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Усунуто обмеження щодо сумісності аудиторської діяльності з
підприємницькою та іншими видами діяльності (стаття 6).

При цьому встановлено, що юридична особа, яка не відповідає
вимогам до аудиторської фірми, визначених статтю 5 Закону, не має
права використовувати у своєму найменуванні термін "аудиторська
фірма" (стаття 5).

Усунуто обмеження щодо участі у конкурсі з проведення
обов'язкового аудиту фінансової звітності ПСІ суб'єктів аудиторської
діяльності у яких за попередній річний звітний період сума
винагороди від кожного з ПСІ, яким надавалися послуги з
обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не
перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання
аудиторських послуг (стаття 29).
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Усунення обмежень для провадження аудиторської діяльності



Законом встановлено, що аудитор повинен мати добру репутацію (стаття
4).

Добра репутація аудитора - репутація, за якої протягом 2 років поспіль до
аудитора не застосовувалося стягнення 3 і більше разів або не
накладалися адміністративні стягнення за порушення вимог Закону двічі
протягом 12 календарних місяців (стаття 1).

Добра репутація аудиторської фірми - репутація, за якої до аудиторської
фірми не застосовувалося стягнення у вигляді попередження або
зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової
звітності 3 та більше разів протягом 24 календарних місяців (стаття 1).

Переглянуто мінімальний рівень прийнятності кількості випадків
застосування стягнень для збереження доброї репутації.
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Вимоги до доброї репутації



Однією з підстав скасування реєстрації аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності у Реєстрі є втрата аудитором або аудиторською фірмою доброї
репутації (стаття 221).

Аудитор втрачає право на провадження аудиторської діяльності після
скасування його реєстрації у Реєстрі з підстав, передбачених Законом.
Така особа набуває права на провадження аудиторської діяльності лише
після підтвердження кваліфікаційної придатності в порядку, визначеному
Законом, та реєстрації в Реєстрі (стаття 4).

У разі скасування реєстрації аудиторської фірми у Реєстрі на підставі
рішення щодо видалення реєстрової інформації з Реєстру та скасування
реєстрації у зв’язку з втратою нею доброї репутації або про застосування до
аудиторської фірми стягнення у вигляді видалення реєстрової інформації з
Реєстру та скасування реєстрації повторна реєстрація такої аудиторської
фірми у Реєстрі можлива не раніше ніж через рік після прийняття такого
рішення (стаття 5).
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Відповідальності за втрату доброї репутації



Якщо аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності, якого було
притягнуто до професійної відповідальності, протягом двох років
з дня прийняття рішення не вчинив нового професійного
проступку, такий аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності
вважається таким, що не має стягнень за вчинення
професійного проступку.

За рішенням Ради нагляду зазначений строк може бути
скорочений (стаття 42).
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Встановлення строку тривалості професійних стягнень



Аудиторська мережа - структура для забезпечення співробітництва, до якої
входять аудиторські фірми та/або аудитори, інші юридичні особи, діяльність якої
спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат, або яка має спільну
власність, перебуває під спільним контролем або управлінням, має спільні
політику та процедури з контролю якості, спільну ділову стратегію, надає послуги
під однаковим знаком для товарів та послуг або має спільні професійні ресурси.

Пов’язана особа суб’єкта аудиторської діяльності - фізична особа, юридична
особа та/або утворення без статусу юридичної особи, пов’язані із суб’єктом
аудиторської діяльності відносинами власності та/або контролем, та/або
управлінням, що може впливати на умови або економічні результати його
діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням критеріїв,
визначених Податковим кодексом України для пов’язаних осіб.

У зв'язку з цим потребують аналізу політики суб'єктів аудиторської діяльності та
аудиторських мереж щодо забезпечення незалежності та надання не
аудиторських послуг
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Зміна підходу до визнання мережі та пов'язаних осіб



Посадовою особою, яка відповідно до установчих документів
здійснює керівництво аудиторською фірмою, може бути лише
аудитор.

