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Суспільно важлива функція аудиторів

»Зовнішнім аудиторам та аудиторським компаніям за законом 
доручено проводити обов’язковий аудит суб’єктів суспільного 
інтересу (ССІ) з метою підвищення довіри суспільства до 
річної та консолідованої фінансової звітності таких суб’єктів. 

»Функція суспільного інтересу обов’язкового аудиту означає те, 
що на якість роботи зовнішнього аудитора чи аудиторської 
компанії покладається широка спільнота, установи та 
організації.

» Джерело: Регламент ЄС №537/2014



3

Контроль якості аудиту та суспільний нагляд

»До 2002 року, аудиторська спільнота у світі  була  здебільшого 

саморегульована, коли професійні організації розробляли 

стандарти аудиту, накладали дисциплінарні стягнення на членів і 

рекламували якість і переваги аудиту своїх членів.

»Регулюючі органи в США та інших країнах час від часу 

втручалися, накладаючи дисциплінарні стягнення на аудиторів в 

особливо кричущих випадках, а іноді, щоб спонукати аудиторську 

спільноту посилити стандарти аудиту.
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Контроль якості аудиту та суспільний нагляд

» Сучасний рух у напрямку підсилення контролю якості та 
впровадження суспільного нагляду над аудиторською діяльністю 
почався в результаті хвилі скандалів з корпоративної фінансової 
звітністю, що прокотилася 15 років тому в США, Європі і Японії.

» В минулому десятилітті, починаючи з прийняття в 2002 році акта 
Сарбейнза-Окслі, на міжнародному рівні затвердилася єдина думка 
про те, що аудитори не можуть відповідним чином регулювати себе 
самі, головним чином через відсутність достатніх стимулів до цього:

» конфлікт інтересів, присутній у відносинах «аудитор-клієнт»

» якість аудиту не завжди визнається і не завжди заохочується відповідним чином 
учасниками ринку

» в основі нерегульованої конкуренції може лежати ціна або готовність до 
компромісів, а не якість аудиту
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Контроль якості аудиту та суспільний нагляд

» Чому є потреба в посиленні контролю якості та суспільному нагляді?

» підвищення якості аудиту та сприяння економічному зростанню

» відповідає міжнародній практиці та очікуванням

» спрямовує та допомагає подальшому розвитку аудиторської професії

» Які документи регулюють ці зміни:

» Директива ЄС із Статутного Аудиту 2006/43/EC, із змінами та доповленнями 

згідно Директиви ЄС 2014/56/EU від травня 2014; та 

» Регламент ЄС № 537/2014 про особливі вимоги до обов’язкового аудиту 

суб’єктів суспільного інтересу від 16 квітня 2014. 
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Забезпечення контролю якості

»Компетентні органи створюють дієву систему забезпечення 

якості аудита. 

»Органи проводять перевірку забезпечення якості зовнішніми 

аудиторами та аудиторськими компаніями, які проводять 

обов’язковий аудит суб’єктів суспільного інтересу, на основі 

аналізу ризиків та:

a) Раз на 3 роки для аудиторів ССІ; та

b) Мінімум раз на 6 років для аудиторів, які не здійснюють аудит ССІ. 
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Обсяг перевірок із забезпечення контролю якості

»Обсяг перевірок має охоплювати як мінімум: 
a) оцінку існуючої структури системи внутрішнього контролю якості 

зовнішнього аудитора чи аудиторської компанії; 

b) достатню перевірку на відповідність вимогам процедур та огляд 
аудиторських файлів ССІ для тестування ефективності системи 
внутрішнього контролю якості; 

c) за результатами перевірки пунктів (a) і (b), проводиться оцінка змісту 
останнього річного звіту про прозорість, який оприлюднено таким 
зовнішнім аудитором чи аудиторською компанією.

»Обсяг перевірок має відповідати розмірам та складності 
аудиторських проектів (різні для аудиторів ССІ та інших).

»Appropriate and proportionate in view of the scale and complexity of 
the reviewed audit activity.
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Обсяг перевірок із забезпечення контролю якості

» Під час перевірок має проводитись огляд як мінімум таких політик і процедур 
внутрішнього контролю якості зовнішнього аудитора чи аудиторської 
компанії: 

a) Дотримання зовнішнім аудитором чи аудиторською компанією відповідних  
стандартів аудиту, політик з внутрішнього контролю якості, норм етики та 
незалежності… а також відповідним законам та нормативно-правовим актам; 

b) Обсяг та якість наявних ресурсів, задіяних про проведенні аудиту, а саме 
дотримання вимог про безперервну освіту, які викладені у Директиві про Аудит;

c) Дотримання зовнішнім аудитором чи аудиторською компанією відповідних вимог 
щодо ціноутворення згідно із Ст. 4 Регламенту ЄС № 537/2014 (для аудиторів ССІ).

» Для перевірки дотримання таких вимог аудиторські файли (робочі 
документи) обираються на підставі аналізу ризику непроведення належним 
чином обов’язкового аудиту. 

» Крім того, компетенті органи періодично проводять перевірку методологій, 
що застосовуються зовнішніми аудиторами чи аудиторськими компаніями 
при проведенні обов’язкового аудиту. 



9

Результати перевірок дотримання якості

» Результати та висновки перевірок, та відповідних рекомендацій, в тому числі і 
результати та висновки щодо звіту про прозорість, доводяться до суб’єкта 
перевірки (зовнішнього аудитора чи аудиторської компанії), та обговорюються 
з ними до випуску остаточного варіанту звіту про перевірку. 

» Рекомендації перевірок виконуються суб’єктами перевірки (зовнішніми 
аудиторами чи аудиторськими компаніями) в реальні терміни, встановлені 
компетентним органом. Такі терміни мають не перевищувати дванадцяти 
місяців у випадку рекомендацій по системі внутрішнього контролю якості 
зовнішнього аудитора чи аудиторської компанії. 

» Результати перевірки викладаються у звіті, який містить основні висновки та 
рекомендації огляду забезпечення якості.

» За результатами проведенних перевірок також складається зведений  річний 
звіт, який публікується для загального доступу.
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Кваліфікація інспекторів

» При виборі та призначенні інспекторів компетентний орган дотримується 
таких критеріїв: 

a) Інспектори повинні мати відповідну професійну освіту та достатній практичний 
досвід в обовязковому аудиті та фінансовій звітності в комплексі із конкретною 
підготовкою з проведення перевірок забезпечення якості; 

b) Особі, яка є практикуючим зовнішнім аудитором або є працівником аудиторської 
компанії або іншим чином повязоною особою, забороняється виступати в якості  
інспектора; 

c) Особі не дозволяється виступати в якості інспектора при проведенні перевірок 
зовнішніх аудиторів чи аудиторських компаній до тих пір, поки не мине як мінімум 
три роки з тих пір, як дана особа перестала бути партнером чи співробітником 
аудиторських компаній або бути іншим чином повязаною особою із зовнішніми 
аудиторами чи аудиторськими компаніями; 

d) Інспектори повинні підтверджувати про відсутність конфлікту інтересів між ними 
та зовнішніми аудиторами чи аудиторськими компаніями, які підлягають 
перевірці.
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Дякую за увагу


