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Оцінка керівництвом здатності суб’єкта господарювання продовжувати безперервну діяльність 

передбачає прийняття судження в певний момент часу щодо невизначених за своєю суттю майбутніх 

результатів подій або умов. Це вимагатиме від суб’єкта господарювання враховувати: 

• масштаб операційних збоїв

• потенційне зниження попиту на продукти чи послуги 

• зобов’язання термін погашення яких очікується протягом одного року 

• потенційну ліквідність та дефіцит оборотного капіталу

• доступ до існуючих джерел поповнення обігових коштів

• загрози втрачання або руйнування активів

Суб’єкт господарювання складає фінансову звітність на основі безперервності, 

якщо тільки управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкта 

господарювання чи припинити діяльність або не має реальної альтернативи таким 

заходам
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Якщо під час оцінювання управлінський 

персонал знає про суттєві 

невизначеності, пов’язані з подіями чи 

умовами, які можуть спричинити 

значний сумнів щодо здатності суб’єкта 

господарювання продовжувати 

діяльність на безперервній основі, 

суб’єкт господарювання має 

розкривати інформацію про такі 

невизначеності

Якщо виявлено події або умови, що можуть 

поставити під значний сумнів здатність суб’єкта 

господарювання продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, аудитор повинен отримати 

прийнятні аудиторські докази у достатньому 

обсязі, щоб визначити, чи існує суттєва 

невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, 

що може поставити під значний сумнів здатність 

суб’єкта господарювання продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі
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Поточні факти та обставини суб’єкта господарювання можуть поставити під сумнів 

безперервність діяльності. Оцінка того, чи суб’єкт господарювання є «безперервним 

підприємством», зазвичай вимагає врахування таких факторів:

• чи призведе прогнозована ефективність до адекватного рівня наявних кредитних 

можливостей та дотримання відповідних кредитних умов

• наявність достатніх позикових засобів в осяжному майбутньому (чи є ознаки того, що 

контрагент, який надає кредит, не зможе надати це фінансування?)

Розкриття інформації у фінансовій звітності має стосуватися конкретної ситуації суб’єкта 

господарювання (пояснювати, як і коли може виникнути суттєва невизначеність, її вплив 

на ресурси, діяльність, ліквідність і платоспроможність)
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Інформація, яка може мати значення для користувачів фінансової звітності, включає:

• різні сценарії безперервної діяльності, які були розглянуті

• вхідні дані, які були піддані стрес-тестам, і пояснення того, як ці стрес-тести вплинули на висновки  

про безперервність діяльності

• будь-які пом'якшувальні дії, які керівництво може вжити для покращення ліквідності

• будь-які зміни ліквідності після дати фінансової звітності (організація нових кредитних механізмів, 

розширення існуючих кредитних інструментів або перегляд боргових інструментів чи механізмів, 

або

• відмова від кредитних умов

• чинні угоди та чи очікується їх порушення

• необхідність структурних змін для того, щоб суб’єкт господарювання продовжував працювати як 

безперервне підприємство



Резерв очікуваних кредитних збитків

6

Фінансові активи Боргові фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю

Боргові фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю 

через інший сукупний дохід

Дебіторська заборгованість за орендою. 

Контрактні активи (МСФЗ 15)

Групи активів Метод оцінки ризиків/формування резервів 

1.Фінансові активи без значного зростання 

кредитного ризику

Збитки протягом 12 місяців 

2. Фінансові активи із значним зростанням 

кредитного ризику

Збитки протягом всього строку дії

3. Знецінені фінансові активи
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Модель оцінки враховує:

• Збитки визнаються з дати первісного визнання активів

• Кредитні збитки відображають зважену на ймовірність суму (декілька сценаріїв)

• Використовується інформація про минулі, поточні прогнозні події!!!

