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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ У СТАНІ 

ПЕРМАНЕНТНОГО ПОШУКУ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОВНІШНІХ 

ПЕРЕВІРОК ПОЛІТИК ТА ПРОЦЕДУР 

 

Результатом аудиторської перевірки є звіт незалежного аудитора. Цей 

документ є важливим для користувачів фінансової звітності, які зацікавлені  в точній 

інформації про суб'єкта господарювання.  Відповідно звіт незалежного аудитора - це 

основне джерело зв'язку між аудитором та користувачами фінансової звітності. 

Якщо звернутися до Міжнародного стандарту аудиту (далі за текстом – МСА) 700 

«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», то ми бачимо, 

що майже з самого початку  цей стандарт нам каже про наступне: 
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Вимоги цього МСА націлені на досягнення прийнятного балансу між потребою в 
послідовності та порівнянності звіту аудитора на глобальному ринку і потребою в 
підвищенні цінності звіту аудитора за рахунок підвищення значущості інформації, 
яку містить звіт, для користувачів. 

 

Цілі аудиту , завдання аудитора  та опис застосовної концептуальної основи 

фінансового звітування 

 

МСА 700 розглядає відповідальність аудитора за формування думки щодо 

фінансової звітності та застосовується: 

• до повного пакета фінансової звітності загального призначення; 

• для завдань з аудиту, до яких застосовується МСА 800 або МСА 805. 

Відповідальність аудитора за формування думки щодо фінансової звітності 

розглядає МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової 

звітності». Цей же МСА висовує також і вимоги до форми і змісту звіту аудитора, 

що надається за результатами аудиту фінансової звітності, роблячи наголос на 

послідовності  інформації, що наводиться  у звіті аудитора.  

Відповідно до МСА цілями аудитора є: 

✓ сформувати думку щодо фінансової звітності виходячи з оцінювання 

висновків на основі отриманих аудиторських доказів; та 

✓ чітко висловити таку думку у письмовому звіті. 

Для належного застосування МСА, не забуваємо про те, що на початку кожного 

МСА розміщена одна або кілька цілей. Вони забезпечують зв’язок між вимогами 

МСА та загальними цілями аудитора. Для чого важливо ознайомлюватися  з цілями 

кожного МСА? Їх мета - зосередити увагу аудитора на бажаному результаті МСА, 

одночасно вони є досить конкретними, щоб допомогти аудитору: 

✓ зрозуміти, що потрібно виконати та в разі потреби ЯК виконати (тоді 

МСА пропонує відповідні засоби виконання);  

✓ прийняти рішення, чи потрібно зробити більше для досягнення цих 

цілей за конкретних обставин аудиту. 
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Щоб досягти цілей аудиту аудитору потрібно ураховувати взаємозв’язки між 

МСА. Причиною цьому є те, що в деяких випадках у МСА розглядається загальна 

відповідальність, а в інших випадках – відповідальність стосовно конкретних тем. 

Згадаємо приклади: 

- МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» вимагає, щоб аудитор дотримувався 

професійного скептицизму, який є необхідним в усіх аспектах планування та 

виконання аудиту, при цьому ця вимога не повторюється далі в кожному МСА; 

- в цілях та вимогах, зазначених в МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та 

оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища» і МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені 

ризики», серед іншого, йдеться про відповідальність аудитора ідентифікувати та 

оцінювати ризики суттєвого викривлення та розробляти і виконувати подальші 

аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики. Звісно ж, ці цілі та вимоги 

повинні бути застосовані протягом усього аудиту, незважаючи на те, що в інших 

МСА про це не йдеться; 

- МСА, в яких йдеться про інші конкретні положення аудиту (приміром, МСА 

540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою 

вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації», МСА 570 (переглянутий) 

«Безперервність діяльності», МСА 250 (переглянутий) «Розгляд законодавчих і 

нормативних актів під час аудиту фінансової звітності» та інші), серед іншого 

зупиняються на тому, як мають застосовуватися цілі та вимоги таких МСА, як МСА  

315 (переглянутий) або МСА 330, але, як ви бачили, вони не повторюють їх. Тому 

під час досягнення мети, встановленої, приміром в МСА 540, аудитор повинен брати 

до уваги  також і цілі та вимоги інших доречних МСА. 
 

Формування думки щодо фінансової звітності 

 

Ключовим результатом завдання з аудиту має бути сформована думка аудитора 

щодо того, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування. При цьому, як підказує 

нам МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно 

до Міжнародних стандартів аудиту», форма аудиторської думки буде залежати від 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування та будь-якого 

застосовного законодавчого або нормативного акту. 
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Якщо концептуальна основа фінансового звітування є концептуальною основою 
достовірного подання, як це відбувається, як правило, у випадку фінансової звітності 
загального призначення, думка, що її вимагають МСА, полягає в тому, чи подана 
достовірно фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах або чи надає вона 
правдиву та неупереджену інформацію. Якщо концептуальна основа фінансового 
звітування є концептуальною основою дотримання вимог, потрібна думка 
стосовно того, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах 
відповідно до цієї концептуальної основи. 
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Не зважаючи на чіткі вимоги МСА щодо цілей аудиту та завдання аудитора, за 

результатами перевірок Комітетом з контролю якості аудиторських послуг АПУ у 

2020 році в першу п’ятірку серед недоліків, допущених суб’єктами аудиторської 

діяльності на етапі «Оцінка аудиторських доказів та формування думки», увійшли  

порушення, що пов’язані із: 

- перевіркою адекватності подання фінансової звітності і розкриття інформації 

(МСА 330); 

- оглядом та перевіркою контролю якості з метою оцінки висновків, яких 

дійшли, при формулюванні звіту (МСА 220); 

- оцінкою того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно 

з вимогами застосовної концептуальної основи фінансового звітування (МСА 700); 

- змістом та структурою звіту аудитора ( МСА 700); 

- висловленням аудитором в належний спосіб модифікованої думки (МСА 

705).1 

Відповідно до оприлюдненого на сайті АПУ аналізу порушень суб’єктами 

аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських послуг за 

2021 рік2 порушення, пов’язані із змістом та структурою звіту аудитора та 

формуванням думки щодо фінансової звітності, виходячи з оцінювання висновків на 

основі отриманих аудиторських доказів, знову залишаються найбільш поширеними. 

Думка аудитора щодо фінансової звітності формується за результатами  

визначення, чи отримав він обґрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій 

звітності в цілому суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При 

цьому аудитор повинен взяти до уваги: 

1. висновок аудитора, чи були отримані прийнятні аудиторські докази в 

достатньому обсязі, як цього вимагає МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені 

ризики»; 

2. висновок аудитора стосовно суттєвості невиправлених викривлень 

(окремо або в сукупності), як цього вимагає МСА 450 «Оцінювання викривлень, 

виявлених під час аудиту»; 

3. результати оцінювання фінансової звітності, яке вимагають параграфи 

12-15 МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності». 

 

Слід зазначити, що таке оцінювання повинно включати розгляд якісних аспектів 

облікових практик суб’єкта господарювання, в тому числі ознаки можливої 

упередженості суджень управлінського персоналу. Зокрема, аудитор повинен оцінити 

з огляду на вимоги застосовної концептуальної основи фінансового звітування: 

• чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття стислого викладу 

обраних та застосованих значущих облікових політик. Оцінюючи це, аудитор повинен 

 
1 Джерело: Аналіз порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських 
послуг за 2020 рік. Сайт Аудиторської палати  України. URL: www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/5_-
ККЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2020-з-додатками.pdf  
2 Джерело: Аналіз порушень суб’єктами аудиторської діяльності професійних вимог щодо якості аудиторських 
послуг за 2021 рік Сайт Аудиторської палати України. URL: www.apu.com.ua/wp-
content/uploads/2019/10/6_КЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2021.pdf  

http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/5_-ККЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2020-з-додатками.pdf
http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/5_-ККЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2020-з-додатками.pdf
http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_КЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2021.pdf
http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_КЯ_Аналіз-порушень-узагал.звіт-2021.pdf
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розглянути доречність облікових політик для суб’єкта господарювання та чи 

викладені вони зрозуміло; 

• чи відповідають обрані й застосовані облікові політики вимогам 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування та є належними; 

• чи є обґрунтованими облікові оцінки, здійснені управлінським персоналом; 

• чи є інформація, подана у фінансовій звітності, доречною, надійною, 

порівнюваною і зрозумілою. 
 

Якісні аспекти облікових практик суб’єкта господарювання 

 

Управлінський персонал робить низку суджень щодо сум і розкриття інформації 

у фінансовій звітності: 

1) МСА 260 (переглянутий) «Повідомлення інформації тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями» розглядає якісні аспекти облікових практик.  

Розглядаючи якісні аспекти існуючих у суб’єкта господарювання облікових 

практик, аудитор може дізнатися про можливу упередженість суджень, зроблених 

управлінським персоналом. Аудитор може дійти висновку, що сукупний вплив 

відсутності нейтральності разом з впливом невиправлених викривлень спричиняє 

суттєві викривлення у фінансовій звітності в цілому. Ознаки відсутності 

нейтральності, що можуть вплинути на оцінку аудитором наявності суттєвих 

викривлень у фінансовій звітності в цілому, включають: 

• вибіркове коригування викривлень, які були доведені до відома 

управлінського персоналу під час аудиту (наприклад, здійснено коригування 

викривлень, що приводять до збільшення суми прибутків, відображеної у 

фінансовій звітності, але відсутні коригування викривлень, що призводять до 

зменшення суми прибутків, відображеної у фінансовій звітності); 

• можливість упередженості управлінського персоналу при здійсненні 

облікових оцінок. 

2) МСА 540 (переглянутий) «Аудит облікових оцінок та пов’язане з ними 

розкриття інформації» розглядає можливу упередженість управлінського персоналу 

при здійсненні облікових оцінок.  

При цьому МСА застерігають, що ознаки можливої упередженості 

управлінського персоналу не є викривленням для цілей формування висновку щодо 

обґрунтованості окремих облікових оцінок. Проте вони можуть впливати на 

оцінювання аудитором наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності в 

цілому. 

 

Облікові політики, що у прийнятний спосіб розкриті у фінансовій звітності 

 

Аудитор повинен оцінити з огляду на вимоги застосовної концептуальної 

основи фінансового звітування чи забезпечує фінансова звітність адекватні розкриття 

суттєвих облікових політик, які були обрані та застосовані.  

Оцінюючи, чи у відповідний спосіб розкриті у фінансовій звітності обрані та 

застосовані значущі облікові політики, аудитор розглядає такі питання, як: 

• чи були здійснені всі розкриття інформації, що стосуються значущих 
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облікових політик, включення яких вимагається застосовною концептуальною 

основою фінансового звітування; 

• чи є доречною розкрита інформація щодо значущих облікових політик та 

чи відображає вона внаслідок цього, як критерії визнання, вимірювання та подання, 

які містяться в застосовній концептуальній основі фінансового звітування, 

застосовувались для класів операцій, залишків рахунків та розкриттів інформації у 

фінансовій звітності в конкретних умовах роботи суб’єкта господарювання і його 

середовища; 

• зрозумілість подання значущих облікових політик. 

Форма думки аудитора 

 

Аудитор повинен висловити немодифіковану думку, якщо він доходить 

висновку, що фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 

Якщо аудитор: 

• доходить висновку, що виходячи з отриманих аудиторських доказів 

фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення; або 

• не може отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для 

того, щоб зробити висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих 

викривлень,  

то він повинен висловити модифіковану думку в звіті аудитора відповідно до МСА 

705. 

Якщо фінансова звітність, складена згідно з вимогами концептуальної основи 

достовірного подання, не забезпечує достовірне подання, аудитор повинен 

обговорити це питання з управлінським персоналом і залежно від вимог застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування та результату того, як це питання 

вирішено, визначити, чи потрібно висловлювати модифіковану думку в звіті аудитора 

відповідно до МСА 705. 

Якщо фінансова звітність складається відповідно до концептуальної основи 

дотримання вимог, від аудитора не вимагається оцінювати, чи забезпечено достовірне 

подання фінансової звітності. 

 

Оцінювання невиправлених викривлень для визначення типу модифікації 

аудиторської думки 

 

Для модифікації думки аудитора МСА 705 (переглянутий) «Модифікації думки 

у звіті незалежного аудитора»  передбачає три варіанти, а саме: думка із 

застереженням, негативна думка і відмова від висловлення думки. 

Рішення аудитора щодо обрання типу модифікованої думки залежить від: 

– характеру питання, яке призвело до модифікації; 

– судження аудитора щодо всеохоплюваності впливу або можливого впливу 

питання на фінансову звітність.   

У таблиці 1 показано, як судження аудитора щодо характеру питання, яке 

привело до модифікації, та всеохоплюваність його впливу / можливого впливу на 

фінансову звітність впливає на тип думки, яку слід висловити. 
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Таблиця 1  

Визначення типу модифікації думки аудитора 

 
Характер питання/Тип модифікованої думки Думка із 

застереженням 

Негативна 

думка 

Відмова від 

висловлення 

думки 

Аудитор отримав 

прийнятні та достатні 

докази та доходить 

висновку, що взяті окремо 

або в сукупності 

викривлення щодо 

фінансової звітності є: 

суттєвими, проте 

НЕ 

всеохоплюючими 
   

одночасно і 

суттєвими і 

всеохоплюючими 
   

Аудитор не може отримати 

прийнятні аудиторські 

докази в достатньому 

обсязі для обґрунтування 

думки, проте доходить 

висновку, що можливий 

вплив на фінансову 

звітність невиявлених 

викривлень, якщо такі є, 

може бути 

суттєвим, проте 

НЕ 

всеохоплюючим 
   

одночасно і 

суттєвим і 

всеохоплюючим 
   

 

Викривлення: суттєві та всеохоплюючі 

 

Для того, щоб сформулювати думку щодо фінансової звітності МСА 700 

«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» вимагає від 

аудитора зробити висновок, чи була отримана ним обґрунтована впевненість щодо 

того, чи фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень. Цей висновок 

обов’язково має враховувати оцінку аудитором впливу невиправлених викривлень, 

якщо такі є, на фінансову звітність відповідно до МСА 450 «Оцінювання 

викривлень, виявлених під час аудиту». Цей МСА визначає викривлення, як 

розбіжність, що виникла між відображеною сумою, класифікацією, поданням або 

розкриттям статті у фінансовому звіті та сумою, класифікацією, поданням або 

розкриттям інформації, які є обов’язковими для цієї статті відповідно до застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування. Щоб допомогти аудитору оцінити 

вплив акумульованих у процесі аудиту викривлень МСА 450 пропонує  розрізняти 

викривлення на фактичні, викривлення внаслідок судження і викривлення внаслідок 

прогнозу. 

