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АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Метою аудиту стану обліку діяльності туристичних підприємств – є 

встановлення відповідності методики обліку, що застосовується на 

підприємстві, чинному законодавству, виявлення наявних помилок або 

відхилень та ступеню їх впливу на достовірність бухгалтерської звітності. 

Необхідність відокремленого розгляду аудиту стану обліку туристичних 

підприємств пов'язана з: 

– особливостями ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю; 

– формуванням вимог, які слід виконувати при плануванні аудиту; 

– особливостями вивчення аудиторами поставлених замовником завдань 

аудиту. 

Аудит діяльності туристичних підприємств полягає в тому, щоб провести 

перевірку дотримання ними норм законодавства України; встановити, чи 

правильно і своєчасно вони сплачують податки, збори та обов'язкові платежі; 

чи співставляються витрати з доходами; чи не зростає дебіторська і 

кредиторська заборгованість і якими факторами вона спричинена; чи регулярно 

нараховується і виплачується заробітна плата та її середній розмір; як часто, в 

яких розмірах і на які потреби використовуються підзвітні суми; за якою 

формою ведеться бухгалтерський облік і які первинні документи та облікові 

реєстри застосовуються на підприємстві; які штрафи пені сплатило 

підприємство в поточному році, за що і на яку суму тощо. 
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Специфічними завданнями аудиту стану обліку діяльності туристичних 

підприємств є: 

– перевірка робочого плану рахунків, що застосовується на підприємстві; 

– перевірка обліку витрат підприємства, що працює за спрощеним планом 

рахунків; перевірка системи оподаткування суб'єктів підприємництва та 

відображення податків в обліку; 

– перевірка облікових регістрів, що складаються за спрощеною формою; 

– перевірка квартальної та річної звітності, складеної за скороченою 

формою. 

Предметом аудиту стану обліку діяльності туристичних підприємств є 

перевірка з точки зору законності, достовірності та доцільності господарських 

операцій, що відбуваються на таких підприємствах. Специфічними об'єктами 

аудиту стану обліку діяльності туристичних підприємств є: 

– операції з нарахування та відображення в обліку податків; 

– операції з відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат 

підприємства; 

– дотримання трудового законодавства. 

В ході збору та оцінки інформації про підприємство аудиторам необхідно 

враховувати наступну специфіку нормативної бази щодо їх діяльності: 

– спрощений порядок реєстрації, ліцензування та сертифікації діяльності 

підприємств; 

– спрощений порядок надання державної статистичної та фінансової 

звітності; 

– допустимість використання (при дотриманні необхідних умов; 

самостійно розроблених форм документування господарських операцій та 

надання форм бухгалтерської звітності на бланках, виготовлених самостійно; 

– заходи державної підтримки, що впливають на їх фінансово-

господарську діяльність; 

– вплив особливостей регіонального і місцевого законодавства на їх 

функціонування.  
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Джерелами інформації для аудиту стану обліку діяльності туристичних 

підприємств є: 

– свідоцтво про сплату єдиного податку (в разі спрощеної системи 

оподаткування); 

– наказ про облікову політику та додатки до нього; 

– первинні документи; 

– облікові регістри; 

– звітність. 

Виходячи з вище зазначеного, основними напрямками аудиту діяльності 

малих підприємств є: 

1. Перевірка первинного обліку (правильності оформлення первинних 

документів). 

2. Підтвердження записів в облікових реєстрах даними первинних 

документів. 

3. Контроль правильності кореспонденції рахунків у Книзі обліку 

господарських операцій (для малих підприємств, які застосовують просту 

форму бухгалтерського обліку). 

4. Перевірка повноти і правильності записів в облікових реєстрах (сума 

по кожній операції повинна бути записана в двох відомостях одночасно: у 

першій – по дебету рахунка, у другій – по кредиту рахунка). 

5 Перевірка правильності складання оборотної відомості і відповідності її 

записів показникам фінансової звітності. 

6. Перевірка правильності ведення Книги обліку доходів і витрат і 

складання податкової звітності (для малих підприємств, що перейшли на сплату 

єдиного податку): 

– здійснення записів у Книзі за "касовим" методом (на дату зарахування 

або списання коштів з банківського рахунка або з каси підприємства) і в 

хронологічному порядку; 

– підтвердження записів Книги даними первинних документів; 
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– взаємозв'язок підсумкових даних Книги обліку доходів і витрат і 

показників Розрахунку про сплату єдиного податку; 

– визначення оподатковуваної бази; 

– розрахунку суми податку; 

– дотримання вимог податкового кодексу. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ 

 

Aктуальність вибранoї теми пoлягає в незавершенoсті фoрмування в 

Україні віднoсно цілісної і стійкої систeми  aудиту.  
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Г.М. Давидовим та іншими. Бaгато з них зазнaчають, що аудит як нaука, вже 

себе зaтвердив і зa цією наукою буде мaйбутнє, але існує бaгато проблем, а 

особливо це пiдвищення рівня прaфесійної кoмпетентності аудитoрів, 

організація кoнтролю якості аудиторських робіт та послуг, розвиток правового 
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