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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ 

В УМОВАХ ВСЕСВІТНЬОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

    Вже декілька років поспіль під час перевірок з контролю якості аудиторських 

послуг  суб’єктів аудиторської діяльності, Комітет з контролю якості 

аудиторських послуг ідентифікує значущі недоліки у застосуванні вимог МСА 

320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту» (далі – МСА 320) під  час 

виконання завдань з аудиту1).  

   Оскільки суттєвість відіграє значну роль під час планування, проведення 

аудиту та висловлення аудиторської думки, адже фраза у аудиторському звіті 

«у всіх суттєвих аспектах» інформує користувача аудиторського звіту про те, 

що висловлена в аудиторському звіті думка відноситься виключно до суттєвої 

фінансової інформації, врахування впливу всесвітньої пандемії COVID-19 на 

визначення суттєвої інформації, а отже й визначення суттєвості під час аудиту 

відіграє не аби яку значну роль.  

     МСА 320 визначає Концептуальну основу фінансової звітності (далі – 

Концептуальна основа) як  систему координат для визначення суттєвості для 

аудиту, адже  саме у Концептуальній основі поняття суттєвості часто 

розглядається у контексті підготовки та подання фінансової звітності.  Хоча 

Концептуальні основи і можуть розглядати суттєвість, використовуючи різну 

термінологію, зазвичай  у них йдеться про те, що  інформація є суттєвою, якщо 

її ненаведення, викривлення або завуальовування може, згідно з 

обґрунтованими очікуваннями, вплинути на рішення, що приймаються 

основними користувачами фінансової звітності загального призначення на 

підставі такої звітності, яка надає фінансову інформацію про конкретного 

суб'єкта господарювання, що звітує. Іншими словами, під час складання 

фінансової звітності, потрібно враховувати, що суттєвість – це характерний для 

кожного суб’єкта господарювання аспект доречності, що ґрунтується на 

характері або величині (чи обох) статей, яких стосується ця інформація у 

контексті фінансової звітності окремого суб’єкта господарювання. Тому, 

зазвичай ці КО не надають настанови щодо єдиної кількісної межи для 

суттєвості або наперед встановити, що може бути суттєвим у конкретній 

ситуації. Так саме й МСА 320 зазначає, що визначення аудитором суттєвості є 

предметом професійного судження та залежить від розуміння аудитором 

потреб користувачів фінансової  звітності у фінансовій інформації.   

     В умовах всесвітньої пандемії, що пов’язана із розповсюдженням COVID-

19, аудитору в більшості випадків необхідно буде переглянути підходи до 
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визначення суттєвості під час аудиту  в нових умовах виконання завдань з 

аудиту, саме про це йдеться далі. 

    COVID-19 глибоко вплинув на діяльність багатьох українських компаній, 

починаючі із кінця 2019 року, і, як очікується цей вплив продовжиться і в 

майбутніх фінансових звітних періодах. Ця публікація має на меті надати 

корисні алгоритми встановлення суттєвості під час аудиту фінансової звітності 

враховуючі ці обставини.  Незалежно від того, чи зазнало підприємство 

тимчасовий спад у своєї діяльності у 2020-2021 роках, чи більш радикальні 

зміни, COVID-19, більш за все, вплине на те, як аудитор буде визначати 

суттєвість та які буде використовувати контрольні показники. 

Відповідно до параграфів 5, 6 та 8 МСА 320 суттєвість є основоположною для 

аудиту та застосовується при плануванні та проведенні аудиту, а також при 

оцінці впливу  ідентифікованих викривлень на сам аудит та впливу 

невиправлених викривлень (за їх наявності) на фінансову звітність, а також при 

формуванні думки в звіті аудитора. 

Відповідно до МСА 320, суттєвість визначається на рівні фінансової звітності 

(далі- загальна суттєвість) на етапі планування аудиту, як правило, шляхом 

застосування відсотка до вибраного контрольного показника. Загальні 

контрольні показники, зокрема – це: прибуток до оподаткування або 

нормований (тобто скоригований) прибуток до оподаткування, загальний дохід 

або загальні витрати, валовий прибуток, загальні активи або чисті активи. 