• Активи оцінюються на груповій / індивідуальній основі

1. Аналіз рівня кредитного 

ризику 

Наявність значного збільшення кредитного ризику з 

дати первісного визнання 

2. Обчислення суми 

очікуваних кредитних 

збитків

ECL = PD × LGD × EAD 

Стадія 1 Стадія 2 Стадія 3
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PD (probability of default)- ймовірність дефолту. Дефолт визначається  відповідно до політики 

внутрішнього управління кредитним ризиком, розробленої для окремих груп фінансових інструментів. 

Однак, при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж 

фінансовий актив стане простроченим на 90 днів.

Методи визначення дефолту:

o На основі попередніх операцій

o Порівняльний аналіз з іншими компаніями на основі кредитних рейтингів, кредитних моделей, 

кредитних дефолтних свопів

Вплив військового стану 

o спад економіки

o погіршення платоспроможності населення та компаній

o неможливість виконання кредитних обов'язків (у т.ч. санкції та географічний аспект (окуповані

території)

o падіння курсу національної валюти

o погіршення або руйнування активів у заставі, нестабільність цін на активи
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Можливі наслідки

1. Наявність значного збільшення кредитного ризику

o Необхідність визнання збитків протягом всього строку дії активу

o Збільшення ймовірності дефолту

2. Погіршення стану та руйнування активів, що виступають забезпеченням

3. Погіршення фінансового стану осіб, що виступають гарантами 

4. Значне зменшення можливостей розвитку бізнесу, збиткова діяльність або можливе

банкрутство (інвестиції, облігації)
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Торгова дебіторська заборгованість

Зазвичай визначення резерву очікуваних кредитних збитків для портфелів торгової дебіторської 

заборгованості не вимагало складного комплексного аналізу. Середні історичні кредитні збитки за 

великою групою торгової дебіторської заборгованості зі спільними характеристиками ризику досі могли 

бути розумною оцінкою зваженої за ймовірністю очікуваної суми збитку (матриця резерву, розроблена з 

використанням історичного досвіду кредитних збитків).

Можливі наслідки

o Вже спостерігається дефолт боржників і потрібно буде визначити вплив цих спостережень на  

майбутній дефолт інших боржників  

o Перегляд попередніх очікувань, якщо вони ґрунтуються на нескоригованому історичному досвіді,  

який не відображає поточні ринкові умови та прогнозну інформацію

o Недостатність відповідних історичних даних, які не відображають несприятливі економічні умови

У результаті збільшення ваги негативних економічних сценаріїв і впливу на певні сектори 

промисловості чи географічні райони, які найбільше постраждали від війни, необхідно буде 

переглянути доцільність попередніх методів оцінки ECL і забезпечити актуальність вхідних даних
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Зрозуміти ключові припущення та судження, зроблені під час підготовки фінансової інформації є дуже 

важливим для користувачів під час діяльності компанії  та складання фінансової звітності в умовах 

невизначеності.

Суттєві судження (розкриття інформації вимагається МСБО 1 п.122), тобто судження, не враховуючи 

тих, що пов’язані з оцінками, зроблені під час застосування облікової політики.

Значні джерела невизначеності оцінки (розкриття інформації вимагається МСБО 1 п.125), якщо 

джерело невизначеності оцінки призводить до значного ризику суттєвого коригування активів або 

зобов’язань протягом наступного фінансового року. Стосовно таких активів та зобов’язань примітки 

повинні містити докладну інформацію про: а) їхній характер; та б) їхню балансову вартість на кінець 

звітного періоду.
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Статті фінансової звітності, що можуть оцінюватись за справедливою вартістю (приклад):

o Фінансові інструменти

o Біологічні активи 

o Основні засоби, що обліковуються за переоціненою вартістю

o Інвестиційна нерухомість

Справедлива вартість є ринковою оцінкою, яка ґрунтується на понятті вихідної ціни і не є 

специфічною для суб’єкта господарювання.

Відповідно до ієрархії справедливої вартості суб’єкти господарювання зобов’язані максимізувати 

використання відповідних спостережуваних вхідних даних і мінімізувати використання 

неспостережуваних вхідних даних.

