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АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 

 
РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19.12.2019    м. Київ    № 27/1 

 

 

Про притягнення до професійної відповідальності  

та застосування дисциплінарного стягнення 

 

Керуючись нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (далі – Закон), Статутом 

Аудиторської палати України, затвердженим рішенням з’їзду аудиторів 

України від 18.05.2019 № 1/11, Положенням про Раду Аудиторської палати 

України, затвердженим рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 

14.07.2018 (зі змінами та доповненнями), Рада Аудиторської палати України у 

складі членів Ради – Барановської О.М., Іщенко Н.І., Романюка М.В., 

Сушка Д.С., Церетелі Л.Г., Шульман М.К., Редько К.О., Бондаря В.П., 

розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно суб’єкта 

аудиторської діяльності ПРИВАТНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «АС-

АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23099001, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 0720), 

 

ВСТАНОВИЛА: 

До Аудиторської палати України 17.09.2019 надійшла  скарга від 

ОСОБА 1  (далі – скаржник), в якій зазначені відомості щодо виконання 

суб’єктом аудиторської діяльності ПРИВАТНОЮ АУДИТОРСЬКОЮ 

ФІРМОЮ «АС-АУДИТ»  (далі – ФІРМА «АС-АУДИТ») завдання з надання 

аудиторських послуг ОСОБА 2. 

У скарзі скаржником зазначено, що: 

- ФІРМА «АС-АУДИТ»  уклала договір  про закупівлю аудиторських послуг 

від 07.05.2019 № 62-006/21  з ОСОБА 2;  

- під час надання аудиторських послуг суб’єкт аудиторської діяльності порушив 

вимоги статті 9 Закону, а саме: не дотримався обов’язкового принципу професійного 

скептицизму, принципів чесності, об’єктивності, професійної поведінки та не проявив 

критичного підходу. 
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Перевірка відомостей, зазначених у вказаній вище скарзі, проводилася 

Комітетом з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет) відповідно 

до статті 45 Закону. 

Рішенням Ради Аудиторської палати України (протокол № 25 від 

28.11.2019 – 29.11.2019) стосовно суб’єкта аудиторської діяльності ФІРМИ 

«АС-АУДИТ» порушено дисциплінарну справу. 

Відповідно до частини першої статті 3 Закону, аудиторська діяльність 

регулюється цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та 

міжнародними стандартами аудиту.  

Згідно з частинами другою та п’ятою статті 7 Закону, звіти за 

результатами надання аудиторських послуг оформляються відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту та вимог цього Закону. 

Відповідно до частини першої статті 13 Закону, аудитори та суб’єкти 

аудиторської діяльності провадять аудиторську діяльність відповідно до 

міжнародних стандартів аудиту. 

З метою перевірки зазначених у скарзі відомостей Комітетом було 

направлено ФІРМІ «АС-АУДИТ» запит (від 19.09.2019 № 01-01-21/537 та від 

11.11.2019 № 01-01-21/977) з пропозицією надати відповідні письмові 

пояснення з обставин, що обумовили появу скарги для обґрунтування власної 

позиції та підтверджуючі документи, або їх належним чином засвідчені копії 

(договір, звіт незалежного аудитора, робочі документи та інші матеріали, що 

стосуються виконаного завдання для ОСОБА 2). 

Під час розгляду дисциплінарної справи Радою Аудиторської палати 

України були взяті до уваги надані ФІРМОЮ «АС-АУДИТ» листами від 

03.10.2019 № 03/10 та від 19.11.2019 № 19/11, документи, які підтверджують 

виконання завдання з надання впевненості щодо правильності складання 

розрахунків тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення на 2019 рік  ОСОБА 2 на підставі договору про закупівлю 

аудиторських послуг  від 07.05.2019 № 62-006/21 та надання звіту з надання 

впевненості щодо правильності складання розрахунків тарифів на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік  ОСОБА 2  від 

13.06.2019.  