Аудитор повинен використовувати судження для визначення загальної 

суттєвості та при розгляді того, чи є викривлення суттєвими. На це судження 

впливає розуміння аудитором потреб користувачів фінансової звітності у 

фінансовій інформації,  а також розмір або характер (або обидва) викривлення. 

Отже, що додатково доцільно розглянути аудитору під час визначення 

суттєвості, так те  чи впливають зміни в бізнесі підприємства через COVID-19 

на визначення суттєвості під час аудиту, і, що важливо, йому потрібно буде 

чітко задокументувати свої професійні судження  у своїх аудиторських файлах. 

1. З чого почати: загальний підхід 

  Цілком імовірно, що загальна суттєвість буде встановлена на нижчому рівні, 

ніж раніше, для деяких аудитів, що може збільшити обсяг аудиторських 

процедур та ступінь необхідного тестування інформації, що відображена у 

фінансовій звітності. Проте, будуть й деякі винятки, наприклад, для компаній, 

які не постраждали від COVID-19, або майже  не постраждали, адже карантинні 

обмеження в Україні по-різному вплинули на сектори економіки, зокрема 



 

Комітет з контролю якості аудиторських послуг 
Аудиторської палати України 

 

найбільше постраждали сфери, пов'язані з необхідністю відвідування 

громадських місць, зібранням людей. 

З початку пандемії, спричиненої COVID-19 існують декілька досліджень, серед 

яких, зокрема дослідження Центру прикладних досліджень2), у яких зазначено 

наступне. 

  За даними дослідження, спричинені пандемією економічні перекоси не 

призвели до проблем в українській банківській системі, які б могли бути 

причиною для виведення банківських установ з ринку.  У секторі виробництва 

харчової продукції робота під час карантину не припинялася. Серед головних 

проблем, з якими зіткнулися опитані компанії, була важкість доступу 

працівників до своїх робочих місць. Повна зупинка громадського транспорту 

стала великим випробуванням для підприємств харчової «спрямованості». 

Згідно з опублікованими даними, поширення пандемії та запровадження 

карантину здебільшого негативно вплинули на стан вітчизняного експорту, 

передусім, через зниження обсягів міжнародних перевезень. Водночас рівень 

такого впливу різниться залежно від профілю роботи тих чи інших вітчизняних 

компаній. Як зазначається, в умовах карантинних заходів показники 

прибутковості українських компаній-експортерів знизилися - і в натуральних 

показниках, і в обсягах надходжень на тонну продукції. За попередніми 

прогнозами загальні показники за підсумками поточного року будуть нижчими, 

ніж за минулий рік.  У дослідженні також відзначають, що карантинні 

обмеження негативно вплинули на діяльність українських імпортерів, 

зважаючи на закриття міжнародного авіасполучення наприкінці березня 2020 

року. Чимало вітчизняних компаній зіткнулися з проблемами постачання 

товарів та виконання фінансових зобов’язань перед клієнтами. За таких умов 

вітчизняні імпортери змушені були в оперативному режимі розробляти 

унікальні логістичні маршрути задля постачання продукції до своїх клієнтів. 

Ще одним наслідком упровадження карантину стало посилення усіма 

дистриб’юторами вимог щодо внесення передоплати через можливі ризики 

зриву постачання товарів. За даними дослідження, торговельно-розважальні 

центри (ТРЦ) та кінотеатри нарівні з ресторанним бізнесом і туризмом під час 

карантинних обмежень постраждали чи не найбільше серед усіх інших секторів 

економіки. Упродовж чотирьох місяців з часу запровадження жорсткого 

карантину в березні 2020 р. всі ТРЦ і кінотеатри в Україні були закриті, що 

виявилось сильним ударом для відповідних закладів. З точки зору динаміки 

обсягів прибутку карантинні обмеження не завдали великої шкоди системам 

організації доставки (зокрема, портовій галузі та поштовим операторам). 

Карантинні обмеження, як описано в дослідженні, позитивним чином вплинули 

і на роботу поштових операторів у контексті запровадження декількох нових 

сервісів, серед яких особливе місце наразі відводиться доставці ліків та 

продуктів харчування, яка стала комерційно успішним проєктом. Поширення 
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пандемії неоднозначно вплинуло на тенденції в українському медіасередовищі. 

