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ПРОЕКТИ ОНОВЛЕННЯ МСА

 Мета змін - подолання недовіри до фінансової

звітності і до аудиту.

 РСМАНВ виконала декілька проектів («підвищення

комунікативної цінності аудиторського звіту»,

«проект розкриття»), направлених на підвищення

зрозумілості результатів аудиту і аудиторських

звітів.

Зрозумілість Комунікації Розкриття



ПРОЕКТ РОЗКРИТТЯ

 Внесені зміни, націлені на підвищення уважності аудитора до 

розкриття інформації під час аудиту фінансових звітів та 

додаткові пояснювальні матеріали в:

• МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища», 

• МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», 

• МСА 700 (переглянутий) «Формування думки та надання звіту 

щодо фінансової звітності» 

 Аудитор повинен ретельніше розглядати розкриття 

інформації. 

Зміни в інші МСА (всього 19) розміщені в кінці частини І МСА на 

сторінках 1177-1249 у форматі редагування.



ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ЦІННОСТІ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ
МСА Назва

МСА 701 (новий) «Надання інформації з ключових питань аудиту в звіті 

незалежного аудитора»

МСА 260

(переглянутий)

«Повідомлення інформації тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями»;

МСА 570  

(переглянутий)

«Безперервність діяльності»;

МСА 700 

(переглянутий)

«Формування думки та надання звіту щодо фінансової 

звітності»;

МСА 705 

(переглянутий)

«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»;

МСА 706 

(переглянутий)

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших                          

питань у звіті незалежного аудитора»;

МСА 720 

(переглянутий)

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Інші, всього змінено19 МСА



МСА 260 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Змінено назву щодо інформації, яка повідомляється;

 Чітко ідентифіковані ті, хто наділений найвищими 

повноваженнями.

 До переліку питань, які повинні повідомлятися аудитором 

додані: 

• опис обставин, які впливають на форму і зміст звіту аудитора (16d), 

• відповідальність аудитора за визначення КПА (А9); 

• інформація про значні ризики, ідентифіковані аудитором (А12);

• характер та обсяг спеціальних навичок або знань, потрібних для 

виконання запланованих процедур, включаючи використання 

роботи експерта (А13);

• як аудитор планує розглядати зміни в обліковій політиці або в 

бізнес середовищі, фінансовому стані чи діяльності (А13).



МСА 260 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Від аудитора очікується надання коментарів щодо 

достатності та якості розкриття інформації, щодо 

прийнятності облікової політики.

 Аудитор повинен повідомляти про недоступність 

персоналу  або небажання управлінського персоналу 

надати інформацію.

 Розширено перелік питань, які обговорюються з 

управлінським персоналом.

 Аудитор зобов’язаний повідомляти про будь-яке 

порушення незалежності та дії, які аудиторська фірма 

планує вжити або вжила.



МСА 570 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Уточнено назву на «Безперервність діяльності».

 Зроблено акцент, що безперевність діяльності

розглядається саме як основа для бухгалтерського

обліку.

 Всі питання, які оцінює аудитор у фінансовій звітності

щодо безперервності діяльності, об’єднані в один

новий розділ «Вплив на звіт аудитора».

 Додано відповідальність аудитора за оцінку перед

висловленням думки достатності та прийнятності

аудиторських доказів.



МСА 570 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Додано два параграфи щодо оцінки аудитором 

належної якості розкриття інформації.

 Чітко виписані види модифікацій у звіті аудитора за  

різних обставин невизначенності.

МСА не розглядає випадки неприйнятності 

застосування припущення про безперервність. 

МСА визначає питання безперервності як такі, що 

можуть бути КПА.

 У додатках до МСА наведені приклади аудиторських 

звітів за новими правилами.



МСА 700 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 З’явився термін «облікові практики»

 Зміни МСА 700 націлені на:
• підвищення цінності звіту;

• поліпшення розуміння фінансової звітності;

• підвищення довіри до аудиту. 

