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Я ніколи не думаю про майбутнє. Воно приходить 
само достатньо швидко (Альберт Енштейн)



1.На сайті ОСНАД опубліковано Інформаційне повідомлення щодо затвердження
Рекомендацій з проведення самооцінки суб’єктами аудиторської діяльності ефективності
внутрішніх політик і процедур системи контролю якості, які затверджено Радою нагляду
за аудиторською діяльністю(протокол від 26 березня 2021 року № 4/31) -
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Рекомендації-з-проведення-
самооцінки-ефективності-політик-і-процедур-СКЯ.pdf.\
Рекомендації розроблені з метою надання суб’єктам аудиторської діяльності методичної допомоги
при впровадженні в практичну роботу міжнародних стандартів аудиту, зокрема Міжнародного
стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» та для забезпечення
дотримання суб’єктами аудиторської діяльності вимог статті 23 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність» щодо постійного моніторингу, оцінювання
відповідності та ефективності внутрішніх політик і процедур контролю якості, системи внутрішнього
контролю, у тому числі щорічної оцінки внутрішньої системи контролю якості та вжиття відповідних
заходів для усунення будь-яких недоліків.

2. 21.02.2021 оприлюднено Інформаційне повідомлення щодо внесення змін
до Порядку та Форми подання інформації про надання суб’єктом аудиторської
діяльності послуг підприємствам, що становлять суспільний інтерес, а також
змінений Порядок і Форма подання інформації:
Порядок подання інформації - http://www.apob.org.ua/wp-
content/uploads/2021/02/Порядок-подання-інформації.pdf
Форма подання інформації - http://www.apob.org.ua/?page_id=1315

Документи регуляторів на які аудиторам слід звернути увагу:

http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Рекомендації-з-проведення-самооцінки-ефективності-політик-і-процедур-СКЯ.pdf./
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/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
http://www.apob.org.ua/?page_id=1315


3.На сайті ОСНАД опубліковано Інформаційне повідомлення щодо
партнерства та співробітництва між Державною податковою службою України та
Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та Інформаційне
повідомлення щодо партнерства та співробітництва між Державною установою
«Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» та Всеукраїнською
громадською організацією «Асоціація платників податків України», а також -
Меморандум про партнерство та співробітництво між Державною податковою
службою України та Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю:
http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Меморандум-про-
співробітництво-між-ДПСУ-та-ОСНАД.pdf

4. На сайті НКЦПФР опубліковано проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження
Вимог до звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності учасників ринків
капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна
комісія з цінних паперів та фондового ринку» :
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12098606&fbclid=IwAR26GKAlxs7PX1mHEPp
YXaakFzQLeHhfDKDtA5ifnQWw3auKWZJW-Axt4m0
Зауваження та пропозиції приймаються протягом 15 днів від дати
оприлюднення (25.03.21р.)

Документи регуляторів на які аудиторам слід звернути увагу:

http://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/Меморандум-про-співробітництво-між-ДПСУ-та-ОСНАД.pdf
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12098606&fbclid=IwAR26GKAlxs7PX1mHEPpYXaakFzQLeHhfDKDtA5ifnQWw3auKWZJW-Axt4m0


До таких підприємств відносяться:
А. Такі, що оприлюднюють фінансову звітність, разом зі звітом аудитора
не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом,
зокрема:
- підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих
підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
- публічні акціонерні товариства;
- суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
- підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних

копалин загальнодержавного значення,
Б. Такі, що оприлюднюють фінансову звітність, разом зі звітом аудитора
не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом,
зокрема:
- великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
- середні підприємства;
- інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих
підприємств.

Які СПД повинні оприлюднювати фінансову звітність(ЗУ 996)? 