Відповідно до МСФЗ 13:B43, визначаючи, чи є операція звичайною, суб’єкт господарювання не 

може припускати, що весь ринок є «проблемним» (тобто, що всі операції на ринку є вимушеними 

або проблемними операціями) і надавати меншу вагу цінам угод, що спостерігаються при оцінці 

справедливої вартості.
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Аудитори повинні оцінювати:

o Наявність інформації, використаної для оцінки справедливої вартості, та її надійність

o Наявність або відсутність активного ринку

o Використовуваний метод / модель оцінки

o Чи є підвищений ризик шахрайства?
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Отримуючи розуміння суб’єкта господарювання та його середовища (в т. ч. внутрішнього 

контролю) аудитор повинен отримати розуміння питань, що стосуються облікових оцінок:

Аудитор повинен виконувати огляд результату попередніх облікових оцінок або, якщо 

застосовно, їх подальшої повторної оцінки, щоб допомогти в ідентифікації ризиків та оцінюванні 

ризиків суттєвого викривлення в поточному періоді

Стосовно облікових оцінок, аудитор повинен визначити, чи потребує команда із завдання 

спеціалізованих навичок або знань, щоб виконати процедури оцінки ризиків, ідентифікувати та 

оцінити ризики суттєвого викривлення, розробити та виконати аудиторські процедури, щоб вжити дії у 

відповідь на ці ризики або оцінити отримані аудиторські докази (див. параграф A61–A63)

Процедури оцінки ризиків і пов’язані з ними заходи: 
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Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення 

Під час ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого викривлення, що стосуються облікової оцінки 

та пов’язаного з нею розкриття інформації на рівні тверджень, аудитор повинен окремо оцінити 

невід’ємний ризик і ризик контролю. Під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення та 

оцінювання невід’ємного ризику аудитор повинен враховувати: 

o ступінь залежності облікової оцінки від невизначеності оцінювання

o ступінь впливу складності, суб’єктивності чи інших чинників невід’ємного ризику

Оцінка аудитором невід’ємного ризику, яка враховує ступінь залежності облікової оцінки або впливу 

на неї невизначеності оцінювання, складності, суб’єктивності чи інших чинників невід’ємного 

ризику, допомагає аудитору при визначенні того, чи є значним будь-який з ідентифікованих та 

оцінених ризиків суттєвого викривлення (МСА 540 А80)
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Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення 

Подальші аудиторські процедури аудитора мають містити один або кілька з таких підходів: 

o отримання аудиторських доказів на основі подій, що відбуваються до дати аудиторського звіту 

o тестування того, як управлінський персонал здійснював облікову оцінку (тестування методів, значних 

припущень, тестування даних), або 

o розробка точкової оцінки або діапазону аудитора

Розкриття інформації, пов’язане з обліковими оцінками 

Аудитор повинен розробити та виконувати подальші аудиторські процедури, щоб отримати 

достатні та прийнятні аудиторські докази, які стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення на 

рівні тверджень щодо розкриття інформації, пов’язаного з обліковою оцінкою
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Ознаки можливої упередженості управлінського персоналу 

Аудитор повинен оцінити, чи є ознаками можливої упередженості управлінського персоналу 

судження та рішення, здійснені управлінським персоналом під час виконання облікових оцінок, 

включених до фінансової звітності, навіть якщо кожне з них окремо є обґрунтованим 

Загальне оцінювання, що ґрунтується на виконаних аудиторських 

процедурах 

Аудитор повинен оцінити, ґрунтуючись на виконаних аудиторських процедурах та отриманих 

аудиторських доказах: 

o чи залишаються прийнятними оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень, 

включаючи випадки, коли ідентифіковано ознаки можливої упередженості управлінського 

персоналу

o чи здійснені відповідно до застосовної концептуальної основи фінансового звітування рішення 

управлінського персоналу, що стосуються визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про 

ці облікові оцінки в фінансовій звітності

o чи отримані достатні та прийнятні аудиторські докази

Визначення того, чи є облікові оцінки обґрунтованими або викривленими 
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