Додаток №1
до Положення про порядок подання суб’єктами аудиторської діяльності
до Аудиторської палати України
Звіту про надані послуги та Інформаційної довідки про надані послуги за 2018 рік

Інформаційна довідка про надані послуги
за 2018 рік
Найменування /Ім’я
суб’єкта аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код
Номер реєстрації у Реєстрі
Місцезнаходження / Місце
проживання (юридична адреса)
Адреса для листування
Номери телефонів
Електронна адреса
Веб-адреса (за наявності)

Виконано за 2018 рік завдань з обов'язкового аудиту
фінансової звітності
у тому числі виконано завдань з обов'язкового аудиту
фінансової звітності за період з 01.10.2018 по 31.12.2018
Завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які
планує виконати суб'єкт аудиторської діяльності в 2019
році*

вартість послуг
(тис. грн)

Всього
кількість
виконаних завдань
(наданих звітів)

кількість
виконаних завдань
(наданих звітів)

вартість послуг
(тис. грн)

Малі підприємства
та мікропідприємства

вартість послуг
(тис. грн)

Середні підприємства
кількість
виконаних завдань
(наданих звітів)

вартість послуг
(тис. грн)

Підприємства,
що становлять
суспільний інтерес
кількість
виконаних завдань
(наданих звітів)

Назва показників

код рядка

I. Основні показники діяльності

1100
1101
1200

*рядок 1200 доцільно заповнити з метою планування доходів ОСНАД та АПУ

133

Назва показників

код рядка

ІІ. Інформація про нараховані внески

Нараховано внесків Органу
суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю за 2018
рік

2100

Нараховано внесків Аудиторській
палаті України за 2018 рік

2200

Підприємства,
що становлять суспільний
інтерес
фіксований
внесок, грн

внесок у
відсотках, грн

Середні підприємства
фіксований
внесок, грн

внесок у
відсотках, грн

Малі підприємства та
мікропідприємства
фіксований
внесок, грн

внесок у
відсотках, грн

Всього
фіксований
внесок, грн

внесок у
відсотках, грн

ІІІ. Інформація про персонал, який залучається для надання аудиторських послуг

Назва показника

Код
рядка

Станом на
01.01.2018

Станом на
31.12.2018

За 2018 рік

Кількість штатних працівників, які залучаються для надання аудиторських послуг, всього

4000

Х

у т.ч. аудиторів

4001

Х

Кількість працівників, що працюють за основним місцем роботи

4100

Х

у т.ч. кількість аудиторів, що працюють за основним місцем роботи

4101

Х

Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками, які залучаються для надання
аудиторських послуг (людино-годин)

4200

Х

Х

у т.ч. кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками для виконання завдань з
обов’язкового аудиту (людино-годин)

4201

Х

Х

233

IV. Інформація про наявність у працівників суб'єкта аудиторської діяльності сертифікатів (дипломів),**
які свідчать про високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності
Прізвище, ім'я та по батькові
працівників
(аудитори та інші працівники)

Назва професійної організації, що
видала сертифікат (диплом)

Повна назва сертифіката
(диплома)

№ сертифіката
(диплома) та
дата його видачі

Інформація про
трудові відносини
(за основним
місцем роботи,
(за наявності)
сумісництвом)

Номер
реєстрації
аудитора у
Реєстрі

** у таблиці IV заповнюється інформація про аудиторів та інших працівників, які мають сертифікати (дипломи) ACCA, DipIFR Russian, AICPA (із зазначенням
країни, яка видала), CIMA, CPA, ICAEW, IFA, CIPA, IIA, CGA та інші, що пов’язані з аудиторською діяльністю.

Керівник суб’єкта аудиторської діяльності
(підпис)

дата

(прізвище, ініціали)

20
М.П.

Виконавець

телефон
(прізвище, ініціали)

333

