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Аудитор ПОВИНЕН визначити, чи є 
доречною інформація, отримана під час 
прийняття клієнта аудитором або 
продовження контракту, для 
ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення (§ 7 МСА 315).  

Акценти перед початком виконання процедур оцінки ризиків 

Не вводьте себе  в оману думкою, що в 

поточному році ризики суттєвих 
викривлень будуть такими ж, як у 

попередньому.



Приклад прийняття клієнта

Питання, що вивчав  
аудитор , оцінюючи 
чесність клієнта:

Питання Відповідь

Чи існують судові (кримінальні)
ризики?

Ні 

Чи залучений Клієнт до обтяжних
судових розглядів в даний час або
в минулому?

Ні

Чи залучений Клієнт до будь-якого
судового процесу?

Ні

Чи існують ознаки, що Клієнт
може бути залучений до
незаконної діяльності?

Ні

Інформація, наявна в мережі 
Інтернет на  дату прийняття 

клієнта:



Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 
на 31.12.20х1*

Примітки

* - використане джерело: оприлюднена фінансова 
звітність  разом зі звітом аудитора на власному сайті 
фінансової компанії

Виявлення ризиків суттєвого викривлення: 



Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) на 

31.12.20х2*

Примітки

До фальсифікації можна віднести умисну 

неправильну класифікацію активів та 

зобов’язань з метою впливу на коефіцієнти 

ліквідності та інші фінансові показники, та 

умисні пропуски при розкритті інформації в 

примітках до фінансової звітності.

* - використане джерело: оприлюднена фінансова звітність  разом зі звітом 
аудитора на власному сайті фінансової компанії

Звіт про рух грошових 
коштів

Виявлення ризиків суттєвого викривлення: 

1 115



Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 
на 31.12.20х3*

Примітки

* - використане джерело: оприлюднена фінансова звітність  разом зі звітом 
аудитора на власному сайті фінансової компанії

Звіт про рух грошових 
коштів

Виявлення ризиків суттєвого викривлення: 

Ви впевнені, що 
РИЗИКУ

шахрайства в 
даному випадку 

не існує?

Аудитору варто враховувати, що в фінансовій 

звітності тих чи інших ще 

даних або того, що компанія 

використовує незаконні схеми. Просто до такої 

звітності слід поставитися з підвищеною увагою і 

запланувати відповідні процедури у відповідь на такі 

ризики.



* - використане джерело: інформація на наступному слайді

ТЕСТ АУДИТУ В УМОВАХ 

АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБОКИ 

ІНФОРМАЦІІ (витяг)*

Зміст  питання Варіант відповіді Примітки 
Так Ні 

Використовує підприємство для обробки інформації,
суттєвої для перевіряємої звітності, обчислювальну
техніку?
Які прикладні програми використовує підприємство?
Чи є програми, які використовуються
підприємством, складними?
Чи здійснює застосовувана програма наступні
функції:
• автоматична генерація бухгалтерських записів;
• автоматична генерація регістрів обліку;
• автоматичне введення інформації в інші

прикладні програми;
• розрахунки, які не можна перевірити без

застосування програми;
• обмін інформацією з іншими користувачами
Чи використовується допомога фахівця в області
автоматизованої обробки інформації? При відповіді
«так» укажіть, чи перебуває він у штаті, чи має
відповідну освіту, кваліфікацію тощо.

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ 

БІЗНЕСУ КЛІЄНТА (витяг)*

Перелік аудиторських процедур Виконав
ець 

Індекс
робочого 

документа

Примітк
и 

Ознайомлення з установчими документами 
підприємства
Одержання інформації про структуру 
капіталу
Одержання необхідної інформації:
• схема організаційної структури;
• дислокація структурних підрозділів, 

складів;
• посадові обов'язки керівників….. 
Ознайомлення з підсумками аудита 
фінансової звітності за минулий рік з метою 
з'ясування:….

Ознайомлення з фінансовими звітами, 
спрямованими зовнішнім користувачам, і 
переліком цих користувачів.
Ознайомлення з обліковою політикою 
підприємства, з Робочим планом рахунків, 
Головною книгою, системою накопичення і 
збереження облікової інформації 
Одержання інформації про всі поточні 
рахунки, які відкриті підприємством, із 
вказівкою їхніх номерів і обслуговуючих 
банків

Приклад 1. Ідентифікація та оцінка ризику суттєвого викривлення
Етап: отримання розуміння…



* - використане джерело для прикладу 1:

ТЕСТ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ (витяг)*
№ Зміст питання Варіанти відповіді Приміт

ки 
Так Ні 

ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ
I. Загальне  становище економіки та галузі 

Чи постраждали внутрішні ринки підприємства від 
високого рівня інфляції?
Чи приймалися Закони і підзаконні акти, що роблять 
негативний вплив на бізнес клієнта?....