Запровадження жорстких карантинних заходів у березні-квітні 2020 року 

позитивним чином відобразилося на роботі засобів масової інформації. З огляду 

на обмеження пересування людей та їх перебування вдома спостерігалося 

зростання трафіку веб-сайтів та кількості переглядів вітчизняних телеканалів, 

йдеться у дослідженні. Аналітичний документ “Наслідки епідемії COVID-19 та 

карантинних заходів для провідних секторів економіки України” базується на 

результатах опитування власників та топ-менеджменту компаній з ключових 

галузей економіки України, а також представників органів центральної та 

місцевої влади і сфери охорони здоров’я. Загалом у період з серпня по жовтень 

2020 р. було проведено 63 глибинних інтерв’ю за підготовленими сценаріями 

(guided interview). Отримані дані можуть розглядатися як кейси щодо ситуації в 

кожній окремій галузі, але також дають можливість в цілому оцінити наслідки 

епідемії COVID-19 та карантинних обмежень для українського бізнесу в 2020 

р. 

 Таким чином, використовуючи ці дослідження, та отримані за допомогою 

проведення аудиторських процедур під час прийняття окремого завдання з 

аудиту, які стосуються конкретного замовника аудиту, ймовірно, для  компаній, 

які зазнали більш фундаментальних і довготривалих несприятливих змін, 

аудитори, розглянуть, чи може бути доцільною більш постійна зміна 

контрольного показника для визначення загальної суттєвості. Для тих 

компаній, у яких очікується більш тимчасовий спад діяльності, імовірно, що 

аудитори зможуть підтримувати певну узгодженість з контрольними 

показниками, які використовувалися в попередніх роках, але їм доведеться 

розглянути, наступні питання: 

- який відсоток застосовувати; 

- чи потрібна нижча специфічна суттєвість для певних залишків на рахунках, 

класів операцій та розкриття інформації; і 

- вплив на  суттєвість виконання. 

2. Які питання потребують врахування під час визначення суттєвості? 

1. Обговорення серед групи із завдання з аудиту на нараді з планування 

аудиторського завдання щодо визначення суттєвості факторів, які можуть 

вплинути на те, чи будуть переглянуті підходи до визначення загальної 

суттєвості аудиту; як це буде визначено; і це обговорення може бути 

зафіксовано в аудиторському файлі. При цьому, забезпечуючи участь у нараді 

всієї команди із завдання, партнер має змогу пояснити своє бачення  впливу 

COVID-19 на визначення суттєвості. 

2. Проведення завчасних обговорень з управлінським персоналом суб’єкта 

господарювання та тими особами, що наділені найвищими повноваженнями, 
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забезпечує розуміння командою із завдання, як працювало підприємство 

протягом звітного періоду, будь-які зміни в бізнесі та певні сфери чутливості 

його діяльності. Аудитори повинні будуть пояснити, як ці зміни (і COVID-19 

загалом) можуть вплинути на суттєвість та на виконану аудиторську роботу. 

3. Виконання тесту очікування наприкінці етапу планування, щоб оцінити 

обґрунтування для визначення суттєвості. Враховуючи, що суттєвість 

визначається на загальному рівні, на рівні виконання та, в деяких випадках, 

окремо для конкретних класів операцій, залишків на рахунках та розкриття 

інформації, аудитори ризикують врахувати ризики різними способами, що 

може призвести до втрати фокусу. Така перевірка очікувань дозволить 

аудиторам запитати себе, чи має обґрунтування суттевість і чи в результаті 

аудиторська робота зосереджується на значних ризиках і областях, де є більша 

схильність до суттєвих викривлень фінансової та якісної нефінансової 

інформації. 

   Враховуючи поширений вплив COVID-19 на багато компаній, аудитори 

повинні пам’ятати про те, що суттєвість впливає на весь аудит. Якщо на 

пізнішому етапі аудиту, аудитору буде надано скоригована фінансова звітність, 

то аудитору скоріш за все, необхідно буде переглянути суттєвість у бік 

зменшення, що, ймовірно, призведе до виконання додаткової аудиторської 

роботи. 

