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Особливості аудиту 
фінансової звітності, 
складеної за МСФЗ
Питання переходу українських підприємств на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
і складання першої фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ не втрачає актуальності. 
Планування, організація та проведення аудиту такої фінансової звітності здійснюється 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та Закону України «Про аудиторську 
діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. Процес впровадження Міжнародних стандартів 
супроводжується наявністю низки факторів, які мають вплив на якість аудиту фінансової 
звітності, складеної за МСФЗ.

СТРАТЕГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ  
В УКРАЇНІ

Поза сумнівом, переваги складання 
фінансової звітності за Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності  
(далі – МСФЗ) для більшості її користу-
вачів є очевидними. Принципи, закладені 
в порядок формування звітності згідно з 
МСФЗ, роблять її прозорою, зрозумілою, 
здатною відобразити реальний майновий 
стан підприємства та розкрити наявні фі-
нансові ризики. Тож цінність фінансової 
звітності, складеної за МСФЗ, важлива 
не тільки для іноземних, але й для націо-
нальних інвесторів, оскільки дає можли-
вість порівнювати результати діяльнос-
ті підприємства з метою забезпечення 
адекватного оцінювання його потенціалу 
та приймати відповідні управлінські рі-
шення.

Основною метою аудиту фінансової 
звітності, підготовленої відповідно до 
МСФЗ, є перевірка такої звітності на 
предмет її достовірності та відповіднос-
ті вимогам Міжнародних стандартів фі-
нансової звітності, а також висловлення 
думки аудитора з приводу достовірності 
та адекватності відображення в звітнос-
ті у всіх істотних аспектах фінансового 
стану на звітну дату результатів опера-
ційної діяльності і руху грошових ко-
штів компанії за звітний період. Однак 
через розбіжності між національними  

П(С)БО та МСФЗ існує відповідно і 
низка особливостей проведення аудиту 
фінансової звітності, складеної згідно з 
МСФЗ.

ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ
Одна з таких особливостей пов’язана з 

тим, що хоч П(С)БО суттєво і не супере-
чать міжнародним стандартам, проте 
вони не повністю охоплюють усі вимоги 
МСФЗ щодо подання й розкриття інфор-
мації у фінансовій звітності. Тому відпо-
відно на початкових періодах до повно-
го переходу на МСФЗ для формування 
фінансової звітності за Міжнародними 
стандартами українські підприємства 
використовують або метод трансформа-
ції фінансової звітності, складеної згідно 
з П(С)БО, або метод паралельного веден-
ня обліку за Міжнародними стандартами 
фінансової звітності.

Тож на практиці нерідко зустрічають-
ся випадки, коли при укладенні дого-
вору на аудит замовник «має на увазі» 
надання додаткових послуг, зокрема 
щодо підготовки фінансової звітнос-
ті за МСФЗ на підставі даних україн-
ського бухгалтерського обліку. В період 
переходу підприємств на МСФЗ серед 
послуг, які аудитори можуть надавати 
таким підприємствам, є як аудит фінан-
сової звітності, складеної відповідно до 
вимог МСФЗ, так і консультаційні по-
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слуги з підготовки фінансової звітності 
відповідно до МСФЗ. У такому випад-
ку слід пам’ятати, що поєднання послуг 
з аудиту і підготовки звітності в одній  
аудиторській компанії неможливе, 
оскільки суперечить вимогам МСА на-
самперед через порушення принципу 
незалежності. Аудиторська компанія, що 
склала фінансову звітність за МСФЗ, не 
має права проводити аудит такої звітнос-
ті та складати аудиторський висновок її 
достовірності. Принцип незалежності ау-
дитора (відсутність будь-якого впливу на 
формування думки аудитора про діяль-
ність підприємства, що перевіряється, 
при складанні аудиторського висновку) 
є важливим для забезпечення довіри до 
якості аудиту.

