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Key messages Головні ідеї

‣ The role and responsibilities of the 
auditor in PIE IFRS financial statements is 
well understood

‣ In accordance with relevant legislation 
and the International Standards of 
Auditing (ISAs), the auditor is required to 
perform an audit so as to be able to give 
an opinion on whether the financial 
statements have been prepared by the 
directors in accordance with the relevant 
regulations and applicable standards

‣ The responsibility for the financial 
statements is for the directors of the 
company

‣ Роль та обов’язки аудитора, що 
проводить обов’язковий аудит звітності 
ССІ за МСФЗ дуже добре зрозумілі 

‣ Відповідно до законодавства та 
Міжнародних стандартів аудиту (МСА), 
аудитор зобов'язаний провести 
аудиторську перевірку таким чином, 
щоб мати можливість висловити свою 
думку про те, чи фінансова звітність 
була підготовлена керівництвом 
відповідно до правил та відповідних 
стандартів

‣ Відповідальність за фінансову 
звітність покладається на керівників 
компанії



Key messages Головні ідеї

‣ XBRL does not change the 
audit

‣ International Standards of 
Auditing (ISAs) still apply

‣ The audit report (including 
KAMs) and signature of the 
auditor are captured on XBRL

‣ Auditors can help companies 
with completing XBRL if 
independence is not 
compromised

‣ XBRL не змінює аудит

‣ Міжнародні стандарти аудиту 
(МСА) так само застосовуються

‣ Аудиторський висновок (звіт) (у 
тому числі KAMs) та підпис 
аудитора відображаються через 
XBRL

‣ Аудитори можуть допомогти 
компаніям заповнити звіти у 
форматі XBRL, якщо 
незалежність не порушується



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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