3. Аудитори потребують більшого часу на визначення загальної 

суттєвості ніж зазвичай, і певний консерватизм буде доречним.  

Що треба дізнатися аудитору під час визначення загальної суттєвості: 

алгоритм дій. 

- Чи залишився у звітному періоді основний бізнес підприємства таким 

самим і чи він подібний за розміром до попередніх років? 

 Аудитор може розглянути, чи були будь-які проєкти підприємства 

призупинені, чи була якась значна реструктуризація, наприклад, закриття офісів 

або виробничих ліній, або закриття підприємства під час періодів карантину, у 

результаті чого, підприємство могло б помітити зниження доходу та прибутку, 

але базова вартість активів могла би суттєво не змінитися. Також  аудитору 

потрібно дізнатися та враховувати, чи були запроваджені нові напрямки бізнесу 

(наприклад, різні моделі доставки або диверсифікація бізнесу на нові 

продукти/ринки), ступінь впливу на ланцюги поставок, ймовірність погіршення 

стану та складу активів, чи наявні нові фінансові домовленості (наприклад, нове 

фінансування банку або особисті гарантії директорів) та жорсткість існуючих 

угод. 
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- Чи змінилися користувачі фінансової звітності, чи змінився їхній фокус? 

Які контрольні показники  цікавлять цих користувачів? 

  Зміни в користувачах або їх зосередженості можуть вплинути на те, які 

контрольні показники використовувати, а також на те, чи може виникнути 

потреба встановити нижчу специфічну суттєвість (див. параграф 10 МСА 

320) для конкретних залишків на рахунках, класів операцій або розкриття 

інформації. Прикладом може бути наявність нових джерел фінансування, які 

можуть призвести не тільки до нових користувачів фінансової звітності, але й 

до зміни фокусу щодо контрольних показників діяльності підприємства. В 

результаті користувачі можуть бути більше зосереджені на 

платоспроможності та ліквідності бізнесу, тоді як у минулому основна увага 

приділялася фінансовим результатам. Користувачі  фінансової звітності також 

можуть бути більш зосереджені на сферах, де існує підвищений ризик 

шахрайства та помилок в фінансових звітах. 

 Також розгляд може включати, чи є якийсь надмірний оптимізм у значних 

облікових оцінках управлінського персоналу (наприклад, оцінка гудвілу, 

резервів на знецінення основних засобів, кредитних ризиків у визнанні 

фінансових інструментів або оцінки чистої вартості реалізації запасів тощо), чи 

ризик того, що підприємство може намагатися приховати інші проблеми в 

«поганий» рік, або навпаки  спробувати поширити «успішний» минулий рік на 

наступний рік. 

- Який контрольний показник для визначення загальної суттєвості 

використовувався раніше і чи доцільний він у нинішніх умовах? Які 

альтернативні показники можуть бути застосовані? 

  Як зазначено у пояснювальних  параграфах А4-А6 МСА 320 один й той самий 

контрольний показник не підійде на всі випадки та для всіх аудитів. Для 

визначення відповідного контрольного показника для кожного аудиту 

необхідне професійне судження (див. пояснювальний параграф А 4 МСА 320). 

Контрольний показник має бути виправданим на основі сприйняття аудиторами 

потреб користувачів у фінансовій інформації. Відповідним обґрунтуванням 

для обраного контрольного показника не було б, якщо це робиться просто для 

того, щоб уникнути збільшення аудиторської роботи внаслідок зменшення 

суттєвості. Попередні контрольні показники, які використовувалися для 

визначення суттєвості, можуть бути неприйнятними, особливо якщо операції 

та/або доходи значно змінилися через COVID-19. 

Фактори, які слід враховувати аудитору під час визначення контрольного 

показника, включають: 
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• Нестабільність контрольного показника та, чи використовувалися 

методи усереднення. 

 Аудитору потрібно врахувати чи залишається відповідним контрольний 

показник з огляду на поточні обставини та оцінку майбутньої невизначеності та 

стійкості бізнесу клієнта.  Використання певної форми усереднення 

контрольного показника протягом більш ніж одного періоду (скажімо, трьох 

або п’яти років) може згладити його нестабільність, але аудиторам все одно 

потрібно думати про те, щоб зосередитися на користувачах фінансових звітів. 