ТРАНСФОРМАЦІЯ
Метод трансформації використову-

ють більшість підприємств завдяки його 
економічності та простоті. Трансформа-
ція – це процедура складання звітності 
за МСФЗ через коригування звітності, 
складеної за національними П(С)БО. При 
цьому складність і кількість трансформа-
ційних процедур залежать від кількості 
та ступеня розбіжностей вихідних і кін-
цевих параметрів. За основу при транс-
формації беруться господарські операції 
та дані українського обліку за П(С)БО і 
перегруповуються за окремим алгорит-
мом з метою відповідності їх МСФЗ.

У зв’язку з наведеним аудит фінансової 
звітності, яка трансформована за МСФЗ, 
проводиться шляхом оцінки змісту та 
якості побудови трансформаційної моде-
лі та включає в себе в тому числі перевір-
ку відповідності проведених трансформа-
ційних процедур установленому в МСФЗ 
порядку, а також вибіркову арифметичну 
перевірку проведених розрахунків.

ПАРАЛЕЛЬНЕ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
Метод паралельного ведення обліку 

представляє послідовне відображення 
кожної господарської операції в обліку 
окремо за українськими правилами бух-
галтерського обліку та Міжнародними 
стандартами фінансової звітності. Тому 
на підприємствах, які застосовують метод 
паралельного обліку, при проведенні ау-
диту звітності за МСФЗ уже не потрібна 

перевірка звітності, сформованої за укра-
їнськими правилами, оскільки всі госпо-
дарські операції послідовно відобража-
ються на підставі міжнародних стандар-
тів. Вивчається склад, зміст фінансової 
звітності за МСФЗ, розглядається відпо-
відність звітності нормативним докумен-
там, здійснюється контроль показників, 
повнота заповнення фінансової звітності. 

АУДИТ ПЕРШОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ

У зв’язку з тим, що в Україні триває 
процес впровадження МСФЗ, досить 
часто аудиторам доводиться проводити 
аудит фінансової звітності, яка складена 
за Міжнародними стандартами вперше.

Аудит такої першої фінансової звітнос-
ті, складеної за МСФЗ, виділяється також 
певними особливостями. Процес скла-
дання першої звітності за МСФЗ досить 
складний. 

Важливим питанням при цьому є пере-
вірка аудиторами виконання підприєм-
ством вимог МСФЗ 1 «Перше застосуван-
ня Міжнародних стандартів фінансової 
звітності». Першою фінансовою звітністю 
за МСФЗ згідно з МСФЗ 1 «Перше засто-
сування Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності» є перша річна фінансова 
звітність, у якій суб’єкт господарювання 
застосовує Міжнародні стандарти фінан-

Аудит фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, проводиться 
згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА) щодо об-
сягу аудиторських процедур, видів тестів та формату аудиторського вис-
новку, а також відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» 
від 22 квітня 1993 р. № 3125-XII (далі – ЗУ № 3125-XII). МСА дозволяють не 
тільки використовувати конкретні методи та процедури аудиторських 
доказів, але й методи отримання доказів у конкретних випадках.

До відома

метод трансформації використовують більшість 
підприємств завдяки його економічності та простоті. 

трансформація – це процедура складання звітності 
за мсфз через коригування звітності, складеної за 

національними п(с)бо
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сової звітності і шляхом чіткого та безза-
стережного твердження про відповідність 
МСФЗ.

Аудит такої першої фінансової звітнос-
ті, складеної за МСФЗ, додатково перед-
бачає:

 Ȥ перевірку правильності визначення дати 
переходу на МСФЗ та першого звітного 
періоду за МСФЗ. Відповідно до додатку А  
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжна-
родних стандартів фінансової звітнос-
ті» датою переходу на МСФЗ є початок 
першого періоду, за який суб’єкт госпо-
дарювання подає повну порівняльну ін-
формацію згідно з МСФЗ у своїй першій 
фінансовій звітності за МСФЗ, а першим 
звітним періодом за МСФЗ вважається 
найпізніший звітний період, охоплений 
першою фінансовою звітністю суб’єкта 
господарювання за МСФЗ;

