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Ніколи, ніколи, ніколи, не здавайтесь!  
(сер Уінстон Черчиль)



1. Законопроект №3275. 29 березня 2020 року у Верховній Раді було
зареєстровано проект Закону №3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій
у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)». А вчора, 30
березня, на позачерговому засіданні ВРУ цей закон прийнято в цілому! За
відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

2.На сайті ОСНАД опубліковано Інформаційне повідомлення щодо актуальних
питань застосування суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту
супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно
фінансової інформації», яке розкриває найбільш поширені недоліки застосування
суб’єктами аудиторської діяльності міжнародного стандарту супутніх послуг 4400:
http://www.apob.org.ua/?p=1804

3. 14.02.2020 оприлюднено Рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю від
31.01.2020 № 3/1/17 “Про затвердження порядку та форми подання інформації про
надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг підприємствам, що становлять
суспільний інтерес” та Додатки до цього Рішення Ради нагляду:
- Порядок подання інформації - http://www.apob.org.ua/wp-

content/uploads/2020/02/Порядок-подання-інформації.pdf

- Форма подання інформації про надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг
підприємствам, що становлять суспільний інтерес.

Останні новини:

https://my.dtkt.ua/jump/AABmVgAFNOkB
http://www.apob.org.ua/?p=1804
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-.pdf
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Порядок-подання-інформації.pdf
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%9F%D0%A1%D0%86.xlsx


1. Чи можемо ми в принципі прийняти Клієнта(ідентифікація
Клієнта, його власників та посадових осіб, дослідження
незалежності САД та його працівників, існування прямих заборон
на одночасне надання аудиторських та неаудиторських послуг,
належність/неналежність Клієнта до ПСІ та наша здатність
надавати послуги для ПСІ, тривалість завдання, тощо).

2. Встановлена Законом 2258 процедура призначення Аудитора та
дотримання цієї процедури Клієнтом.

Прийняття завдання: дотримання вимог ЗУ 2258: питання, що 
виникають, наряду із звичними: 



АУДИТ ПІДПРИЄМСТВ. ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС(ч.4 ст.6 ЗУ 2258):

САД, що надає послуги з обов'язкового аудиту ПСІ, або учасник мережі до якої цей САД
належить не можуть прямо чи опосердковано надавати цьому ПСІ, його материнським чи
дочірнім компаніям наступні послуги(учасники мережі – тільки після схвалення Аудиторським
комітетом та застосування застережних Заходів):
1) складання податкової звітності, розрахунку обов’язкових зборів і платежів, представництва
юридичних осіб у спорах із зазначених питань;
2) консультування з питань управління, розробки і супроводження управлінських рішень;
3) ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
4) розробка та впровадження процедур внутрішнього контролю, управління ризиками, а також
інформаційних технологій у фінансовій сфері;
5) надання правової допомоги у формі: послуг юрисконсульта із забезпечення ведення
господарської діяльності; ведення переговорів від імені юридичних осіб; представництва
інтересів у суді;
6) кадрове забезпечення юридичних осіб у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та
фінансів, у тому числі послуги з надання персоналу, що приймає управлінські рішення та
відповідає за складання фінансової звітності;
7) послуги з оцінки; (є винятки)
8) послуги, пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою інвестиційної
стратегії, окрім послуг з надання впевненості щодо фінансової інформації, зокрема проведення
процедур, необхідних для підготовки, обговорення та випуску листів-підтверджень у зв’язку з
емісією цінних паперів юридичних осіб

Прийняття завдання: Які обмеження щодо надання послуг з 
обов'язкового аудиту? 



Аудит інших підприємств:

ч.2. ст. 6. ЗУ 2258: Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати
неаудиторські послуги, за умови що надання таких послуг не
призводить до виникнення загроз щодо незалежності аудитора

ч.1.ст.10 ЗУ 2258: «…Вимога щодо забезпечення незалежності
поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає
перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової
звітності….»