Якщо в бізнесі підприємства відбулися крокові зміни, які можуть бути 

довгостроковими, усереднення може бути невірним підходом. Крім того, 

минулі показники не обов’язково можуть бути обґрунтованими показниками 

ефективності аудиту, тому, можливо, краще розглянути новий контрольний 

показник.  

Розглядаючи альтернативні контрольні показники для визначення загальної 

суттєвості,  якщо показники, засновані на прибутку не є доречними, аудитору 

необхідно врахувати чи будуть працювати показники, засновані на 

загальному доході або активах підприємства. Як правило, звіт про 

фінансовий стан (баланс ) підприємства не змінюється в значних межах від року 

до року, тому загальні активи або чисті активи можуть бути відповідним 

показником, але аудитору необхідно розглянути питання щодо того, чи можна 

достовірно оцінити активи за поточних обставин. У деяких випадках аудитор 

може розглянути можливість використання ряду контрольних показників. 

Якщо зміна контрольного показника призводить до підвищення суттєвості, 

аудитор повинен розглянути, чи буде це доцільно з огляду на економічний спад. 

4. Особливості визначення суттєвості виконання 

Визначаючі суттєвість виконання в умовах COVID-19 аудитор повинен 

проаналізувати наступне: 

- Чи зросли ризики суттєвого викривлення на рівні фінансової звітності та на 

рівні тверджень щодо окремих операцій, класів рахунків та розкриттів. Зокрема, 

чи існує підвищений ризик нехтування управлінським персоналом заходами 

контролю, ризик шахрайства чи помилки? 

- Чи змінилося контрольне середовище підприємства? 

Відповідно до параграфу 9 МСА 320 суттєвість для виконання аудиторських 

процедур (performance materiality) означає суму або суми, визначені аудитором 

на рівні, нижчому від суттєвості для фінансової звітності в цілому, для того, 

щоб знизити до прийнятно низького рівня ймовірність того, що сукупність 

невиправлених та невиявлених викривлень перевищить розмір суттєвості для 
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фінансової звітності в цілому. Якщо це застосовно, суттєвість для виконання 

аудиторських процедур також стосується суми або сум, визначених аудитором 

у розмірі, нижчому від рівня (рівнів) суттєвості для окремих класів операцій, 

залишків рахунків та розкриття інформації. Відповідно до параграфу 11 та 

пояснювального параграфу А13 МСА 320 аудитор повинен визначити 

суттєвість для виконання аудиторських процедур для оцінки ризиків суттєвого 

викривлення та визначення змісту, часу виконання й обсягу подальших 

аудиторських процедур. При цьому, визначення суттєвості для виконання 

аудиторських процедур не є суто механічним розрахунком, а передбачає 

застосування професійного судження. Воно залежить від розуміння аудитором 

суб’єкта господарювання, доповненого під час виконання процедур оцінки 

ризиків, характеру й розміру викривлень, ідентифікованих під час попередніх 

завдань з аудиту, та відповідно від очікування аудитора щодо викривлень у 

поточному періоді. Наскільки оцінений рівень суттєвості виконання буде 

нижчим за загальну суттєвість, залежить від оціненого аудитором ризику 

суттєвого викривлення. Зрозуміло, що за обставин завдань з аудиту, де виявлені 

ризики вищі, ймовірно, знадобиться нижчий поріг суттєвості виконання. 

Ризик суттєвого викривлення і фактори зовнішнього середовища, що 

стосуються суб’єкта господарювання, впливають на визначення аудитором 

суттєвості виконання. Розгляд цих факторів може включати: чи було звільнено 

персонал, чи отримало суб’єкт господарювання доступ до державних грантів, 

які заходи контролю на підприємстві діють, чи існують стимули для 

упередженості керівництва та маніпулювання рахунками та чи відбулися якісь 

нові операції. Іншим фактором, який може вплинути на визначення суттєвості 

виконання є наявність облікових оцінок у фінансових звітах, оскільки поточне 

середовище може призвести до більшої невизначеності у облікових оцінках. 