 Ȥ перевірку наявності безумовної за-
яви підприємства про дотримання всіх 
МСФЗ, яка зазначається у примітках 
до фінансової звітності підприємства, 
що вперше складає звітність за МСФЗ. 
Включення такої заяви у звітність є ви-
значальним під час ухвалення рішення 
користувачами про те, чи є звітність 

цього підприємства складеною відпо-
відно до МСФЗ. У випадку якщо під-
приємство у звітності заявляє про  
повну й безумовну відповідність усім 
МСФЗ у першій звітності, але фактично 
не виконує вимоги певного стандарту, 
це повинно бути відзначено аудитором 
у висновку до звітності (тобто має бути 
наданий модифікований аудиторський 
висновок). У цьому випадку чітка та 
беззастережна заява про відповідність 
МСФЗ є переважною над фактичним 
відступом від одного зі стандартів під 
час вирішення питання про те, чи за-
стосовує підприємство МСФЗ уперше;

 Ȥ перевірка правильності оцінки елемен-
тів звітності на дату переходу. Оціню-
вання (оцінка) – це процес визначення 
грошових сум, за якими мають визна-
ватися та відображатися елементи фі-
нансових звітів у звітах про фінансо-
вий стан і про прибутки та збитки. Це 
передбачає вибір певної бази (основи) 
оцінки. У фінансових звітах викорис-
товують декілька різних основ оцінки з 
різним ступенем і в різних комбінаціях, 
а саме:
• історичну собівартість;
• поточну собівартість;
• вартість реалізації (погашення);
• теперішню вартість.

 Ȥ Перевірку правильності складання 
«вхідного» балансу на дату переходу на 
МСФЗ, трансформованого із балансу 
згідно з національними П(С)БО. Серед 
кроків, які повинно зробити підпри-
ємство, що вперше застосовує МСФЗ, 
у «вхідному» балансі на дату переходу 
згідно з МСФЗ 1«Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової 
звітності» можна виділити наступні 
основні кроки:
• визнати всі активи й зобов’язання, 

визнання яких потрібно за МСФЗ, але 
вони не були визнані за П(С)БО;

• припинити визнання активів або 
зобов’язань, які були визнані відпо-
відно до попередніх національних  
П(С)БО, але не можуть бути визнані 
відповідно до МСФЗ;

• перекласифікувати статті активів або 
зобов’язань, визнаних за П(С)БО, що 
мають іншу класифікацію відповідно 
до МСФЗ;

 ➢ перевірку представленої до перевірки звітності на предмет її від-
повідності Міжнародним стандартам фінансової звітності;

 ➢ збір доказів, що підтверджують відповідність фінансової звітності всім 
критеріям її підготовки, достовірності та повноти розкриття інформа-
ції, що міститься в ній;

 ➢ оцінку принципів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, 
визначених його керівництвом;

 ➢ оцінку наданої фінансової звітності в цілому, складання висновку 
щодо предмета перевірки, у тому числі відображення фактів, для 
виявлення яких вона проводилася.

Аудит фінансової звітності, складеної  
за МСФЗ, включає:

мсфз 1 «перше застосування міжнародних стандартів 
фінансової звітності» містить також і низку 

необов’язкових звільнень відносно положень різних 
стандартів
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• застосовувати МСФЗ для оцінки ви-
знаних активів і зобов’язань.

Усі необхідні коригування на дату пере-
ходу здійснюються шляхом перерахунку 
відповідних статей у кореспонденції з не-
розподіленим прибутком.

 Ȥ Перевірку правильності підготовленої 
порівняльної інформації до першої фі-
нансової звітності, складеної за МСФЗ. 
Як передбачено пунктом 21 МСФЗ 1 
«Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності», перша 
фінансова звітність суб’єкта господа-
рювання за МСФЗ має містити принай-
мні три звіти про фінансовий стан, два 
звіти про прибуток та збиток та інший 
сукупний дохід, два окремі звіти про 
прибутки та збитки (якщо їх подають), 
два звіти про рух грошових коштів і два 
звіти про зміни у власному капіталі та 
відповідні примітки, що включають по-
рівняльну інформацію для всіх поданих 
фінансових звітів.