ч.2. ст.10 ЗУ 2258: «… Аудитор та САД зобов’язані вживати належних
заходів для забезпечення незалежності під час надання аудиторських
послуг у випадках, передбачених міжнародними стандартами
аудиту, зокрема, недопущення існуючого або потенційного
конфлікту інтересів, а також впливу договірних або інших відносин, у
яких беруть участь аудитор, суб’єкт аудиторської діяльності…»

Прийняття завдання: Які обмеження щодо надання послуг з 
обов'язкового аудиту ? 



Міжнародні стандарти аудиту - 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 та оприлюдненим
Міжнародною федерацією бухгалтерів.*)**

*Нова редакція Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів включаючи міжнародні
стандарти незалежності введена в дію Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів з
15.06.2019 року.

** ч.2.ст.13 ЗУ 2258: При провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні
стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту, який забезпечує їх актуалізацію. При цьому центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку та аудиту, має право визначати дату, з якої застосовуватимуться
міжнародні стандарти аудиту .

Прийняття завдання: Які обмеження щодо надання послуг з аудиту? 



Вимоги щодо незалежності та об'єктивності 
Стаття 10. Незалежність і

об’єктивність аудитора та суб’єкта

аудиторської діяльності

<…5. Аудитор та суб’єкт аудиторської

діяльності забезпечують документування в

робочих документах аудитора всіх суттєвих

загроз їх незалежності, а також запобіжних

заходів, вжитих для зменшення таких

загроз….>

Оглянути РД на предмет відповідності статті. Створити

документи або переглянути на предмет внесення Змін :

-Річні документи(наприклад – Заяви) про дотримання

принципів незалежності та професійної етики;

- РД що стосуються оцінки загроз незалежності потенційного

учасника групи із завдання;

- РД, що стосується незалежності суб'єкта аудиторської

діяльності

Зокрема в РД має бути видно, що вимога щодо забезпечення

незалежності поширюється на звітний період фінансової

звітності, що підлягає перевірці, та період надання

послуг з аудиту такої фінансової звітності(п.1 Ст.10)

Також має бути видно з РД, що дотримується вимога

заборони надання аудиторських послуг в разі, якщо(п.4

ст.10): близькі родичі та члени сім’ї аудитора, суб’єкта

аудиторської діяльності, його ключових партнерів з аудиту,

його власників (засновників, учасників), посадових осіб і

працівників та інших осіб, залучених до надання таких

послуг:

- є власниками фінансових інструментів….;

-беруть участь в операціях з фінансовими

інструментами…;

- перебували протягом періоду,…. у трудових,

договірних або інших відносинах…



Вимоги щодо незалежності та об'єктивності 
Стаття 10, п. 8. : Аудитор, ключовий партнер з аудиту,

посадові особи і працівники суб’єкта аудиторської

діяльності та інші залучені особи, які брали участь у

наданні послуг з обов’язкового аудиту фінансової

звітності, протягом щонайменше одного року, а

у разі проведення обов’язкового аудиту

фінансової звітності підприємств, що становлять

суспільний інтерес, - протягом щонайменше

двох років після надання відповідних послуг не

мають права:

1) обіймати керівні посади в органі управління

юридичної особи, якій надавалися послуги з

обов’язкового аудиту фінансової звітності;

2) призначатися членом аудиторського комітету

юридичної особи, якій надавалися послуги з

обов’язкового аудиту фінансової звітності, або у разі

відсутності такого комітету - членом органу, що

виконує відповідні функції;

3) призначатися (бути обраним) членом

адміністративного або наглядового органу юридичної

особи, якій надавалися послуги з обов’язкового аудиту

фінансової звітності.

Розробити форму бланку-заяви при звільненні,

про те, що працівник, партнер, залучена особа

беруть на себе зобов’язання що вони протягом

одного року( для ПСІ – двох років) після дати

звіту аудитора не мають права….

Або/також:

Внести відповідні зміни до

РД про оцінку загроз незалежності потенційного

учасника групи із завдання



Тривалість завдання з обов'язкового аудиту ПСІ (ст.30 ЗУ 2258) 
<…1. Підприємство, що становить суспільний інтерес,

призначає суб’єкта аудиторської діяльності для

виконання першого завдання з аудиту фінансової

звітності щонайменше на один рік. Строк

виконання такого завдання може бути продовжено.

