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ЗМІСТ

Коротко про IFIAR

Цільова група з міжнародно важливих подій у галузі 

аудиторських ринків (IRDAM ЦГ)

Публічний звіт про міжнародні події на аудиторських ринках

(опублікований 20 липня 2021 р.)
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Стисло про IFIAR (1/2)

Заснована в 2006 році: динаміка зростання - з 18 до 

54 юрисдикцій і продовжує розвиватися

Африка, Азія, Океанія, Європа, Ближній Схід, 

Північна та Південна Америки

Членами є незалежні регулюючі органи аудиторської 

профіесії.

Організація очолюється Правлінням та підтримується 

Секретаріатом

2

Місія

Служити суспільним 

інтересам, включаючи 

інвесторів, шляхом 

посилення нагляду за 

аудитом у всьому світі.

Цінності

Підвищення потенціалу 

незалежних регулюючих 

органів у галузі аудиту та 

посилення колективного 

впливу спільноти 

регуляторів на якість 

аудиту



Стисло про IFIAR (2/2)

3

Незалежні аудитори
(Глобальні мережі) 

Організації, як 
встановлюють стандарти

Регуляторы
(Члены IFIAR)

Інвестори і інші 
зацікавлені 
сторони

Комітети з аудиту
аудиту 

Управління 
компанією

Інші структури, які 
формуують політику

(Міжнародні організації)

Діалог

Отримують думку інвесторів та спільноти у галузі 
фінансової звітності

Викладають загальні погляди регулюючих органів для 
покращення стандартів аудиту

• Колективний тиск на аудиторські фірми з метою 
добитися високої якості аудиту

• Прямий та відвертий діалог з глобальними 
мережами

• Огляд діяльності аудиторської фірми, бізнес-
моделей та галузевих змін на глобальному рівні

• Діляться знаннями та досвідом серед учасників
• Важливе джерело для членів щодо ключових 

спостережень, які IFIAR отримав у ході діалогу з 
глобальними мережами, розробниками 
стандартів, міжнародними організаціями, 
інвесторами та іншими заінтересованими 
сторонами.

• Зрештою підвищують наглядові можливості 
членів
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Міжнародні події на ринках аудиту - IRDAM ЦГ

Передумови діяльності цільової групи

Розвиток відповідної політики у низці країн викликало інтерес до 

глобального огляду

Заснована 2019 року Правлінням IFIAR під головуванням 

Нідерландів за участю 12 інших членів ЦГ з такими 

повноваженнями:

Моніторинг подій на ринках аудиту в країнах-членах IFIAR

Аналіз впливу подій на ринок аудиту

Аналіз потенційного впливу на якість аудиту

Опитування проведено на початку 2020 р., брало участь понад 50 

членів IFIAR



Опитування членів про події, які мають 
міжнародне значення

Опитування IRDAM:

Мета - загальний огляд ключових показників ринку та нормативних вимог 
щодо 5 напрямків політики аудиту. :

Призначення та строк повноважень аудитора

Спільні аудити

Поєднання аудиторських та неаудиторських послуг

Прозорість інформації, пов'язаної з аудитомУправління та організаційна 
культура

Робочі напрямки для подальшого аналізу: (3 теми)

Аналіз даних

Тематичні дослідження

Аналіз впливу на якість аудиту (на підставі вивчення академічної 
літератури та/або обґрунтування застосування заходів)



Резюме звіту IRDAM (1/3)

Спостереження за напрямками політики:

Призначення та термін повноважень аудитора

Спільні аудити

Співвідношення аудиторських і неаудиторських послуг

Прозорість інформації, пов’язаної з аудитом

Управління і організаційна культура аудиторських 

компаній



Резюме звіту IRDAM (2/3)

Переважна більшість юрисдикцій, керованих політикою ЄС, 
повідомляють про існування правил стосовно терміну 
повноваженьаудиторських компаній стосовно PIE. 

Максимальний термін перебування на посаді партнера з аудиту : 5-
7 років, с 2-3-річним періодом «охолодження».

Надійний процес відбору/оцінкиаудиторів може підвищити 
якість аудиту та незалежність аудиторів.

Прозорість процесу сприяє розумінню користувачами фінансової 
звітності та аудиторського звіту.

У 56% випадків, нормативно-правова база респондентів 
включає елементи, що полегшують доступ ряду аудиторів до 
ринку аудиту PIE

Спільні аудити проводяться в деяких юрисдикціях та 
розглядаються для впровадження в інших юрисдикціях-членах.

Визначна частка в аудиторських послугах належить компаніям 
«великій четвірці»



Резюме звіту IRDAM (3/3)

Застосування NAS зазвичай мають обмження

Проте в деяких юрисдикціях передбачено більш жорсткі обмеження.

Розкриття характеру та/або виду зборів, сплачених за NAS, у 
фінансовій звітності та/або аудиторських звітах може вирішити 
проблеми зацікавлених сторін та вплинути на рівень довіри до аудитів.

Збитки для рівня суспільної довіри внаслідок корпоративних скандалів та 
невдач

У юрисдикціях-членах робляться ініціативи щодо прозорості та 
розкриття інформації, пов'язаної з аудитом.

АQI, KAM/CAM, ICFR, розширена звітність за умов безперервності 
діяльності, інша звітність задля цілей прозорості

Ключова роль, яку відіграють керівні органи аудиторських фірм у 
загальних механізмах управління та встановленні тону

Надійна корпоративна культура має першорядне значення для 
ефективного управління



Публікації IFIAR

Річний звіт за 2020 г.

https://www.ifiar.org/?wpdmdl=12744

Огляд результатів перевірки 2020 г.

https://www.ifiar.org/activities/annual-inspection-findings-survey/

Зміни на ринках аудиту, що мають міжнародне значення

https://www.ifiar.org/latest-news/ifiar-report-internationally-relevant-

developments-in-audit-markets-2021/

Інформаційний документ: Сприяння нагляду за глобальними 
мережами аудиторських компаній 

https://www.ifiar.org/latest-news/ifiar-publishes-information-paper-on-facilitating-
oversight-of-global-audit-firm-networks/
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▪ Інтернет: www.ifiar.org

▪ Twitter: @IFIARorg

▪ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ifiar

http://www.ifiar.org/
https://twitter.com/IFIARorg
https://www.linkedin.com/company/ifiar

