
Ключові аспекти аудиту 
фінансової звітності 
за 2022 рік
частина 2



Зменшення корисності необоротних активів

МСБО 36 «Зменшення корисності активів»

Облік активів за вартістю, що не перевищує суму очікуваного відшкодування

В кінці кожного звітного періоду оцінка ознак зменшення корисності окремого активу або

одиниці, що генерує грошові кошти

За наявності ознак, визначення суми очікуваного відшкодування - більша з двох величин:

справедлива вартість за вирахуванням витрат на вибуття або вартість використання

Не залежно від наявності ознак не рідше ніж раз на рік в один і той же час перевірка

зменшення корисності:

● нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання

● нематеріальних активів, не придатних для використання

● гудвілу
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Зменшення корисності необоротних активів

Зовнішні джерела інформації

● видимі ознаки того, що вартість активу зменшилась більше, ніж очікувалось

● зміни у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні з негативним 

впливом на суб’єкта господарювання 

● збільшення ринкових ставок відсотка, що впливає на ставку дисконту

● балансова вартість чистих активів є більшою, ніж ринкова капіталізація

Внутрішні джерела інформації

● застаріння або фізичне пошкодження активу 

● суттєві зміни, які негативно впливають на інтенсивність або спосіб використання активу: 

плани припинення використання або продажу раніше попередньо очікуваної дати, 

реструктуризація

● внутрішня звітність свідчить про погіршення економічної ефективності активу
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Зменшення корисності необоротних активів

Оцінка суми очікуваного відшкодування

Не завжди є потреба визначати:

• і справедливу вартість за вирахуванням витрат на вибуття (1)

• і вартість використання (2)

Якщо за певних причин неможливо оцінити (1): сума очікуваного відшкодування - (2)

Якщо немає підстави вважати, що (2) суттєво перевищує (1): сума очікуваного

відшкодування – (1)
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Зменшення корисності необоротних активів

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення

● розгляд впливу військових подій на використання необоротних активів

● дослідження договорів оренди: стан орендованого майна, відмова від оренди, перегляд

умов договорів, зменшення доходів орендодавця

● розуміння процесів управлінського персоналу оцінки ознак зменшення корисності

активів, визначення суми очікуваного відшкодування та заходи контролю стосовно

зазначених процесів

● отримання розрахунків управлінського персоналу суми очікуваного відшкодування,

інформації про застосовані підходи та методи, програмні продукти, джерела інформації

для побудови прогнозів
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Зменшення корисності необоротних активів

Ідентифікація ризиків щодо визначення вартості використання

● отримання інформації про майбутні грошові потоки, ставку дисконтування, відомості, які

є підставою для підготовки даної інформації

● розгляд того, як управлінський персонал виконує огляд результатів своїх попередніх

оцінок, зокрема аналіз причин розбіжностей між минулими прогнозами грошових

потоків та їх фактичними показниками, забезпечення відповідності поточних прогнозів

фактичним показникам минулих періодів, відкоригованим на подальші події та

обставини (п.34 МСБО 36)

● виконання власного огляду результату попередніх облікових оцінок або, якщо

застосовно, їх подальшої повторної оцінки, зокрема аналіз фактичних результатів

суттєвих припущень попереднього року, порівняння минулорічних припущень з

припущеннями у моделях поточного року, дослідження суттєвих змін, аналіз на ознаки

упередженості управлінського персоналу
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Зменшення корисності необоротних активів

Дії у відповідь на оцінені ризики суттєвого викривлення

Один або кілька з таких підходів (п.18 МСА 540 (переглянутий)):

● отримання доказів на основі подій до дати аудиторського звіту (п.21)

● тестування того, як управлінський персонал здійснював облікову оцінку (п.22–27)

● розробка точкової оцінки або діапазону аудитора (п.28–29)
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Зменшення корисності необоротних активів
Подальші аудиторські процедури щодо оцінки вартості використання

● оцінка відповідності моделі дисконтованого грошового потоку (DCF) вимогам МСБО 36 

● детальна перевірка прогнозних грошових потоків, огляд та оцінка характеру і достовірності інформації, 

яка використовується для побудови прогнозів: 

o обґрунтованість прогнозів доходів та витрат, узгодженість з попередніми прогнозами

o аналіз фактичних історичних змін показників діяльності, прийнятність їх використання для 

прогнозів, коригування з урахуванням поточних змін

o оцінка коректності минулих прогнозів

o дослідження подій до дати аудиторського звіту

o оцінка того, чи не є прогнози керівництва занадто оптимістичними

o обґрунтованість визначеної ставки дисконтування, надійність даних про інфляцію та обмінний 