При цьому безперервна тривалість виконання

завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності

для суб’єкта аудиторської діяльності не може

перевищувати 10 років…>

<…5. Ключові партнери з аудиту, відповідальні за
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності,
припиняють свою участь в обов’язковому аудиті
фінансової звітності підприємства, що становить
суспільний інтерес, не пізніше ніж через сім років з
дати їх призначення. Вони не мають права брати
участь у виконанні завдання з обов’язкового аудиту
цього підприємства протягом наступних трьох
років.
Суб’єкт аудиторської діяльності має забезпечити
ротацію аудиторів, залучених до виконання завдання
з обов’язкового аудиту фінансової звітності. Механізм
поступової ротації застосовується поетапно до
конкретних осіб, а не до всієї групи, яка виконує
завдання….>

Максимальна тривалість може бути
продовжена….якщо за рекомендацією аудиторського
комітету орган управління пропонує органу, який
відповідно до цього Закону здійснює призначення
суб’єкта аудиторської діяльності, продовжити
виконання завдання і ця пропозиція схвалюється:

1) на 10 років за результатами відкритого

конкурсу з відбору суб’єкта аудиторської
діяльності, що проводиться відповідно до вимог цього
Закону;
2) на 14 років, якщо у виконанні аудиторського
завдання одночасно буде брати участь декілька
суб’єктів аудиторської діяльності, а не один, за умови
що за результатами обов’язкового аудиту
представляється спільний аудиторський звіт.

Період «Остиганння»:
- для САД – 4 роки;
- для Партнера – 3 наступних роки.



Обов'язково:

Дослідіть, чи є Ваш майбутній Клієнт підприємством, що становить суспільний
інтерес:

Перевірте, чи Компанія входить до реєстру емітентів цінних паперів - для перевірки
перейдіть за посиланням:

https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/reiestr-tsinnykh-
paperiv/

Перевірте, чи Компанія входить в перелік емітентів, цінні папери яких перебували у
біржових списках фондових бірж з 25.09.2018 по 31.12.2018 (або оновлений
перелік) - перейдіть за посиланням:

https://www.nssmc.gov.ua/dlia-uchasnykiv-rynku/inshym-uchasnykam/emitentam-
tsinnykh-paperiv/#tab-8

Перевірте, чи цінні папери Компанії котируються на фондових біржах:

Прийняття завдання з надання впевненості

1. ПАТ "Фондова біржа "ПЕРСПЕКТИВА"
http://fbp.com.ua/Trade/StockListPer.aspx
2. ПАТ "Фондова біржа ПФТС"
https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts
3. ПАТ "Українська міжбанківська валютна біржа"
https://infodisclosure.uice.com.ua/StockList.aspx
4. ПАТ "Українська фондова біржа"
http://ukrse.com.ua/birzhovij-spisok-ufb
5. ПАТ "Українська біржа"
http://www.ux.ua/ru/issuesearch.aspx
6. ПАТ "Фондова біржа "ІННЕКС"
http://www.innex-group.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=147

https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/reiestr-tsinnykh-paperiv/
https://www.nssmc.gov.ua/dlia-uchasnykiv-rynku/inshym-uchasnykam/emitentam-tsinnykh-paperiv/#tab-8
http://fbp.com.ua/Trade/StockListPer.aspx
https://infodisclosure.uice.com.ua/StockList.aspx
http://ukrse.com.ua/birzhovij-spisok-ufb
http://www.ux.ua/ru/issuesearch.aspx
http://www.innex-group.com/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=147


Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту :
ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ(п.1 ст.29):

- Загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами
учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, органом
управління за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної фінансової політики державних
(комунальних) підприємств та господарських товариств, у яких державі
належить 100 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу, іншим
вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих
документів;

- Якщо загальні збори товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю
кворуму – аудитор може бути призначений рішенням Наглядової
ради;
- Якщо Наглядова рада не сформована – аудитор може бути призначений
рішенням виконавчого органу товариства.

