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Мета і завдання. Мета дослідження є характеристика аудиту фінансової 

звітності за сучасних умов господарювання підприємства. Завданнями дослідження є 

охарактеризувати організаційний аспект проведення аудиту фінансової звітності, 

висвітлити методику аудиту фінансової звітності на підприємстві. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є система 

формування фінансової звітності підприємства. Предметом дослідження виступає 

методика та організація аудиту фінансової звітності на підприємстві. 

Методи та засоби дослідження. В процесі дослідження методики аудиту 

фінансової звітності на підприємстві були використані наступні методи дослідження: 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, групування і порівняння, класифікація.  

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Визначено 

завдання аудиту фінансової звітності підприємства. Охарактеризовано аудиторські 

процедури щодо фінансової звітності підприємства. Практичне значення одержаних 

результатів полягає в побудові якісної методики аудиту фінансової звітності з метою 

підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в процесі фінансово-

господарської діяльності підприємства. 

Результати дослідження. В умовах становлення ринкових відносин на 

підприємствах усіх форм власності постійно виникає потреба у перевірці формування 

фінансової звітності. Аудит фінансової звітності надає користувачам незалежну думку 

щодо фінансової звітності підприємства для можливості подальшого прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з перевірки даних 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої 

фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб‘єкта 

господарювання, або іншого суб‘єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану 

фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її 

відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим 

вимогам [3]. 

Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємств за звітний 

період [4]. Звітність поділяється на бухгалтерську статистичну та оперативну.  

У міжнародних стандартах з аудиту поняття аудит - це перевірка фінансових 

звітів або віднесеної до них фінансової інформації об‘єкта незалежно від того, 

приносить прибуток або ні, його розміри і форми організації, коли така перевірка 

здійснюється з метою вираження подальшої думки[5].  

А. Аренс і Дж. К. Лоббек зазначають, що аудит - це процес, за допомогою якого 

компетентний незалежний працівник нагромаджує і оцінює свідчення про інформацію, 

яка підлягає кількісній оцінці і належать до специфічної господарської діяльності, з 
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метою визначення і вираження у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації 

встановленим критеріям [2].  

Завданнями аудиту фінансової звітності є [1]: дослідити достовірність і 

відповідність записів звітності даним головної книги та регістрів аналітичного обліку; 

простежити за своєчасністю подання бухгалтерської звітності до відповідних 

державних органів; вивчити узгодженість показників звітності підприємства; порівняти 

дані річної фінансової звітності за даними квартальної та поточної звітності; оцінити 

стратегічний розвиток підприємства. 

Аудиторські процедури щодо фінансової звітності: ознайомлення з принципами, 

прийомами і методами бухгалтерського фінансового обліку і способами їх 

застосування; з‘ясувати, яким чином клієнт збирає інформацію для включення у 

фінансовий звіт; переконатися, що фінансові звіти складені відповідно до 

загальноприйнятих принципів ведення бухгалтерського фінансового обліку; 

встановити, який існує зв'язок між сальдо рахунків і який вплив на результати 

підприємства мають виявлені в процесі аудиту фінансової звітності відхилення. 

Типовими порушеннями при проведенні аудиту фінансової звітності є: 

недостатній контроль за формуванням форм бухгалтерської звітності; при формуванні 

бухгалтерської звітності завищуються або занижуються показники дебіторської та 

кредиторської заборгованості; не нараховують необхідні резерви - резерв по сумнівних 

боргах, резерв під знецінення матеріальних цінностей; неправильно визначається дата 

оприбуткування запасів; не відображають витрати в бухгалтерському обліку до 

отримання первинних документів постачальників; виплачується премії керівникові без 

отримання письмового схвалення власника; не відображаються у складі доходів 

присуджені судом штрафи і неустойки, тощо. 

Висновки. При проведенні аудиту фінансової звітності аудитор має на меті дати 

об'єктивну оцінку фінансової ситуації компанії на основі її документації, а також 

забезпечує доказ того, що фінансова звітність точно відображає фінансовий стан 

компанії. Представлено основні складові аудиту та обґрунтовано його мету і завдання. 

Розкрито джерела інформації та визначено найтиповіші порушення з складання 

фінансової звітності. 
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