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Key messages Головні ідеї

‣ The are new requirements in 
the Law originating from the EU 
Audit Directive, mostly on 
auditors but also on others such 
as POBU 

‣ The responsibility for 
interpreting the requirements on 
auditors lies with the auditors

‣ They have the professional 
competence to interpret the 
requirements

‣ Нові вимоги в Законі, що 
випливають з Директиви ЄС про 
аудит, що в основному 
стосуються аудиторів, а також 
ОСНАД

‣ Відповідальність за 
тлумачення вимог щодо 
аудиторів лежить на аудиторах

‣ Вони мають професійну 
компетентність для тлумачення 
вимог



Key messages Головні ідеї

‣ Company directors interpret 
financial reporting 
requirements, IFRS and 
relevant Laws

‣ Auditors give an opinion on 
their interpretation

‣ Similarly, auditors interpret 
Laws (Law on Audit) and 
standards (ISQC1, ISAs)

‣ POBU will check this 
interpretation through 
inspections

‣Директори компаній тлумачать 
вимоги до фінансової звітності, 
МСФЗ та відповідні закони

‣ Аудитори висловлюють свою 
думку щодо їх тлумачення

‣ Аналогічно, аудитори 
тлумачать закони (Закон про 
аудит) і стандарти (ISQC1, ISA)

‣ ОСНАД перевірить правильність 
такого тлумачення через 
перевірки



Key messages Головні ідеї

‣ Regulators (POBU, MOF, 
others) may issue regulations 
to help with their regulatory 
responsibilities

‣ They should not help 
auditors with their 
responsibilities. If they do, 
they are not independent of 
the auditors 

‣ This is similar to how 
auditors should not help 
audited companies prepare 
financial statements

‣Регулятори (ОСНАД, Мінфін та 
інші) можуть видавати 
нормативні акти, які 
допомагають їм виконувати 
свої регуляторні функції

‣ Вони не повинні допомагати 
аудиторам виконувати свої 
обов'язки. Якщо вони це 
роблять, вони не є 
незалежними від аудиторів

‣ Це схоже на те, як аудитори 
не повинні допомагати 
компаніям готувати фінансові 
звіти



Key messages Головні ідеї

‣ I am happy to discuss 
individual items in Section 6 
and other relevant Articles, 
such as Article 6 on non-
audit services, but this 
would only be my personal 
experience from other 
countries

‣ I believe responsibility for 
interpreting and applying 
the Law ultimately lies with 
auditors

‣Я готовий обговорити 
окремі пункти з Розділу 6 
та інші відповідні статті, 
такі як Стаття 6 про не 
аудиторські послуги, але 
це буде лише мій 
особистий досвід інших 
країн

‣ Я вважаю, що 
відповідальність за 
тлумачення та 
застосування Закону 
лежить на аудиторах



Conclusion, questions and answers 
Висновки, питання та відповіді

‣ Any questions?

‣Any further questions please 

email Scott Calhoun, Project 

Leader, on 

scott.calhoun@eufsp.com or me 

on jon@jghooper.com

‣ Thank you!

‣ Питання?

‣Якщо у Вас виникли будь-які

питання, звертайтеся до Scott 

Calhoun, Project Leader на

scott.calhoun@eufsp.com або до 

мене на jon@jghooper.com

‣ Дякую!
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