Прийняття завдання: ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ АУДИТУ: 



 

 

  

 

 

 

 



Прийняття завдання: ВИМОГИ ДО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, 

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ АУДИТУ і є ПСІ: 

Аудиторський комітет ПСІ :
- (ст.34 п.1) Великі підприємства зобов'язані створити аудиторський

комітет(АК) або покласти відповідні функції на ревізійну комісію чи
наглядову раду(ст.34 п.1);

- інші ПСІ – можуть покласти функції АК на окремий підрозділ управління
або на наглядовий орган (ст.34 п.2)

Вимоги до Аудиторського комітету ПСІ(ст.34 п.3) :
Більшість членів(у разі його створення) незалежні, з числа незалежних
обирається Голова, посадові особи органів управління не можуть бути членами
АК, щонайменше один член має мати компетенцію в сфері бух. обліку та/або
аудиту.
Аудиторський комітет ПСІ забезпечує: інформування вищих та наглядових
органів ПСІ про результати аудиту; моніторинг процесу складання звітності;
оцінку ефективності систем внутрішнього контролю та управління ризиками;
моніторинг виконання завдання з обов'язкового аудиту; оцінку незалежності
САД, що надають послуги з обов'язкового аудиту, проведення прозорого
конкурсу з відбору САД та обґрунтування рекомендацій з його результатами.



Ст.29. п.8. Підприємства, що становлять суспільний інтерес, до
підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформують
про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги,
відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства
подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком. Форма
повідомлення встановлюється таким органом державної влади.
Питання: Чи потрібно ПСІ без підпорядкування( наприклад –
велика ТОВ) інформувати НКЦПФР за встановленою формою??? -

Відповідь НКЦПФР – не потрібно, повідомляють тільки «ціннопаперові» ПСІ.

Прийняття завдання: УЗГОДЖЕННЯ АУДИТОРА СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВОМУ АУДИТУ: 



Отже, при прийнятті Клієнта та виконанні завдання, наряду із
звичайними питаннями слід задокументувати:

- Дослідження щодо надання супутніх послуг за той же період, за який надаються аудиторські
послуги;

- Дослідження щодо того чи має( або мав) потенційний Клієнт ЦП, що включаються до біржових
списків, є емітентом ЦП, є субєктом природньої монополії на загальнодержавному ринку,
здійсненює діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;

- Повідомлення Аудиторському Комітету ПСІ щодо незалежності САД, учасників групи із завдання
та ключових партнерів із завдання;

- дослідження термінів співпраці з Клієнтом, термінів співпраці ключового Партнера та команди з
аудиту;

Окремо слід розглянути дотримання вимог щодо нашого призначення Клієнтом, в тому числі –
щодо повідомлення про наше призначення, наше погодження ЦОВ влади, тощо…

Прийняття та виконання завдання: документування і наступні дії 



Вчимося на помилках та не повторюємо їх…..!!!!



Сплата внесків:

Ст.15 п.13 <… Сплата внесків,
передбачених цією статтею, має бути
здійснена суб’єктом аудиторської
діяльності не пізніше останнього дня
місяця, наступного за місяцем, в якому
було складено (датовано) аудиторський
звіт.>

Передбачити при ціноутворенні
збільшення витрат на суму внесків
Органу суспільного нагляду при аудиті ПСІ
та АПУ при інших обов’язкових аудитах.

Ввести розпорядчим документом(наказом)
обов’язок ключових партнерів та
менеджерів повідомляти бухгалтерію
про завершення завдань із аудитів ПСІ та
обов’язкових аудитів і обов’язок бухгалтерії
здійснювати встановлені Законом
відрахування в установлений строк.



