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Законодавчі і регуляторні вимоги

o Розроблені у 1966 році

o Є обов’язковими для всіх зареєстрованих на регульованому ринку 

організацій, що публікують консолідовану звітність (а також для 

інших PIE)

o Два незалежних один від одного аудиторів складають один звіт.

o Загальна юридична відповідальність

o Мінімальний термін участі: 6 років

o NEP 100: стандарт для проведення спільного аудиту

✓ Збалнсований обсяг роботи (в діапазоні від 50-50 до 60-40 –

прийнятно      ,  70-30 , но не 80-20 или 90-10 )

✓ Розподіл задач (посуб’єктно або на підставі бізнес-циклів) 

через пару років перехід до іншого аудитора.

✓ Дос’є кожного аудитора включає в себе юридични огляд і 

оцінкуроботи, яка зроблена іншим аудитором
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Дотримання 

кожним 

аудитором

Дотриманн

я разом

Поділ між 

аудиторами

Розуміння діяльності суб'єкта та оцінка 

ризику суттєвих спотворень на рівні 

фінансової звітності, а також ступінь 

(ступеня) суттєвості

х Загальна 

стратегія

Загальна стратегія аудиту та план 

проведення аудиту

х

Процедури аудиту х

Перехресний розгляд проведеної роботи х

Аналітичні процедури х

Аудиторський звіт х
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2 – Спільний аудит на практиці
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Критичний аналіз роботи, яка виконується аудиторами спільно

o Виконується на протязі всієї діяльності

✓ Відносно зон ризику

✓ Відносно основних гіпотез, припущень і процедур, які ведуть до формування 

гіпотез іншого аудитора.

o В результаті знижується ймовірність одночасного мовчазного прийняття 

тиску з боку клієнта

Особлива роль регулятора фінансових ринків у Франції (AMF)

o З часом в AMF було створено і вдосконалено (неформальний) процес, 

завдяки якому спільні аудитори, які не погоджуються між собою або зі 

своїм клієнтом, цінні папери якого мають котирування на біржовому ринку, 

звертаються до регулятора ринку (на добровільній основі).

✓ Застосування МСФЗ

✓ Проблеми з діючими підприємствами

✓ Можливий ризик шахрайства
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3 – Вплив спільного аудиту
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Ринкова концентрація

o У Франції близько 140 аудиторських компаній проводять обов'язковий 

аудит компаній, що котируються на регульованому ринку.

Якість аудиту

o Емпіричні академічні дослідження відзначають підвищений консерватизм, 

меншу кількість аномальних нарахувань та покращення кредитних 

рейтингів у результаті спільного аудиту.

o Інші академічні дослідження вказують на те, що спільна робота аудитора, 

який не входить до «великої четвірки», з аудитором із «великої четвірки», 

може сприяти подальшому підвищенню якості аудиту.

o Франція не переживала багатьох серйозних проблем, пов'язаних із якістю 

фінансової звітності за останні два десятиліття.

o Один випадок було виявлено на початку 2000-х, коли невелика фірма (Salustro 

Reydel) не досягла згоди зі своїм клієнтом та його спільним аудитором (тоді це 

була «велика п'ятірка»)

o Інший випадок був пов'язаний з ротацією завдань, що дозволило одному з 

аудиторів виявити шахрайський облік комерційних знижок від постачальників..
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4 - Контакти

o Патрік Перент, старший радник Голови H3C

+33 (0) 1 80 40 75 76 

patrick.parent@h3c.org
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10
104, avenue du 

Président Kennedy 

75016 Paris

01 80 40 75 00

Questions ?

secretariat@h3c.org h3c.org

ЗАПИТАННЯ

mailto:secretariat@h3c.org
https://www.h3c.org/