Податковий кодекс України:

Ст.46 ч.2:
Абз.2 : «…Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність
разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період
звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові
результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. Звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про
прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) подаються платниками податку згідно з
цим абзацом за формою, визначеною згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні", у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137 цього
Кодексу…»

Абз.4: «…Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов’язані оприлюднювати річну
фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським
звітом, подають контролюючому органу річну фінансову звітність, яка
підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом у строк не пізніше 10
червня року, наступного за звітним. У разі неподання (несвоєчасного подання)
річної фінансової звітності, яка підлягає оприлюдненню разом з аудиторським звітом,
застосовується відповідальність, передбачена пунктом 120.1 статті 120 цього
Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків)…»

Вимоги податкового законодавства щодо оприлюдненої ФЗ 
разом із Аудиторським звітом  



Податковий кодекс України(відповідальність, передбачена пунктом 120.1
статті 120 цього Кодексу, для подання податкових декларацій (розрахунків):
120.1. Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49
цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними
нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі
органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до
контролюючих органів передбачено цим Кодексом,-
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне
подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне
подання.

 52-1. За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній

календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів

України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби

(COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

<…

…порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати…..>

Санкції, що застосовуються щодо порушень законодавства 
про оприлюднення ФЗ   



Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165(

Додаток 1 Критерії ризиковості платника податку на додану вартість):

<…7. Платником податку на прибуток підприємств не подано

контролюючому органу фінансової звітності за останній звітний період

всупереч нормам підпункту 16.1.3 пункту 16.1 статті 16 та пункту 46.2

статті 46 Податкового кодексу України…>

Санкції, що застосовуються щодо порушень законодавства 
про оприлюднення ФЗ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#n20


Кодекс України про адміністративні правопорушення:

Стаття 163-16. Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої
фінансової звітності

Порушення порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності разом з
аудиторським звітом -

тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже
було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян…>

"Стаття 244-22. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядає справи про адміністративні
правопорушення, пов'язані з порушенням порядку оприлюднення фінансової звітності або консолідованої
фінансової звітності разом з аудиторським звітом (стаття 16316), крім вчинення порушень банками,
небанківськими фінансовими установами та емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на фондових
біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, або професійними учасниками
фондового ринку (стаття 163-16), ненаданням аудитором, у випадках, визначених законом, інформації до
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю (стаття 166-26).

Від імені Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю розглядати справи про адміністративні
правопорушення і накладати адміністративні стягнення має право виконавчий директор Інспекції із
забезпечення якості";

Санкції, що застосовуються щодо порушень законодавства 
про оприлюднення ФЗ



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, опубліковано на сайті Міністерства фінансів України 25.02.2021р. :
https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf

** 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? 

https://mof.gov.ua/storage/files/kodex_et.pdf


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.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
31.01.2019 № 43 затверджено форму Повідомлення до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
підприємством.

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



Аудиторський звіт - документ,
підготовлений суб’єктом аудиторської
діяльності за результатами аудиту
фінансової звітності (консолідованої
фінансової звітності) відповідно до
міжнародних стандартів аудиту та вимог
цього Закону.

Аудиторський звіт – визначення – Ст.1.ч.п.6)



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 ;

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного

товариства "АВС", що складається зі звіту про фінансовий стан

на 31 грудня 20ХХ р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у

власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що

закінчився на зазначену дату, та приміток до фінансової

звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових

політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан

Публічного акціонерного товариства "АВС", станом на 31 грудня

20XХ р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає

вимогам законодавства України, що регулює питання

бухгалтерського обліку та фінансової звітності.



Аудиторський звіт: особливі вимоги ст.14, ч.3 
В аудиторському звіті за результатами
обов’язкового аудиту, щонайменше, має
наводитись така інформація: …..
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).

Підпункт 4) – ключові питання аудиту(МСА 701) чи

«Інші питання»(МСА 706)??? <7. …Питання, крім тих,

які подані або розкриті у фінансовій звітності, та, за

судженням аудитора, є доречними для розуміння

користувачами проведеного аудиту, відповідальності

аудитора або звіту аудитора>
Підпункт 5) <Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація складається з інформації яка міститься у звіті
про управління , але не є фінансовою звітністю та нашим звітом
аудитора щодо неї. Очікується, що звіт про управління буде
наданий нам після дати цього звіту аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем
впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією,
зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями,
отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд
такої, що містить суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося зі звітом управлінського персоналу,
якщо ми дійдемо висновку, що в ньому існує суттєве
викривлення, нам потрібно повідомити інформацію про це
питання, тим, кого наділено найвищими повноваженнями…. >
В разі, якщо АЗ містить немодифіковану думку, але аудитори

не ознайомилися зі Звітом до дати звіту аудитора.