II. Економічне та фінансове становище галузі
Чи є продукція даної галузі швидко застаріваючої?....

III. Користувачі  фінансової звітності
Чи буде фінансова звітність надаватися до НКЦПФР?...

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ
I. Керівництво підприємства

Чи прагне керівництво одержувати прибуток  у силу 
визначених обставин:  …….

II. Організаційна структура підприємства
Чи є  в підприємстві служба внутрішнього аудиту?
Відсутня на підприємстві система документування  
бухгалтерського обліку?.....

III. Фінансове положення підприємства
Чи має підприємство достатню кількість оборотних 
коштів?.....

IV.  Характер угод
Здійснює підприємство велику кількість продажів і 
закупівель за готівку?.....

Приклад 1. Ідентифікація та оцінка ризику суттєвого викривлення
Етап: ідентифікація та оцінка ризику



Приклад 2. Ідентифікація та оцінка ризику суттєвого викривлення

* - використане джерело: Навчальний посібник 
з аудиту, видання   2011 року

Відомість оцінки властивого ризику
Тест оцінки ризику контролю



Як Ви вважаєте, ці 
документи щодо 
ідентифікації та 
оцінки ризиків 

суттєвого 
викривлення  
відповідають 

вимогам МСА 315, 
видання 2016-2017 

років?



Приклади: Як іноді розглядає ризик шахрайства аудитор

Чи підтверджують наведені

документи що:

-САД виконував усі процедури,

передбачені МСА 240 (запити, аналітичні
процедури тощо);

- здійснено обговорення членами групи із
завдання;

- САД здійснив оцінку того, які типи доходу
призводять до ризиків шахрайства у визнанні

доходів;

- САД розроблені процедури за результатами оцінки
ризиків нехтування контролем управлінським
персоналом;

- САД ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства на рівні
фінансової звітності та на рівні тверджень.

Ні

Ні 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні



Приклад 1. Документування отримання розуміння щодо облікових оцінок, щоб, як 

каже МСА 540, забезпечити  основу для ідентифікації та оцінки ризиків 

суттєвого викривлення в облікових оцінках

Питання для розгляду Результат виконання

Оцінка амортизації основних

засобів та нематеріальних

активів

Прямолінейний метод. Оцінка

вибраного методу амортизації

– прийнятний метод.
Оцінка забезпечення виплат на

відпустки

Резерв відпусток нарахований.

Оцінка резерву сумнівних

боргів

Резерв не створений через відсутність

сумнівної або простроченої заборгованості

Оцінка фінансових інвестицій Розбіжності відсутні
Висновок: Розбіжності в оцінках не встановлені. Розкриття

інформації щодо справедливої вартості відповідає МСФЗ.



Приклад 2. Документування отримання розуміння щодо облікових 

оцінок

Елемент, що перевіряється Пункт наказу 

про облікову 

політику

Область 

застосування

Наявність порушень та їх

вплив на достовірність звітності

Наявність наказу про облікову політику Так, за
МСФЗ

ведення 
бух.обліку

Застосований  метод оцінки  вибуття запасів:

- ідентифікованої собівартості п.5 облік запасів відсутні
- середньозваженої собівартості…

Визначення одиниці запасів

- найменування

- однорідна група

- інше (навести)

Метод визначення суми резерву сумнівних боргів

- за класифікацією дебіторської заборгованості

- за платоспроможністю окремих дебіторів п.7 облік Дз відсутні
Метод амортизації основних засобів

- прямолінійний

- зменшення залишкової вартості

А як же 
МСА 540?



Приклад документування отримання інформації ,необхідної для виявлення ризиків 

суттєвого викривлення у зв’язку з відносинами і операціями з пов’язаними сторонами

Тест операцій з пов’язаними сторонами

Питання Відповідь Примітки

Чи є підстави вважати, що управлінським персоналом надана

невірна/неповна інформація щодо пов’язаних сторін?

Ні

Огляд протоколів зборів учасників та найвищого управлінського

персоналу

Так

Перевірка облікових записів Так

Чи є дані, що свідчать про раніше невиявлених пов’язаних сторін? Ні

Висновок: Рівень надійності контролю за операціями з пов’язаними сторонами високий