Чим більший ризик суттєвого викривлення фінансової звітності підприємства, 

тим більше аудиторам необхідно буде врахувати це під час визначення 

суттєвості виконання. 

5. Встановлення рівня або рівней суттєвості, що застосовуватимуться до  

конкретних класів операцій, залишків на  рахунках та розкриття 

інформації (далі – нижча специфічна суттєвість) 

 Відповідно до параграфу 10 МСА 320 якщо за конкретних обставин суб’єкта 

господарювання існує один або кілька окремих класів операцій, залишків 

рахунків або розкриття інформації, для яких обґрунтовано очікується, що 

викривлення, нижчі від рівня суттєвості, прийнятого на рівні фінансової 

звітності в цілому, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, 

прийнятих на основі фінансової звітності, аудитор має також визначити рівень 
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або рівні суттєвості, що застосовуватимуться до цих конкретних класів 

операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації. 

З огляду на це, аудитор за обставин всесвітньої пандемії COVID-19, повинен 

розглянути додатково, наступні питання: 

1) Чи стали позиції окремих класів операцій, залишків рахунків або розкриття 

інформації більш суттєвими?  

2) Чи є «зони» фінансової звітності, де є підвищені ризики?  

3) Які сфери підвищеної уваги користувачів фінансової звітності? 

  Аудитор повинен визначити, чи встановити нижчу специфічну суттєвість для 

окремих залишків на рахунках, класів операцій або розкриття інформації. Якщо 

підприємства близькі до рівня фінансових ковенантів, то можуть бути області 

фінансових звітів, які будуть особливо цікавими для користувачів. 

Також необхідно врахувати будь-які залишки на рахунках, класи операцій або 

розкриття інформації, які є якісно суттєвими, тобто, враховуючи їх характер, 

навіть незначні зміни можуть вплинути на рішення користувачів фінансової 

звітності. Наприклад, користувачі можуть бути більш зацікавлені в розкритті 

інформації про обсяги та умови державної допомоги, які б невеликі вони не 

були, географічний розподіл обороту підприємства та винагороди директорів, 

тому аудитори можуть застосувати нижчу специфічну суттєвість до цих 

областей. При цьому аудитори, наприклад  можуть визначити загальну 

суттєвість на основі контрольного показника на основі вартості активів, 

зокрема вартості чистих активів, але потім визначаючи нижчу специфічну 

суттєвість для конкретних статей фінансової звітності, застосувати 

контрольний показник  у звіті про прибутки та збитки (зокрема дохід, або 

прибуток до оподаткування). Цей підхід може бути особливо актуальним для 

благодійних організацій, пенсійних, інвестиційних фондів та компаній із 

значною вартістю об’єктів нерухомості, де цифри в балансі значно вищі. 

6. Оцінка викривлень 

Відповідно до вимог параграфу 5 МСА 450  «Оцінювання викривлень, 

виявлених під час аудиту»  (далі – МСА 450) аудитор повинен акумулювати 

викривлення, виявлені під час аудиту, крім тих, що є вочевидь незначними. На 

виконання вимог параграфу 15 МСА 450 аудитор повинен включити в 

аудиторську документацію: а) суму, нижчу за яку викривлення можна вважати 

вочевидь незначними; b) усі викривлення, акумульовані під час аудиту, та чи 

було їх виправлено; та (c) висновок аудитора щодо суттєвості цих 

невиправлених викривлень, взятих окремо або в сукупності, та основу такого 
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висновку. Згідно із вимогами параграфу 11 МСА 450 аудитор повинен 

визначити, чи є невиправлені викривлення суттєвими самі по собі або взяті 

сукупно. Визначаючи це, аудитор повинен розглянути: (a) розмір і характер 

викривлень як стосовно конкретних класів операцій, залишків рахунків або 

розкриття, так і фінансової звітності в цілому, а також особливі обставини 

їхнього виникнення ; (b) вплив невиправлених викривлень попередніх періодів 

як стосовно конкретних класів операцій, залишків рахунків або розкриттів 

інформації, так і на фінансову звітність у цілому.  

