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Про притягнення до професійної відповідальності  

та застосування дисциплінарного стягнення 

 

Керуючись нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» (далі – Закон), Статутом Аудиторської палати України 

(нова редакція), затвердженим рішенням з’їзду аудиторів України від 17.07.2021 

(протокол № 2), Положенням про Раду Аудиторської палати України (нова 

редакція), затвердженим рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

17.07.2021 № 2/5, Рада Аудиторської палати України у складі Голови Ради 

Каменської Т.О., членів Ради – Барановської О.М., Бондаря В.П., Дзюби Л.А., 

Іщенко Н.І., Нефьодової Д.Ю., Редько К.О., Романюка М.В., Церетелі Л.Г., 

Шульман М.К., розглянувши у черговому засіданні дисциплінарну справу стосовно 

суб’єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ІНФОРМ- ДЕЛЬТА-АУДИТ» 

(код ЄДРПОУ 31710855, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності – 2776),  

                                                 

ВСТАНОВИЛА: 

До Аудиторської палати України надійшла скарга фізичної особи ОСОБА 1 

(далі – скарга, скаржник) щодо порушень ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «ІНФОРМ-ДЕЛЬТА-

АУДИТ» (далі – САД) Кодексу етики професійних бухгалтерів, недотримання 

стандартів аудиту під час виконання завдань з виконання узгоджених процедур 

щодо аудиту окремих питань діяльності ОСОБА 2 за період з 01.09.2018 по 

02.04.2019 (далі – Підприємство 1). 

Перевірка відомостей, зазначених у скарзі, проводилася Комітетом з 

контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет) відповідно до статті 45 

Закону.  

При цьому Комітетом проаналізовано письмове пояснення директора САД 

(від 18.08.2021 вих. № 01/08/21); копію Звіту незалежного аудитора щодо аудиту 

окремих питань діяльності Підприємства 1 (далі – Звіт Підприємства 1) за період з 
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01 вересня 2018 року по 02 квітня 2019 року; копії усіх робочих документів, що 

стосуються виконаного завдання з «аудиту (погоджених процедур)» за 

результатами якого був складений Звіт Підприємства 1 за період з 01 вересня 2018 

року по 02 квітня 2019 року. 

 За результатами розгляду довідки Комітету від 27.08.2021 № 7 (далі – 

довідка), відповідних матеріалів перевірки відомостей, зазначених у скарзі, Радою 

Аудиторської палати України (протокол від 23.09.2021 № 68), у порядку статті 45 

Закону, відносно САД порушено дисциплінарну справу. 
 

Обставини, встановлені під час розгляду дисциплінарної справи 

На підставі укладеного між САД, в особі директора ОСОБА 4, та 

Підприємством 1 договору № 01/04/19 від 12.04.2019 про надання аудиторських 

послуг, САД складено Звіт Підприємства 1. 

Вказаним договором було передбачено надання наступних послуг: перевірка 

факту отримання Підприємством 1 коштів від ОСОБА 1 за період 01.09.2018 по 

31.03.2019 по paxунку 301 (Kaca) та по рахунку 311 (Розрахункові paxунки); 

вивчення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Підприємства 1 

від 24.09.2018 та встановлення фактів невиконання умов даного договору; 

вивчення справедливої вартості фінансових інвестицій Підприємства 1 в 

корпоративні права ОСОБА 2 (далі – Підприємство 2) на підставі проведеної 

експертної оцінки вартості майна, переданого до статутного капіталу 

Підприємства 2. 
 

Доводи, викладені в скарзі 

Скаржник вважає, що САД під час виконання завдань з узгоджених процедур 

стосовно фінансової інформації та складання Звіту Підприємства 1 було допущено 

низку порушень Кодексу етики професійних бухгалтерів, Міжнародного стандарту 

супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 

фінансової інформації» (далі – МССП 4400).  

Також, скаржник зазначає, що Звіт Підприємства 1 був наданий, як доказ до 

матеріалів кримінального провадження №ХХХ, відомості про яке було внесеного 

до ЄРДР за фактом рейдерського захоплення Підприємства 2.  
 

Нормативно-правове обґрунтування 

Аудиторська діяльність регулюється Законом, іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними стандартами аудиту (частина перша статті 3 

Закону). 

Відповідно до статті 13 Закону аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності 

провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 

При провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні стандарти 

аудиту, оприлюднені державною мовою на офіційному вебсайті центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. 

Звіти за результатами надання аудиторських послуг оформляються 

відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Закону (частина п’ята статті 

7 Закону). 
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Міжнародні стандарти аудиту (далі – МСА) - сукупність професійних 

стандартів, що встановлюють правила надання аудиторських послуг і розкривають 

питання етики та контролю якості, які визначені міжнародними стандартами 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, а 

також Міжнародним кодексом етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів та оприлюдненим Міжнародною федерацією бухгалтерів 

(частина перша статті 1 Закону). 

На офіційному вебсайті Міністерства фінансів України, як центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері бухгалтерського обліку та аудиту оприлюднені Міжнародні стандарти 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 

видання 2016–2017 років. 