курс

o узгодженість суджень та припущень у моделі DCF з іншими обліковими оцінками та іншими 

питаннями 

● перевірка точності, повноти та прийнятності даних, використаних у моделі DCF, правильності 

арифметичних розрахунків 

● перевірку відповідності розкриття інформації у фінансовій звітності вимогам МСФЗ, узгодження з 

обліковими даними та отриманими від управлінського персоналу розрахунками 
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Зменшення корисності необоротних активів
Розкриття інформації щодо зменшення корисності необоротних активів  

● для кожного класу активів - сума збитків (сторнування збитків) від зменшення корисності, визнаних у 

прибутку (збитках) або в іншому сукупному доході, та статті звітності, до яких включені такі суми

● за кожним суттєвим збитком (сторнуванням збитків) від зменшення корисності: 

o обставини, які спричинили визнання (сторнування) збитку 

o визнана (сторнована) сума збитку 

o характер активу або опис одиниці, що генерує грошові кошти, зміни у її складі 

o визначення суми очікуваного відшкодування на підставі справедливої вартості за вирахуванням 

витрат на вибуття чи вартості використання 

o в залежності від обставин, основу для оцінки справедливої вартості або ставку дисконту, 

застосовану у поточному та попередньому розрахунку вартості використання

● щодо інших сукупних збитків (сторнування збитків) від зменшення корисності: 

o основні класи активів, на які впливають збитки (сторнування) 

o обставини, які спричинили визнання (сторнування) збитків

● ключові судження та припущення, невизначеності щодо майбутніх грошових потоків, пояснення 

значних змін у прогнозах та оцінках у порівнянні з попереднім періодом
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Зменшення корисності необоротних активів

Інші наслідки впливу військових подій на необоротні активи  

● перегляд і коригування строку корисної експлуатації, методу амортизації, ліквідаційної

вартості (п.17 МСБО 36)

● амортизація активу не припиняється, коли актив не використовується або він вилучається з

активного використання (п.55 МСБО 16)

● визнання активів, утримуваних для продажу, за меншою з двох величин – балансовою

вартістю чи справедливою вартістю мінус витрати на продаж, та припинення нарахування

амортизації. Актив повинен бути доступний для негайного продажу у поточному стані та

продаж має бути високоймовірним (МСФЗ 5)

● розгляд необхідності списання об’єктів на тимчасово окупованій території

● визнання доходів від страхового відшкодування за наявності впевненості його отримання

(МСБО 37)
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Визнання та знецінення відстроченого податкового активу

МСБО 12 «Податки на прибуток»

Відстрочений податковий актив (ВПА) визнається, якщо є ймовірним отримання оподатковуваного

прибутку, до якого можна застосувати тимчасову різницю, що підлягає вирахуванню (ТРВ) (п.24)

У разі недостатності тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню (ТРО), необхідно

порівняти ТРВ з майбутнім оподатковуваним прибутком (п.29)

Критерії визнання ВПА по невикористаних податкових збитках або податкових пільгах (п.35-36):

● достатні ТРО

● переконливі свідчення отримання достатнього оподатковуваного прибутку

● причини виникнення податкових збитків відомі та їх повторення малоймовірне

Перегляд балансової вартості ВПА в кінці кожного звітного періоду (п.56):

● часткове або повне зменшення, в залежності від зміни ймовірної наявності оподаткованого прибутку,

достатнього для використання вигоди від ВПА

● сторнування зменшення, якщо стає ймовірною наявність достатнього оподаткованого прибутку
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Визнання та знецінення відстроченого податкового активу

Аудиторські процедури щодо відстроченого податкового активу

● перевірка правильності визначення ТРВ та ТРО, їх відповідності вимогам податкового законодавства

● перевірка арифметичної точності розрахунку ВПЗ та ВПА з урахуванням обмежень, визначених

податковим законодавством, для перенесення збитків на майбутні періоди

● перевірка затверджених планів, бюджетів, стратегій та іншої прогнозної документації

● отримання розуміння моделі визначення майбутнього оподатковуваного прибутку

● оцінка доречності та достовірності використаних припущень і даних, їх узгодження з іншими

обліковими оцінками, іншими питаннями, що досліджувались в процесі проведення аудиту

● дослідження змін у порівнянні з попередніми періодами у методах, значних припущеннях та даних,

чи ґрунтуються вони нових обставинах або новій інформації. Довільні зміни призводять до

непослідовної фінансової звітності з плином часу та можуть стати причиною викривлень фінансової

звітності або можуть бути ознакою можливої упередженості управлінського персоналу
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Визнання та знецінення відстроченого податкового активу