Керівником аудиторської фірми не може бути аудитор, до якого
протягом двох останніх років поспіль застосовувалися стягнення
два і більше разів або накладалися адміністративні стягнення за
порушення вимог Закону.

Керівник аудиторської фірми не може бути працівником іншої
аудиторської фірми, крім аудиторських фірм, засновником
(учасником) яких він є (стаття 5).
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Обмеження щодо керівників суб'єктів аудиторської діяльності



Вимоги Закону щодо особливостей організації, проведення
аудиту та надання інших аудиторських та неаудиторських послуг,
встановлені до ПСІ, поширюються також на політичні партії, які
отримують фінансування з державного бюджету, державні
підприємства (крім тих, що відповідають критеріям малого
підприємства та мікропідприємства), Національний банк України,
банківські групи, небанківські фінансові групи (стаття 3).
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Розширено сферу застосування вимог до аудиту ПСІ



Законом запроваджено окрему категорію – інше обов’язкове
завдання.

Зокрема це завдання з огляду проміжної фінансової звітності
(проміжної консолідованої фінансової звітності) або завдання з
надання інших аудиторських послуг, надання яких вимагається
відповідно до законодавства, що приймається і виконується
суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог закону,
інших нормативно-правових актів та міжнародних стандартів
аудиту, за результатами виконання якого законодавством
вимагається оприлюднення та/або подання Національному
банку України, Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку, органам державної влади або органам
місцевого самоврядування звіту суб’єкта аудиторської діяльності.
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Зміна у класифікації обов'язкових завдань



Звіти за результатами виконання завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності
та інших обов’язкових завдань складаються відповідно до вимог закону, нормативно-
правових актів з питань аудиторської діяльності, МСА та оформлюються у письмовій
формі (паперовій або електронній) (стаття 7).

Суб’єкт аудиторської діяльності, який виконує інше обов’язкове завдання, зобов’язаний
забезпечити складання аудитором, який виконує таке завдання, робочих документів
аудитора для кожного іншого обов’язкового завдання з урахуванням вимог до робочих
документів (стаття 7).

У відповідних розділах Реєстру містяться реєстрові дані про суб’єктів аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та
обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ, а також виконувати інші обов’язкові
завдання (стаття 21).

Під час проведення перевірки з контролю якості робочі документи обираються
виходячи з аналізу ризиків невиконання вимог та процедур, визначених МСА та
Законом, під час надання аудиторських послуг, насамперед при виконанні завдань з
обов’язкового аудиту фінансової звітності та виконанні інших обов’язкових завдань
(стаття 40).
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Особливості надання інших обов'язкових завдань



Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує здійснення

нагляду і несе відповідальність за нагляд за:

▪ 1) реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

▪ 2) впровадженням міжнародних стандартів аудиту;

▪ 3) контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;

▪ 4) контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які

здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, або які повідомили про намір

здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності;

▪ 5) дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської

діяльності, які здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності;

▪ 6) застосуванням стягнень.
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Інституціональні зміни у системі суспільного нагляду



АПУ, за умови що її організаційна структура унеможливлює виникнення реального чи
потенційного конфлікту інтересів або втручання її органів управління у виконання
делегованих повноважень, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень,
делегуються такі повноваження:

• 1) реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

• 2) контроль за безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють обов’язковий аудит
фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять
суспільний інтерес;

• 3) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють
обов’язковий аудит фінансової звітності, крім аудиту фінансової звітності ПСІ,
проведення інших перевірок, передбачених Законом;

• 4) здійснення дисциплінарних проваджень щодо суб’єктів аудиторської діяльності, які
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності, крім суб’єктів аудиторської
діяльності, які здійснюють аудит фінансової звітності ПСІ, та аудиторів, крім випадків,
визначених Законом.
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Інституціональні зміни у системі суспільного нагляду



АПУ та/або професійним організаціям аудиторів та бухгалтерів, за умови
що їх організаційна структура унеможливлює виникнення реального чи
потенційного конфлікту інтересів або втручання їх органів управління на
виконання делегованих повноважень та які відповідають встановленим
вимогам, за рішенням Ради нагляду можуть бути делеговані такі
повноваження:

• 1) контроль якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності,
які повідомили про намір здійснювати обов’язковий аудит фінансової
звітності, проведення інших перевірок, передбачених цим Законом;

• 2) контроль за безперервним професійним навчанням аудиторів.