§
А

6 
М

С
А

 4
50

 

• Фактичні викривлення – це викривлення, щодо яких немає ніяких сумнівів. 
• Викривлення внаслідок судження — це різниці, що виникають внаслідок судження 
управлінського персоналу, включаючи ті, що стосуються визнання, вимірювання, подання 
та розкриття інформації у фінансовій звітності (включаючи вибір та застосування облікової 
політики), яку аудитор вважає необґрунтованою або неналежною. 
• Викривлення внаслідок прогнозу — це найкраща можлива для аудитора оцінка 
викривлень у генеральних сукупностях включно з прогнозом викривлень, виявлених в 
аудиторських вибірках, на всі генеральні сукупності, з яких була взята вибірка. Поради 
щодо визначення викривлень внаслідок прогнозу та оцінки результатів надано в МСА 530. 
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Усі наведені в МСА 450 види викривлень можуть з'являтися як внаслідок 

помилки, так і внаслідок шахрайства (рис. 1).  

 

 

неточність в зборі чи обробці даних, на основі яких готується фінансова звітність

пропуск суми або розкриття інформації, включаючи: (а) неналежні або неповні розкриття, (б) 
розкриття, які  необхідні для задоволення цілей, (в) розкриття, які вимагаються деякими 
концептуальними основами фінансового звітування

неправильна облікова оцінка через ігнорування або вочевидь неправильного трактування 
фактів

судження управлінського персоналу щодо облікових оцінок, які аудитор вважає 
необґрунтованими, або вибір і застосування облікових політик, які аудитор вважає 
неналежними

неналежна класифікація, узагальнення чи деталізаця  інформації

пропуск додаткового  розкриття інформації, необхідного для того, щоб фінансова звітність 
забезпечила достовірне подання (для фінансової звітності, підготовленої відповідно до концептуальної 
основи достовірного подання)

 

Рис. 1. Обставини виникнення  викривлень 

Для того, щоб вирішити, чи є суттєвими (самі по собі або взяті сукупно) 

невиправлені викривлення, які стосуються конкретних класів операцій, залишків 

рахунків або розкриття та фінансової звітності в цілому, аудитору потрібно 

розглянути та оцінити: 

✓  розмір і характер цих викривлень; 

✓  особливі обставини їх виникнення; та  

✓  вплив невиправлених викривлень попередніх періодів. 

 

Окрім виявленого викривлення, модифікація думки може бути пов’язана також 

із неможливістю отримати аудитором прийнятні аудиторські докази у достатньому 

обсязі (в МСА вона ще іменується як «обмеження обсягу аудиту»). Обмеження 

обсягу аудиту  може виникати внаслідок: 

✓ обставин поза межами контролю суб’єкта господарювання; 

✓ обставин, що стосуються характеру чи часу виконання роботи аудитором;  

✓ обмежень, установлених управлінським персоналом. 

 

Приклади обставин, що тягнуть за собою обмеження обсягу аудиту, наведені у 

табл. 2. 
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Таблиця 2 

Приклади обставин, що тягнуть за собою обмеження обсягу аудиту 

 
Обставини поза межами 

контролю суб’єкта 

господарювання 

Обставини, що стосуються 

характеру чи часу 

виконання роботи 

аудитором 

Обмеження, установлені 

управлінським персоналом 

бухгалтерські записи суб’єкта 

господарювання знищені 

 суб’єкт господарювання має 

застосовувати метод участі в 

капіталі для обліку 

асоційованого підприємства, а 

аудитор не може отримати 

прийнятні аудиторські докази 

в достатньому обсязі щодо 

фінансової інформації 

останнього для того, щоб 

оцінити, чи було в прийнятний 

спосіб застосовано метод 

участі в капіталі  

управлінський персонал 

заважає/не надає дозволу 

аудитору спостерігати за 

інвентаризацією запасів 

на невизначений час 

державними органами 

вилучені бухгалтерські записи 

значущого компонента  

аудитор не може спостерігати 

за інвентаризацією запасів 

через  час призначення його  

аудитором  

управлінський персонал не 

надає дозволу аудитору 

подати запити про зовнішні 

підтвердження стосовно 

залишків рахунків 

 аудитор дійшов висновку, що 

виконання лише процедур по 

суті є недостатнім, а заходи 

контролю суб’єкта 

господарювання неефективні 

 

 

  §
А

9 
М

С
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05

 

Неможливість виконати конкретну процедуру не являє собою обмеження обсягу 
аудиту, якщо аудитор спроможний отримати прийнятні аудиторські докази в 
достатньому обсязі через виконання альтернативних процедур. 

 

Альтернативні процедури аудиту - це ті додаткові аудиторські процедури, які 

виконуються у тих  випадках, коли оригінальний набір запланованих аудиторських 

процедур не може бути виконаний або, за очікуванням аудитора, виявиться 

неефективним. Наприклад, аудитор надсилає запити  про зовнішнє підтвердження 

дебіторської та кредиторської  заборгованості, але отримує так мало відповідей, що 

повинен виконувати альтернативні процедури відповідно до МСА 505 «Зовнішні 

підтвердження». 
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Приклади альтернативних аудиторських процедур, які аудитор може виконати, 
включають: 
• для залишків на рахунках дебіторської заборгованості – перевірку конкретних 
подальших надходжень грошових коштів, документів з відвантаження та продажу 
незадовго до кінця періоду; 
• для залишків на рахунках кредиторської заборгованості – перевірку подальших 
грошових виплат або кореспонденції, отриманої від третіх сторін, а також інших записів, 
таких як накладні. 

 

Подібним чином аудитор, який  не може взяти участь у підрахунку фізичних 

запасів на кінець року, застосовує альтернативну процедуру, як це передбачено 

МСА 501 «Аудиторські докази – особливі положення щодо відібраних елементів». 

 

   
§

А
13

 М
С

А
 5

01
 

У деяких випадках, якщо присутність не є можливою на практиці, альтернативні 
аудиторські процедури, наприклад інспектування документації щодо подальшого 
продажу конкретних об’єктів запасів, набутих або закуплених до проведення підрахунку, 
можуть надавати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо наявності та 
стану запасів. 

 

Незважаючи на те, що присутність під час інвентаризації в деяких випадках 

може бути неможливою на практиці через такі чинники, як характер і місце 

проведення інвентаризації (приміром, коли запаси зберігаються в місцях, що можуть 

являти загрозу для безпеки аудитора) МСА 501 «Аудиторські докази – особливі 

положення щодо відібраних елементів» прямо попереджає, що питання загальної 

незручності для аудитора не є достатнім для того, щоб обґрунтувати  своє рішення 

щодо неможливості присутності під час інвентаризації. 

 

Що стосується визначення всеохоплюваності впливу ідентифікованого або 

можливого викривлення, то варто пам’ятати про визначення термінів, що наведено 

в МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Зокрема, відповідно 

до цього МСА, термін «всеохоплюючий (pervasive)» застосовується у контексті 

викривлень для опису їх впливу на фінансову звітність або можливого впливу на 

фінансову звітність викривлень, які залишилися невиявленими через неможливість 

отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі.  

 

§
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Всеохоплюючим впливом на фінансову звітність вважають вплив, який за судженням 
аудитора: 
(i) не обмежується конкретними елементами, рахунками чи статтями фінансової 
звітності; 
(ii) якщо й є обмеженим, як зазначено вище, охоплює або може охоплювати суттєву 
частину фінансової звітності; або 
(iii) відносно розкриття інформації – має принципове значення для розуміння 
фінансової звітності користувачами. 
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Повертаючись до оцінювання фінансової звітності, яке вимагається параграфи 

12-15 МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності», ми звертаємо особливу увагу, що крім оцінки достатності та 

прийнятності аудиторських доказів, суттєвості невиправлених викривлень, оцінка 

аудитора, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами 

застосовної концептуальної основи фінансового звітування включає також оцінку 

розкриття інформації та подання фінансової звітності відповідно до застосовної 

концептуальної основи. Така оцінка, крім вищезгаданого оцінювання якісних 

аспектів облікових практик суб’єкта господарювання, включаючи ознаки можливої 

упередженості управлінського персоналу в судженнях , та належного розкриття 

стислого викладу значущих облікових політик, також, включає також розгляд: 

-  чи включено у фінансову звітність ту інформацію, яка мала бути включена 

відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування; чи 

класифікована, узагальнена та відокремлена і охарактеризована ця інформація; чи не 

наведена недоречна інформація або інформація, що ускладнює правильне розуміння 

розкритих питань; 

- чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття суттєвих операцій і 

подій та їх вплив на інформацію, подану у фінансовій звітності; 

- чи є належною термінологія, використана у фінансовій звітності; 

- достовірності подання фінансової звітності, що включає оцінку загального 

подання, структури і змісту фінансової звітності; 

- чи зроблено належне посилання на застосовну концептуальну основу 

фінансового звітування або її описання. 
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Оцінювання зрозумілості фінансової звітності включає розгляд таких питань, чи: 
• подано інформацію у фінансовій звітності у чіткий та стислий спосіб; 
• розміщення в тексті важливих розкриттів інформації дає змогу виділити їх у належний 
спосіб (наприклад, якщо інформація, що стосується конкретного суб’єкта 
господарювання, має цінність для користувачів) та чи містять розкриття інформації 
посилання у такий спосіб, який би не викликав у користувачів значних труднощів у 
ідентифікації необхідної інформації. 
Розкриття інформації про вплив суттєвих операцій і подій на інформацію, що 
подається у фінансовій звітності 
Зазвичай у фінансовій звітності, складеній відповідно до концептуальної основи 
загального призначення, відображається фінансовий стан суб’єкта господарювання, його 
фінансові результати та грошові потоки. 
За таких обставин оцінювання аудитором, чи забезпечує фінансова звітність з 
точки зору застосовної концептуальної основи фінансового звітування належне 
розкриття даних так, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих 
операцій і подій на фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки суб’єкта 
господарювання, включає розгляд таких питань, як: 
 



Комітет з контролю якості аудиторських послуг  

Аудиторської палати України 

11 
 

§
А

6 
 М

С
А

 7
00

 
• ступінь, до якого інформація у фінансовій звітності є доречною і відповідною до 
обставин суб’єкта господарювання; та 
• чи є розкриття інформації належним для того, щоб визначені користувачі могли 
зрозуміти: 
▪ характер та розмір потенційних активів і зобов’язань суб’єкта господарювання, які 

виникають з операцій або подій та не відповідають критеріям визнання (або критеріям 
припинення визнання), встановленим застосовною концептуальною основою 
фінансового звітування; 
▪ характер та рівень ризиків суттєвого викривлення, що виникають внаслідок 

операцій і подій; 
▪  використані методи, а також зроблені припущення та судження і зміни в них, які 

впливають на показані або розкриті в інший спосіб суми, включаючи доречний аналіз 
чутливості. 

 

Отже, оцінювання аудитором фінансової звітності є питанням його 

професійного судження. Таке оцінювання має відбуватися: (1) з урахуванням фактів 

та обставин, що стосуються безпосередньо суб’єкта господарювання, включаючи 

зміни в них; (2) на основі розуміння аудитором суб’єкта господарювання; та (3) 

виходячи із аудиторських доказів, отриманих аудитором під час проведення аудиту. 

 

Результати проведених Комітетом з контролю якості аудиторських послуг АПУ 

упродовж 2020 року перевірок системи контролю якості аудиторських послуг 

суб’єктів аудиторської діяльності3 свідчать про те, що недоліки, пов’язані з 

оцінюванням аудитором фінансової звітності з погляду подання і розкриття 

інформації, є розповсюдженими. 

 

 

 
3 Джерело: див. посилання 1 на стор. 3 

                                                    

                                                  

                                               

         

  віт про власний капітал не містить порівняльної інформації 

(      ) 

 не розкриті нові стандарти, що прийняті, але не вступили в силу 

та їх вплив на фінансову звітність (      ) 

 інформація по суттєвим статтям у  римітках не містить 

порівняльної інформації (      ) 

 не розкрита інформація, за допомогою якої користувачі 

фінансової звітності могли б оцінити: а) характер його часток 

участі (та пов язані з ними ризики) в ін их суб єктах 

господарювання  та б) впливи таких часток участі на його 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності та гро ові 

потоки  (       ) 

 не розкрита інформація, яка надає користувачам фінансової 

звітності можливість оцінити цілі, політики та процеси суб єкта 

господарювання стосовно управління капіталом (      ) 

 не розкриті для кожного типу ризику, що виникає внаслідок 

фінансових інструментів, якісна (вплив ризику і як він виникає  

свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, 

використані для оцінки ризику  будь  які зміни порівняно з попереднім 

періодом) інформація та кількісна інформація за кожним класом 

фінансового інструмента (      ) 

 у складі активів обліковуються фінансові інвестиції, що 

оцінюються за справедливою вартістю, при цьому не 

розкрита інформація щодо визначення справедливої 

вартості, зокрема, методи оцінки справедливої вартості та 

вхідні дані, використані для складання таких оцінок, причини 

оцінки, рівень ієрархії справедливої вартості, до якого 

належать оцінки справедливої вартості тощо (       ) 

 не розкрита інформація про пов язані сторони (       ) 

 не розкрита уся інформація по сегментах (      ) 

 зазначено, що для оцінки операцій з пов язаними сторонами 

(чи виконувалися вони на ринкових або неринкових умовах) 

використовується припущення   кі саме використовувалися 

судження не зазначено (      ,       ) 

 не розкрита інформація про дату затвердження фінансової 

звітності до випуску та про те, хто дав дозвіл на таке 

затвердження (       ) 
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Недоліки, що були ідентифіковані Комітетом як порушення при проведенні 

перевірок з контролю якості аудиторських послуг САД упродовж 2020 року, 

залишаються актуальними й за результатами проведення перевірок з контролю 

якості аудиторських послуг САД у період 2021 року4. Крім того, член Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку Юрій Шаповал, під час свого виступу 

на міжнародній конференції «Суспільний нагляд за аудиторською діяльністю в 

Україні: досвід та перспективи» (яка була організована Органом суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю та відбулася 12 листопада 2021 року) звернув 

увагу на наступне: «Останнім часом, незважаючи на загальні покращення, ми 

бачимо і певні помилки у фінансовій звітності і аудиторських висновках до неї. Так, 

я маю на увазі нерозкриття інформації щодо справедливої вартості фінансових 

інструментів, недостатнє розкриття або взагалі відсутність інформації щодо 

суттєвих статей фінансової звітності. Також це, на жаль, неповне розкриття 

інформації чи її відсутність щодо пов’язаних сторін та операцій між ними»5. 

