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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Процеси світової глобалізації супроводжуються інтеграцією
багатьох сфер життя. Все більше вітчизняних компаній
впроваджують міжнародні стандарти фінансової звітності. В
цьому зацікавлені як іноземні, так і національні інвестори,
оскільки звітні дані, підготовлені відповідно до міжнародної
практики, вселяють набагато більше довіри для потенційних
інвесторів [1-4]. Аудит першої фінансової звітності, складеної за
МСФЗ проводиться за певними кроками [5]. У періодах, які
передують даті, з якої починається формування фінансової
звітності за МСФЗ бухгалтер може використовувати один з
методів: 1) трансформації фінансової звітності, складеної
відповідно до національних стандартів, 2) паралельного ведення
звітності за МСФЗ. Практика свідчить, що більшість бухгалтерів
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компаній обирають метод трансформації. Це пов’язано з меншою
трудомісткістю процесів складання звітності, економічністю та
відносною простотою. Аудит фінансової звітності, що складена
методом трансформації, проводиться на основі оцінки змісту та
якості побудови трансформаційної моделі і передбачає, у тому
числі, перевірку відповідності трансформаційних процедур
встановленому в МСФЗ порядку. За методом паралельного
ведення звітності за МСФЗ відбувається послідовне відображення
кожної господарської операції у звіті окремо за національними
правилами бухгалтерської звітності та МСФЗ. При проведенні
аудиту звітності вивчається склад, зміст фінансової звітності
МСФЗ, вивчається відповідність звітів нормативним документам,
проводиться контроль показників та процедури заповнення
фінансової звітності.
Основними напрямами аналізу звітності за МСФЗ є: аналіз
тренду – порівнюються зміни у показниках фінансової звітності за
певний період. Оптимальним вважається ряд динаміки за 5 років,
процентний аналіз – база для порівняння: показники компанії за
однаковим видом діяльності. Аналіз на основі фінансових
коефіцієнтів – докладно оцінює фінансовий стан, результати
попередньої фінансової діяльності та потенціал для співпраці з
інвесторами [6, 7]. Аналіз руху коштів – важливий для оцінки
здатності підприємства забезпечити перевищення грошових
надходжень над платежами. Проводити аналіз звітності за МСФЗ
потрібно, орієнтуючись на кінцевого адресата (користувача) такої
інформації. Так, інвестору важливо інформація щодо рівня
рентабельності компанії, а кредитору – показника її ліквідності.
Сучасні ринкові відносини характеризуються загостренням
конкуренції, технологічними змінами виробництва, і навіть
безперервним надходженням нової інформації. У таких умовах
складання звітності з МСФЗ разом із своєчасним проведенням
аудиту та аналізу такої звітності – ефективний крок у напрямку
забезпечення підприємства інвестиціями та розширенням
масштабів бізнесу.
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Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства за звітний період [1-3].
Як показали результати попереднього аналізу щодо
призначення форм фінансової звітності, фінансова звітність
забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо придбання,
продажу та володіння цінними паперами; участі в капіталі
підприємства; оцінки якості управління; оцінки здатності
підприємства
своєчасно
виконувати
свої
зобов'язання;
забезпеченості зобов'язань підприємства; визначення суми
дивідендів, що підлягають розподілу; регулювання діяльності
підприємства та інших рішень [1-5].
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