
Принцип безперервної діяльності (англ. going concern) – одне із фундаментальних 
припущень бухгалтерського обліку та аудиту. Воно передбачає, що компанія продовжуватиме 
здійснювати свою діяльність в осяжному майбутньому і не матиме наміру та потреби в ліквідації 
або припиненні діяльності.

Отже, складаючи звітність з МСФЗ в складних умовах війни, компанія має оцінити свою здатність 
продовжувати діяльність на безперервній основі та зробити відповідне розкриття у фінансовій 
звітності. 

Для оцінки здатності продовжувати діяльність на безперервній основі керівництву 
компанії бажано зробити такі кроки:

Оновити бюджети, бізнес 
прогнози та оцінити ступінь 
чутливості бізнесу до змін з 
огляду на виявлені фактори 

ризику та різні можливі сценарії. 
При цьому компанії важливо 
розглянути принаймні один 
серйозний, але вірогідний 

негативний сценарій. 

Розробити досяжні та 
реалістичні плани дій в 
умовах сумнівів щодо 

безперервної діяльності.

Підготувати чітке та надійне 
розкриття інформації у 
фінансовій звітності, 
включаючи розкриття 

інформації щодо 
невизначеності, виявленої в 

оцінці безперервності 
діяльності, якщо це 

необхідно.

Наслідки військового вторгнення Росії на територію України охопили всі сфери життя та суттєво 
вплинули на бізнес. Ситуація розвивається швидко та іноді не передбачувано – керівництву 
компаній необхідно постійно оцінювати вплив ситуації на бізнес для подальшого складання 
достовірної фінансової звітності та прийняття правильних та своєчасних управлінських рішень.

Аби тримати вас в курсі про найактуальніші облікові та звітні питання, які постають зараз 
перед бізнесом, експерти з питань бухгалтерських методологій підготували серію публікацій 
щодо обліку та фінансової звітності підприємств під час війни.

Облік та фінансова звітність 
підприємств під час війни
Безперервність діяльності 
компанії – що робити під час війни



При розробці прогнозів та здійсненні оцінок керівництву бажано враховувати такі чинники:

структуру власності компанії та можливий 
вплив санкцій на компанію;

географічне розташування компанії та її 
значних операцій, зокрема, наявність суттєвих 
транзакцій та інвестицій на російському та 
білоруському ринках та в зоні бойових дій в 
Україні;

руйнівний вплив воєнних дій на основні бізнес 
процеси компанії; 

вплив війни на бізнес контрагентів компанії та 
проблеми в ланцюжках поставок;

Безперервність діяльності як основа складання фінансової звітності набуває критичного 
значення в поточних умовах. Це питання буде в центрі уваги зовнішніх аудиторів та 
безпосередньо впливатиме на аудиторський висновок.

Якщо у вас виникли питання, пов’язані з обліком та 
звітністю в умовах воєнного часу, будь ласка, 
звертайтеся до нас. 

доступність фінансування з боку 
материнського підприємства; 

прогнозовані значення ковенантів, 
передбачених в кредитних угодах;

структуру активів та пасивів компанії в 
контексті вразливості компанії до валютного 
ризику та ризику ліквідності;

наявність запасів, основних засобів та інших 
активів на території Росії та Білорусі і в зоні 
бойових дій,  можливість здійснювати 
контроль над ними. 
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При оцінці доречності припущення про безперервність, керівництву варто зважати на всю 
наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше за 12 місяців з кінця звітного періоду, але 
не обмежуючись цим періодом.
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