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Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА 700) є встановлення стандартів і 

надання рекомендацій щодо висновку незалежного аудитора, який надається в результаті 

проведення аудиторської перевірки повного пакету фінансових звітів загального 

призначення, підготовлених у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, 

метою якої є досягнення справедливого відображення. Тут також надано рекомендації щодо 

питань, які аудитор розглядає під час формування думки щодо фінансових звітів. Як вказано 

в МСА 200 «Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів», 

фінансовими звітами загального призначення є фінансові звіти, підготовлені у відповідності 

до концептуальної основи фінансової звітності, метою якої є задоволення потреб в загальній 

інформації широкого діапазону користувачів. Аудиторський висновок повинен містити чітко 

сформульовану думку щодо фінансових звітів. Послідовність та логічність висловлення 

думки аудитора у випадках проведення аудиторської перевірки у відповідності до МСА 

підвищує довіру до професії на глобальному ринку через легкість ідентифікації аудитів, що 

виконувались у відповідності до глобально визнаних стандартів. Вона також значно 

полегшує розуміння читачами та ідентифікацію незвичних обставин, коли вони трапляються. 

Аудитор повинен оцінити висновки, зроблені завдяки отриманим аудиторським доказам, що 

будуть основою для формування його думки щодо фінансових звітів. Формуючи думку щодо 

фінансових звітів, аудитор оцінює на основі отриманих аудиторських доказів, чи є достатня 

впевненість, що фінансові звіти, взяті в цілому, не містять суттєвих викривлень. Цей процес 

включає висновки, чи було отримано достатньо відповідних аудиторських доказів для 

зменшення ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів до прийнятно низького рівня, та 

оцінку впливу невиправлених ідентифікованих викривлень. Формування думки включає 

оцінку, чи були фінансові звіти підготовлені та представлені у відповідності до конкретних 

вимог застосовної концептуальної основи фінансової звітності щодо окремих класів 

операцій, залишків на рахунках та розкриттів. Така оцінка вимагає розгляду таких питань (з 

точки зору застосовної концептуальної основи фінансової звітності) чи:  

а)відповідає  застосована облікова політика концептуальній основі фінансової звітності 

та обставинам;  

б) прийнятні в даних обставинах облікові оцінки, зроблені управлінським персоналом;  

в) є відповідною, надійною, порівняльною та зрозумілою інформація, представлена в 

фінансових звітах;  

г) дають фінансові звіти розкриття, що дозволить користувачам зрозуміти вплив 

суттєвих операцій та подій на інформацію, що міститься в фінансових звітах (наприклад, на 

фінансовий стан, фінансові результати та грошові потоки, якщо фінансові звіти готуються у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)). 

 Формування думки включає також оцінку достовірності представлення фінансових 

звітів. Аудитор розглядає, чи відповідають фінансові звіти (з урахуванням всіх коригувань, 

зроблених управлінським персоналом в результаті аудиторської перевірки) його розумінню 

суб'єкта господарювання та його середовища. Аудитор розглядає загальне представлення, 

структуру та зміст фінансових звітів. Він також розглядає, чи достовірно представляють 

фінансові звіти, включаючи розкриття в примітках, операціях та подіях. Аналітичні 

процедури, що виконуються наприкінці аудиторської перевірки, допомагають підтвердити 

висновки, зроблені під час аудиторської перевірки, та прийти до загального висновку щодо 

достовірності представлення фінансових звітів. 
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