 

Одна із рекомендацій Комітету з контролю якості аудиторських послуг АПУ, 

що надається суб’єктам аудиторської діяльності для виправлення такого роду 

недоліків, полягає у застосовуванні відповідного контрольного переліку розкриття 

інформації у відповідності до НП(С)БО та МСФЗ, який потрібно підтримувати в 

актуальному стані, що допоможе аудитору у перевірці, чи відповідає загальне 

подання фінансової звітності застосовній концептуальній основі фінансового 

 
4 Джерело: див. посилання 2 на стор. 3 
5 Джерело: «Якість фінансової звітності та аудиторських звітів зростає, але нам разом ще є над чим 
працювати», – Юрій Шаповал, член НКЦПФР.  Сайт НКЦПФР. URL: https://www.nssmc.gov.ua/iakist-finansovoi-
zvitnosti-i-audytorskykh-zvitiv-zrostaie-ale-nam-razom-shche-ie-nad-chym-pratsiuvaty-iurii-shapoval-chlen-
nktspfr/  

                                                   

                                                                                                  

         

 відсутня порівняльна інформація, тобто у  римітках не наведена відповідна інформації попереднього періоду (  ( )    ) 

 відсутня дата затвердження фінансової звітності до випуску (  ( )    ) 

 по основним засобам не розкритий діапазон строків корисного використання ( ( )    ) 

 не розкритий перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють (  ( )    ) 

 не наведена інформація щодо кількості акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки я ких 

у статутному капіталі перевищують    (  ( )    ) 

 не розкриті операцій з пов язаними сторонами ( ( )     ) 

 відсутній перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов язаних сторін, з виділенням внутрі ньогрупового сальдо 

дебіторської заборгованості ( ( )     ) 

 не розкриті суми поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за стро ками 

непога ення ( ( )     ) 

 не наведені зали ки резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості , його утворення та 

використання у звітному році ( ( )     ) 

 не розкрита інформація про заплановану реорганізацію ( ( )    ), хоча у листах управлінського персоналу аудитор був 

повідомлений про це 

https://www.nssmc.gov.ua/iakist-finansovoi-zvitnosti-i-audytorskykh-zvitiv-zrostaie-ale-nam-razom-shche-ie-nad-chym-pratsiuvaty-iurii-shapoval-chlen-nktspfr/
https://www.nssmc.gov.ua/iakist-finansovoi-zvitnosti-i-audytorskykh-zvitiv-zrostaie-ale-nam-razom-shche-ie-nad-chym-pratsiuvaty-iurii-shapoval-chlen-nktspfr/
https://www.nssmc.gov.ua/iakist-finansovoi-zvitnosti-i-audytorskykh-zvitiv-zrostaie-ale-nam-razom-shche-ie-nad-chym-pratsiuvaty-iurii-shapoval-chlen-nktspfr/
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звітування в частині класифікації та опису фінансової інформації та відповідних 

операцій, подій і обставин. 

Документування 

Для формулювання обґрунтованих висновків, на яких ґрунтуватиметься думка 

аудитора, останньому потрібно розробити та виконати аудиторські процедури у 

такий спосіб, який дасть можливість отримати прийнятні аудиторські докази у 

достатньому обсязі. 

Стосовно аудиторської документації МСА 230 «Аудиторська документація» 

визначає наступні цілі для аудитора - підготувати документацію, яка надасть: 

✓ достатній і відповідний запис основи для звіту аудитора; та  

✓ докази того, що аудит ним був спланований та виконаний відповідно до 

МСА і застосовних законодавчих та нормативних вимог. 

 

Під аудиторською документацією в МСА розуміється запис виконаних 

процедур, отриманих доказів і висновків, зроблених в рамках аудиту. Її форма та 

обсяг це завжди питання професійного судження аудитора і залежить воно від: 

- характеру діяльності суб’єкта господарювання, його розміру та складності; 

- внутрішнього контролю суб’єкту господарювання; 

- доступності інформації; та 

- методик аудиту і технологій, які використовує аудитор під час аудиту. 

 

Приклади робочих документів для оцінки, чи забезпечує фінансова звітність 

належне розкриття інформації у відповідності до вимог застосовної концептуальної 

основи фінансового звітування, та формування думки аудитора на підставі 

отриманих аудиторських доказів, наведено у Додатках 2-4.   

 

Але, пам’ятайте, що оцінювання аудитором фінансової звітності є 

питанням його професійного судження і відбувається: 

1) з урахуванням фактів та обставин, що стосуються безпосередньо 

суб’єкта господарювання;  

2)  на основі розуміння аудитором суб’єкта господарювання; і  

3) виходячи із аудиторських доказів, отриманих аудитором під час 

проведення аудиту.  

 

 

Тому будьте уважні, використовуючи наведені 

приклади робочих документів. Це лише ЗРАЗОК, 

який ви можете використовувати як підказку, щоб на 

їх основі розробити свої робочі документи. 
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Компоненти аудиторського звіту 

 

МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» 

висовує чіткі вимоги до структури звіту незалежного аудитора. У Додатках до цього 

МСА наведені ілюстративні приклади звітів аудитора. Як зазначено в самому МСА 

700, за винятком розділів «Думка» та «Основа для думки» цей МСА не встановлює 

вимог щодо порядку розміщення елементів звіту аудитора. Однак МСА 700 

«Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» вимагає 

застосувати конкретні заголовки у звіті аудитора, тим більш, коли елементи звіту 

наведені аудитором не у запропонованому МСА порядку (рис. 2). В загалі відповідно 

до МСА послідовність у звіті аудитора допомагає користувачам зрозуміти та 

ідентифікувати незвичайні обставини, якщо вони виникають.  

 

 
Рис. 2. Компоненти звіту аудитора 

 

НАЗВА 

Відповідно до МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності» звіт аудитора повинен мати назву, яка чітко вказувала б на те, 

що це є звіт незалежного аудитора. Це потрібно для того, щоб відрізняти звіт 

незалежного аудитора від звітів, що оприлюднюють інші особи. 

 

АДРЕСАТ 

Звіт адресується  відповідно до обставин завдання.  Як правило, у звіті аудитора 

адресатом зазначаються особи, для яких він був складений(приміром, акціонери або 

ті, кого наділено найвищими повноваженнями щодо суб’єкта господарювання, 

фінансова звітність якого підлягає аудиту тощо). Крім цього, МСА 700 «Формування 
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думки та складання звіту щодо фінансової звітності» прямо передбачає, що адресати 

звіту аудитора в деяких випадках можуть визначатися законом, нормативним актом 

або умовами завдання.  

 

ДУМКА АУДИТОРА 

Перший розділ звіту аудитора, крім безпосередньо думки аудитора повинен 

також включати наступну інформацію: 

(a) назва суб’єкта господарювання, фінансова звітність якого підлягала аудиту; 

(b) твердження, що фінансова звітність підлягала аудиту; 

(c) назви кожного фінансового звіту, що входить до складу фінансової 

звітності; 

(d) посилання на примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик;  

(e) дата або період, за який складено кожен фінансовий звіт, що входить до 

складу фінансової звітності. 

Формулювання думки аудитора у цьому розділі залежить від застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Формулювання немодифікованої думки щодо фінансової звітності, залежно від 

застосовної  концептуальної основи фінансового звітування 
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 Застосовна концептуальна основа фінансового звітування ідентифікується за допомогою 
таких формулювань: 
 «…відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності» або 
 «…відповідно до принципів бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в 
юрисдикції X…». 

 

62
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Із наведеного в МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності» прикладу формулювань для ідентифікації застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування видно, що при посиланні на 

застосовну концептуальну основу фінансового звітування, яка не є МСФЗ, має 

бути зазначена юрисдикція походження концептуальної основи. Крім 

прикладу, наведеному  у пояснювальному параграфі А28 МСА 700, ця вимога 

також наведена і в параграфі 27 МСА 700. 

 
Як змінюється розділ «Думка» у випадках модифікації 

 

У випадку модифікації  думки аудитора, аудитор повинен змінити заголовок на 

«Думка із застереженням», «Негативна думка» чи «Відмова від висловлення думки» 

залежно від обставин, для того, щоб чітко показати користувачу, що думка аудитора 

є модифікованою та вказати на тип модифікації.  

 

Приклади формулювання модифікованої думки наведені на рис. 4, 5, 6. 

 

 
Рис. 4. Формулювання думки із застереженням 

 

                                                                                
                                                                               
  

                                                                                    

                                                                                         

Думка із застереженням через                                 
                                        

                                                                                 
                                                                          
                

Приклад 1.                                                                    

                                                                                                           

Приклад 2.                                                                

Думка із застереженням через                    
в фінансовій
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Рис. 5. Формулювання негативної думки  
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Якщо аудитор відмовляється від висловлення думки через неможливість отримати 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, аудитор повинен: 
(a) зазначити, що відмовляється від висловлення думки щодо фінансової звітності, яка 
додається; 
(b) зазначити, що зважаючи на значущість питання (питань), описаного (описаних) у 
розділі «Основа для відмови від висловлення думки», аудитор не зміг отримати 
прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки аудитора 
щодо фінансової звітності; та 
(c) змінити твердження, що вимагається параграфом 24(b) МСА 700 (переглянутий), яке 
зазначає, що фінансова звітність підлягала аудиту, на твердження, що аудитор був 
залучений до проведення аудиту фінансової звітності. 

 

                                                                  
                                                                
                             

                                                                          

                                                                                

                                                                             

                                                                                             

                        

                                                                          

                                                          в 
фінансовій звітності:
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Рис. 6. Формулювання відмови від висловлення думки  

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ 

Безпосередньо після розділу «Думка» звіт аудитора має містити розділ «Основа 

для думки», який забезпечує важливий контекст для того, щоб зрозуміти думку 

аудитора. Для цього МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності» вимагає включати в цей розділ наступні елементи: 

- інформацію про те, аудит було проведено у відповідності до МСА; 

- посилання на розділ в звіті аудитора, в якому викладено відповідальність 

аудитора відповідно до МСА; 

- твердження, що аудитор є незалежним від суб’єкта господарювання 

відповідно до застосовних до аудиту етичних вимог, і те, що аудитор 

виконав інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Таке твердження 

повинно також зазначити юрисдикцію, звідки походять відповідні етичні 

вимоги або містити посилання на Кодекс етики професійних бухгалтерів, 

виданий Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів; 

- твердження про те, що аудитор вважає, що отримані ним аудиторські докази 

є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

висловлення думки аудитора. 

 

Як змінюється розділ «Основа для думки» у випадках модифікації 

 

Крім елементів, що мають бути наведені в цьому розділі відповідно до МСА 

700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», аудитор 

повинен: 

✓ змінити заголовок «Основа для думки» на заголовок «Основа для думки із 

застереженням», «Основа для негативної думки» або «Основа для відмови від 

висловлення думки», в залежності від типу модифікованої думки; 

✓ навести в цьому розділі опис питання, яке призвело до модифікації думки 

(рис. 9). 
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Твердження, що наводиться у розділі «Основа для думки» про те, що аудитор 

вважає, що отримані ним аудиторські докази є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для висловлення думки аудитора, у випадку модифікації 

думки (зокрема, при висловленні думки із застереженням або негативної думки) має 

бути змінено на твердження, яке містить слова «із застереженням» або «негативна», 

як це доречно. 

Якщо аудитор відмовляється від висловлення думки щодо фінансової звітності, 

то в розділі «Основа для думки» звіту аудитора немає бути: 

▪ посилання на той розділ в звіті аудитора, де викладено відповідальність 

аудитора відповідно до МСА; 

▪ твердження, що аудитор вважає, що отримані ним аудиторські докази є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для 

висловлення думки аудитора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суттєве викривлення стосується 

конкретних сум у фінансовій 

звітності (у т.ч. розкриття 

кількісної інформації) 

Описати і зазначити кількісне 

визначення фінансового впливу 

викривлення  

Якщо кількісне визначення 
фінансового впливу не є можливим на 
практиці, аудитор повинен зазначити 
це в цьому розділі. 

 

Суттєве викривлення стосується 

розкриття якісної інформації 

Пояснити в який спосіб 

викривлено розкриття інформації 

Суттєве  викривлення стосується 

відсутності розкриття 

інформації, яку слід розкривати 

✓ Описати характер 

пропущеної інформації; та 

✓ Включити розкриття 

пропущеної інформації (якщо це 

є можливим на практиці та якщо 

аудитор отримав прийнятні 

аудиторські докази в достатньому 

обсязі щодо пропущеної інформації) 

Описати причини такої 

неможливості 

Неможливість  отримати 

прийнятні аудиторські докази 

в достатньому обсязі 

Правила опису питання, яке призвело до модифікації думки, у розділі «Основа для 

думки» 

 
Рис. 7. Правила опису питання, яке призвело до модифікації думки, у розділі «Основа для 

думки» 
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Прикладом фінансового впливу суттєвих викривлень, які аудитор може описати у 
розділі «Основа для думки» звіту аудитора, є кількісне визначення цього впливу на податок 
на прибуток, прибуток до оподаткування, чистий дохід та власний капітал, якщо балансова 
вартість запасів завищена. 
Розкриття пропущеної інформації у розділі «Основа для думки» буде неможливим на 
практиці, якщо: 
(a) розкриття інформації не було підготовлено управлінським персоналом або таке 
розкриття інформації не є легкодоступним аудитору; 
або 
(b) за судженням аудитора, розкриття інформації було б надто громіздкими для 
відображення у звіті аудитора. 
 

