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ХнеЛЬНlІцькогокооперативного торговельно-економічного інституту
м. Хл/ельницький, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
В ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ

Ефективність діяльності кожного підприємства залежить від декількох факто-
рів як зовнішніх від підприємства, так і внутрішніх. В умовах загострення сві-
тової економічної кризи важливо мобілізувати власні ресурси підприємства,
здійснювати діяльність за принuипами найбільш ефективного їх використання.
Важливе значення для цього має внутрішній контроль саме як проuес, розроб-
лений та здійснюваний найвищим керівниuтвом суб'єкта господарювання для
надання обгрунтованої впевненості щодо досягнення uілей підприємства стосо-
вно достовірності фінансової звітності, ефективності, результативності діяльно-
сті та дотримання законів та нормативних актів. Низька ефективність системи
внутрішнього контролю в енергопостачальних компаніях України є наслідком
застосування тільки контрольно-ревізійних заходів, які не відповідають сучас-
ним вимогам ринкових перетворень. Тому, визначення шляхів застосування
внутрішнього аудиту в сучасних умовах має теоретичне і практичне значення.
Значний внесок у розвиток теоретичних та методологічних засад внутрішньо-

го аудиту здійснили М.ВоЙнаренко, Л.Нападовська, ВЛантелеєв та ін [1-3]. Ре-
зультати 'іх досліджень мають велике значення для розвитку теорії і практики
внутрішнього аудиту.

Внутрішній аудит як вид контролю досліджує ефективність використання
економічного потенuіалу енергопостачальної компанії. Для удосконалення сис-
теми внутрішнього контролю на uих підприємствах доuільно застосовувати
внутрішній аудит.
Для забезпечення якості роботи вирішальне значення має статус відділу внут-

рішнього аудиту. Внутрішній аудит як бізнес-проuес енергопостачальної ком-
панії не може бути підпорядкований одному з підрозділів підприємства, оскіль-
ки не зможе здійснити належну оцінку системи бухгалтерського обліку та вну-
трішнього контролю. Тому, в структурі енергопостачальної компанії доuільно
створити окрему дирекuію з внутрішнього аудиту, яка буде підпорядковуватися
заступнику генерального диреКТUРi:l:3 I5нутрішнього аудиту (рис. І).
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Зас1)'ПНИК генераль-
ного директора з вну-

трішнього аУДIГІУ

І/ачальник відділу
внутрішнього аудиту

Внyrpішній аудитор

ФУНКUJЯ ШIУТР11111'hОГО ауд~пу'
І. Моніторинг внутрішнього контролю.
2. Ilеревірка фінаисової та господарської інформації.
3. Перевірка економічності та продуктивності діяльності.
4. Перевірка дотримання законів та HopMaТl1BIi~1X актів.

І. Положення про віддІЛ 811)ГТl)ішнього аудиry.
2. Методичне забезпечення внутрішнього аудиту.
3. Вимоги до персOlI3ЛУ.
4. Модель 06робки інформації внутрішнього ayДlГIY.

Стандарт практичного застосуваНllЯ внутрішнього аудиry:
І. Планування та визначення aYД~1TOPCbKOГO підходу.
2. ТеС1)/В3ННЯ засобів контролю.
3. Перевірка господаРСЬЮIХ операuіfi по суті.
4. Завершення внутрішнього аудиту.

Вимоги до персоналу

ЕПІчні B~iMOГlI Права 060В'язки

Рис. 1. Модель внутрішнього аудиту основних засобів енергопостачаль-
них компаній державного сектору

Штат та структура відділу внутрішнього аудиту фінансової звітності повинні
відповідати галузевим особливостям діяльності енергопостачальних компаній
та структурі їх активів.

Успішність діяльності відділу внутрішнього аудиту залежить від особистих
якостей його посадових осіб. Внутрішні аудитори повинні дотримуватися фун-
даментальних принципів Кодексу етики професійних бухгалтерів, якими є чес-
ність, об'єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфі-
денційність, професійна поведінка [4, с.16].

Працівники відділу внутрішнього аудиту повинні досконало володіти як зов-
нішніми регуляторними документами, а саме, законодавством України, наказа-
ми та розпорядженнями Мінпаливенерго, так і внутрішніми - статут енергопо-
стачальної компанії, облікова політика, накази та розпорядження енергопоста-
чальної компанії. Внутрішні аудитори повинні удосконалювати свої знання та
навички в процесі постійного підвищення кваліфікації.
Фактором, який впливає на якість внутрішнього аудиту є його методичне за-

безпечення. Стандарти практичного застосування внутрішнього аудиту об'єктів
обліку мають охоплювати усі стадії його здійснення, а саме, планування та ви-
значення аудиторського підходу, тестування засобів контролю, перевірка гос-
подарських операцій по суті, завершення внутрішнього аудиту. Етап плануван-
ня включає процес розробки загальної стратегії виконання завдання, яка має ві-
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дповідати цілям підприємства, плану аудиту та встановлювати його обсяг, 'Іас
та напрям здійснення внутрішнього аудиту.

Важливе значення мають робочі документи, які дозволяють здійснити доку-
ментальне оформлення процесу внутрішнього аудиту з метою складання ауди-
торського висновку для удосконалення системи бухгалтерського обліку і внут-
рішнього контролю. Результати внутрішнього аудиту дають можливість сфор-
мувати думку про організацію бухгалтерського обліку основних засобів в енер-
гопостачальній компанії.
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спосоБы~ ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ учЁТЕ

ПОДХОДЬІК исправлению ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
подробно отражеНЬІ в П(С)БУ 6 "Исправление ошибок и изменения в финансо-
ВЬІХотчетах".[2, с 59]

Практика показы~ает,' что ни один бухгалтер и, следовательно, ни одна орга-
низация по об'ЬеКТИВНЬІМпричинам не застраховаНЬІ от появления ошибок. В
данной работе рассказЬІ вается, каким образом следует исправлять ошибки в
бухгалтерском учете.

Рассмотрим порядок исправления обнаруженны~x ошибок в бухгалтерском
учете. Все ошибки можно разделить на две категории:

1.Ошибки, допущеННЬІе и обнаруженны~e в одном и том же отчетном периоде.
К данной категории относятся, в том числе, и ошибки, которы~e БЬІЛИ обнару-
жеНЬІ после окончания отчетного периода, но до утверждения бухгалтерской
отчетности за зтот период. В зтом случае исправитеЛЬНЬІе ЗШІИСИ вносятся по-
следним числом отчетного периода. В зтой ситуации исправления можно вне-
сти различны~ии способами: методом сторно, дополнительной проводкой, об-
ратной проводкой.

2. Ошибки, допущеННЬІе в одном отчетном году (периоде) и обнаруженны~e в
другом (после утверждения бухгалтерской отчетности). Порядок исправления в
учете основан на следуюшем принципе: изменения в уже утвержденную и
представленную пользователям бухгалтерскую отчетность никогда не вносятся.
Зто связано с тем, что пt:рt:чень пользователей бухгалтсрской отчетlIОСТИ тео-
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