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1. Аудиторська палата Німеччини
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1. Аудиторська палата Німеччини (1)

• WPK представляє інтереси всіх аудиторів Німеччини

• Обов’язкове членство для всіх аудиторів та аудиторських фірм 

Німеччини

• Основні завдання WPK

– Представлення інтересів професії перед громадськістю та установами, які 

формують політику;

– Надання професійних консультацій членам;

– Призначення аудиторів/ визнання аудиторських фірм та анулювання

– Регуляторний нагляд (за виключенням аудиторської діяльності, яка 

стосується підприємств, що становлять суспільний інтерес)

– Перевірка систем контролю якості в аудиторських фірмах (за виключенням 

аудиторської діяльності, яка стосується підприємств, що становлять 

суспільний інтерес)

– Проведення професійних екзаменів

– Введення в дію професійних правил у формі Професійних хартій 
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1. Аудиторська палата Німеччини (2)

Аудитори та аудиторські фірми

Підприємства, що не становлять суспільного інтересу Підприємства суспільного 

інтересу

Безпосередній суспільний 

нагляд

за обов’язковим аудитом 

підприємств, що становлять 

суспільний інтерес :

Інспекції та розслідування

Суспільний нагляд

(Палата)

* Повна відповідальність за 

прийняття рішень та 

повноваження надавати 

інструкції та відміняти рішення 

палати 

Федеральне міністерство економіки та енергетики 

Орган нагляду за аудиторською діяльністю (АОВ)
Створений в Федеральному офісі з економічних справ та контролю 

експорту (BAFA)

Правовий нагляд Правовий нагляд

Суспільний нагляд*

Правління Комісія з контролю 

якості

обирає

Голосування поштою

Консультативна рада

Члени
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2. Контроль якості
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2. Контроль якості (1)

Комісія з контролю якості (WPK)

WP/vBP
в межах проведення ними 

обов’язкових аудитів

Незалежні аудитори («колеги»)

Перевірка контролю якості

ЗвітиЗаходи

Аудитори, які 

мають право 

проводити 

обов’язковий 

аудит 

підприємств, 

що 

становлять 

суспільний 

інтерес: 

Частина 

перевірки – це 

інспектування

Суспільний нагляд

Орган нагляду за аудиторською діяльністю (AOB)
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2. Контроль якості (2)

• Зобов’язання 

– Аудитори, що мають право проводити обов’язковий аудит

– Не рідше ніж раз на 6 років на основі оцінки ризиків

– Приблизно 3 200 компаній

• Сфера охоплення

– Перевірка відповідності системи контролю якості IFAC ISQC1/ISA 220

– Перевірка структури та заходів контролю (відповідність та ефективність)

– Аудиторські документи за результатами обов’язкових аудитів

• Комісія з контролю якості

– Відповідає за питання контролю якості, які не входять до сфери 

відповідальності AOB
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2. Контроль якості (3)

• Співпраця із Органом нагляду за аудиторською діяльністю (AOB)

– Участь у засіданнях Комісії з контролю якості та її комітетів

– Може приймати участь у перевірках контролю якості (в основному в 

заключних зустрічах)

– Отримує всю необхідну інформацію від Комісії з контролю якості 

(наприклад, порядок денний, перелік запланованих перевірок 

контролю якості)

• Особливі характеристики аудиторів, які мають право проводити 

обов’язковий аудит підприємств, що становлять суспільний 

інтерес

– AOB перевіряє (за допомогою інспекцій) відповідність структури 

системи контролю якості та ефективність заходів контролю якості при 

проведенні аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес 

– Підготовка звітів по результатах інспекцій, які є еквівалентними 

звітам по результатах перевірки контролю якості

– Незалежний експерт перевіряє ефективність заходів контролю якості 

при проведенні  аудиту компаній, які не становлять суспільного 

інтересу
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3. Членство в IFAC
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3. Членство в IFAC (1)

• Обмін думками на міжнародному рівні

• Поінформованість про нові тенденції

• Розбудова широкої мережі

• Участь у прийнятті рішень: 

– Щорічні засідання Ради

– Консультації / Опитування

– Представники Німеччини в:                                                                                                                            

Правлінні IFAC, IAASB, IESBA, SMPC

• Представлення позиції аудиторів 

• Основний недолік: значні членські внески

• В цілому: вигоди переважують недоліки
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3. Членство в IFAC (2)

Виконання SMO

• Розподіл SMO між WPK та IDW (основні сфери відповідальності)

− WPK: 1 (Контроль якості), 4 (Етика), 6 (Дисциплінарний нагляд)

− IDW: 2 (Освіта), 3 (Аудит/контроль якості), 5 (Державний сектор), 7 (IFRS)

• WPK повністю виконує вимоги в рамках SMO

• Практичні труднощі

− Стандарти стають все більш деталізованими

− SMO 4: Швидкість змін → значне робоче навантаження

− Відсутність безпосередньої відповідальності WPK за виконання Закону 

про аудиторську діяльність (WPO) та Комерційного кодексу Німеччини

(HBG)

− Гармонізація із європейським та національним законодавством 
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4. Державний реєстр
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4. Державний реєстр (1)

• WPK веде державний реєстр незалежних аудиторів та 

незалежних аудиторських фірм 

• Ведення державного реєстру є характерною ознакою 

самоврядування та одним із основних завдань WPK

• Відповідно до Статті 15 Директиви ЄС про аудиторську 

діяльність

• Відповідні положення: §§ 37 – 40a WPO

• Реєстр містить наступну передбачену законом інформацію про:

− Незалежних / сертифікованих аудиторів

− Незалежні аудиторські фірми/ фірми сертифікованих 

аудиторів

− Аудиторські фірми в Європейському Союзі / Європейській 

економічній зоні 

− Аудиторів та аудиторські фірми в третіх країнах

− Кооперативні асоціації аудиторів та Кооперативні офіси 

аудиторів Асоціації ощадних та розрахункових банків 
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4. Державний реєстр (2)

• Доступно в електронному вигляді на нашому веб-сайті:     

http://www.wpk.de/wpk/berufsregister/

• Нове: Інтернет портал державних реєстрів нових держав-членів 

Європейського Союзу

• Також версія англійською

http://www.wpk.de/wpk/berufsregister/
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4. Державний реєстр (3)
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5. Різне

Дякуємо за увагу.

Запитання ?