При висловленні негативної думки або у випадку відмови від висловлення 

думки через конкретне питання в розділі «Основа для думки» аудитор повинен все 

одно описати причини виникнення будь-яких інших питань, що стали відомі 

аудитору та які вимагали б модифікації думки, та їх вплив на фінансову звітність. 

 

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 

Там, де це застосовно, аудитор повинен звітувати відповідно до вимог МСА 570 

(переглянутий) «Безперервність діяльності». Випадки, коли питання безперервності 

діяльності будуть наявні в звіті аудитора, проілюстровано на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання припущення  управлінського персоналу про безперервність 

діяльності є прийнятним за певних обставин, але існує суттєва невизначеність 

✓ Думка із застереженням або негативна думка 

відповідно до МСА 705; та  

✓ у розділі «Основа для думки із застереженням 

(негативної думки)» звіту аудитора зазначити, що 

існує суттєва невизначеність, що може поставити 

під значний сумнів здатність суб’єкта 

господарювання продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі і що фінансова звітність не 

розкриває належно інформацію про це питання. 

✓ немодифікована думка; та  

✓ окремий розділ в звіті 

аудитора під заголовком 

«Суттєва невизначеність, що 

стосується безперервності 

діяльності» 

 
Фінансова звітність складена на 

основі припущення 

безперервності, яке за судженням 

аудитора є неприйнятним Негативна думка 

АУДИТОРУ  ОТРІБ О ВИ  АЧИТИ 

ТАК 

Фінансова звітність належно розкриває:  

- основні події або умови, що можуть поставити під значний сумнів здатність підприємства 

продовжувати подальшу діяльність; 

- плани керівництва щодо цих подій та умов; та   

- інформацію про те, що існує суттєва невизначеність, пов’язана з цими подіями або умовами. 

 
Рис. 8. Припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 

вплив на думку аудитора 
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Наявність у звіті аудитора з немодифікованою думкою окремого розділу під 

заголовком «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» 

МСА 570 «Безперервність діяльності» пояснює необхідністю: 

(a) привернути увагу до примітки у фінансовій звітності, в якій розкривається 

інформація про події або умови, що можуть поставити під значний сумнів здатність 

суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ; та 

(b) зазначити, що ці події або умови вказують на існування суттєвої 

невизначеності, та що думка аудитора не модифікується у зв’язку з цим питанням. 
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Приклад 1 Додатка до цього МСА є прикладом звіту аудитора, коли аудитор отримав 
прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо прийнятності використання 
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, але існує суттєва невизначеність й інформація належно 
розкрита у фінансовій звітності. 
Приклади 2 і 3 Додатка до цього МСА є прикладами звітів аудитора, що містять 
відповідно думку із застереженням та негативну думку, якщо аудитор отримав прийнятні 
аудиторські докази у достатньому обсязі щодо доречності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, але інформація про суттєву невизначеність не розкрита належно у фінансовій 
звітності. 
 

На веб-сайті АПУ розміщуються переклади матеріалів IFAC. Одна із 

оприлюднених там публікацій зосереджена на наслідках пандемії COVID-19 для 

роботи аудитора стосовно безперервності діяльності6, в якій йдеться про те, що 

«Виконуючи роботу стосовно безперервності в поточному середовищі, аудитору 

слід зосередитись на всіх вимогах МСА 570 (переглянутого) «Безперервність 

діяльності», з повним врахуванням конкретних обставин суб’єкта 

господарювання, до формування будь-яких висновків. При виконанні роботи щодо 

безперервності посилюється важливість дотримання професійного 

скептицизму, особливо якщо управлінський персонал визначив, що не очікується 

будь-якого суттєвого впливу поточних обставин на суб’єкта та немає суттєвої 

невизначеності щодо безперервності діяльності підприємства…..» 

Дане застереження актуально не лише для подій та умов, пов’язаних з наслідках 

пандемії COVID-19. Відповідно, існування будь-яких подій та умов, що ймовірно, 

матимуть значні наслідки для глобальної економіки та ринків і галузей не 

обов’язково означає  автоматичне існує суттєвої невизначеності. Збільшений ризик 

значних сумнівів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати 

безперервну діяльність буде швидше за все залежати від характеру та обставин 

підприємства, враховуючи галузь, в якій він працює. 

 

 

 

 
6 Джерело: Безперервність діяльності у поточному середовищі, що розвивається,―розгляд аудитором 
впливу COVID-19. Сайт Аудиторської палати  України. URL: www.apu.com.ua/wp-
content/uploads/2020/07/Безперервність-діяльності-у-поточному-середовищі-що-розвивається-―-розгляд-
аудитором-впливу-COVID-19.pdf  

http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Безперервність-діяльності-у-поточному-середовищі-що-розвивається-―-розгляд-аудитором-впливу-COVID-19.pdf
http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Безперервність-діяльності-у-поточному-середовищі-що-розвивається-―-розгляд-аудитором-впливу-COVID-19.pdf
http://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Безперервність-діяльності-у-поточному-середовищі-що-розвивається-―-розгляд-аудитором-впливу-COVID-19.pdf
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КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ 

Про наявність у звіті аудитора інформації з ключових питань аудиту мова йде 

у наступних випадках: 

- для завдань з аудиту повного комплекту фінансової звітності загального 

призначення суб’єктів господарювання, цінні папери яких допущені до 

організованих торгів; 

- якщо це вимагається від аудитора законодавчим чи нормативним актом;  

- якщо аудитор самостійно вирішив відобразити в звіті аудитора інформацію з 

ключових питань аудиту. 

В усіх цих трьох випадках аудитор повинен застосовувати МСА 701 

«Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора». 
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 Ключові питання аудиту – питання, які, на професійне судження аудитора, були 

значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду. Ключові питання 
аудиту відбираються з-поміж тих питань, інформація щодо яких повідомлялась 
тим, кого наділено найвищими повноваженнями. 

 

Значущість питання з точки зору МСА – це відносна вагомість питання, 

визначена в контексті завдання. Судження аудитора щодо значущості питання 

приймається у тому контексті, в якому воно розглядається. Так, значущість може  

бути розглянута у контексті кількісних та якісних чинників (приміром,  відносна 

величина, характер і вплив на предмет завдання та на виражені інтереси визначених 

користувачів або отримувачів). При цьому аудитор також  застосовує об’єктивний 

аналіз фактів та обставин, включаючи характер та обсяг повідомленої інформації 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями. 

Ціль повідомлення інформації з ключових питань аудиту - це підвищити 

інформаційну цінність звіту аудитора через забезпечення більшої прозорості 

виконаного завдання з аудиту. Викладення у звіті аудитора  інформації з ключових 

питань аудиту допомагає забезпечити додатковою інформацією визначених 

користувачів фінансової звітності для того, щоб допомоги їм зрозуміти: 

- питання, які, на професійне судження аудитора, були значущими під час 

аудиту фінансової звітності поточного періоду; та  

-  суб’єкта господарювання та зони застосування значного судження 

управлінського персоналу у фінансовій звітності. 
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Відповідно питання, стосовно яких аудитору важко отримати прийнятні аудиторські 
докази в достатньому обсязі, або питання, які ускладнюють аудитору формування думки 
щодо фінансової звітності, можуть виявитись особливо доречними для визначення 
аудитором ключових питань аудиту. 

 

Для опису кожного з ключових питань аудиту в розділі «Ключові питання 

аудиту» звіту аудитора аудитор повинен: 

✓ зробити посилання на відповідне розкриття у фінансовій звітності, 

якщо таке є; 
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✓ пояснити: 

• чому це питання вважалося одним із значущих для аудиту та як 

наслідок було визначене як одне з ключових питань аудиту; та 

• як це питання вирішувалося під час аудиту. 

 

Достатність опису ключових питань аудиту - це питання професійного 

судження. Описуючи ключові питання аудиту у звіті аудитора потрібно пам’ятати, 

що цей опис призначений надати стисле та збалансоване пояснення для того, щоб 

визначені користувачі змогли зрозуміти, чому саме це питання було одним із 

значущих під час аудиту та як воно було розглянуте аудитором під час виконання 

завдання. 
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Ступінь деталізації в звіті аудитора щодо опису того, як ключове питання аудиту 
розглядалось під час виконання завдання, є питанням професійного судження 
аудитора. Відповідно до параграфа 13(b) аудитор може навести опис: 
• аспектів своїх дій у відповідь або свого підходу, найбільш доречного для вирішення 
питання або конкретного оціненого ризику суттєвого викривлення; 
• стислого огляду виконаних процедур; 
• результатів виконання аудиторських процедур; або 
• ключових спостережень щодо цього питання,  
або поєднання цих елементів. 

 

Питання, які призводять до модифікації думки, або суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які викликають значні сумніви щодо безперервності 

діяльності, по своїй суті є ключовими питаннями аудиту. Однак ці питання не 

потрібно описувати у розділі «Ключові питання аудиту» звіту аудитора. Для таких 

питань МСА 701 «Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті 

незалежного аудитора» передбачає наступні дії аудитора: 

▪ включити ці питання у звіт аудитора відповідно до вимог застосовного 

МСА (МСА 705 або МСА 570); та 

▪ у розділі «Ключові питання аудиту» зробити посилання на відповідний  

розділ «Основа для висловлення думки із застереженням (негативної 

думки)» або розділ «Суттєва невизначеність щодо безперервності 

діяльності». 
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Нижче наведено приклад подання інформації в звіті аудитора, якщо аудитор вважає, що 
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких необхідно надати, немає: 
Ключові питання аудиту 
[Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням (негативної 
думки») або розділі «Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності»,] ми 
визначили, що немає [інших] ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
надати в нашому звіті. 
 

Ще одна особливість застосування  ключових питань аудиту існує у випадку, 

якщо аудитор відмовляється від висловлення думки щодо фінансової звітності. В 

цьому випадку звіт аудитора не повинен містити розділу «Ключові питання аудиту», 
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крім випадків, коли вимоги законодавчого або нормативного акта передбачають 

інше. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ 

Під час аудиту можуть виникати питання, які аудитор не визначає ключовими 

питаннями аудиту тому що, наприклад,  вони не вимагали значної уваги аудитора, 

але, при цьому аудитор може вважати їх є фундаментальними для розуміння 

користувачами фінансової звітності (наприклад, події після дати балансу). Такі 

питання МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора» пропонує включати до звіту аудитора в розділ 

«Пояснювальний параграф».   
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пояснювальний параграф (Emphasis of Matter paragraph) – параграф, включений до 
звіту аудитора, що посилається на питання, яке в належний спосіб подане або 
розкрите у фінансовій звітності, що, за судженням аудитора, настільки важливе, що 
є фундаментальним для розуміння фінансової звітності користувачами. 

 

Перш ніж, приймати рішення про включення до звіту аудитора розділу під 

назвою «Пояснювальний параграф» потрібно надати відповіді на три питання: 

1) Чи подане або  розкрите це питання  у фінансовій звітності? 

2) Чи це питання не вимагає від аудитора модифікації думки? 

3) Чи не визначено це питання як ключове питання аудиту для повідомлення в 

звіті аудитора? 

Якщо на всі три питання отримуєте відповідь «так», аудитор може включити у 

розділ «Пояснювальний параграф» питання, яке, за судженням аудитора, є 

фундаментальним для розуміння фінансової звітності користувачами. 

МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора» наводить приклади обставин, щодо яких 

аудитор може прийняти рішення про включення до пояснювального параграфу у 

звіті аудитора, наприклад: 

• невизначеність відносно майбутнього результату судового процесу або дій 

регуляторного органу; 

• значна подальша подія, яка трапилась між датою фінансової звітності та 

датою звіту аудитора; 

• дострокове застосування (якщо є така можливість) нового стандарту 

бухгалтерського обліку, що суттєво впливає  на фінансову звітність; 

• значна катастрофа, що впливає або продовжує значно впливати на фінансовий 

стан суб’єкта господарювання; 

• попередження користувачів, що фінансова звітність підготовлена відповідно 

до концептуальної основи спеціального призначення. 
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Якщо аудитор включає пояснювальний параграф до звіту аудитора, аудитор 
повинен: 
(a) розмістити цей параграф в окремому розділі звіту аудитора, з відповідним 
заголовком, що містив би термін «Пояснювальний параграф»; 
(b) включити в параграф чітке посилання на питання, до якого привертається увага, і на 
те, де у фінансовій звітності можна знайти відповідні розкриття, які описують це питання 
в повному обсязі. Параграф повинен містити посилання лише на ту інформацію, 
що подано чи розкрито у фінансовій звітності; та 
(c) зазначити, що думка аудитора не модифікується щодо зазначеного питання. 
 

ІНШІ ПИТАННЯ 

На відміну від питань, що розкриваються у розділі «Пояснювальний параграф»,  

інші питання, що не подані чи не розкриті у фінансовій звітності, але які аудитор 

вважає за потрібне повідомити, вважаючи, що це є доречним для користувачів для 

розуміння аудиту, відповідальності аудитора або звіту аудитора, відображаються в 

звіті аудитора у розділі «Інші  питання» за умови, що: 

✓ це не заборонено законодавчим чи нормативним актом; та 

✓ це питання не було визначене як ключове питання аудиту для 

повідомлення в звіті аудитора. 
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параграф з інших питань (Other Matter paragraph) – параграф, включений до звіту 
аудитора, що посилається на питання, крім тих, які подані або розкриті у фінансовій 
звітності, та, за судженням аудитора, є доречним для розуміння користувачами 
проведеного аудиту, відповідальності аудитора або звіту аудитора. 

