
ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК З 
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОТЯГОМ 
ПЕРІОДУ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА 
ПІСЛЯ ЙОГО СКАСУВАННЯ



ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

 Перевірки з контролю якості в 2022 році

✓ Завершено 9 перевірок, з них 7 після введення воєнного стану

✓ Щодо 4 перевірок триває процес підготовки та узгодження проектів звітів

✓ Проведено 8 відстежень, з них 5 після введення воєнного стану

 Дистанційна форма проведення перевірок

✓ Посилення уваги та збільшення часу на попереднє планування

✓ Обсяг і якість комунікацій між САД та Інспекцією

✓ Збільшення тривалості перевірки

✓ Технологічна спроможність САД



РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК В 2021 РОЦІ

 Звіт про діяльність Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю за 2021 рік
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Тестування заходів внутрішнього контролю

Операції з пов'язаними сторонами

Аудиторський звіт

Визнання доходів

Облікові оцінки, включаючи справедливу вартість

Події після звітного періоду

Аналітичні процедури при плануванні

Розгляд аудитором іншої інформації

Розуміння внутрішнього контролю

Процедури по суті

Адекватність подання фінансової звітності і розкриттів

Оцінювання ризиків суттєвого викривлення

Процедури розгляду шахрайства

Області, в яких були ідентифіковані значущі недоліки виконання завдань

2020 2021

https://www.apob.org.ua/wp-content/uploads/2022/06/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%94-2021-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf


РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК В 2021 РОЦІ 

(ПРОДОВЖЕННЯ)

 Посилення уваги Інспекції до перевірки:

✓ дотримання вимог Закону щодо інформування органу, який відповідно до законодавства
здійснює нагляд за ПСІ

✓ ефективності функціонування елементів системи контролю якості

 Відсутність належної уваги САД до ознайомлення з результатами перевірок

✓ ідентичність значної частини встановлених недоліків



ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН НА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

 Перевірки проводяться лише за згодою САД (на період дії воєнного стану та шість місяців
після його припинення або скасування).

 Зупинено перебіг строків, якими встановлено:

1. періодичність здійснення контролю якості аудиторських послуг, а саме:

✓ 3 роки для САД, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності великих
підприємств, банків, професійних учасників ринків капіталу та емітентів, цінні папери яких
допущені до торгів на регульованому фондовому ринку або щодо цінних паперів яких
здійснено публічну пропозицію

✓ 6 років для САД, які надають послуги із обов’язкового аудиту фінансової звітності, крім
зазначених вище

2. строк виконанняСАД обов’язкових рекомендацій

 Продовжено на 12 місяців строк дії свідоцтв про відповідність системи контролю якості
аудиторських послуг, виданих АПУ протягом 2017 - 2018 років.



ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

 Добровільність

 Технологічна спроможність

 Безпека