 Ȥ Перевірку повноти розкриття інфор-
мації щодо впливу переходу на МСФЗ 
на показники фінансової звітності. Від-
повідно до пункту 24 МСФЗ 1 «Перше 
застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності» перша фінансо-
ва звітність суб’єкта господарювання, 
складена за МСФЗ, має включати:
• узгодження його власного капіталу 

у звітності за попередніми П(С)БО 
з його власним капіталом за МСФЗ 
для обох дат, а саме: дати переходу на 
МСФЗ та дати кінця найпізнішого пе-
ріоду, відображеного в найостаннішій 
річній фінансовій звітності суб’єкта 
господарювання за попередніми  
П(С)БО;

• узгодження загального сукупного 
прибутку за МСФЗ за найпізніший 
період у найостаннішій річній фінан-
совій звітності суб’єкта господарю-
вання. Відправною точкою для тако-
го узгодження є загальний сукупний 
прибуток за попередніми ЗПБО за той 
самий період або, якщо суб’єкт госпо-
дарювання не відображає в звітності 
таку загальну суму, прибуток або зби-
ток за попередніми ЗПБО.

 Ȥ Перевірку правильності застосування 
винятків ретроспективного застосу-
вання МСФЗ. Обов’язкові винятки від-

носно ретроспективного застосування 
МСФЗ передбачені в МСФЗ 1 «Перше 
застосування Міжнародних стандартів 
фінансової звітності» відносно:
• припинення визнання фінансових ак-

тивів та фінансових зобов’язань (па-
раграфи Б2 та Б3 МСФЗ 1);

• обліку хеджування (параграфи Б4 – 
Б6 МСФЗ 1);

• неконтрольованих часток (параграф 
Б7 МСФЗ 1);

• класифікація оцінки фінансових ак-
тивів (параграф Б8 МСФЗ 1);

• вбудованих похідних фінансових ін-
струментів;

• державних позик (параграфи Б10 – 
Б12).

Крім того, МСФЗ 1 «Перше застосу-
вання Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності» містить також і низку 
необов’язкових звільнень відносно по-
ложень різних стандартів, що стосуються:

• заснованих на акціях платежів;
• договорів страхування;
• вартості прийняття до обліку основ-

 ➢ попередній аудит обліку та звітності, складеної за українськими стан-
дартами, для складання думки про достовірність звітності та відповід-
ності законодавству України;

 ➢ оцінка правомірності та арифметична перевірка проведених під-
приємством коригувань (за наявності) за кожною статтею фінансової 
звітності;

 ➢ оцінка достовірності тверджень керівництва, на основі яких складена 
фінансова звітність за МСФЗ;

 ➢ арифметична перевірка правильності формування вихідного значення 
кожної статті фінансової звітності з урахуванням проведених транс-
формаційних коригувань та тверджень менеджменту;

 ➢ перевірка дотримання основних принципів складання та представлен-
ня трансформованої фінансової звітності за МСФЗ за кожною статтею.

Особливі процедури при трансформації

якщо підприємство у звітності заявляє про повну й 
безумовну відповідність усім мсфз у першій звітності, 
але фактично не виконує вимоги певного стандарту, 

це повинно бути відзначено аудитором у висновку до 
звітності
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них засобів;
• нематеріальних активів та інвести-

ційного майна;
• оренди;
• пенсійних планів;
• накопичених різниць під час перера-

хування валюти звітності;
• інвестицій у дочірні, спільно конт-

рольовані й асоційовані підприєм-
ства;

• фінансових інструментів, зобов’язань 
щодо виведення об’єктів основних за-
собів із експлуатації, витрат на пози-
ки, переводу активів від клієнтів, зна-
чної гіперінфляції.