 

Крім МСА 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора» обставини, за яких параграф з інших питань 

може бути необхідним, наведені також і в МСА 710 «Порівняльна інформація – 

відповідні показники і порівняльна фінансова звітність» та МСА 560 «Події після 

звітного періоду» (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Вимоги інших МСА щодо параграфу з інших питань 

 

МСА Пояснення вимог 

МСА 560 «Події після звітного 

періоду» – параграфи 12(b) та 16 

Мова йде про випадки, коли управлінський персонал 

вносить зміни до фінансової звітності після дати звіту 

аудитора, а аудитор видає новий звіт аудитора до якого 

повинен включити розділ «Інші питання» 

МСА 710 «Порівняльна 

інформація – відповідні показники 

і порівняльна фінансова звітність» 

– параграфи 13–14, 16–17 та 19. 

У разі, якщо фінансова звітність за попередній період 

підлягала аудиту попереднім аудитором, у параграфі «Інші 

питання» звіту аудитора аудитор повинен зазначити: 

(a) що аудит фінансової звітності за попередній період був 

проведений попереднім аудитором;  

(b) тип думки, висловленої попереднім аудитором, та, якщо 

думка була модифікована, причини цього, і 

(c) дату звіту попереднього аудитора. 
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У разі, якщо фінансова звітність за попередній період не 

підлягала аудиту, аудитор повинен зазначити у параграфі 

«Інші питання» в звіті аудитора, що відповідні показники 

не підлягали аудиту. 

При звітуванні щодо фінансової звітності за попередній 

період у зв’язку з аудитом поточного періоду, якщо думка 

ауди то ра щодо такої фінансової звітності за попередній 

період відрізняється від раніше висловленої аудитором 

думки, аудитор повинен розкрити суттєві причини для 

висловлення іншої думки у параграфі «Інші питання» 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Для цілей застосування  МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації» під іншою інформацією потрібно розуміти  фінансову або 

нефінансову інформацію (крім фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка 

входить до складу річного звіту суб’єкта господарювання. 
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Річний звіт (annual report)– документ або сукупність документів, який складається, як 
правило, щороку управлінським персоналом або тими, кого наділено найвищими 
повноваженнями, відповідно до законодавства, нормативного акта чи за звичаєм, 
призначенням якого є надати власникам (або подібним зацікавленим сторонам) 
інформацію про діяльність суб’єкта господарювання, його фінансові результати та 
фінансовий стан, як зазначено у фінансовій звітності. Річний звіт містить фінансову 
звітність або додається до неї разом із відповідним звітом аудитора та зазвичай містить 
інформацію про зміни, які відбулися у суб’єкта господарювання, його перспективи на 
майбутнє, ризики й невизначеності, заяву органу управління суб’єкта господарювання 
та звіти, які охоплюють питання корпоративного управління. 
 

У звіті аудитора має бути присутній  розділ із заголовком «Інша інформація» 

або іншим прийнятним заголовком, якщо на дату звіту аудитора: 

(a) аудитор отримав або очікує отримати іншу інформацію від клієнта з 

аудиту, який є суб’єктом господарювання, цінні папери якого допущені до 

організованих торгів; або  

(b) аудитор отримав деяку або всю іншу інформацію від клієнта з аудиту, який 

не є суб’єктом господарювання, цінні папери якого допущені до організованих 

торгів. 

 

Розділ «Інша інформація», що  включається у звіт аудитора, повинен містити 

наступну інформацію: 

➢ твердження про те, що управлінський персонал несе відповідальність за 

іншу інформацію; 

➢ зазначення: 

(i) іншої інформації, якщо така є, отриманої аудитором до дати звіту 

аудитора;  

(ii) іншої інформації, якщо така є, отримання якої очікується після дати 

звіту аудитора; 
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➢ твердження про те, що думка аудитора не поширюється на іншу інформацію 

та відповідно, що аудитор не висловлює (або не буде висловлювати) аудиторської 

думки чи робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої інформації; 

➢ опис відповідальності аудитора;  

➢ якщо інша інформація отримана до дати звіту аудитора: 

(i) твердження про те, що аудитор не виявив фактів, які б необхідно було 

включити до звіту; або 

(ii) твердження, в якому описане невиправлене суттєве викривлення іншої 

інформації, якщо аудитор дійшов висновку, що має місце невиправлене суттєве 

викривлення іншої інформації. 

 

Зверніть увагу, що звіт аудитора не повинен містити розділу «Інша 

інформація», якщо аудитор відмовляється  від висловлення думки щодо фінансової 

звітності, крім випадків, коли вимоги законодавчий або нормативний акт 

передбачають інше. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА 

ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

Цей розділ звіту аудитора повинен описувати відповідальність управлінського 

персоналу за : 

• складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної 

основи фінансового звітування та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначить потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки; та 

• оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність 

на безперервній основі, а також доречності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 

відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності діяльності, якщо це 

застосовно. 

Якщо фінансова звітність складена відповідно до концептуальної основи 

достовірного подання, то пояснення щодо відповідальності управлінського 

персоналу за фінансову звітність у звіті аудитора повинно містити або посилання 

на «складання та достовірне подання цієї фінансової звітності», або посилання на 

«складання фінансової звітності, яка надає правдиву та неупереджену інформацію» 

залежно від обставин. 

МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо 

фінансової звітності» містить ілюстративні приклади опису відповідальності 

управлінського персоналу в залежності від застосовної концептуальної основи (рис. 

9). 
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Обставини завдання: Звіт аудитора щодо фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальної основи дотримання вимог загального 

призначення 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність   

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності 

відповідно до Закону XYZ юрисдикції X 12 та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки…. 

Обставини завдання: Звіт аудитора щодо фінансової звітності, складеної 

відповідно до концептуальної основи достовірного подання 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, 

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки…. 

 
Рис. 9. Ілюстративні приклади опису відповідальності управлінського персоналу в 

залежності від застосовної концептуальної основи фінансового звітування 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Звіт аудитора повинен містити розділ під заголовком «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності». МСА 700 (переглянутий) «Формування 

думки та складання звіту щодо фінансової звітності» присвячує  змісту цього розділу 

параграфи 37-40. Зверніть увагу на параграфи 39, 40 цього МСА, в  яких наведено  

додаткові умови викладення відповідальності аудитора для окремих завдань з 

аудиту, зокрема: 

➢ Якщо фінансову звітність складено відповідно до концептуальної 

основи достовірного подання у розділі «Відповідальність аудитора…» опис аудиту 

має включати: 

❖ оцінювання загального подання, структури та змісту фінансової 

звітності, включаючи розкриття інформації, та чи показано у фінансовій 

звітності операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що 

забезпечує достовірне подання; 

➢ У разі застосування МСА 600 – додатково викласти відповідальність 

аудитора для завдання з аудиту групи через твердження, що: 

❖ відповідальністю аудитора є отримання прийнятних аудиторських 

доказів у достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб’єктів 
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господарювання або господарської діяльності групи для висловлення 

думки щодо фінансової звітності групи; 

❖ відповідальністю аудитора є керування, нагляд та проведення аудиту 

групи; та 

❖ те, що висловлення думки аудитора залишається відповідальністю 

аудитора, який відповідає за аудит групи. 

➢ Для завдань з аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, 

цінні папери яких допущені до організованих торгів, розділ «Відповідальність 

аудитора…» також має вказувати: 

❖ що аудитор надає тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що аудитор виконав відповідні етичні вимоги щодо 

незалежності, та повідомляє їх про всі стосунки й інші питання, які могли 

б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на незалежність 

аудитора, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 

➢ Для завдань з аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання, 

під час аудиту яких ключові питання аудиту повідомляються відповідно до МСА 

701, розділ «Відповідальність аудитора…» також має вказувати: 

❖ що з питань, про які було поінформовано тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, аудитор відібрав ті питання, які були найбільш 

значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто 

ті, які є ключовими питаннями аудиту. 

У разі відмови від висловлення думки щодо фінансової звітності розділ 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» має містити тільки такі 

твердження: 

- що відповідальність аудитора полягає в проведенні аудиту фінансової 

звітності суб’єкта господарювання відповідно до МСА та випуску звіту аудитора; 

- що зважаючи на питання, описане (описані) в розділі «Основа для відмови від 

висловлення думки», аудитор не зміг отримати прийнятні аудиторські докази в 

достатньому обсязі для надання основи для висловлення думки аудитора щодо 

фінансової звітності; та 

- щодо незалежності аудитора та відповідальності за інші етичні вимоги. 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ 

АКТІВ 

Іншу відповідальність щодо звітування, яка є додатковою до вимог 

відповідальності аудитора відповідно до МСА, аудитор повинен розкривати в 

окремому розділі звіту аудитора під заголовком «Звіт щодо вимог інших 

законодавчих та нормативних актів». Такий розділ повинен йти після розділу під 

заголовком «Звіт щодо аудиту фінансової звітності», в якому наводяться усі  

вищезазначені розділи (від думки  до відповідальності аудитора). 

У якості прикладу вимог законодавчих та нормативних актів щодо іншої 

відповідальності як складової звіту аудитора можна привести наступні документи: 

- Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової 

звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, 

нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних з паперів та 
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фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР 22 липня 2021 № 

555); 

- Положення про порядок подання до Національного банку України 

аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової 

звітності банку, банківської групи та про проведення аудиторської 

перевірки фінансової звітності учасника банківської групи 

(затверджено Постановою Правління Національного банку України від 

02.08.2018 № 90) тощо. 
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Додаток 1 

Приклади недоліків у звітах аудитора 

№ Питання контролю 

 

Вимоги МСА  Помилки та невідповідності 

   1. Вплив 
невиправлених 
викривлень на 
фінансову звітність 
і думку аудитора 
щодо неї 

Параграф 11 МСА 700.  Для того 
щоб сформувати думку щодо 
того, чи фінансова звітність 
складена у всіх суттєвих 
аспектах відповідно до 
застосовної концептуальної 
основи фінансового звітування, 
аудитор повинен враховувати 
висновок аудитора відповідно 
до МСА 450 щодо суттєвості 
невиправлених викривлень 
(окремо або в сукупності). 

Аудиторські файли в окремих  
САД не містять документу в 
якому б було задокументовано 
характер і вплив невиправлених 
викривлень на фінансову 
звітність і думку аудитора щодо 
неї. Для перевірки не надано 
доказів розгляду  аудитором 
ідентифікованих пропусків або 
неналежного розкриття 
інформації у фінансовій 
звітності. 

2 Оцінювання 
аудитором, чи 
складена фінансова 
звітність в усіх 
суттєвих аспектах 
згідно з вимогами 
застосовної 
концептуальної 
основи фінансового 
звітування. 

Параграфи 12-15 МСА 700. 
Оцінювання, чи складена 
фінансова звітність в усіх 
суттєвих аспектах згідно з 
вимогами застосовної 
концептуальної основи 
фінансового звітування, має 
включати розгляд: 
- якісних аспектів облікових 
практик суб’єкта 
господарювання, в тому числі 
ознаки можливої упередженості 
суджень управлінського 
персоналу; 
- чи забезпечує фінансова 
звітність належне розкриття 
стислого викладу обраних та 
застосованих значущих 
облікових політик; 
- чи є обґрунтованими облікові 
оцінки, здійснені управлінським 
персоналом; 
- чи забезпечує фінансова 
звітність належне розкриття 
суттєвих операцій і подій; 
- забезпечено достовірне її 
подання. 

Результати перевірок свідчать 
про те, що у більшості випадків 
САД не виконуються 
аудиторські процедури для 
оцінки того, чи відповідає 
загальне подання фінансової 
звітності застосовній 
концептуальній основі 
фінансового звітування шляхом 
використання аудитором 
прийнятного актуального 
контрольного переліку 
розкриття інформації у 
фінансовій звітності або його 
еквіваленту, адаптованого до 
обставин суб'єкта 
господарювання. 
 

3 Структура та зміст  
звіту аудитора 
відповідає вимогам 
відповідним  МСА  

Параграф А19 МСА 700. 
У Додатку до цього МСА 
наведені ілюстративні приклади 
звітів аудитора щодо фінансової 
звітності, які включають 
елементи, про які йдеться в 
параграфах 21–49. За винятком 
розділів «Думка» та «Основа 
для думки» цей МСА не 
встановлює вимог щодо 
порядку елементів звіту 

Зміст розділу «Ключові 
питання» в окремих перевірених 
звітах не відповідає вимогам 
МСА 701, оскільки не містить 
опису кожного з ключових 
питань аудиту та пояснення чому 
це питання вважалося одним із 
значущих для аудиту та як 
внаслідок було визначене як одне 
з ключових питань аудиту та як 
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аудитора. Однак цей МСА 
вимагає застосування 
конкретних заголовків, які 
мають допомогти чіткіше 
ідентифікувати звіти аудитора, 
які стосуються завдань з аудиту, 
проведених відповідно до МСА, 
особливо в ситуаціях, коли 
елементи звіту аудитора 
наведено в порядку, що 
відрізняється від порядку, 
застосованого в ілюстративних 
прикладах звітів аудитора в 
Додатку до цього МСА.  
Там, де це застосовно, аудитор 
повинен звітувати відповідно до 
інших МСА (701, 570, 706, 720) 

це питання вирішувалося під час 
аудиту.  
Аудиторами допускаються 
випадки, коли у звіті аудитора  
висловлюється думка відповідно 
до концептуальної основи 
достовірного подання, а розділ 
«Відповідальність 
управлінського персоналу» 
викладений як для 
концептуальної основи 
дотримання вимог. 
Неодноразово зустрічаються  
ситуації, коли у розділі 
«Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» звіту 
аудитора, міститься абзац, що 
стосується ключових питань, 
хоча 
САД не застосовував МСА 701. 
Викладення розділу "Основа для 
висловлення думки із 
застереженням" не  завжди 
відповідає вимогам МСА 705, 
оскільки там не наводиться опис 
і кількісне визначення 
фінансового впливу викривлення 
або не наводиться пояснення у 
який спосіб викривлено 
розкриття інформації. 
Помилки у викладені розділу 
«Інша інформація» пов’язані з 
тим, що аудитором не 
розкривається, про яку саме іншу 
інформацію йде мова, та відсутні 
твердження про те, що 
управлінський персонал несе 
відповідальність за іншу 
інформацію. 
Зміст розділу «Пояснювальний 
параграф» аудиторського звіту  
не завжди відповідає вимогам 
МСА 706, оскільки САД в цьому 
розділі викладають інформацію, 
яка не розкрита у примітках.  
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Додаток 2.  

