєвої Н.А. В акті зазначено, що, відповідно до до-
кументів постачальника, відправлено 25000 кг цукру за ціною 3 грн. за 1 кг 
на загальну суму 75000 грн. При зважуванні товару виявлена нестача 150 кг 
цукру на суму 450 грн. Відповідно до акту приймання бухгалтерією оприбу-
тковано 24850 кг цукру. Нестача списана на витрати звертання за статтею 
«Утрати товарів і технологічні відходи». Акт ніким не затверджений. Норма 
природного збитку в шляху для цукру складає 0,15%. 

Установити законність дій організації. 
 
Задача 52 
У присутності аудитора комісія в складі бухгалтера групи обліку товар-

них операцій, представника оптової бази, завідувача складом і бригади про-
вела вибіркову інвентаризацію товарів на складі за станом на 18.01. У ре-
зультаті встановлені розбіжності фактичних даних з даними аналітичного 
обліку: 

№ з/п Найменування това-
ру 

Ціна, 
грн. 

За обліковими да-
ними 

Фактично в наяв-
ності 

 
 

 
 

 
 

К-ть, 
штук сума, грн К-ть, 

штук 
сума, 
грн. 

1  Лялька «Барби»  130 5 650 - - 
2  Лялька «Сінді»  85 - - 5 425 
1  Конструктор «Лего»  240 8 1920 6 1440 
4  Гра «Денді»  120 3 360 3 360 
5  Машинка «Джип»  30 4 120 - - 
6  Машинка «Форд»  25 - - 4 100 
Обґрунтувати дії аудитора. 
 
Задача 53. 
Організацією на рахунку 201 "Матеріали" відображені як матеріали, що 

здобуваються для виробничих цілей, так і матеріальні цінності, що здобува-
ються для подальшого систематичного перепродажу, - усього за рік на суму 
162000 грн. 

Пояснити можливі порушення та їх наслідки. 
 
Задача 54. 
За видатковим касовим ордером № 25 від 14.03 звітного року з каси ор-

ганізації було видано під звіт секретареві Зайцевій С.Т. 1000 грн. Авансовий 
звіт не представлений, повернення грошей у касу теж не було. За пояснен-
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ням бухгалтера, зазначена сума була "перекинута" на менеджера Подільську 
М.Н. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити суму штрафних санкцій. 

 
Задача 55. 
Організація оплатила вартість навчання заступника генерального дирек-

тора в Німеччині в сумі 17 000 руб. Сума навчання не була включена в суку-
пний річний дохід працівника. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки для працівника і для організації. 

 
Задача 56. 
Вартість ГСМ, придбаних підзвітними особами організації за готівку на 

30 000 грн. для обслуговування приналежних організації автомобілів, у пов-
ній сумі відносилася на собівартість. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 57. 
Відповідно до Наказу № 109 від 10.08 звітного року організація напра-

вила свого працівника Смирнова Л.Н. у відрядження в Смоленськ з 12.08 по 
24.08. З каси організації був виданий аванс у сумі 6000 грн. 

Після повернення з відрядження Смирновим Л.Н. представлений аван-
совий звіт, що був затверджений 26.08 у сумі 5800 грн., різниця 200 грн. 
внесена в касу. Витрати на проживання в авансовому звіті зазначені загаль-
ною сумою 1740 грн., всі інші відрядні витрати підтверджені відповідними 
виправдувальними документами. У бухгалтерському обліку зроблені насту-
пні записи: 

Дата Зміст операції Документ 
Кореспонду-
ючі рахунки 

Сума, 
грн. 

дебет кредит  

10.08 Видано під звіт на від-
рядження Смирнову Л. 

Наказ №109 від 10.08, 
видатковий ордер № 94  

372 311 6000 

26.08 Повернуті в касу неви-
користані підзвітні суми 

Розрахунок, прибутко-
вий касовий ордер  185  

311 372 200 

26.08 Списані на загальногос-
подарські витрати ко-
мандировочні витрати 
Смирнова Л.  