 Ȥ Перевірку відповідності складеної під-
приємством облікової політики МСФЗ. 
Під час підготовки «вхідного» балан-
су й звітних форм за перший звітний 
період положення облікової полики, 
що застосовувалася, повинні відпові-
дати всім МСФЗ, які діють на кінець 
першого звітного періоду. Облікова 
політика підприємства, що вперше за-
стосовує МСФЗ, має бути послідовною 
та єдиною під час підготовки «вхідно-
го» балансу й звітних форм за перший 
звітний період і порівняльні періоди. 
Підприємству, що складає облікову по-
літику за МСФЗ з чистого аркуша, мож-
на проаналізувати стандарти, які наби-
рають чинності в майбутньому, а також 
очікувані зміни до МСФЗ. Дострокове 

застосування деяких стандартів може 
допомогти уникнути внесення змін до 
облікової політики й ретроспективно-
го перерахування показників звітності 
відповідно до облікової політики, що 
змінилася. Положення облікової полі-
тики за МСФЗ можуть відрізнятися від 
положень облікової політики підпри-
ємства, що застосовує П(С)БО. Кори-
гування, пов’язані з різницею в методах 
облікової політики за П(С)БО й МСФЗ, 
відображаються під час складання 
вступного балансу в нерозподіленому 
прибутку.

УРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ОЦІНОК 
КЕРІВНИЦТВА

Однією з особливостей проведення  
аудиту фінансової звітності, складеної за 
МСФЗ, є врахування та перевірка оцінок 
керівництва/менеджменту підприємства. 
Аудит цих суджень є однією з найтрива-
ліших процедур, з огляду на велику кіль-
кість погоджень та обговорень. Частину 
подібних якісних показників доцільно 
аналізувати завчасно.

Відмінність Міжнародних стандартів 
фінансової звітності полягає в тому, що в 
них регламентований не тільки порядок 
формування та відображення звітної ін-
формації, а й визначено обсяг даних, що 
підлягають обов’язковому розкриттю і 
поясненню у складі звітності. Суттєвість 
нерозривно пов’язана зі складанням фі-
нансової звітності, переоцінкою осно-
вних засобів, виправленням помилок 
тощо та впливає на виокремлення статей 
фінансової звітності, що необхідно брати 
до уваги під час проведення аудиту фінан-
сової звітності, складеної за МСФЗ.

Система МСФЗ не передбачає строгого 
формату фінансової звітності. У зв’язку з 
цим відповідно до ЗУ № 996-XIV підпри-
ємства, що складають фінансову звітність 
за МСФЗ, повинні подавати фінансову 
звітність за формами та в порядку, за-
твердженому центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної фінансової політики. Хоча 
затверджені форми фінансової звітності 
за окремими винятками у цілому відпо-
відають вимогам, які пред’являються до 
формату звітності Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності, однак зазначимо, 

 ➢  організація процесу підготовки такої першої звітності (внутрішніми си-
лами підприємств або із залученням сторонніх консультантів). На жаль, 
менталітет та професійний досвід українських бухгалтерів у більшості 
випадків не відповідає поставленій задачі, оскільки весь бухгалтерсь-
кий облік зводився до підрахунку податків;

 ➢  складання облікової політики за МСФЗ;

 ➢  автоматизація формування першої звітності й вибору програмного 
середовища, у якому формуватиметься звітність.

Питання, що виникають під час переходу  
на МСФЗ:

однією з особливостей проведення аудиту фінансової 
звітності, складеної за мсфз, є врахування та перевірка 

оцінок керівництва/менеджменту підприємства 
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що такі форми фінансової звітності не 
завжди дозволяють скласти повноцінну 
фінансову звітність, яка б цілковито від-
повідала вимогам МСФЗ. Крім того, ці 
форми не можуть бути повною мірою ви-
користані для надання інформації потен-
ційним користувачам за межами України.