Приклад робочого документу «Перевірка розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, складеної за 

НП(С)БО» 
 

Перевірка розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, складеної за НП(С)БО*  

 

* наводиться витяг із робочого документу 

Мета: Оцінити, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог застосовної концептуальної основи 

фінансового звітування _________ [застосовна концептуальна основа фінансового звітування] 

 

С                                         В         (Т  /Н ) 

З                                            

З                                 ш              х              

З                                              

З           х    ш   х   ш               

П                               є  х         х              ш             

Додатково: З                                                           
                                                                 є       
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

  (С)БО                                  ф          

1 Інформація про підприємство: 

- назва, організаційно-правова 

форма та місцезнаходження 

підприємства (країна, де 

зареєстроване підприємство, 

адресу його офісу); 

- короткий опис основної 

діяльності підприємства. 

      

2 Назва підприємства, що 

контролює інші підприємства 

(материнське (холдингове) 

підприємство), а також назва 

фактичної контролюючої 

сторони, якщо вона має іншу 

назву. 

      

3 Середня кількість працівників 

підприємства протягом звітного 

періоду 

      

4 Дату затвердження фінансової 

звітності 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

5 Повідомлення про складання 

фінансової звітності за 

національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського 

обліку 

      

6 Висвітлено обрану облікову 

політику шляхом опису: 

- принципів оцінки статей 

звітності; 

- методів обліку щодо окремих 

статей звітності 

      

7 Інформація про призначення та 

умови використання кожного 

елемента власного капіталу 

(крім зареєстрованого капіталу) 

      

8 Виключно акціонерні 

товариства розкривають 

      

8.1 загальну суму активів, 

одержаних у ході передплати на 

акції, у такому розрізі: 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -сума грошей, внесених як плата 

за акції, із зазначенням кількості 

акцій; 

      

 -вартісна оцінка майна, 

внесеного як плата за акції, із 

зазначенням кількості акцій; 

      

 -загальна сума іноземної 

валюти, внесеної як плата за 

акції, із зазначенням кількості 

акцій та курсу, за яким валюту 

зараховано в обліку. 

      

8.2. Виключно акціонерні 

товариства розкривають 

інформацію про акції у складі 

статутного капіталу за 

окремими типами і категоріями: 

      

 -кількість випущених акцій із 

зазначенням неоплаченої 

частини статутного капіталу; 

      

 -номінальна вартість акції;       
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -зміни протягом звітного 

періоду у кількості акцій, що 

перебувають в обігу; 

      

 -права, привілеї та обмеження, 

пов’язані з акціями, у тому числі 

обмеження щодо розподілу 

дивідендів та повернення 

капіталу; 

      

 -акції, що належать самому 

товариству, його дочірнім і 

асоційованим підприємствам; 

      

 -перелік засновників і кількість 

акцій, якими вони володіють; 

      

 -кількість акцій, які 

перебувають у власності членів 

виконавчого органу, та перелік 

осіб, частки яких у статутному 

капіталі перевищують 5%; 

      

 -акції, зарезервовані для 

випуску згідно з опціонами та 

іншими контрактами, із 

зазначенням їх термінів і сум. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

8.3 Накопичену суму дивідендів, не 

сплачених за привілейованими 

акціями. 

      

8.4. Суму, включену (або не 

включену) до складу 

зобов’язань, коли дивіденди 

були передбачені, але 

формально не затверджені. 

      

9 Усі інші підприємства наводять 

у примітках інформацію про: 

      

 Розподіл часток зареєстрованого 

капіталу між власниками. 

      

 Права, привілеї або обмеження 

щодо цих часток. 

      

 Зміни у складі часток власників 

у зареєстрованому капіталі. 

      

10 Склад грошових коштів 

(грошей) 

      

11 Склад статей звіту про рух 

грошових коштів «Інші 

надходження», «Інші платежі» 

та інших статей, які об’єднують 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

декілька видів грошових 

потоків. 

12 Наявність значних сум грошей, 

які є в наявності у підприємства 

і які недоступні для 

використання групою, до якої 

належить підприємство. 

      

13 У разі придбання або продажу 

дочірніх підприємств та інших 

господарських одиниць 

протягом звітного періоду 

наводиться (розкривається) 

інформація про: 

      

 Загальну їх вартість придбання 

або продажу. 

      

 Частину їх загальної вартості, 

яка, відповідно, була сплачена 

або отримана грошима. 

      

 Суму грошей у складі їх активів, 

що були придбані чи продані. 

Суму активів (крім грошей) і 

зобов’язань придбаного або 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

проданого дочірнього 

підприємства та інших 

господарських одиниць у розрізі 

окремих статей. 

  ( )БО 7 О              

1 Вартість (первісна або 

переоцінена), за якою основні 

засоби відображені в балансі.  

      

2 Методи амортизації, діапазон 

строків корисного використання 

(експлуатації).  

      

3 Первісна (переоцінена) вартість 

та сума зносу на початок 

звітного року 

      

4 Сума нарахованої амортизації       

5 Сума втрат від зменшення 

корисності і сума вигід від 

відновлення корисності  

      

6 Первісна (переоцінена) вартість 

та сума зносу на кінець звітного 

року. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

7  Первісна (переоцінена) вартість 

і сума зносу основних засобів, 

щодо яких існують обмеження 

володіння, користування  

      

8 Первісна (переоцінена) вартість 

і сума зносу переданих у заставу 

основних засобів. 

      

9 Сума капітальних інвестицій в 

основні засоби за звітний рік. 

      

10 Сума укладених угод на 

придбання у майбутньому 

основних засобів.  

      

11 Залишкова вартість основних 

засобів, що тимчасово не 

використовуються (консервація, 

реконструкція тощо). 

      

12 Первісна (переоцінена) вартість 

повністю амортизованих 

основних засобів 

      

13 Залишкова вартість основних 

засобів, вилучених з 

експлуатації для продажу. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

14 Інформація про зміну розміру 

додаткового капіталу в 

результаті переоцінки основних 

засобів 

      

  ( )БО 8                      

1 Вартість (первісна або 

переоцінена), за якою НМА 

відображені в балансі. 

      

2 Методи амортизації та діапазон 

строків корисного використання 

НМА 

      

3 Первісна (переоцінена) вартість 

НМА та сума накопиченої 

амортизації на початок 

      

4 Первісна (переоцінена) вартість 

та сума накопиченої амортизації 

НМА, які вибули. 

      

5 Сума нарахованої амортизації.       

6 Сума втрат від зменшення 

корисності  
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

7 Первісна (переоцінена) вартість 

та сума накопиченої амортизації 

на кінець 

      

8 Первісна (переоцінена) вартість 

та амортизація переданих у 

заставу НМА 

      

9 Сума угод на придбання у 

майбутньому нематеріальних 

активів.  

      

10 Загальна сума витрат на 

дослідження та розробки, 

включена до складу витрат 

      

11 Первісна вартість, залишкова 

вартість та метод оцінки НМА 

за рахунок цільових асигнувань 

      

12 Причини визнання 

невизначеним строку корисного 

використання НМА та його 

балансова вартість.  

      

13 Склад НМА, інформація про які 

є суттєвою, їх балансова 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

вартість та строк корисного 

використання, що залишився. 

  ( )БО 9        

1 Методи  оцінки запасів       

2 Балансова  (облікова) вартість 

запасів у розрізі окремих 

класифікаційних груп 

      

3 Балансова  (облікова) вартість 

запасів, які відображені за 

чистою вартістю реалізації 

      

4 Балансова  (облікова) вартість 

запасів, переданих у переробку, 

на комісію, в заставу 

      

5 Сума  збільшення чистої 

вартості реалізації, за якою 

проведена оцінка запасів  

      

  ( )БО  0 Д                          

1 Перелік дебіторів і суми 

довгострокової дебіторської 

заборгованості 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

2 Перелік дебіторів і суми 

дебіторської заборгованості 

пов'язаних сторін, 

внутрішньогрупове сальдо ДЗ 

      

3 Склад і суми статті балансу 

"Інша дебіторська 

заборгованість" 

      

4 Метод визначення величини 

резерву сумнівних боргів 

      

5 Сума поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги в 

розрізі її класифікації за 

строками непогашення 

      

6 Залишок резерву сумнівних 

боргів за кожною статтею, його 

утворення та використання у 

звітному році 

      

  ( )БО         ’       

1 Сума та строки погашення 

зобов'язання, яке було 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

виключене із складу поточних 

зобов'язань  

2 Перелік і суми зобов'язань, що 

включені до статей балансу 

"Інші довгострокові 

зобов'язання", "Інші поточні 

зобов'язання". 

      

3 Цільове призначення, причини 

невизначеності та очікуваний 

строк погашення щодо кожного 

виду забезпечень 

      

4 Залишок забезпечення на 

початок і кінець звітного 

періоду.  

      

5 Збільшення забезпечення 

протягом звітного періоду  

      

6 Сума забезпечення, що 

використана протягом звітного 

періоду. 

      

7 Невикористана сума 

забезпечення, що сторнована у 

звітному періоді. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

8 Сума очікуваного 

відшкодування витрат іншою 

стороною, що врахована при 

оцінці забезпечення 

      

9 Стислий опис непередбачених 

зобов'язань  та їх сума 

      

10 Невизначеність щодо суми або 

строку погашення 

непередбачених зобов'язань   

      

11 Сума очікуваного погашення 

непередбачених зобов'язань  

      

  ( )БО    Ф                    

1 Балансова вартість фінансових 

інвестицій, що включені до 

складу статті балансу 

"Довгострокові фінансові 

інвестиції, які обліковуються за 

методом участі в капіталі інших 

підприємств", за такими видами: 

      

 Фінансові інвестиції в 

асоційовані підприємства. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 Фінансові інвестиції в дочірні 

підприємства. 

      

 Фінансові інвестиції у спільну 

діяльність із створенням 

юридичної особи (спільного 

підприємства). 

      

2 Фінансові інвестиції, що 

включені до складу статей 

балансу "Інші довгострокові 

фінансові інвестиції" та 

"Поточні фінансові інвестиції" 

за такими оцінками:  

      

 за собівартістю       

 за справедливою вартістю       

 за амортизованою собівартістю       

3 Підстави для визначення 

справедливої вартості 

фінансових інвестицій. 

      

4 Доходи та втрати  від  змін  

справедливої  вартості 

фінансових інвестицій за 

звітний період. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

5 Перелік  провідних  

асоційованих,  дочірніх  і 

спільних підприємств із 

зазначенням частки в капіталі та 

методів оцінки, що 

використовуються для обліку 

таких фінансових інвестицій.  

      

6 Контрольний учасник спільного 

підприємства у примітках до  

фінансової звітності також 

наводить (розкриває) таку 

інформацію: 

      

 Загальна  сума  зобов'язань 

щодо його часток у спільних 

підприємствах 

      

 Сума  зобов'язань  

інвестиційного  характеру  щодо 

його часток у спільних 

підприємствах та його  частки  в  

зобов'язаннях, які він взяв разом 

з іншими учасниками. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

НП(С)БО 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

(Так/Ні/Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 Сума  своєї  частки  в   

зобов'язаннях   інвестиційного 

характеру спільних 

підприємств. 

      

 І так далі за всіма НП(с)БО, що 

є доречними для конкретного 

суб’єкта господарювання 

      

 

Загальна оцінка, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог 

НП(С)БО 

Питання Коментарі/перехресні 
посилання за потребою 

Чи є належним посилання на застосовну концептуальну основу фінансового звітування ?  
Чи загальне подання, структура і зміст фінансової звітності відповідає НП(с)БО?  
Чи містить фінансова звітність лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно 

оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому? 
 

Чи не було загальне подання фінансової звітності погіршено через включення інформації, яка є недоречною або такою, що ускладнює 

відповідне розуміння розкритих питань? 
 

Чи фінансова звітність надає можливість користувачам порівнювати: 

фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

фінансові звіти різних підприємств? 
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Чи судження управлінського персоналу  щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності є обґрунтованими?  
Чи отримані аудиторські докази про упередженість суджень, зроблених управлінським персоналом при здійсненні  облікових 

оцінок? 
 

Які статті/операції, відображені у фінансовій звітності стосуються значущих облікових політик?  Навести їх перелік 
Чи здійснені всі розкриття інформації, що стосуються значущих облікових політик, включення яких вимагається НП(с)БО?  
Чи  є доречною розкрита інформація щодо значущих облікових політик та чи відображає вона внаслідок цього, як критерії 

визнання, вимірювання та подання, які містяться в НП(с)БО, застосовувались для класів операцій, залишків рахунків та розкриттів 

інформації у фінансовій звітності в конкретних умовах роботи суб’єкта господарювання і його середовища? 

 

Чи є зрозумілим подання значущих облікових політик: 

- інформацію у фінансовій звітності подано у чіткий та стислий спосіб; 

- розміщення в тексті важливих розкриттів інформації дає змогу виділити їх у належний спосіб; та 

- розкриття інформації містять посилання у такий спосіб, який би не викликав у користувачів значних труднощів у ідентифікації 

необхідної інформації? 

 

Які статті/операції/події є суттєвими для фінансової звітності? Навести їх перелік 
Чи  забезпечено належне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і 

подій на інформацію, подану у фінансовій звітності? 
 

Чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій звітності, включаючи назву кожного фінансового звіту?  
Загальна оцінка, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог НП(С)БО  
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Додаток 3.  