Аудиторські процедури щодо відстроченого податкового активу

● оцінка того, чи були належним чином відкориговані припущення та дані прогнозів попередніх

періодів з урахуванням нових обставин, у тому числі, пов’язаних з війною в Україні

● ретроспективний аналіз фактичних результатів виконання прогнозів управлінського персоналу,

складених у попередніх періодах

● оцінка спроможності управлінського персоналу здійснити конкретні плани дій:

o огляд історії реалізації управлінським персоналом заявлених намірів

o огляд подій, які відбуваються після дати фінансової звітності та до дати аудиторського звіту;

o оцінювання економічних обставин суб’єкта господарювання, зокрема існуючих зобов’язань, 

правових, нормативних або контрактних обмежень, які можуть впливати на здійсненність планів
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Визнання та знецінення відстроченого податкового активу

Розкриття інформації щодо відстроченого податкового активу

● окремо розкривається:

o сума відстрочених податкових витрат (доходу), що відноситься до виникнення (сторнування) 

тимчасових різниць; 

o сума вигоди від раніше не визнаного податкового збитку, пільги, тимчасової різниці 

попереднього періоду, яка використовується для зменшення поточних податкових витрат; 

o сума вигоди від раніше не визнаного податкового збитку, пільги, тимчасової різниці 

попереднього періоду, яка використовується для зменшення відстрочених податкових витрат; 

o відстрочені податкові витрати, що виникають від списання (сторнування списання) ВПА

● сума (та дата закінчення терміну використання) ТРВ, невикористаних податкових збитків та пільг, за 

якими ВПА не визнаний у звіті про фінансовий стан

● для кожного типу тимчасової різниці, невикористаних податкових збитків та пільг - сума ВПА та ВПЗ

у звіті про фінансовий стан

● сума ВПА та характер свідчення, що підтверджує його визнання у звіті про фінансовий стан, якщо:

o використання ВПА залежить від майбутніх оподаткованих прибутків; та 

o у поточному або попередньому періоді отримані збитки
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Знецінення запасів

МСБО 2 «Запаси»

Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації

Чиста вартість реалізації (ЧВР) – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході

бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та витрати для продажу

Собівартість запасів не може бути відшкодована, якщо (п.28):

● запаси пошкоджені, застаріли

● знизилася ціна продажу

● зросли попередньо оцінені витрати на завершення виробництва або на збут

Втрати від списання запасів до ЧВР слід відображати у періоді, коли вони відбуваються

(п.34)

ЧВР враховують коливання ціни після звітного періоду, якщо такі події підтверджують умови,

що існували на кінець звітного періоду (п.30)
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Знецінення запасів
Аудиторські процедури щодо знецінення запасів

● аналіз зміни цін на сировину та продукцію протягом звітного періоду та до дати звіту аудитора

● дослідження змін у ланцюгах постачання та реалізації, втрати доступу до ринків збуту та закупівлі

● отримання інформації про стимулюючі заходи та зниження цін з метою продажу товарів, попит на які

знизився, або залежалих запасів

● отримання розуміння процесів управлінського персоналу щодо визначення ЧВР

● тестування повноти виявлення управлінським персоналом суттєвих залишків продукції з ознаками

зниження продажної вартості

● тестування коректності розрахунків щодо ЧВР, врахування витрат на завершення та реалізацію

продукції

● огляд результату попередніх облікових оцінок шляхом перевірки, чи відповідає ЧВР на початок

звітного року, фактичній вартості продажу продукції

● розгляд операцій з продажу до дати аудиторського звіту на предмет наявності ознак зниження цін,

зменшення або відсутність продажів певних товарних позицій

● аналіз планів та бюджетів на наступний рік на предмет планування зниження цін продажу
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Знецінення запасів

Розкриття інформації щодо знецінення запасів

● балансова вартість запасів, відображених за ЧВР 

● сума списання запасів до ЧВР та всі втрати запасів протягом звітного періоду

● сума сторнування списання запасів в результаті збільшення ЧВР

● обставини або події, що спричинили сторнування списання запасів
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Заборгованість за отриманими кредитами

МСБО 1 «Подання фінансової звітності»

Якщо суб’єкт господарювання порушує положення довгострокової кредитної угоди на

кінець звітного періоду або раніше, внаслідок чого зобов’язання підлягає сплаті за

вимогою, таке зобов’язання класифікується як поточне, навіть якщо після звітного періоду і

до затвердження фінансової звітності до випуску кредитор погодився не вимагати платежу

внаслідок порушення. Зобов’язання класифікується як поточне, тому що на кінець звітного