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;

Звіт щодо вимог інших законодавчих і

нормативних актів????
1.Ми були призначені незалежним аудитором

Групи Компаній «АВС» Загальними
зборами/Наглядовою радою/іншим вищим
органом [вкажіть дату] у відповідності до
[вкажіть назву установчого документу
Компанії, які визначає вповноважених
призначати аудитора].
2.Наше призначення незалежним аудитором

Групи Компаній «АВС» (її попередника, якщо

він був) вперше відбулося [XXXX]. Загальна

тривалість виконання аудиторського завдання

без перерв з урахуванням продовження

повноважень, які мали місце, та повторних

призначень становить ___ років. [Це завдання

також є першим роком проведення

обов’язкового аудиту фінансової звітності

Компанії після визнання Компанії суб’єктом

суспільного інтересу у відповідності до вимог

Закону України “Про бухгалтерський облік та

фінансову звітність в Україні” від 16.07.199 №

996-XIV.]

3) Розкривати чи послатися на КЛЮЧОВІ

ПИТАННЯ АУДИТУ



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 :
…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

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних

актів????

….

5) Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного
аудитора узгоджений з Додатковим звітом для
аудиторського комітету від ___.

6). Ми підтверджуємо, що є незалежними по
відношенню до Групи компаній згідно з Кодексом

РМСЕБ та етичними вимогами, застосовними в
Україні до нашого аудиту консолідованої фінансової

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
виконали доречні етичні вимоги щодо

незалежності, та повідомляємо про те, що нами не
було ідентифіковано жодних загроз нашої

незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і
на рівні ключового партнера з аудиту ___________
та персоналу, задіяного у виконанні завдання з

аудиту консолідованої фінансової звітності Групи.
Ми не надавали Групі компаній жодних послуг,

заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність» .

7. Інформація про інші послуги????

ДОДАТКОВИЙ ЗВІТ АУДИТОРСЬКОМУ КОМІТЕТУ

ПСІ- ст. 35 ЗУ 2258



- Робочі документи мають бути остаточно сформовані протягом
60 днів з дати Звіту аудитора(тепер це вимога Закону, а не тільки
МСА);

- Ведення обліку всіх поданих письмово скарг щодо послуг з
обов'язкового аудиту;

- Додатковий звіт для Аудиторського комітету ПСІ – не пізніше дати
подання аудиторського звіту;

- Внутрішній контроль якості завдань з аудиту ПСІ проводиться
рецензентом із числа незалучених до завдання аудиторів до подання
аудиторського звіту та звіту для аудиторського комітету;

- Висновки рецензента стосовно його оцінок проекту документуються;
- Встановлюється обов'язковість наявності процедури врегулювання

розбіжностей між висновками ключового партнера з аудиту та
рецензента;

- САД зобов'язаний зберігати РД та всі звіти протягом семи років з дати
завершення завдання(МСА - 5 років!!!)

Окремі правила, на які слід звернути увагу:



Окремі правила, на які слід звернути увагу:

Суб'єкти аудиторської діяльності, що надають послуги з обов'язкового
аудиту ПСІ, повинні, окрім аудиторського Звіту за результатами
обов'язкового аудиту складати :
1. Додатковий 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 ПСІ 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)
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Член Ради Аудиторської палати України, 
партнер з аудиту  Групи Компаній

Нексія ДК. Аудитори і Консультанти / Nexia DK. Auditors & Consultants 
Київський офіс: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 8, офіс 39, м. Київ, 04112, Україна тел./факс:
+ 38 044 235 50 25 + 38 044 233 64 64
Львівський офіс: вул. Єфремова, 32а, м. Львів, 79013, Україна тел./факс: +38 032 298-85-40
(багатоканальний)

www.nexia.dk.ua

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ



ДЯКУЄМО ЗА 
УВАГУ!

Теорія — це коли все відомо, але все не працює. 
Практика — це коли все працює, але ніхто не знає
чому. Ми ж об’єднуємо теорію і практику: ніщо не 
працює… і ніхто не знає чому! (Альберт Енштейн)