 З огляду на зазначене, аудитор повинен враховувати як розмір, так і характер 

викривлень, оцінюючи їх і вирішуючи, чи є вони суттєвими, включаючи 

розгляд викривлень у розкритті інформації, наприклад, якщо аудитор має 

занепокоєння щодо того, як вплив пандемії, спричиненої  COVID-19 розкрито 

у примітках до фінансової звітності. 

Окрім цього, за обставин, коли аудитор визначив загальну суттєвість на рівні 

значно нижчому, ніж у попередньому році, аудитору може знадобитися 

застосувати більш детальні аудиторські процедури щодо початкових залишків 

у фінансовій звітності та розглянути невідкориговані викривлення, наведені в 

них за результатами минулих аудитів. 

Оцінки, ймовірно, будуть особливо складними для аудиту, враховуючи поточні 

та майбутні невизначеності, що пов’язані із COVID-19, тому аудитор може 

розглядати більш широкі діапазони. 

7. Перегляд суттєвості під час проведення аудиту 

Чому аудитору може знадобитися переглянути суттєвість і які наслідки для 

аудиту? 

Відповідно до вимог параграфу 12 МСА 320 оцінки суттєвості можуть 

потребувати перегляду в ході аудиту, якщо аудиторам стане відомо про 

інформацію під час аудиту, яка змусила б їх спочатку визначити іншу суму. 

При цьому, згідно параграфу 13 МСА 320 якщо аудитор доходить висновку, що 

менший рівень суттєвості для фінансової звітності в цілому (та в разі 

доцільності рівень або рівні суттєвості для окремих класів операцій, залишків 

рахунків і розкриття інформації), ніж той, який було визначено із самого 

початку, є більш прийнятним, він повинен визначити, чи слід переглянути 

суттєвість виконання та чи не втратили свою прийнятність характер, час 

виконання і обсяги подальших аудиторських процедур. 

Перегляд загального рівня суттєвості  може бути необхідний, за обставин, коли 

загальна суттєвість була визначена на підставі прогнозної фінансової звітності, 

а фактичний контрольний показник для визначення загальної суттєвості 
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(наприклад, прибуток до оподаткування або дохід) значно відрізняється від 

прогнозу або тому, що були ідентифіковані суттєві викривлення під час аудиту.  

Імовірність того, що  буде необхідний перегляд суттєвості  в поточному 

середовищі, вища, особливо там, де є слабкіше контрольне середовище та 

підвищений ризик шахрайства чи помилки. Якщо після повторної оцінки 

потрібна нижча загальна суттєвість (і, якщо застосовно, нижчі рівні суттєвості 

для окремих класів операцій, залишків на рахунках або розкриття інформації), 

то також може знадобитися переглянути суттєвість виконання, що може 

вплинути на характер, терміни та обсяг аудиторських процедур. Це важливо і 

має бути враховано в підході аудиторів до визначення загальної суттєвості на 

етапі планування, щоб уникнути необхідності повторювати аудиторську роботу 

із застосуванням меншої суттєвості або змінювати обсяг аудиту на пізній стадії 

процесу аудиту. 

8. Групові аудити 

Питання визначення суттєвості під час аудиту фінансової звітності групи 

визначаються у параграфах 21-23 МСА 600 «Особливі положення щодо аудитів 

фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)» (далі - 

МСА 600). Відповідно до вимог МСА 600 аудиторам рекомендується планувати 

обсяг аудиту групи на ранніх стадіях. Вплив COVID-19 на бізнес може мати 

конкретні наслідки для аудиту групи, такі як: 

• Необхідність встановити меншу суттєвість для компонентів, що вплине на 

роботу, яку повинні виконувати аудитори компонентів; 

• Деякі компоненти групи, за нових обставин, можуть вважатися значущими 

відповідно до МСА 600, хоча раніше не були, і потребують повного аудиту (див. 

параграф 26 та 27 МСА 600); і 

• Інші компоненти тепер можуть бути включені в сферу аудиту групи. 