періоду суб’єкт господарювання не має безумовного права відстрочити погашення

принаймні на дванадцять місяців після цієї дати (п.74)

Проте зобов’язання класифікується як непоточне, якщо кредитор до настання кінця

звітного періоду погодився надати пільговий період, що закінчується принаймні через

дванадцять місяців після звітного періоду, протягом якого суб’єкт господарювання може

виправити порушення та кредитор не може вимагати негайного повернення (п.75)
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Заборгованість за отриманими кредитами

Розкриття інформації щодо невиконання та порушення кредитних зобов’язань

Стосовно позик, класифікованих як поточні зобов’язання, розкриваються події за період між кінцем

звітного періоду та датою затвердження фінансової звітності до випуску (п.76 МСБО 1):

● рефінансування на довгостроковій основі

● виправлення порушення довгострокової угоди про позику

● надання кредитором пільгового періоду для виправлення порушення довгострокової угоди про позику,

що закінчується як мінімум через дванадцять місяців після кінця звітного періоду

Стосовно кредитів до сплати на кінець звітного періоду розкривається (п.18 МСФЗ 7):

● докладна інформація про невиконання зобов’язань протягом періоду щодо основної суми, процентів,

фонду погашення або умов погашення кредитів

● балансова вартість кредитів, у випадку невиконання зобов’язань на кінець звітного періоду

● чи було виправлено невиконання зобов'язань або, чи було досягнуто домовленості про перегляд умов

кредитів до затвердження фінансової звітності до випуску

Інформація про інші порушення умов кредитної угоди на кінець звітного періоду, якщо вони дозволяли

вимагати прискореного погашення (п.19 МСФЗ 7)
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Заборгованість за отриманими кредитами

НП(С)БО 11 «Зобов'язання»

Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення

зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов,

пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається

довгостроковим, якщо (п.8):

● позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення

зобов'язання внаслідок порушення;

● не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти

місяців з дати балансу
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Заборгованість за отриманими кредитами

Аудиторські процедури щодо дотримання кредитних вимог

● аналіз кредитних угод з метою ідентифікації умов, недотримання яких може надати

позикодавцю підстави вимагати дострокове погашення заборгованості (ковенанти)

● перевірка розрахунку та дотримання фінансових ковенант

● перевірка дотримання нефінансових ковенант

● перевірка наявності офіційної відмови кредитора вимагати дострокове погашення

заборгованості або внесення змін до договору, визначення дати оформлення та умов

такої відмови

● аналіз дотримання ковенант після звітної дати

● перевірка правильності класифікації заборгованості та адекватності розкриття

інформації у фінансовій звітності
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Події після звітного періоду

МСБО 10 «Події після звітного періоду»

● події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду - вимагають

коригування

● події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду - не вимагають

коригування, розкривається характер та оцінка фінансового ефекту

МСА 700 (переглянутий)

Дата звіту аудитора вказує користувачу на те, що аудитор розглянув вплив подій та

операцій до зазначеної дати (п. А66)

МСА 560

Відповідальністю аудитора є отримання доказів того, що всі події до дати звіту аудитора, які

потребують коригування або розкриття інформації, належно відображені у фінансовій

звітності відповідно до концептуальної основи фінансового звітування
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Події після звітного періоду

Аудиторські процедури щодо подій після звітного періоду

● отримання розуміння, як управлінський персонал виявляє та оцінює події після звітного

періоду

● запити до управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими

повноваженнями, про ідентифіковані події після звітного періоду, що могли б вплинути

на фінансову звітність

● ознайомлення з протоколами засідань, що проводилися після дати фінансової звітності

● ознайомлення з подальшою фінансовою інформацією - огляд та тестування

бухгалтерських записів чи операцій між звітною датою та датою звіту аудитора

● ознайомлення з останніми доступними бюджетами, прогнозами руху грошових коштів

або іншими управлінськими звітами за періоди після звітної дати

● перевірка належного відображення у фінансовій звітності ідентифікованих подій, які

потребують коригування або розкриття інформації
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Події після звітного періоду

Недоліки щодо розгляду подій після звітного періоду

● непроведення дослідження протоколів та судових рішень після звітного періоду (проводиться огляд

інформації за звітний період)

● відсутність аналізу результатів перевірок суб’єкта господарювання, проведених контролюючими органами

після звітної дати, та застосованих заходів впливу за результатами таких перевірок

● непроведення аналізу фінансової інформації та тестування операцій після звітного періоду

● охоплення аудиторськими процедурами частини періоду між звітною датою та датою аудиторського звіту

● відсутність задокументованих доказів виконання зазначених процедур
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