Авансовий звіт  26 372 5800 

Перевірити дотримання діючого законодавства.  
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Задача 58. 
За рахунок коштів підприємства була оплачена поїздка керівника в Іс-

панію в сумі 9500 грн. і списана на витрати як відрядні витрати. При цьому 
відсутні наказ про напрямок працівника у відрядження, її ціль і термін, звіт 
про відрядження. Прикладені виправдувальні документи на витрачені засоби 
мають штамп туристичної організації. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 59. 
При перевірці виявлено, що співробітники підприємства кілька місяців 

не представляють авансові звіти про зроблені господарські витрати і не по-
вертають отримані підзвітні суми. Наказом керівника "Про порядок видачі 
підзвітних сум" на підприємстві встановлений граничний термін повернення 
підзвітних сум - 30 днів із дня одержання. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 60. 
Оплата рахунків за викиди забруднюючих речовин у навколишнє сере-

довище в регістрі по рахунку 311 "Розрахунковий рахунок" віднесена на ви-
трати організації в сумі 1400 грн. Аудитор, здійснюючи перевірку реальнос-
ті записів, уточнив їх по первинних документах. У платіжних документах, 
що виставляються організаціями, які здійснюють контроль за екологічним 
станом навколишнього середовища, крім установленої плати 950 грн., була 
зазначена сума 450 грн. за перевищення норм гранично припустимих вики-
дів забруднюючих речовин. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 61. 
Організація протягом року оплачувала спецхарчування, організоване 

для своїх співробітників у кафе "Вітрило". Дана стаття витрат відповідно до 
аналітичної розшифровки за рік склала 28800 грн. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 62. 
У результаті аудиту, що проводився в першому кварталі звітного року, 

виявлено, що 25.02 звітного року організацією була віднесена на рахунок 23 
"Виробництво" сума 643567 грн. в оплату рахунка ТОВ "Вітрило" від 14.11 
минулого року за інформаційні послуги. Акт про виконання робіт підписа-
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ний 16.11 минулого року. 
Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-

шення – визначити можливі наслідки. 
 
Задача 63. 
У результаті розкрадання на складі торговельної організації частина 

продовольчих товарів зникла. За рішенням комісії, створеної на підприємст-
ві, до закінчення наслідку утрати від зазначеного випадку (поверх норми 
природного збитку) були списані як позареалізаційні витрати в сумі 6500 
грн. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 64. 
До складу позареалізаційних витрат підприємства були включені витра-

ти по відшкодуванню оплати користування платною автостоянкою. Такі ви-
плати вироблялися співробітникові підприємства на приналежний йому осо-
бисто легковий автомобіль і склали в сумі за рік 4200 грн. 

Перевірити дотримання діючого законодавства. У випадку його пору-
шення – визначити можливі наслідки. 

 
Задача 65. 
Перед підписанням аудиторського звіту аудиторові стало відомо, що се-

рйозний збиток був нанесений одній з філій клієнта в результаті урагану. 
Подія відбулася пізніше дати фінансової звітності. Збиток не буде відшкодо-
ваний страховою компанією. 

Чи відіб'ється ця подія на фінансовій звітності компанії і на аудиторсь-
кому звіті? Якщо так, то що зміниться в бухгалтерській звітності?  

 
Задача 66. 
У лютому, року, що випливає за звітним, великий покупець вашого клі-

єнта оголосив себе банкрутом у результаті пожежі, яка знищила всі склади в 
січні того ж року. Покупець визнав свою заборгованість перед підприємст-
вом на дату балансу, але його керівництво відмовилося її списувати або по-
казувати в додатку до бухгалтерської звітності за звітний рік. Дана дебітор-
ська заборгованість становить приблизно 60% усієї дебіторської заборгова-
ності і 30% прибутку перед сплатою податків. 

Чи потрібно списувати цю суму, якщо подія, яка викликала за собою 
банкрутство (пожежа), мала місце після закінчення року? 

Що повинен зробити аудитор, якщо його клієнт і далі буде відмовлятися 
відбивати цю суму в бухгалтерській звітності? 
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Задача 67. 
Під час проведення аудита ви знайшли, що на початку наступного року 

був укладений договір, по якому ваш клієнт буде продавати товарно-
матеріальні цінності і дістане прибуток у 10 разів вище, ніж у звітному році. 

Як така наступна подія вплине на бухгалтерську звітність за рік, що пе-
ревіряється, і на висновок аудитора? 

 
Задача 68. 
При вибірковій інвентаризації основних засобів аудитором виявлена не-

стача об'єкта основних засобів первісною вартістю 80000 грн. у сумі нарахо-
ваної амортизації 30000 грн. У грудні звітного року цей об'єкт основних за-
собів був проданий. Відповідно до договору, продажна вартість склала 
156000 грн. Договір і акт прийому-передачі представлені аудиторові при 
проведенні інвентаризації. Розрахунки з покупцем не зроблені. Ця господар-
ська операція не відбита на рахунках бухгалтерського обліку за станом на 31 
грудня звітного року. 