При плануванні аудиту групи аудитору, ймовірно, доведеться визначити 

суттєвість на основі прогнозних чисел. При цьому, аудитору групи, необхідно 

бути готовим до необхідності  повторної оцінки суттєвості, якщо фактичні 

цифри у фінансової звітності відрізняються від прогнозованої, оскільки це може 

мати значні наслідки для виконання аудиту групи, особливо якщо задіяні 

аудитори компонентів. Ці міркування слід враховувати при початковому 

визначенні загальної суттєвості аудиту групи та суттєвості компонентів для тих 

компонентів, для яких аудитори компонентів виконують аудит або огляд для 

цілей аудиту групи. 
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9. Спілкування аудитора з тими, кого наділено найвищими 

повноваженнями.  

Відповідно до параграфу 15 та пояснювального параграфу A13 МСА 260 

(переглянутий) «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями» (далі- МСА 260) аудитор повинен повідомляти тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, загальну інформацію про запланований 

обсяг та час виконання аудиту, включаючи інформацію про значущі ризики, 

виявлені аудитором. Повідомлена інформація може включати, серед інших  

питання, як аудитор застосовує концепції суттєвості в контексті аудиту. При 

цьому, під час цього інформування, для постійних аудитів, аудитор має 

повідомити тих, кого наділено найвищими повноваженнями про те, чи 

змінилася суттєвість та підходи аудитора до її визначення та чи буде потрібно 

більше аудиторської роботи. 

Аудитори повинні повідомити про свій підхід до визначення суттєвості особам, 

кого наділено найвищими повноваженнями на початку аудиту, особливо якщо 

очікується, що суттєвість зміниться і коли аудитори, ймовірно, будуть 

застосовувати більш жорсткий підхід до коригування викривлень. Якщо 

суттєвість встановлена на нижчому рівні, ніж раніше, ймовірне аудиторам 

потрібно буде виконати більше аудиторської роботи, що безумовно може 

вплинути на розмір винагороди аудитора. 

10. Документальне обґрунтування визначення суттєвості 

Відповідно до вимог параграфу 14 МСА 320 аудитор повинен включити до 

аудиторської документації такі суми, а також чинники, використані для їх 

визначення : (a) суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому ; (b) якщо це 

застосовно, рівень або рівні суттєвості для окремих класів операцій, залишків 

рахунків і розкриття інформації; (c) суттєвість для виконання аудиторських 

процедур; та (d) інформацію щодо будь-яких переглядів ((а)–(c)) під час 

виконання аудиту. 

З огляду на зазначені вимоги МСА 320, розглядаючи аудиторську 

документацію з визначення суттєвості аудиту в умовах COVID-19, аудитор 

повинен впевнитися, що аудиторській  файл містить обґрунтування того, як 

аудитором була визначена суттєвість відповідно до вимог МСА 320. 

Підсумовуючі, слід зазначити, що суттєвість є надзвичайно складною сферою 

для аудиторів, яка потребує особливої уваги в нинішніх обставинах. Немає 

єдиної «правильної» відповіді, але  неякісна аудиторська документація (у 

тому числі щодо суттєвості) є однією з найпоширеніших помилок у 
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аудиторських файлах, тому аудитори повинні прагнути переконатися, що 

наявні обґрунтування того, які вони врахували значущі обставини та фактори 

що стосуються фінансової звітності підприємства під час визначення суттєвості 

та що вони добре задокументовані. При цьому, якщо аудитори  використовують 

той самий контрольний показник і відсоток, що й у попередньому періоді, 

аудиторський файл повинен відображати, чому і як вони залишаються 

актуальними за поточних обставин. 

 

1) АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА 

2020 РІК  

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/5_-

%D0%9A%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96

%D0%B7-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%

D1%96%D1%82-2020-%D0%B7-

%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%

D0%B8.pdf 

АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ СУБ’ЄКТАМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ ЩОДО ЯКОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА 

2021 РІК https://www.apu.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D

0%BB%D1%96%D0%B7-

%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-

%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%

D1%96%D1%82-2021.pdf. 

 
2)   НАСЛІДКИ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 ТА КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ 

ПРОВІДНИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D

0%B8%D0%B2+COVID-

19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%

82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%B

C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%

B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%8

3+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9

A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/6_%D0%9A%D0%AF_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB.%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82-2021.pdf
https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775
https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%83+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.+%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%A6%D0%9F%D0%94.+%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88-6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775
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