Вимоги до внутрішньої організації САД(обов'язковий аудит) – ст.23

2)запровадження системи внутрішнього контролю,
процедур реєстрації та обліку фактів, інформація про
які підлягає фіксації та розкриттю відповідно до
цього Закону, механізмів внутрішнього контролю,
застосування методики оцінки ризиків, заходів та
засобів для захисту систем обробки
інформації;
3) можливість інформування уповноваженої особи
суб’єкта аудиторської діяльності про факти
порушень вимог цього Закону його працівниками;
4) достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і
персоналу
5)достатній рівень забезпеченості
працівниками за основним місцем роботи для
виконання завдань з обов’язкового аудиту
фінансової звітності.
6) запровадження організаційних та
адміністративних механізмів для попередження,
ідентифікації, усунення або управління і розкриття
будь-яких ризиків та загроз своїй незалежності

2) – Зверніть увагу як на систему внутрішнього

контролю, так і на <…заходи і засоби для захисту

систем обробки інформації… >

3) – має бути і <…уповноважена особа…> і

<…можливість її інформування… > - зафіксуйте

внутрішнім Положенням чи розпорядчим

документом

5) – якщо аудиторів чи персоналу стає менше від

встановлених нормативів – перехід в інший Розділ

Реєстру….



Вимоги до внутрішньої організації САД(обов'язковий аудит) – ст.23

7) запровадження внутрішньої політики та
процедур виконання завдань з
обов’язкового аудиту фінансової звітності,
що також мають передбачати
обов’язковість інструктажу, нагляду та
перевірки роботи аудиторів та інших
працівників, вимог до створення і обсягу
робочих документів аудитора
8) запровадження внутрішньої системи контролю
якості аудиторських послуг. Відповідальність за
організацію і ефективне функціонування
внутрішньої системи контролю якості несе
керівник суб’єкта аудиторської діяльності, при
цьому ним може бути призначена
відповідальна особа лише з числа
аудиторів, яка є працівником суб’єкта
аудиторської діяльності за основним
місцем роботи

7) – внутрішня політика і процедури – не

тільки запровадити(тобто розробити

Положення, інструкції, прийняти розпорядчі

документи – слід провести інструктажі щодо

вимог до створення і обсягу РД!!!!

8)- Відповідальний за систему КЯ – керівник!

Але ним може бути призначена і

відповідальна особа!!! – АУДИТОР, НЕ

СУМІСНИК, НЕ ЗА ДОГОВОРОМ ЦПХ!



Вимоги до внутрішньої організації САД(обов'язковий аудит) – ст.23
10) запровадження механізмів реєстрації
та розв’язання нестандартних ситуацій, що
мають або можуть мати суттєві наслідки для
неупередженості діяльності аудиторів та
ключових партнерів, пов’язаної з наданням
послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності;
11) застосовування політики оплати праці
персоналу, залученого до виконання завдань з
обов’язкового аудиту, що б передбачала
стимули для забезпечення якості робіт;
12) постійний моніторинг, оцінювання відповідності
та ефективності внутрішньої політики і процедур,
системи внутрішнього контролю, у тому числі щорічнa
оцінка внутрішньої системи контролю якості та вжиття
відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків.
Суб’єкт аудиторської діяльності може залучати для
незалежного оцінювання внутрішньої системи контролю
якості професійні організації аудиторів. Суб’єкт
аудиторської діяльності повинен зберігати інформацію
про результати оцінки ефективності системи
внутрішнього контролю та вжиті заходи протягом семи

років.

10) – Розділ в загальному Положенні з КЯ або

окремі документи в яких такі механізми прописані.

11) Як Ви стимулюєте якість послуг з обов'язкового

аудиту???

12) ПОСТІЙНИЙ МОНІТОРИНГ – незалежне

оцінювання:

- ЩОРІЧНА ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ КЯ;

- ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ

- ОБОВЯЗКОВО – ЗАХОДИ УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ,

ВСТАНОВЛЕНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ МОНІТОРИНГУ



Організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності – ст.24

1. Під час виконання завдання з обов’язкового аудиту
фінансової звітності аудиторська фірма має призначити
щонайменше одного ключового партнера з
аудиту, виходячи при виборі з критеріїв забезпечення
якості аудиту, незалежності та компетентності.
Аудиторська фірма повинна забезпечити ключового
партнера з аудиту достатніми ресурсами та персоналом.
Ключовий партнер з аудиту повинен брати
особисто активну участь у виконанні завдання з
обов’язкового аудиту.

2. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен
забезпечити облік виявлених невідповідностей
вимогам цього Закону у власній практиці,
розкриття інформації про їх наслідки та вжиті заходи з
метою їх усунення або удосконалення системи
внутрішнього контролю з метою попередження їх у
подальшому. Суб’єкт аудиторської діяльності
повинен щорічно складати звіт, що містить огляд
таких заходів, для внутрішнього використання .

У разі якщо суб’єкт аудиторської діяльності звертається
за консультацією до зовнішніх експертів, він повинен
задокументувати звернення та отримані рекомендації

Врахувати при плануванні завдань з надання

впевненості, що кількість часу, яка планується,

бюджетується та фактично приділяється

КЛЮЧОВИМ ПАРТНЕРОМ із завдання повинна бути

достатньою для виконання ним своїх обов'язків

Щорічний звіт щодо обліку виявлених

невідповідностей ЗУ 2258 у власній

практиці(складається для внутрішнього

використання) :

• розкриття інформації про наслідки

невдповідностей

• розкриття інформації про заходи усунення

невідповідностей

• Розкриття інформації про удосконалення системи

внутрішнього контролю з метою попередження

невідповідностей у майбутньому

Обов’язково треба документувати звернення до

зовнішніх експертів та їх рекомендації.



Організація роботи з виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності– ст.24

3. Суб’єкт аудиторської діяльності повинен

вести особові справи за кожною юридичною
особою, фінансова звітність якої перевіряється,
які мають щонайменше містити:
1) найменування та місцезнаходження такої
юридичної особи;
2) для аудиторської фірми - прізвище, ім’я, по
батькові призначеного ключового партнера з
аудиту;
3) суму винагороди, отриманої за послуги з
обов’язкового аудиту, та винагороди, отриманої
за інші послуги, у кожному фінансовому році.

<4…Робочі документи аудитора мають бути
остаточно сформовані і передані на зберігання
не пізніше ніж через 60 днів з дня

підписання аудиторського звіту .>

Форма такої особової справи може бути розроблена

САД самостійно. Важливо, щоб у ній містилися

відомості, що вимагаються ЗУ 2258

Тепер це законодавча вимога(не тільки вимога МСА).

Пройшов термін – не складено РД в остаточний файл –

порушено Закон.



- Ведення обліку всіх поданих письмово скарг щодо послуг з
обов'язкового аудиту(ч.5 ст .24);

- Внутрішній контроль якості завдань з аудиту ПСІ проводиться
рецензентом із числа незалучених до завдання аудиторів до подання
аудиторського звіту та звіту для аудиторського комітету(ст.32,
ч.1-2);

- Висновки рецензента стосовно його оцінок проекту документуються(ч.3-
4 ст. 32);

- Встановлюється обов'язковість наявності процедури врегулювання
розбіжностей між висновками ключового партнера з аудиту та
рецензента(ч.3-4 ст. 32);

- САД зобов'язаний зберігати РД та всі звіти протягом семи років з дати
завершення завдання(МСА - 5 років!!!) – ст.39 «Зберігання

документації»

Виконання завдання: ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
АУДИТУ ТА  РД АУДИТОРА: 



Аудиторський звіт: особливі вимоги ст.14, ч.3 

В аудиторському звіті за результатами
обов’язкового аудиту, щонайменше, має
наводитись така інформація:
1) повне найменування юридичної особи; склад
фінансової звітності або консолідованої фінансової
звітності, звітний період та дата, на яку вона складена;
також зазначається - відповідно до яких стандартів
складено фінансову звітність або консолідовану
фінансову звітність (міжнародних стандартів фінансової
звітності або національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, інших правил);
2) твердження про застосування міжнародних
стандартів аудиту;
3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована
або модифікована (думка із застереженням, негативна
або відмова від висловлення думки), про те, чи
розкриває фінансова звітність або консолідована
фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно
та об’єктивно фінансову інформацію згідно з
міжнародними стандартами фінансової звітності або
національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку та відповідає вимогам
законодавства ;

