
Перевірки з контролю 
якості ОСНАД
Підсумки року та плани на майбутнє



Виконання плану перевірок 2022
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Рекомендації

Узгодження результатів

Втратили право аудиту ПСІ

Перевірка за місцезнаходженням

Планування

Відсутність згоди



Основні чинники впливу

● Пріоритет безпеки всіх учасників перевірки

● Військові зміни до Закону про аудит

● Працівники та партнери в різних куточках України та світу

● Максимальне застосування віддаленого доступу та Zoom

● Низький рівень автоматизації елементів систем контролю якості

● Складність провести окремі процедури перевірки

● Посилена увага обліковим оцінкам та визначенню справедливої вартості

● Зміна фокусу на безперервність діяльності та подіях після звітної дати

● Повітряні тривоги та blackout

● Редизайн системи суспільного нагляду за аудиторською діяльністю

3



Наші найближчі плани

● Продовження практики максимального застосування віддалених перевірок 

● Забезпечення безперервності процесів діяльності в період blackout

● Фокус перевірок на питаннях:

o знецінення фінансових і нефінансових активів, справедливій вартості 

o безперервності діяльності

o ризиках якості, які виникають при «дистанційному» отриманні аудиторських доказів, 

нагляді та огляді контролю якості

o процедур оцінювання ризиків та їх впливом на дії у відповідь  

o дотримання переглянутих вимог до внутрішньої організації аудиторських фірм 

● Зміни до порядку та рекомендацій з перевірок контролю якості

● Продовження підтримки практичного застосування стандартів управління якістю та 

імплементації МСУЯ 1
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Вплив на фінансову звітність 2022 (приклад)
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Приклади чинників 2021 2022 На що може вплинути (приклади впливу)?

o окупація частини території, невизначеність тривалості і 

подальшого розвитку війни

o пошкодження енергетичної інфраструктури

o обмеження логістичних каналів

o скорочення робочої сили

o ознаки зменшення корисності і необхідність 

оцінки суми очікуваного відшкодування

o активи на непідконтрольних територіях

o втрати від військових дій  

o переоцінки основних засобів, які обліковуються за 

переоціненою вартістю 

o ОКЗ за торговою та іншою дебіторською 

заборгованістю ОВДП, грошовими коштами та їх 

еквівалентами

o FV інших цінних паперів та корпоративних прав

o класифікацію кредитів із ковенантами

o визнання відстрочених податкових активів

o ЧВР запасів

o безперервність діяльності та відповідне розкриття 

інформації у фінансовій звітності

Професійний скептицизм при застосуванні МСА 

540, МСА 570 через призму МСА 315 

(переглянутого) – ключовий виклик аудитів і процесу 

інспектування ОСНАД у сезоні 2022/2023 

Індекс споживчих цін n/a 25.7% 

(11м)

ВВП n/a ≈-33%(F)

Суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та 

національній валюті Standard & Poor’s

o середня кумулятивна ставка дефолту 1993-2021 (H1Y)
- UAH

- іноземна валюта

B

1.36%

2.42%

ССС+/С

13.79%

37.50%

Довгостроковий та короткостроковий кредитний рейтинг

o Приватбанк (Fitch)
середня кумулятивна ставка дефолту 1981-2021 

Standard & Poor’s (H1Y)

o РФБ (Moody's)

B

3.18%

B2

CCC-/C

26.55%

Саа2

Обсяг непрацюючих кредитів ≈30% ≈35.5%

(10м)

Облікова ставка НБУ 9% 25%
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