Приклад робочого документу «Перевірка розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ» 
 

Перевірка розкриття інформації в примітках до фінансової звітності, складеної за МСФЗ*  

 

* наводиться витяг із робочого документу 

Мета: Оцінити, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог застосовної концептуальної основи 

фінансового звітування _________ [застосовна концептуальна основа фінансового звітування] 

 

Склад повного пакету фінансової звітності Відповідь (Так/Ні) 

З                                            

З                                 ш              х              

З                                              

З           х    ш   х   ш               

П                               є  х         х              ш             

Додатково: З                                                           
                                                                 є       
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

МСБО                                  ф          

1 Назва  суб’єкта 

господарювання, що звітує, або 

інші способи ідентифікації та 

будь-які зміни в цій інформації 

порівняно з кінцем 

попереднього звітного періоду 

      

2 Місце розташування та 

юридичну форму суб’єкта 

господарювання, країну його 

реєстрації та адресу 

зареєстрованого офісу (або 

основне місце ведення 

господарської діяльності, якщо 

воно не збігається з місцем 

зареєстрованого офісу 

      

3 Ця фінансова звітність 

стосується одного суб’єкта 

господарювання чи групи 

суб’єктів 

господарювання 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

4 Дату кінця звітного періоду або 

періоду, охопленого 

комплектом фінансової 

звітності та 

примітками 

      

5 Валюту подання       

6 Рівень округлення, 

використаний при поданні сум 

у фінансовій звітності 

      

7  Опис характеру операцій 

суб’єкта господарювання та 

його основної діяльності 

      

8 Назву  материнського 

підприємства та фактичного 

кінцевого материнського 

підприємства групи 

      

9 Зазначення відповідності 

МСФЗ 

      

10 Якщо суб’єкт господарювання 

відхиляється від вимоги МСФЗ 

розкрита інформація: 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -що відповідно до висновку 

управлінського персоналу 

фінансова звітність достовірно 

подає фінансовий стан, 

фінансові результати діяльності 

та грошові потоки суб’єкта 

господарювання;  

      

 -що він дотримувався всіх 

застосовуваних МСФЗ, окрім 

відхилення від певної вимоги 

для досягнення достовірного 

подання; 

      

 -назву МСФЗ, від вимог якого 

відхилився суб’єкт 

господарювання, характер 

відхилення, у тому числі підхід, 

якого вимагав би цей МСФЗ, 

причину, через яку такий підхід 

був би настільки оманливий за 

цих обставин, що суперечив би 

меті фінансової звітності, 

зазначеній у Концептуальній 

основі, та прийнятий підхід;  
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -за кожний поданий період – 

фінансовий вплив відхилення 

на кожну статтю у фінансовій 

звітності, яку слід було б 

подати відповідно до вимоги 

      

11 Результати оцінювання 

здатності суб’єкта 

господарювання продовжувати 

свою діяльність на безперервній 

основі 

      

12 Інформацію про о суттєві 

невизначеності, пов’язані з 

подіями чи умовами, які 

можуть спричинити значний 

сумнів щодо здатності суб’єкта 

господарювання продовжувати 

діяльність на безперервній 

основі 

      

13 Виклад суттєвих застосованих 

облікових політик, у тому 

числі: 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -основу (або основи) оцінки, 

застосовані при складанні 

фінансової звітності 

      

 -інші застосовані облікові 

політики, що є доречними для 

розуміння фінансової звітності 

      

14 Інформацію про інші судження,  

що їх застосовував 

управлінський персонал у 

процесі застосування облікових 

політик суб’єкта 

господарювання та які мають 

найсуттєвіший вплив на суми, 

визнані у фінансовій звітності. 

      

15 Інформацію  про зроблені 

припущення, що стосуються 

майбутнього, та інші основні 

джерела невизначеності оцінки 

на кінець звітного періоду, які 

становлять значний ризик 

спричинити суттєве 

коригування балансової 

вартості активів та зобов’язань 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

у наступному фінансовому році. 

Зокрема: 

 -характер припущень або 

невизначеності оцінок 

      

 -чутливість балансових 

вартостей до методів, 

припущення та оцінок, що 

лежать в основі їх обчислень, 

включаючи причини чутливості 

      

 -очікуване вирішення 

невизначеності та діапазон 

обґрунтовано можливих 

кінцевих результатів у 

наступному фінансовому році 

стосовно балансової вартості 

активів та зобов’язань, на які 

вони впливають 

      

 -пояснення змін, внесених до 

минулих припущень стосовно 

активів та зобов’язань, якщо 

невизначеності залишаються 

невирішеними. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

16 Стосовно активів та 

зобов’язань, що пов’язані з 

невизначеністю оцінки, 

примітки повинні містити 

докладну інформацію про: 

      

 -їхній характер       

 -їхню балансову вартість на 

кінець звітного періоду 

      

17 Порівняльна інформація для 

розуміння фінансової звітності 

поточного періоду. 

      

18 Акціонерні товариства 

розкривають: 

      

18.1 Для кожного класу 

акціонерного капіталу: 

      

 -кількість акцій, дозволених до 

випуску 

      

 -кількість випущених і 

повністю сплачених акцій, а 

також випущених, але не 

повністю сплачених акцій 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -номінальна вартість однієї 

акції або факт відсутності 

номінальної вартості акцій 

      

 -узгодження кількості акцій в 

обігу на початок та на кінець 

періоду 

      

 -права, привілеї та обмеження, 

які супроводжують цей клас, 

включаючи обмеження з 

розподілу дивідендів і 

повернення капіталу 

      

 -частки в суб’єкті 

господарювання, утримувані 

суб’єктом господарювання чи 

його дочірніми або 

асоційованими підприємствами 

      

 -акції, зарезервовані для 

випуску на умовах опціонів і 

контрактів з продажу, 

включаючи умови та суми 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

18.2 Опис характеру призначення 

кожного резерву у власному 

капіталі 

      

19 Інші суб’єкти господарювання 

розкривають інформацію, 

наведену у рядку 18.1 щодо 

часток участі у капіталі, а також 

права, привілеї та обмеження, 

що відносяться до кожної 

категорії частки участі у 

капіталі. 

      

20 Характер  та суми окремо по 

наступним суттєвим статтям 

доходу чи витрат: 

      

 -списання запасів до чистої 

вартості реалізації або списання 

основних засобів до суми 

відшкодування, а також 

сторнування таких списань 

      

 -реструктуризацію напрямів 

діяльності суб’єкта 

господарювання та сторнування 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

будь-яких забезпечень на 

витрати на реструктуризацію 

 -вибуття об’єктів основних 

засобів 

      

 -вибуття інвестицій       

 -припинена діяльність       

 -урегулювання судових позовів       

 -інші сторнування забезпечень       

21 Інформація  про характер 

витрат ((наприклад, 

амортизація, придбання 

матеріалів, транспортні 

витрати, виплати працівникам, 

витрати на рекламу), якщо 

суб’єкт господарювання 

класифікує витрати за методом 

"функції витрат" або 

“собівартості реалізації” 

      

22 Суми  дивідендів, визнаних як 

розподілені між власниками 

протягом звітного періоду, а 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

також відповідну суму 

дивідендів на акцію 

23 Цілі, політики та процеси 

суб’єкта господарювання 

стосовно управління капіталом: 

      

23.1 якісна інформацію про цілі, 

політики та процеси суб’єкта 

господарювання стосовно 

управління капіталом, 

включаючи: 

      

 -опис того, що управляється , як 

капітал; 

      

 -якщо на суб’єкта 

господарювання поширюються 

зовнішні вимоги щодо капіталу 

– характер цих вимог, та як ці 

вимоги враховані в управлінні 

капіталом; 

      

 -як він досягає своїх цілей з 

управління капіталом; 

      

23.2 зведені кількісні дані про те, що 

управляється, як капітал 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

23.3 будь-які зміни в цілях, 

політиках та процесах суб’єкта 

господарювання стосовно 

управління капіталом порівняно 

з попереднім періодом 

      

23.4 Чи виконав суб’єкт 

господарювання  протягом 

періоду всі зовнішні вимоги 

стосовно капіталу, що 

поширюються на нього 

      

23.5 Якщо  суб’єкт господарювання 

не виконав такі зовнішні 

вимоги стосовно капіталу – 

наслідки такого невиконання. 

      

МСБО 8 О                ,                                      

1 Для первісного застосування 

МСФЗ, який  впливає на 

поточний період чи на будь-

який попередній період, або 

матиме такий вплив (за 

винятком того, що неможливо 

визначити суму коригування), 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

або може мати вплив на 

майбутні періоди, суб’єкт 

господарювання розкриває таку 

інформацію: 

1.1 назву МСФЗ       

1.2 той факт, що зміна в обліковій 

політиці здійснюється 

відповідно до його положень 

перехідного періоду (якщо це 

прийнятно) 

      

1.3 характер зміни в обліковій 

політиці 

      

1.4 опис положень перехідного 

періоду (якщо це прийнятно) 

      

1.5 положення перехідного періоду, 

які могли б мати вплив на 

майбутні періоди (якщо це 

прийнятно) 

      

1.6 суму коригування за поточний 

період та кожний поданий 

попередній період (наскільки це 

можливо): 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -для кожної статті фінансових 

звітів, на яку це впливає 

      

 -для базисного та розбавленого 

прибутку на акцію, якщо МСБО 

33 “Прибуток на акцію” 

застосовується до суб’єкта 

господарювання 

      

1.7 суму коригування, пов’язану з 

періодами, що передують 

поданому (наскільки це 

можливо) 

      

1.8 якщо ретроспективне 

застосування неможливе для 

конкретного попереднього 

періоду або для періодів, що 

передують поданому, то 

розкривають обставини, що 

привели до існування такої 

умови, та опис того, як і з якого 

часу застосовується зміна в 

обліковій політиці 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

2 Для добровільної зміни в 

обліковій політиці, якщо це  

впливає на поточний період чи 

будь-який попередній період 

або матиме вплив на цей період 

(за винятком того, що 

неможливо визначити суму 

коригування), або може мати 

вплив на майбутні періоди, 

суб’єкт господарювання 

розкриває таку інформацію: 

      

2.1 характер зміни в обліковій 

політиці 

      

2.2 причини, завдяки яким 

застосування нової облікової 

політики забезпечує достовірну 

та більш доречну інформацію 

      

2.3 суму коригування за поточний 

період та кожний поданий 

попередній період (наскільки це 

можливо): 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -для кожної статті фінансових 

звітів, на яку це впливає 

      

 -для базисного та розбавленого 

прибутку на акцію, якщо МСБО 

33 застосовується до суб’єкта 

господарювання 

      

2.4 суму коригування, пов’язану з 

періодами, що передують 

поданим (наскільки це 

можливо) 

      

2.5 якщо ретроспективне 

застосування є неможливим для 

конкретного попереднього 

періоду або періодів, що 

передують поданим, то 

розкривають обставини, що 

призвели до існування цієї 

умови, а також опис того, як та 

з якого часу застосовується 

зміна в обліковій політиці 

      

3 Якщо суб’єкт господарювання 

не застосовував нові МСФЗ, які 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

опубліковані, але ще не набрали 

чинності, то суб’єкт 

господарювання розкриває таку 

інформацію: 

 - цей факт та назву нового 

МСФЗ 

      

 -дату, з якої вимагається 

застосування МСФЗ 

      

 -характер наступної зміни або 

змін в обліковій політиці 

      

 -дату, на яку він планує вперше 

застосувати МСФЗ 

      

 - відому інформацію або 

інформацію, що її можна 

обґрунтовано оцінити, яка є 

доречною для оцінювання 

можливого впливу застосування 

нового МСФЗ на фінансову 

звітність суб’єкта 

господарювання в період 

первісного застосування. 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -аналіз впливу, який, за 

очікуванням, таке первісне 

застосування МСФЗ матиме на 

фінансову звітність суб’єкта 

господарювання; або 

 якщо такий вплив не є відомим 

або його не можна 

обґрунтовано оцінити, 

зазначення цього 

      

4  У випадку зміни в облікових 

оцінках суб’єкт 

господарювання розкриває 

інформацію про: 

      

 -характер та суму зміни в 

обліковій оцінці, яка впливає на 

поточний період або, за 

очікуванням, впливатиме на 

майбутні періоди 

      

 -якщо інформацію про розмір 

впливу на майбутні періоди не 

розкрито у зв’язку з 

неможливістю його 

попередньої оцінки, суб’єкт 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

господарювання розкриває 

інформацію про цей факт. 

5 При виправлені помилок 

попередніх періодів суб’єкт 

господарювання розкриває 

інформацію про: 

      

5.1 характер помилки попереднього 

періоду 

      

5.2 суму виправлення за кожний 

поданий попередній період 

(наскільки це можливо): 

      

 -статтю фінансового звіту, на 

яку вона впливає 

      

 - базисний та розбавлений 

прибуток на акцію, якщо до 

суб’єкта господарювання 

застосовується МСБО 33; 

      

5.3 суму виправлення на початок 

найбільш раннього з поданих 

попередніх періодів 

      

5.4 якщо ретроспективне 

перерахування неможливе для 
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

певного попереднього періоду, 

розкривають обставини, що 

привели до існування такої 

умови, та опис того, як та коли 

виправлено помилку 

МСБО  0                              

1 Інформація  про дату 

затвердження фінансової 

звітності до випуску та про те, 

хто дав дозвіл на таке 

затвердження 

      

2 Інформацію  про умови, які 

існували на кінець звітного 

періоду, якщо суб’єкт 

господарювання отримує її  

після звітного періоду 

      

3 Інформацію про кожну суттєву 

категорію подій, які не 

коригують після звітного 

періоду: 

      

 -характер подій       
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№ Інформація Наявність 

інформації 

(операції, 

статті тощо), 

що підлягає 

розкриттю  

відповідно 

до вимог 

МСФЗ 

Інформація 

(операції, 

статті тощо) 

суттєва 

(Так/Ні) 

 

Чи розкрито 

інформацію у 

звітності 

 (Так/Ні/ Немає 

потреби) 

Посилання на 

звіт/пункт/сторінку 

Приміток де 

розкрита 

інформація 

Чи є належною 

класифікація, 

узагальнення 

чи деталізація 

наведеної 

інформації 

Чи є викривлення 

у розкритті 

(пропуск або 

неточний або 

неповний опис 

інформації) 

суттєвим (С) та 

всеохоплюючим 

(В) 

 -попередню оцінку їх 

фінансового впливу або 

констатацію, що така оцінка 

неможлива 

      

 І так далі за всіма МСФЗ, що є 

доречними для конкретного 

суб’єкта господарювання 

      

 

Загальна оцінка, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог 

МСФЗ 

 

Питання Коментарі/перехресні 
посилання за 

потребою 

Чи є належним посилання на застосовну концептуальну основу фінансового звітування ?  
Чи загальне подання, структура і зміст фінансової звітності відповідає МСФЗ?  
Чи містить фінансова звітність лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити 

минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому? 
 

