ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Ради АПУ від 13.12.2018 р. № 5/1
ІНСТРУКЦІЯ
щодо складання Інформаційної довідки про надані послуги за 2018 рік
1. Загальні положення
1.1. Інформаційну довідку про надані послуги за 2018 рік (далі – Інформаційна довідка)
складають та подають до Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності, які
станом на 31.12.2018 року включені до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської. Інформаційна довідка подається разом із Звітом
аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за формою № 1 – аудит (річна) не пізніше
25 лютого 2019 року.
1.2. У адресній частині Інформаційної довідки наводяться:
– за реквізитом «Найменування/Ім’я суб`єкта аудиторської діяльності» – повне
найменування суб’єкта аудиторської діяльності: найменування аудиторської фірми або
прізвище, ім’я, по-батькові аудитора, що займається аудиторською діяльністю як фізична
особа – підприємець, що звітують (згідно з реєстраційними даними);
- за реквізитом «Ідентифікаційний код» - код з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) або Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків (ДРФО);
- за реквізитом «Номер реєстрації у Реєстрі» - номер реєстрації у розділі «Суб’єкти
аудиторської діяльності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
– за реквізитом «Місцезнаходження» – юридична адреса суб'єкта аудиторської
діяльності: місцезнаходження аудиторської фірми або місце проживання фізичної особи –
підприємця (згідно з реєстраційними даними) на дату подання Інформаційної довідки;
- за реквізитом «Адреса для листування» - адреса фактичного місця знаходження
суб’єкта аудиторської діяльності;
– за реквізитом «Номери телефонів» – номери телефонів, перед якими у дужках
вказується код міста або оператора мобільного зв’язку;
– за реквізитом «Електронна адреса» – адреса електронної пошти;
– за реквізитом «Веб-адреса (за наявності)» – адреса веб-сайту суб`єкта аудиторської
діяльності;
1.3. Показники Інформаційної довідки, що відображають:
– кількість – наводяться у цілих числах;
– вартість – у тисячах гривень з одним десятковим знаком, якщо у формі зазначено
(тис. грн) або у гривнях з копійками, якщо у формі зазначено (грн);
1.4. Рядки та графи Інформаційної довідки, де відсутні дані, залишаються пустими.
1.5. У рядку 1100 «Виконано в 2018 році завдань з обов’язкового аудиту фінансової
звітності» відображається кількість та вартість виконаних завдань у розрізі підприємств
(замовників), а саме: підприємств, що становлять суспільний інтерес, середніх, малих і
мікропідприємств та в цілому. Для класифікації підприємств (замовників) застосовуються
норми Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16
липня 1999 року № 996-XIV (зі змінами та доповненнями).
У рядку 1101 «у тому числі виконано завдань з обов’язкового аудиту фінансової
звітності за період з 01.10.2018 по 31.12.2018» відображається кількість та вартість
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виконаних завдань у розрізі підприємств (замовників), а саме: підприємств, що становлять
суспільний інтерес, середніх, малих і мікропідприємств та в цілому за період з 01.10.2018
року по 31.12.2018 року.
1.6. У рядку 1200 «Завдання з обов’язкового аудиту, які планує виконати суб’єкт
аудиторської діяльності в 2019 році» відображається кількість та вартість завдань з
обов’язкового аудиту, які станом на дату складання Інформаційної довідки прийняті до
виконання (укладені договори) або розпочався процес узгодження умов завдання з аудиту.
Рядок 1200 доцільно заповнити з метою планування доходів ДУ «ОСНАД» та АПУ.
1.7. У рядку 2100 «Нараховано внесків Органу суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю за 2018 рік» відображається сума фіксованих внесків та внесків у відсотках, які
нараховані у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (далі - Закон про аудит).
1.8. У рядку 2200 «Нараховано внесків Аудиторській палаті України за 2018 рік»
відображається сума фіксованих внесків та внесків у відсотках, які нараховані у
відповідності до Закону про аудит.
1.9. У рядку 4000 «Кількість штатних працівників, які залучаються для надання
аудиторських послуг, всього» відображається кількість всіх працівників суб’єкта
аудиторської діяльності, які працюють як за основним місцем роботи так і за сумісництвом
станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року та залучаються для надання аудиторських
послуг.
1.10. У рядку 4001 «у т.ч. аудиторів» відображається кількість аудиторів, які працюють
як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018
року.
1.11. У рядку 4100 «Кількість працівників, що працюють за основним місцем роботи»,
відображається кількість працівників суб’єкта аудиторської діяльності, які працюють за
основним місцем роботи станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року і залучаються для
надання аудиторських послуг.
1.12. У рядку 4101 «у т.ч. кількість аудиторів, що працюють за основним місцем
роботи» відображається кількість аудиторів, які працюють за основним місцем роботи
станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року.
1.13. У рядку 4200 « Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками,
які залучаються для надання аудиторських послуг» відображається кількість відпрацьованих
людино-годин за 2018 рік.
1.14. У рядку 4201 «у т.ч. кількість відпрацьованого робочого часу штатними
працівниками для виконання завдань з обов’язкового аудиту» відображається кількість
відпрацьованих людино-годин за 2018 рік для виконання завдань з обов’язкового аудиту.
1.15. У розділі IV Інформація про наявність у працівників суб’єкта аудиторської
діяльності сертифікатів (дипломів), які свідчать про високий рівень знань з міжнародних
стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2018 року» відображається інформація про
всі сертифікати (дипломи) з МСФЗ, якими володіють всі працівники суб’єкта аудиторської
діяльності. У разі, якщо один працівник володіє декількома сертифікатами (дипломами) –
його ПІБ повторюється декілька разів і зазначається напроти кожного сертифіката
(диплому). У графі 2 «Назва професійної організації, що видала сертифікат (диплом)
вказуються не лише професійні організації, затверджені рішенням Ради нагляду за
аудиторською діяльністю ОСНАД, але також і інші професійні організації та їх сертифікати
(дипломи), що пов’язані з аудиторською діяльністю.
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