До появи НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», яке мають ви-
користовувати і підприємства, що скла-
дають звітність за МСФЗ, всі звикли, що 
є чітко встановлені форми звітів, до яких 
зрідка в разі наявності певних показни-
ків треба вписувати додаткові статті. З 
появою НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності» підхід до структу-
ризації звіту зазнав коригувань. Тепер 
до нормативно встановлених форм звіт-
ності можна вписувати додаткові статті 
в тому випадку, якщо вони є суттєвими. 
Однак при цьому усі можливі додаткові 
статті перелічені в третьому додатку до  
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансо-
вої звітності» і кожна з них має свій «пер-
сональний» код.

Зазначений підхід передбачений пунк-
том 4 другого розділу НП(С)БО 1 «Загаль-
ні вимоги до фінансової звітності», а саме: 
«Підприємства можуть не наводити статті, 
за якими відсутня інформація до розкрит-
тя (крім випадків, якщо така інформація 
була в попередньому звітному періоді), а 
також додавати статті зі збереженням їх 
назви і коду рядка з переліку додаткових 
статей фінансової звітності, наведених у 
додатку 3 до цього Національного поло-
ження (стандарту), у разі якщо стаття від-
повідає таким критеріям:

 Ȥ інформація є суттєвою;
 Ȥ оцінка статті може бути достовірно ви-
значена».
Параграф 29 МСБО 1 «Подання фінан-

сової звітності» передбачає, що підприєм-
ство подає у фінансовій звітності окремо 
статті відмінного характеру або функції, 
крім випадків, коли вони є несуттєвими. 
Відповідно до параграфа 31 МСБО 1 «По-
дання фінансової звітності» не потрібно 
надавати конкретне розкриття, що його 
вимагає МСФЗ, якщо така інформація 
є несуттєвою. Інформація є суттєвою, 
якщо її відсутність або неправильне по-
дання може вплинути на рішення, які 
приймають користувачі на основі фінан-

Як відомо, різниця в оцінках статей балансу, точніше в підходах до їх 
оцінки, є однією з причин розбіжностей між даними балансу за П(С)БО та 
балансу, складеного згідно з МСФЗ. Найбільш трудомісткою при цьому є 
оцінка необоротних активів. Участь аудиторів в інвентаризації дозволяє 
уникнути зауважень в аудиторському висновку та підтвердити аудитору 
наявність активів.

До відома

сової інформації про конкретний суб’єкт 
господарювання, що звітує. Це фактич-
но означає, що ті фінансові показники, 
які, на думку керівництва компанії, не 
є суттєвими, не підпадають під сферу 
стандартизації МСФЗ. Тобто такі статті 
враховуються тим способом, який, з по-
гляду менеджменту підприємства, є най-
доцільнішим. 

В українській системі стандартизації 
прийнято окремий документ, який описує 
загальні параметри суттєвості у бухгал-
терському обліку, – Методичні рекоменда-
ції щодо облікової політики підприємства, 
затверджені наказом Міністерства фінан-
сів України № 635 від 27 червня 2013 р.  
У системі МСФЗ таких рекомендацій не-
має. Хоча деякі характеристики, присут-
ні в текстах МСФЗ, дозволяють зробити 
висновки щодо уявлень стандартизато-
рів про пороги суттєвості. На практиці 
голов-ні бухгалтери при використанні 
критерію суттєвості часто орієнтуються 
на рекомендації провідних аудиторських 
фірм. 

Категорія суттєвості безпосередньо 
впливає на повсякденний бухгалтерський 
облік. В умілих руках використання пара-
метрів суттєвості може значно полегшити 
життя головного бухгалтера.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, 
що на сьогодні можна лише з певною 
часткою умовності говорити про сфор-
мованість української системи аудиту фі-
нансової звітності компаній, складеної за 
МСФЗ. По суті, ця система знаходиться 
в стадії становлення, не розроблені кон-
кретні механізми переходу на фінансову 
звітність за МСФЗ. Поки не завершено 
реформу бухгалтерського обліку, склад-
но прогнозувати, наскільки і яким чином 
вона позначиться на якості фінансової 
звітності та аудиторських послуг. АУ


