


Аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з перевірки даних

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої

фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта

господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та 

консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки 

аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних

положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів

фінансової звітності або іншим вимогам.

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text



Рада з міжнародних стандартів аудиту та

впевненості (IAASB) встановлює високоякісні

міжнародні стандарти аудиту, гарантії та

контролю якості, які зміцнюють довіру

суспільства до світової професії.











Завдання аудиту у сфері сталого розвитку:

• надання консультацій з питань реалізації принципів сталого розвитку, розробки

стратегій та програм сталого розвитку;

• розробка плану підвищення корпоративної, соціальної та екологічної відповідальності;

• розробка звітів у сфері сталого розвитку;

• проведення незалежної перевірки виконання принципів і звітів у сфері сталого

розвитку;

• розробка принципів моніторингу та системи показників для оцінки результативності

системи сталого розвитку;

• оцінка внутрішніх систем і зовнішніх ризиків, розробка програм управління ризиками на

підприємства;

• надання консультацій щодо відповідності виробленої або імпортованої продукції

положенням регламенту REACH;

• надання консультацій по впроваджуваним принципам відповідального інвестування в

діяльність підприємств;

• проведення комплексної діагностики політики підприємств у сфері охорони

навколишнього середовища та впливу на неї, охорони праці та здоров'я працівників;

• розробка регламентів (політик, положень, програм, планів) у сфері сталого розвитку, в

тому числі підвищення корпоративної, соціальної та екологічної відповідальності, а також

розробка форм внутрішньої та зовнішньої звітності.



Найбільш поширені стандарти аудиту звітності зі сталого розвитку:
• Cтандарт із надання впевненості AA1000  (AA1000AS, AccountAbility);
• Міжнародний стандарт з надання впевненості МСЗНВ 3000 Ради  з міжнародних

стандартів аудиту  та  надання впевненості (International Standard  on  Assurance  
Engagements  (ISAE  3000)  «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом, чи
оглядом історичної фінансової інформації». 



Критерій 

порівняння  
ISAE 3000  AA1000AS 

Відповідальний 

орган 

Рада  з  міжнародних  стандартів аудиту та надання 

впевненості  

AccountAbility 

Статус Прийнятий у грудні 2003 року  Вийшов у березні 2003 року

Обов’язковість Так  Ні

Мета Підтвердження  якості  звітності та обґрунтованості 

використаних процедур аудиту

Ідентифікація  ключових  інтересів стейкхолдерів,  

найбільш  суттєвих сфер звітності зі сталого розвитку

Верифікатори Зовнішні  аудитори,  професійні аудиторські компанії 

та мережі

Спеціальні  органи,  здебільшого уповноважені  

стейкхолдерами компаній 

Принцип 

побудови 

Базується  на  професійному судженні Базується  на  етичних  принципах  і детальних процедурах

Думка аудитора  Аудиторський висновок  Звіт визначеної форми 

Суттєвість На  основі  оцінки  факторів,  які можуть  впливати  на  

рішення цільових  груп  користувачів інформації  

На основі оцінки того, чи достатньо інформації для того, 

щоб зацікавлені сторони  могли  приймати 

обґрунтовані судження 

Обсяг Заздалегідь визначений  Визначається, ураховуючи фінансові міркування,  

регламенти  та стандарти,  організаційну  політику, та 

поведінку зацікавлених сторін



Критерії Аудитор використовує міркування  щодо  суттєвості  

під  час оцінки  відповідності  повідомленої 

інформації критеріям

Аудитор  оцінює  якість  взаємодії організації  із  

стейкхолдерами  та надійність  процесів  прийняття 

рішень і критерії звітності 

Повнота та 

достовірність  

Забезпечує впевненість у повноті та  достовірності  

повідомленої інформації  стосовно  критеріїв 

звітності лише у вказаний період часу

Оцінює  відповідність  і  якість реагування  щодо  очікувань 

стейкхолдерів і  ступеня,  в  якій сторона,  яка  бере  участь,  

може зрозуміти  та  керувати матеріальними  аспектами  своєї 

стабільності в майбутньому

Публічна заява / 

звіт 

Дає  висновок  з  розумною впевненістю  (позитивна  

форма) або  обмеженою  впевненістю (негативна 

форма) щодо того, чи є аналіз надійним і 

справедливим 

Публічна заява / звіт дає вичерпний опис  результатів  щодо  

якості  звіту, що  лежать  в  основі  систем управління / 

процесів і підзвітності 

Незалежність і 

неупередженість 

Аудитор-практик  повинен відповідати Міжнародного  

кодексу  етики  професійних 

бухгалтерів  IFAC,  щоб забезпечити  цілісність, 

незалежність  й  об’єктивність  та конфіденційність 

Аудитор  повинен  оприлюднити інформацію  про  його  

незалежність від  організації  звітування  та неупередженість  

щодо  зацікавлених сторін 

Компетенції Аудитор  повинен  забезпечити, щоб  команда,  яка  

займається роботою,  володіла  необхідними 

професійними компетентностями (включаючи  

відповідні спеціальні знання та вміння) для оцінки 

предмета дослідження

Аудитор зобов’язаний оприлюднити інформацію про власні 

компетенції – це є частиною заяви / звіту

Право підпису  Дозволяється  лише  один  підпис, проте 

персоналізований

Окремо питання підпису в cтандарті не визначено 