У розгляді дисциплінарної справи взяла участь директорка ФІРМИ «АС-

АУДИТ» ОСОБА 3, яка  частково погодилась із зауваженнями Комітету і 

надала додаткові пояснення (листи від 18.12.2019 вх. № 01-01-20/1206, від 

19.12.2019 вх. № 01-01-20/1208 та від 19.12.2019 вх. № 01-01-20/1209). 

Представник скаржника на засідання Ради Аудиторської палати України 

не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду 

дисциплінарної справи. 

З урахуванням наданих Комітетом документів, а саме: скарги, довідки 

Комітету від 08.11.2019 № 38, відповідних матеріалів перевірки відомостей, 

зазначених у скарзі, заслуханих пояснень, Радою Аудиторської палати 

України встановлено наступне. 

ФІРМОЮ «АС-АУДИТ»  виконано завдання з надання впевненості 

щодо правильності складання розрахунків тарифів на послуги 
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централізованого водопостачання та водовідведення на 2019 рік  ОСОБА 2 та 

надано звіт з надання впевненості щодо правильності складання розрахунків 

тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення 

ОСОБА 2 на 2019 рік від 13.06.2019.  

 Перевірка наданих ФІРМОЮ «АС-АУДИТ» копій документів  

свідчить про те, що виконане завдання класифіковано ними як завдання з надання 

впевненості щодо правильності складання розрахунків тарифів на послуги 

централізованого водопостачання та водовідведення ОСОБА 2 на 2019 рік. 

Радою Аудиторської палати України, на підставі довідки Комітету від 

08.11.2019 № 38 та інших матеріалів перевірки виявлено, що під час надання 

аудиторських послуг ФІРМОЮ «АС-АУДИТ» було не дотримано вимог 

Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (Переглянутий) 

«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 

інформації» (далі - МСЗНВ 3000), а саме: параграфу 24 та параграфу 69.  

За наведених обставин, Рада Аудиторської палати України дійшла до 

висновку про вчинення суб’єктом аудиторської діяльності ФІРМОЮ «АС-

АУДИТ» професійного проступку, що полягає в недотриманні суб’єктом 

аудиторської діяльності вимог частини першої статті 3, статті 7, статті 13 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а 

також параграфу 24 та параграфу 69 Міжнародного стандарту завдання з 

надання впевненості 3000 (переглянутий)  «Завдання з надання впевненості, 

що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». 

Наслідки вчиненого професійного проступку полягають у наданні 

ФІРМОЮ «АС-АУДИТ» послуг з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації підприємству без дотримання вимог 

статті 13 та частини п’ятої статті 42 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність». 

Серйозність вчиненого професійного проступку полягає у недотриманні  

параграфів 24 та 69 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 

3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації». 

Допущене суб’єктом аудиторської діяльності ФІРМОЮ «АС-АУДИТ» 

порушення є одноразовим; рівень співробітництва вказаного суб’єкта 

аудиторської діяльності з Аудиторською палатою України – задовільний.  

Радою Аудиторської палати України, у відповідності до частини 

сімнадцятої статті 45 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» враховано, що до ФІРМИ «АС-АУДИТ» станом на дату 

розгляду дисциплінарної справи стягнення за вчинення професійного 

проступку не застосовувалися.  

З огляду на викладене, враховуючи вищезазначені обставини вчинення 

порушення та його наслідки, серйозність та тривалість порушення, рівень 

співробітництва відповідальної особи з Аудиторською палатою України, 

відсутність стягнень за вчинення порушень, керуючись статтями 3, 7, 13, 42, 

44, 45  Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», Рада Аудиторської палати України 
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ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ПРИВАТНУ АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «АС-АУДИТ» (код 

ЄДРПОУ 23099001, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 0720) та застосувати до нього дисциплінарне 

стягнення у вигляді попередження. 

2. Доручити Секретаріату Аудиторської палати України оприлюднити 

це рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України з 

урахуванням вимог частини першої та абзацу першого частини другої статті 

44 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність».  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову 

Аудиторської палати України Каменську Тетяну Олександрівну. 

 

 

 

 

Головуючий                                                                    Д.С. Сушко 
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