• Це досягається:
• Збільшенням обсягу корисної інформації у звіті аудитора 

(додано декілька розділів);

• Зміною послідовності викладення інформації (допомагає 

зрозуміти звіт)

• Одна з головних змін в цьому МСА – зміна структури 

(послідовності розділів) у звіті аудитора. 



МСА 700 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

Послідовність розділів у звіті аудитора

Розділ Обов’язковість 

включення

Думка аудитора Обов’язково

Основа для думки Обов’язково

Безперервність діяльності Де це застосовне

Ключові питання Обов’язково

Інша інформація Де це застосовне

Відповідальність за фінансову звітність Обов’язково

Відповідальність аудитора за аудит фінансової 

звітності

Обов’язково. Може бути 

розміщено окремо.

Інша відповідальність аудитора За окремими вимогами

Повне ім’я партнера із завдання Обов’язково

Підпис, адреса аудитора, дата звіту Обов’язково



МСА 705 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

Думка із 
застереженням

Негативна

Відмова від 
висловлення думки



МСА 706 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)
• Конкретні вимоги щодо включення пояснювальних 

параграфів та параграфів з інших питань містяться у 

таких МСА:

• * Параграф за МСА 570 «Безперервність» винесено в окремий розділ

Пояснювальний параграф* Параграф з інших питань

МСА 210 «Узгодження умов для завдань з 

аудиту»
МСА 560 «Подальші події»

МСА 560 «Подальші події» МСА 710 «Порівняльна інформація –

відповідні показники і порівняльна 

фінансова звітність

МСА 800 «Особливі міркування – аудити 

фінансової звітності, складеної відповідно до 

концепт. основ спеціального призначення.

МСА 720 «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах,

що містять фінансову звітність, яка 

підлягала аудиту.



МСА 706 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Мета - привернути увагу до окремих питань, які не вплинули 

на думку аудитора щодо фінансової звітності в цілому.

 Чітка ідентифікація питання і встановлення, що таке питання 

не потребує модифікації думки (МСА 705) та не є ключовим 

питанням аудиту (МСА 701).

 Питання має бути фундаментальним і важливим для 

розуміння фінансової звітності.

 Пояснювальний параграф – з питань, що розкриті у фінансовій 

звітності, якщо питання не розкрите - параграф з інших питань.

 Розміщення таких параграфів залежить від відносної 

значущості інформації для користувачів у порівнянні з іншими 

елементами аудиторського звіту.



МСА 720 (ПЕРЕГЛЯНУТИЙ)

 Інша інформація міститься окремо від фінансових 

звітів, що пройшли аудит, і яку включено до річних 

звітів суб’єкта господарювання:

• фінансова 

• нефінансова

 В МСА також містяться вимоги стосовно того, як 

аудитор включає такий розділ до звіту аудитора і де 

розміщує його.



МСА 701 «Надання інформації з ключових 

питань аудиту в звіті незалежного аудитора» 

 Прийнятий в рамках проекту «Підвищення комунікативної 

цінності аудиторського звіту».

 У Звіті аудитора новий розділ «Ключові питання аудиту». 

 МСА 701 застосовується: 

• обов’язково до завдань з аудиту фінансових звітів загального 

призначення зареєстрованих на біржі суб’єктів 

господарювання;

• у випадках, коли від аудитора вимагається надання 

інформації з ключових питань аудиту за законодавчим чи 

регулятивним актом; або 

• коли аудитор вирішує добровільно надати інформацію з 

ключових питань аудиту.



МСА 701 «Надання інформації з ключових 

питань аудиту в звіті незалежного аудитора»  

 Відхід від одноманітності звіту аудитора.

 Визначення, які саме ключові питання аудиту і скільки їх 

включати до звіту аудитора, є справою професійного 

судження.

 Довгий перелік не потрібен, оскільки це буде суперечити 

самому визначенню того, що саме ці питання були найбільш 

важливими при аудиті.

 В 2016 році аудитори світу та Європи вже звітували за новими 

МСА і є позитивна реакція на звіти.



ВАШІ «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