Вимоги до професійних організацій аудиторів та бухгалтерів та порядок
делегування таких повноважень затверджуються Радою нагляду.
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Інституціональні зміни у системі суспільного нагляду



Професійна організація аудиторів та бухгалтерів - громадська організація,
утворена відповідно до Закону України "Про громадські об’єднання" для
реалізації та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема
економічних, соціальних, професійних та інших інтересів аудиторів та
бухгалтерів, має всеукраїнський статус та серед загальної кількості членів
якої не менше 50 відсотків складають аудитори та/або бухгалтери.

Повноправне членство аудитора у професійній організації аудиторів та
бухгалтерів - членство (участь) аудитора (за наявності) в одній із
професійних організацій аудиторів та бухгалтерів, інформація про яке
подана аудитором до Реєстру для оприлюднення.
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Професійні організації аудиторів та бухгалтерів



Інформація про професійні організації аудиторів та бухгалтерів вноситься до
Реєстру на підставі звернення такої професійної організації, в якій міститься
декларація заявника про ї ї відповідність вимогам, встановленим Законом до
професійної організації аудиторів та бухгалтерів, та відомості про аудиторів -
членів такої професійної організації із зазначенням їх реєстрового номера у
Реєстрі. Інспекція здійснює перевірку поданих відомостей.

Радою нагляду можуть бути встановлені вимоги до професійних організацій
аудиторів та бухгалтерів, яким делеговано повноваження з контролю якості
аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які повідомили про намір
здійснювати обов’язковий аудит фінансової звітності або контроль за
безперервним професійним навчанням аудиторів, щодо прозорості їх діяльності,
звітування про виконання делегованих повноважень, дотримання політик і
процедур контролю при виконанні делегованих повноважень, організації
діяльності у спосіб, який унеможливлює виникнення реального чи потенційного
конфлікту інтересів. За дорученням Ради нагляду Інспекція здійснює перевірку
дотримання такими професійними організаціями вимог, встановлених Радою
нагляду та цим Законом.
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Професійні організації аудиторів та бухгалтерів



ОСНАД здійснює нагляд за виконанням АПУ та професійними
організаціями аудиторів та бухгалтерів делегованих повноважень.

У разі систематичного (два і більше разів) протягом двох років невиконання
АПУ або професійною організацією аудиторів та бухгалтерів, якій
делеговані певні повноваження, рішень ОСНАД, вимог Закону щодо
незалежності, або встановлення невідповідності професійної організації
встановленим вимогам Рада нагляду приймає рішення про відкликання
таких делегованих повноважень. У такому разі повторне делегування
повноважень АПУ або професійній організації аудиторів та бухгалтерів
можливе не раніше ніж через рік після прийняття Радою нагляду рішення
про відкликання делегованих повноважень.

Радою нагляду може бути прийнято рішення про дострокове повторне
делегування повноважень АПУ або професійній організації аудиторів та
бухгалтерів після усунення виявлених недоліків.
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Відповідальність за неналежне виконання делегованих повноважень



Для забезпечення фінансування діяльності ОСНАД суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ, зобов’язані
сплачувати такі внески на користь ОСНАД:

• 1) фіксований внесок, розмір якого становить:

• 3 мінімальні заробітні плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного
аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами
надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПСІ;

• 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року, з
кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за
результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності,
крім обов’язкового аудиту фінансової звітності ПСІ;