4) окремі питання, на які суб’єкт аудиторської діяльності
вважає за доцільне звернути увагу, але які не вплинули
на висловлену думку аудитора;
5) про узгодженість звіту про управління (консолідованого
звіту про управління), який складається відповідно до
законодавства, з фінансовою звітністю (консолідованою
фінансовою звітністю) за звітний період; про наявність суттєвих
викривлень у звіті про управління та їх характер ;
6) суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів
здатність продовження діяльності юридичної особи, фінансова
звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі
наявності такої невизначеності;
7) основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності, що
провів аудит (повне найменування, місцезнаходження,
інформація про включення до Реєстру).



Аудиторський звіт –аудит ПСІ: особливі вимоги ст.14, ч.4 
В аудиторському звіті за результатами
обов’язкового аудиту підприємства, що становить
суспільний інтерес, додатково до інформації,
зазначеної у частині третій цієї статті, має
наводитись така інформація :
1) найменування органу, який призначив суб’єкта
аудиторської діяльності на проведення обов’язкового
аудиту;
2) дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та
загальна тривалість виконання аудиторського завдання без
перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали
місце, та повторних призначень;
3) аудиторські оцінки, що включають, зокрема:
а) опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення
інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій
звітності), що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства;
б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття
інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій
звітності) для кожного опису та оцінки ризику суттєвого
викривлення інформації у звітності, що перевіряється;
в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для
врегулювання таких ризиків;
г) основні застереження щодо таких ризиків;

…4) пояснення щодо результативності аудиту в
частині виявлення порушень, зокрема
пов’язаних із шахрайством;
5) підтвердження того, що аудиторський звіт
узгоджений з додатковим звітом для
аудиторського комітету;
6) твердження про ненадання послуг,
заборонених законодавством, і про
незалежність ключового партнера з аудиту та
суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної
особи при проведенні аудиту;
7) інформація про інші надані аудитором або
суб’єктом аудиторської діяльності юридичній
особі або контрольованим нею суб’єктам
господарювання послуги , крім послуг з
обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті
про управління або у фінансовій звітності;
8) пояснення щодо обсягу аудиту та властивих
для аудиту обмежень



Виконання завдання: ДОДАТКОВІ ЗВІТИ АУДИТОРА 

Суб'єкти аудиторської діяльності, що надають послуги з обов'язкового аудиту,
повинні, окрім аудиторського Звіту за результатами обов'язкового аудиту
складати :
1.Звіт, що містить облік виявлених невідповідностей вимогам
Закону у власній практиці, їх наслідки, вжиті заходи з метою їх
усунення(щорічно, для внутрішнього використання – ст.24 ЗУ);
2. Звіт для аудиторського комітету ПСІ( не пізніше дати
аудиторського Звіту, за кожним завданням з аудиту фінансової
звітності ПСІ – ст.35 ЗУ);
3.Звіт для органів нагляду за підприємством ПСІ(при перевірці
ССІ та підприємств, що мають тісні зв'язки з підприємством ПСІ)
– немає вимог щодо подачі(дата, форма, тощо – ст. 36 ЗУ);
4. Звіт про прозорість( тими САД, що перевіряють ПСІ
оприлюднюється на веб- сторінці САД не пізніше 30 квітня року
наступного за звітним, в доступі має бути 7 років- ст.37.ЗУ)
5. Інформація для Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю( тими САД, що перевіряють ПСІ - не пізніше 30 квітня року
наступного за звітним: щодо доходів від надання ПСІ аудиторських та
неаудиторських послуг – ст. 38 ЗУ)



Вітання Всім з Весною!!!! Здоров'я та Удачі!
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КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ!

«Песиміст бачить труднощі при кожній
нагоді, оптиміст у кожній труднощі бачить
можливості.»(сер Уінстон Черчиль)