За приписами статті 45 Закону право на звернення до Аудиторської палати 

України із заявою (скаргою) щодо дій аудитора або суб’єкта аудиторської 

діяльності, яка може бути підставою для професійної відповідальності, має кожен, 

кому відомі факти таких дій. 

Кожна заява (скарга), крім тих, що не можуть бути підставою для 

дисциплінарного провадження відповідно до цього Закону, підлягає розгляду. 

Перевірка відомостей, зазначених у заявах (скаргах), що надходять до 

Аудиторської палати України, проводиться Комітетом з контролю якості 

аудиторських послуг Аудиторської палати України. 
 

Виявлені порушення 

Міжнародний стандарт супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання 

узгоджених процедур стосовно фінансової інформації», як у редакції МСА 2014 

року, так й у чинній редакції, встановлює положення і надає рекомендації стосовно 

професійної відповідальності аудитора під час роботи над завданням із виконання 

узгоджених процедур стосовно фінансової інформації. 

Відповідно до параграфу 4 МССП 4400, ціллю завдання з узгоджених 

процедур є виконання тих аудиторських процедур, які були узгоджені аудитором, 

суб’єктом господарювання і будь-якими відповідними третіми сторонами, а також 

надання звіту про фактичні результати.  

Відповідно до параграфу 8 МССП 4400, аудитор має виконувати завдання з 

узгоджених процедур відповідно до цього МССП та умов завдання. 

Результати перевірки скарги свідчать про те, що структура та змістовне 

навантаження Звіту Підприємства 1, що є підсумковим документом при виконанні 

завдання з узгоджених процедур, не відповідає вимогам параграфу 18 МССП 4400, 

зокрема: 

(d) відсутнє твердження про те, що виконані процедури узгоджені з 

отримувачем звіту; 

(e) відсутнє твердження про те, що завдання виконане відповідно до 

Міжнародного стандарту супутніх послуг, який стосується завдань з узгоджених 

процедур, або згідно з відповідними національними стандартами чи практиками; 

(f) якщо доречно, то твердження про те, що аудитор не є незалежним від 

суб’єкта господарювання; 
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(g) немає ідентифікації мети виконання узгоджених процедур; 

(h) відсутній перелік конкретних виконаних процедур; 

(j) відсутнє твердження про те, що виконані процедури не є аудитом або 

оглядом, тому впевненість не висловлюється; 

(k) відсутнє твердження про те, що якщо б аудитор виконав додаткові 

процедури, аудит або огляд, то він міг би виявити інші проблеми, які треба було б 

зазначити у звіті; 

(l) немає твердження про те, що надання звіту обмежене тими сторонами, які 

узгодили виконання процедур; 

(m) відсутнє твердження про те, що звіт стосується лише елементів, рахунків, 

статей або фінансової та нефінансової інформації і що він не поширюється на 

фінансову звітність суб’єкта господарювання у цілому (за потреби); 

(n) немає дати звіту; та (o) адреси аудитора. 

Крім цього, при розгляді дисциплінарної справи встановлено не дотримання 

САД вимог параграфу 11 Міжнародного стандарту контролю якості (далі - МСКЯ) 

1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, 

а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» у тій частині, що 

аудиторська фірма повинна створити та підтримувати таку систему контролю 

якості, яка надала б їй достатню впевненість у тому, що: 

(a) сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, 

законодавчих і регуляторних вимог; та 

(b) звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають 

обставинам. 

Отже, зміст та структура Звіту Підприємства 1 свідчить про порушення САД 

частини 5 статті 7 Закону щодо того, що звіти за результатами надання 

аудиторських послуг оформляються відповідно до міжнародних стандартів аудиту. 

Враховуючи вищезазначене, Рада Аудиторської палати України на підставі 

встановлених при розгляді дисциплінарної справи обставин, дійшла висновку про 

вчинення САД професійного проступку, що полягає в недотриманні під час 

складання Звіту Підприємства 1, встановлених 

- параграфом 4, параграфом 9, параграфом 11, параграфом 18  МССП 4400;  

- параграфом 11 МСКЯ 1; 

- статті 7 Закону. 

Заслухавши пояснення представника САД, доповідь Комітету та, 

перевіривши викладені ним у довідці обставини, Рада Аудиторської палати 

України вважає доведеними факти щодо наявності у діях САД ознак професійного 

проступку, визначеного частиною п’ятою статті 42 Закону, а відтак, наявні 

підстави для притягнення САД до дисциплінарної відповідальності відповідно до 

положень статті 45 Закону. 

Радою Аудиторської палати України у відповідності до вимог статті 45 

Закону під час обрання виду стягнення враховано обставини вчинення САД 

порушень та їх наслідки, серйозність, тривалість порушення, фінансовий стан, 

рівень співробітництва з Аудиторською палатою України, а також те, що раніше 

стягнення до САД відповідно до Закону не застосовувались.  
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З огляду на вищезазначене, керуючись статтями 3, 7, 13, 42, 45  Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Рада 

Аудиторської палати України 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Притягнути до професійної відповідальності суб’єкта аудиторської 

діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - 

АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ІНФОРМ-ДЕЛЬТА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 31710855, 

номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 2776) 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».  

 

 

Голова АПУ                                                                         Тетяна КАМЕНСЬКА 
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