• 2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за
договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності
або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України
за поданням в установленому законодавством порядку ОСНАД, але не може бути
більшим 2 відсотків суми такої винагороди.
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Зміни у фінансуванні системи суспільного нагляду



Для забезпечення фінансування діяльності АПУ суб’єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності (крім тих, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ), зобов’язані
сплачувати такі внески на користь АПУ:

• 1) фіксований внесок, розмір якого становить 0,3 мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту,
підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання
аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності;

• 2) внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану
вартість) за договорами з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту
фінансової звітності або інших обов’язкових завдань, розмір якого визначається
АПУ, але не може бути більшим за розмір внеску, що сплачується на користь
ОСНАД суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового
аудиту ПСІ.
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Сплата фіксованих внесків має бути здійснена суб’єктом аудиторської
діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому
було складено (датовано) аудиторський звіт.

Сплата внесків у відсотках має бути здійснена суб’єктом аудиторської
діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за кварталом, в
якому було складено (датовано) звіт суб’єкта аудиторської діяльності.

У разі відкликання повноважень, делегованих АПУ суб’єкти аудиторської
діяльності з дати набрання чинності відповідним рішенням Ради нагляду
сплачують внески, передбачені Законом, на користь ОСНАД.
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Великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти
відповідні функції на наглядову раду, що створюється відповідно до
законодавства.

Інші підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний
інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ
органу управління або на наглядовий орган.

Більшість членів аудиторського комітету ПСІ (у разі його створення), не повинні
бути пов’язані з такими підприємствами. З числа незалежних членів
призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського комітету
не можуть входити посадові особи органів управління таких підприємств, крім
членів наглядової ради або ради директорів таких підприємств.

Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що
стосуються галузі, в якій підприємство провадить свою діяльність. Щонайменше
один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері
бухгалтерського обліку та/або аудиту.
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Вимоги щодо створення аудиторського комітету ПСІ, або покладання відповідних функцій
на інший орган (підрозділ), повинні бути відображені в установчих документах.

ПСІ, з урахуванням вимог інших законів, оприлюднюють на власному веб-сайті разом з
фінансовою звітністю (консолідованою фінансовою звітністю), аудиторський звіт, які
залишаються доступними з дня їх оприлюднення та протягом строку, встановленого
законом, контактну інформацію (номери телефонів, електронна адреса) та інформацію
про:

1) вищий орган управління, до повноважень якого належить призначення суб’єкта
аудиторської діяльності, який проводитиме аудит фінансової звітності (консолідованої
фінансової звітності), та його відсторонення;

2) рішення (номер та дата) про створення аудиторського комітету або про покладання
відповідних функцій на орган (підрозділ);

3) склад аудиторського комітету або органу (підрозділу), на який покладено відповідні
функції;

4) суб’єкта аудиторської діяльності, якого призначено для проведення аудиту фінансової
звітності (консолідованої фінансової звітності), дата призначення та строк, на який його
призначено.
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ОСНАД оформлює матеріали про адміністративні правопорушення (у тому числі
за зверненням користувачів фінансової звітності), пов’язані з порушенням
законодавства зокрема в частині нестворення аудиторського комітету або
непокладання відповідних функції на орган (підрозділ) у випадках та порядку,
визначених Законом (якщо адміністративні або інші стягнення не накладаються
відповідно до іншого закону), за порушення, визначеного Законом, порядку
призначення суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового
аудиту фінансової звітності ПСІ.

Для здійснення нагляду ОСНАД зокрема має право:

отримувати інформацію про аудиторські комітети, утворені ПСІ, або призначені
ними органи (підрозділи), на які покладено відповідні функції, а також їх звіти;

надавати ПСІ, рекомендації щодо забезпечення діяльності аудиторських комітетів
або призначених органів (підрозділів), на які покладено відповідні функції,
відповідно до вимог Закону.
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Дякуємо за увагу!