Оцінити можливі наслідки. 
 
Задача 69. 
Підприємство 1 січня 2006 року придбало облігації номінальною вартіс-

тю 50000 грн. за 46282 грн. Фіксована ставка відсотка по облігації встанов-
лена 9 відсотків річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. 
Виплата відсотка здійснюється щорічно наприкінці року. Визначити собіва-
ртість облігації на 1 січня 2008 року. 

 
Задача 70. 
Підприємство 1 січня 2006 року придбало облігації номінальною вартіс-

тю 100000 грн. за 110000 грн. Фіксована ставка відсотка по облігації встано-
влена 15 відсотків річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 ро-
ків. Виплата відсотка здійснюється щорічно наприкінці року. Визначити со-
бівартість облігації на 1 січня 2008 року. 

 
Задача 71. 
Підприємство 1 січня 2004 року придбало облігації номінальною вартіс-

тю 10000 грн. за 8000 грн. Таким чином, дисконт склав 2000 грн. Фіксована 
ставка відсотка по облігації встановлена – 5% річних. Дата погашення облі-
гації через 2 роки. Виплата відсотка здійснюється наприкінці року, його но-
мінальна сума дорівнює 500 грн. 

Знайти ефективну ставку відсотка й амортизовану собівартість інвести-
ції. 
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Дата 
Номінальна 
сума відсот-

ка, грн. 

Сума відсотка 
по ефективній 

ставці, грн. 

Сума аморти-
зації дискон-
ту, грн. (гр.3-

гр.2) 

Амортизована 
собівартість ін-
вестиції, грн. 

01.01.2004    8000 
31.12.2004 500    
31.12.2005 500    
     

 
Задача 72. 
На початок жовтня залишку незавершеного виробництва у підприємства 

нема. Усього за жовтень підприємством оброблено 300 одиниць продукції, з 
яких на кінець жовтня залишок незавершеного виробництва склав 100 оди-
ниць виробів, готовність яких: у частині матеріальних витрат - 80 %, у час-
тині оплати праці - 40 % і в частині накладних витрат - 50 %, а 200 одиниць 
оброблені цілком. Витрати на обробку за місяць склали 1 755 грн., з них ма-
теріальні витрати - 900 грн., витрати на оплату праці - 480 грн. і накладні ви-
трати - 375 грн.  Для оцінки вартості відпущених запасів на підприємстві ви-
користовується метод середньозваженої собівартості.  

Зробити оцінку собівартості незавершеного виробництва на кінець жов-
тня. 

Задача 73.  
Підприємство 1 січня 2004 року придбало облігації номінальною вартіс-

тю 8000 грн. за 10000 грн. Таким чином, премія склала 2000 грн. Фіксована 
ставка відсотка по облігації встановлена – 15% річних. Дата погашення облі-
гації через 2 роки. Виплата відсотка здійснюється наприкінці року, його но-
мінальна сума дорівнює 1200 грн. 

Знайти ефективну ставку відсотка й амортизовану собівартість інвести-
ції. 

Дата 
Номінальна 
сума відсот-

ка, грн. 

Сума відсот-
ка по ефек-
тивній став-

ці, грн. 

Сума амор-
тизації дис-
конту, грн. 
(гр.2-гр.3) 

Амортизована 
собівартість 
інвестиції, 

грн. 
01.01.2004    10000 
31.12.2004 1200    
31.12.2005 1200    
     

 
Задача 74. 
На початок жовтня залишку незавершеного виробництва у підприємства 

немає. Усього за жовтень підприємством оброблено 300 одиниць продукції, 
з яких на кінець жовтня залишок незавершеного виробництва склав 100 
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одиниць виробів, готовність яких: у частині матеріальних витрат - 80 %, у 
частині оплати праці - 40 % і в частині накладних витрат - 50 %, а 200 оди-
ниць оброблені цілком. Витрати на обробку за місяць склали 1 755 грн., з 
них матеріальні витрати - 900 грн., витрати на оплату праці - 480 грн. і на-
кладні витрати - 375 грн.  Для оцінки вартості відпущених запасів на підпри-
ємстві використовується метод ФИФО.  

Зробити оцінку собівартості незавершеного виробництва на кінець жов-
тня. 
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