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Застереження: дана презентація відображає 

виключно  суб’єктивне бачення доповідача



Припущення про безперервність

діяльності підприємства є основою для

бухгалтерського обліку та складання

фінансової звітності загального

призначення.

Виключення становлять випадки, якщо управлінський персонал:

- планує ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити діяльність, або ;

- не має інших реальних альтернатив цьому.



           

 
Рис. 1 Цілі аудитора 
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Процедури на етапі оцінки ризиків

МСА 570 вимагає* від аудитора розглянути,

чи існують події або умови, що можуть

поставити під значний сумнів здатність

підприємства продовжувати свою діяльність

на безперервній основі ще під час виконання

процедур оцінки ризиків.

* - відповідно до роз’яснень, наведених в параграфі А58 МСА 200 вимоги у МСА

зазначено словом «повинен».

МСА 315 передбачає отримання аудитором розуміння

цілей та стратегії суб’єкта господарювання і пов’язані

з ними бізнес-ризики, що можуть призвести до

ризиків суттєвого викривлення та вплинуть на оцінку

аудитора щодо можливості безперервної діяльності

суб’єкта господарювання



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дії аудитора під час оцінки ризиків 

Визначити, чи 

виявив 

управлінський 
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здатність суб’єкта 

господарювання 
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Здійснюючи подальші аудиторські процедури, а

саме оцінку управлінського персоналу та

підтверджувальний аналіз аудитор не повинен

забувати про свій професійний скептицизм.

Професійний скептицизм – ставлення, що поєднує допитливість,

уважність до обставин, які можуть вказувати на можливе викривлення

внаслідок помилки або шахрайства, та критичну оцінку доказів.

Подальші аудиторські процедури



- ключова

частина розгляду аудитором використання управлінським персоналом

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського

обліку та складання фінансової звітності.

В такому випадку, аудитор має виконати інші аудиторські

процедури

Якщо управлінським персоналом не був зроблений детальний 

аналіз, це не є перешкодою аудитору 
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Період після оцінки управлінського персоналу

звернутися до управлінського персоналу з запитом про те, чи

відомо йому про події або умови після періоду оцінки

управлінського персоналу, що можуть поставити під значний

сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати

свою діяльність на безперервній основі

Ознаки скасування фінансової 

підтримки кредиторами

Надмірне використання 

короткострокових позик 

Значні операційні збитки 

Втрата основного ринку, 

ключового клієнта,

ключового управлінського персоналу 

Незавершені судові або 

регуляторні провадження

Поява дуже успішного 

конкурента

Недотримання вимог до рівня капіталу 



Виконання додаткових аудиторських процедур потрібно для 

отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі, 

що за судженням аудитора:

є доречним припущення управлінського персоналу про безперервність

діяльності як основи для бухгалтерського обліку при складанні фінансової звітності;

та

існує суттєва невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, що може

поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою

діяльність на безперервній основі.





Існування суттєвої невизначеності - коли значущість її потенційного впливу та ймовірність 

виникнення є такою, що, за судженням аудитора, доречне розкриття інформації про характер та 

вплив невизначеності є необхідним:

(a) для достовірного подання фінансової звітності у разі концептуальної основи достовірного подання, або

(b) для того, щоб фінансова звітність не вводила в оману, у разі концептуальної основи дотримання вимог.



МСБО 1 вимагає від управлінського персоналу перед складанням

фінансової звітності оцінювати здатність суб’єкта господарювання

продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Якщо під час такого оцінювання управлінський персонал виявляє ознаки суттєвої

невизначеності, що пов’язана з подіями чи умовами, які можуть спричинити

значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати діяльність

на безперервній основі, суб’єкт господарювання має розкривати наступну

інформацію:

• як оцінив управлінський персонал значущість подій або умов, що

стосуються здатності суб’єкта господарювання виконувати свої

зобов’язання, або

• які значні судження, покладені управлінським персоналом, в основу

його оцінки здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою

діяльність на безперервній основі.
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На думку аудитора припущення 

управлінського персоналу про безперервність 

діяльності є доречним за наявних  обставин 

Аудитору потрібно визначити, чи фінансова 

звітність 

належно розкриває 

інформацію про основні 

події, що можуть 

поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта 

господарювання 

продовжувати свою 

діяльність на безперервній 

основі або умови та плани 

управлінського 

персоналу щодо розгляду 

цих подій або умов 

чітко розкриває 

інформацію про те, що 

існує суттєва 

невизначеність, пов’язана 

з такими подіями або 

умовами,  і, отже, він не 

зможе реалізувати свої 

активи та погасити 

зобов’язання за звичайного 

перебігу господарської 

діяльності 

Аудитор оцінює, 

чи надає фінансова 

звітність належні 

розкриття 

інформації про 

такі події або 

умови з огляду на 

вимоги застосовної 

концептуальної 

основи 

фінансового 

звітування 

 

Оцінка аудитором отриманих аудиторських доказів