Чи не було загальне подання фінансової звітності погіршено через включення інформації, яка є недоречною або такою, що ускладнює 

відповідне розуміння розкритих питань? 
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Чи фінансова звітність надає можливість користувачам порівнювати: 

фінансові звіти підприємства за різні періоди; 

фінансові звіти різних підприємств? 

 

Чи судження управлінського персоналу  щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності є обґрунтованими?  

Чи є сумніви щодо відсутності нейтральності з боку управлінського персоналу при  складанні інформації щодо  облікових оцінок?  
Які статті/операції/події, відображені у фінансовій звітності, стосуються значущих облікових політик?  Навести їх перелік 
Чи здійснені всі розкриття інформації, що стосуються значущих облікових політик, включення яких вимагається МСФЗ?  
Чи  є доречною розкрита інформація щодо значущих облікових політик та чи відображає вона внаслідок цього, які критерії визнання, 

вимірювання та подання, що містяться в МСФЗ, застосовувались для класів операцій, залишків рахунків та розкриттів інформації у 

фінансовій звітності в конкретних умовах роботи суб’єкта господарювання і його середовища? 

 

Чи є зрозумілим подання значущих облікових політик: 

- інформацію у фінансовій звітності подано у чіткий та стислий спосіб; 

- розміщення в тексті важливих розкриттів інформації дає змогу виділити їх у належний спосіб; та 

- розкриття інформації містять посилання у такий спосіб, який би не викликав у користувачів значних труднощів у ідентифікації 

необхідної інформації? 

 

Чи є відповідним розкриття інформації про невизначеність оцінювання ?  
Чи здійснені відповідно до МСФЗ рішення управлінського персоналу, що стосуються визнання, оцінки, подання та розкриття 

інформації про облікові оцінки в фінансовій звітності? 
 

Які статті/операції є суттєвими для фінансової звітності або не є достатньо суттєвими, щоб було виправданим окреме їх подання у 

фінансових звітах, однак є достатньо суттєвими для того, щоб подати їх окремо в примітках? 
Навести їх перелік 

Чи  забезпечено належне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і подій 

на інформацію, подану у фінансовій звітності? 
 

Чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій звітності, включаючи назву кожного фінансового звіту?  
Чи  показує фінансова звітність операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що забезпечує достовірне подання?  

Чи можна вважати, що зрозумілість фінансової звітності зменшена через  прихованість суттєвої інформації за несуттєвою інформацією 

або через об’єднання суттєвих  статей або статей, що є  різні за своєю природою або функціями? * 
 

Загальна оцінка, чи забезпечує фінансова звітність належне розкриття інформації у відповідності до вимог МСФЗ  

* Інформація є прихованою, якщо вона передана таким чином, що вона мала б подібний результат для основних користувачів фінансової звітності як при пропуску або викривленні такої 

інформації. Прикладами обставин, які можуть призвести до приховування суттєвої інформації є: а) інформація стосовно суттєвої статті, операції або іншої події розкрита у фінансовій звітності, 

але застосована мова є неясною або незрозумілою; б) інформація стосовно суттєвої статті, операції або іншої події розпорошена по всій фінансовій звітності; в) різні статті, операції або інші 

події невідповідно об’єднано; г) подібні статті, операції або інші події невідповідно розпорошено; ґ) зрозумілість фінансової звітності зменшено як результат того, що суттєва інформація 

прихована несуттєвою інформацією у тій мірі, що основний користувач не в змозі визначити, яка інформація є суттєвою. 
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Додаток  4.  

Приклад робочого документу «Узагальнення результатів аудиту» 
 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ *  

 

* наводиться витяг із робочого документу 

Мета: Формування думки щодо фінансової звітності щодо того, чи фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до 

_________ [застосовна концептуальна основа фінансового звітування] 

 

1. Зведена таблиця результатів виконання аудиторських процедур (МСА 330) 
 

Класи операцій/залишки рахунків/інші 

області фінансової звітності, що 

потребують уваги аудитора 

Чи визначені вони 

суттєвими/ризикованими? 

Які процедури було 

заплановано? 

Твердження, що мають 

бути перевірені 

Висновок ключового партнера з аудиту щодо 

отримання  достатніх та прийнятних доказів  
Відповідь (Так/Ні) Причини неможливості 

отримати аудиторські 

докази 

      

Необоротні активи:           

Нематеріальні активи      

Основні засоби      

Інвестиційна нерухомість      

Незавершені капітальні інвестиції      

Довгострокові біологічні активи      

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

     

Довгострокова дебіторська      
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Класи операцій/залишки рахунків/інші 

області фінансової звітності, що 

потребують уваги аудитора 

Чи визначені вони 

суттєвими/ризикованими? 

Які процедури було 

заплановано? 

Твердження, що мають 

бути перевірені 

Висновок ключового партнера з аудиту щодо 

отримання  достатніх та прийнятних доказів  
Відповідь (Так/Ні) Причини неможливості 

отримати аудиторські 

докази 

      

Необоротні активи:           

заборгованість 

І так далі      

Оборотні активи:           

Виробничі запаси      

Незавершене виробництво      

Готова продукція      

Товари      

Поточні біологічні активи      

Гроші та їх еквіваленти      

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 

     

Поточні фінансові інвестиції      

І так далі      

Власний капітал           

Зареєстрований капітал      

Капітал у дооцінках      

І так далі      

Довгострокові зобов’язання та 

забезпечення 

           

Пенсійні зобов’язання      

Довгострокові кредити банків      

Інші довгострокові зобов’язання      

Довгострокові забезпечення 

витрат персоналу 
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Класи операцій/залишки рахунків/інші 

області фінансової звітності, що 

потребують уваги аудитора 

Чи визначені вони 

суттєвими/ризикованими? 

Які процедури було 

заплановано? 

Твердження, що мають 

бути перевірені 

Висновок ключового партнера з аудиту щодо 

отримання  достатніх та прийнятних доказів  
Відповідь (Так/Ні) Причини неможливості 

отримати аудиторські 

докази 

      

Необоротні активи:           

І так далі      

Поточні зобов’язання та 

забезпечення 

          

Короткострокові кредити банків      

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

     

Забезпечення та резерви      

І так далі      

Дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

     

Інші операційні доходи      

Адміністративні витрати      

Інші операційні витрати      

Дохід від участі в капіталі      

І так далі      

Залишки на початок періоду і 

порівняльні данні 

     

Операції з пов’язаними особами      

Обґрунтованість облікових оцінок      

Дотримання принципу 

безперервності діяльності (МСА 

570) 

     

Подальші події (МСА 560)      

І так далі      
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2. Узагальнююча оцінка невиправлених  викривлень (МСА 450) 
 

Рівень суттєвості в цілому для фінансової звітності  
Рівень викривлення, яке є вочевидь незначним  

 

Характер 

викривлення* 
Сума 

Викривлення 

в окремих 

звітах 

Викривлення в 

розкриттях 

інформації  

Чи компенсується 

викривлення  

іншими 

викривленнями?** 

Чи впливає 

викривлення на 

оцінку якісних 

показників (на борг, 

контрактні 

зобов’язання, 

основні 

коефіцієнти, 

дотримання 

законодавчих, 

регуляторних  

вимог тощо)? 

Чи є це 

викривленням 

попередніх 

періодів?*** 

Чи викривлення 

перевищує 

рівень суттєвості 

для конкретного 

класу операцій, 

залишків 

рахунків або 

розкриття, (якщо 

вони були 

визначені) 

Вплив 

невиправлених 

викривлень на 

думку 

аудитора 

Викривлення 

фактів: 
  

        

         

Викривлення 

внаслідок 

судження: 

  
        

         

Викривлення 

внаслідок 

проекції: 

  
        

         



Комітет з контролю якості аудиторських послуг  

Аудиторської палати України 

79 
 

Загальний висновок щодо оцінки невиправлених викривлень та їхнього впливу на думку аудитора через їх суттєвість (окремо або в 

сукупності) та всеохоплюваність: 

* Викривлення  фактів– це викривлення, щодо яких немає ніяких сумнівів. 

Викривлення внаслідок судження — це різниці, що виникають внаслідок судження управлінського персоналу, включаючи ті, що стосуються визнання, 

вимірювання, подання та розкриття інформації у фінансовій звітності (включаючи вибір та застосування облікової політики), яку аудитор вважає  

необґрунтованою або неналежною. 

Викривлення внаслідок прогнозу — це найкраща можлива для аудитора оцінка викривлень у генеральних сукупностях включно з прогнозом викривлень, 

виявлених в аудиторських вибірках, на всі генеральні сукупності, з яких була взята вибірка. 

** Може бути прийнятним компенсувати викривлення для такого самого залишку рахунків або класу операцій. Однак перед тим як робити висновок, що 

компенсація навіть несуттєвих викривлень буде прийнятною, слід розглянути ризик існування інших невиявлених викривлень. 

*** Кумулятивний вплив несуттєвих невиправлених викривлень попередніх періодів може бути суттєвим для фінансової звітності поточного періоду. 

 

3. Інформація про думку аудитора  у попередньому періоді 
 

Питання Відповідь/Перехресні посилання за потреби 

Тип думки у попередньому звіті аудитора  

Обставини, що стали підставою для модифікації  

Чи виправлені у поточному році помилки, що стали підставою для  модифікації?  

Чи потрібна модифікація думки у поточному році?  

 

4. Оцінювання, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування. 
 

Питання Відповідь Коментар/ Перехресні 

посилання на РД 
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Чи фінансова звітність має адекватне посилання на застосовну концептуальну основу фінансової 

звітності? 

  

Чи фінансова звітність забезпечує належне розкриття стислого викладу обраних та застосованих 

значущих облікових політик? 

   

Чи є доречними обрані облікові політики для суб’єкта господарювання та чи викладені вони зрозуміло?   

Чи є  обрані й застосовані облікові політики  відповідними до вимог застосовної концептуальної основи 

фінансового звітування? 

  

Чи відповідні вимоги застосовної концептуальної основи фінансового звітування застосовувалися 

належно, включаючи ті, в яких розглядається : 

- здійснення облікових оцінок, включаючи вибір методу, припущень та даних з огляду на характер 

облікових оцінок, а також факти та обставини суб’єкта господарювання; 

- вибір точкової оцінки управлінського персоналу; 

-  розкриття інформації про облікову оцінку, включаючи розкриття інформації про те, як розроблялася 

облікова оцінка, та інформації, яка пояснює характер, обсяг та джерела невизначеності оцінювання? 

  

Чи облікові оцінки, здійснені управлінським персоналом, є обґрунтованими?    

Чи виявлені  ознаки упередженості управлінського персоналу під час обрання облікових оцінок?   

Чи є інформація, подана у фінансовій звітності, доречною, достовірною, порівнюваною і зрозумілою. 

При цьому, чи 

• було включено ту інформацію, яка мала бути включеною, та чи класифіковано, узагальнено чи 

відокремлено й охарактеризовано таку інформацію; 

• не було погіршене загальне подання фінансової звітності включенням інформації, що є недоречною 

або такою, яка ускладнює правильне розуміння розкритих питань 

   

Чи забезпечує фінансова звітність адекватне розкриття даних у такий спосіб, щоб визначені користувачі 

могли зрозуміти вплив суттєвих операцій і подій на інформацію, подану у фінансовій звітності 

   

Чи є належною термінологія, що використовується у фінансовій звітності, включаючи назву кожного 

фінансового звіту 

   

Чи показує фінансова звітність операції та події, покладені в основу її складання, у спосіб, що 

забезпечує достовірне подання ( якщо  була застосована концептуальна основа достовірного подання) 

   

 

5. Загальна оцінка  
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Питання 
Коментарі/Перехресні посилання за 

необхідності 

Формування аудиторської думки щодо фінансової звітності:  

Чи отримано обґрунтовану впевненість щодо відсутності у фінансовій звітності в цілому суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки. 

 

Чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосовної концептуальної основи фінансового 

звітування?  

 

При відповіді «НІ» на попередні питання: 

Чи отримані аудиторські докази, що фінансова звітність у цілому містить суттєві викривлення?  

 

Чи дійшли висновку, що не можливо  отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для того, щоб зробити 

висновок, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвих викривлень? 

 

Чи мають  викривлення (можливі викривлення) всеохоплюючий характер? 

 

 

 

Форма висловлення думки:  

Помилки, допущені підприємством, несуттєві, тому фірма може висловити немодифіковану думку про фінансову звітність  

Підприємство допустило суттєві  помилки при складанні фінансової звітності 

АБО 

Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки, проте отримані 

аудиторські докази дають підстави вважати, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі 

є, може бути суттєвим 

тому фірма модифікуватиме свою думку  

 

Визначення типу модифікації думки аудитора:  

Думка із застереженням: 

Отримані аудиторські докази свідчать про те, що взяті окремо або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не 

всеохоплюючими щодо фінансової звітності;  

АБО 

Аудитор не зміг отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки, проте отримані 

аудиторські докази дають підстави вважати, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі 

є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

 

Негативна думка:  
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Отримані аудиторські докази свідчать, що викривлення, взяті окремо або в сукупності, є одночасно суттєвими та 

всеохоплюючими щодо фінансової звітності. 

Відмова від висловлення думки: 

Аудитор не зміг отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки, проте отримані 

аудиторські докази дають підстави вважати, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі 

є, може бути суттєвим та всеохоплюючим. 

 

Розділи звіту аудитора, які потрібно навести у звіті з огляду на наявні обставини:  

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Навести підстави 

Ключові питання аудиту Навести підстави 

Пояснювальний параграф Навести підстави 

Інші питання Навести підстави 

Інша інформація Навести підстави 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів Навести підстави 

 


