
Повідомлення 

щодо окремих питань, які виникають у суб’єктів аудиторської діяльності 

при заповненні Звіту аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги за 

2018 рік (Форма №1-аудит (Річна)) та Інформаційної довідки. 

 

З метою уникнення помилок публікуємо  для використання в роботі відповіді 

на запитання, які виникають у суб’єктів аудиторської діяльності при заповненні 

таблиць звітів Форма №1-аудит (Річна) та Інформаційної довідки. 

Стосовно заповнення Звіту Форма №1-аудит (Річна) 

1)  Чи потрібно суб’єкту аудиторської діяльності (далі - САД), який станом 

на 31.12.2018 року  не включений до нового Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності, але на протязі 2018 року перебував у старому 

Реєстрі аудиторських фірм та аудиторів, подавати звіт? 

Такому суб’єкту потрібно складати і  подавати до Аудиторської палати України 

тільки Звіт за формою №1-аудит.  В Звіті наводяться показники за період, коли 

суб’єкт аудиторської діяльності мав право надавати аудиторські послуги 

(перебував в Реєстрі). Кількість працівників на кінець року в колонці 4 розділу 

V «Кількість працівників»  не заповнюється. Інформаційна довідка, згідно п.1.1 

Інструкції щодо складання Інформаційної довідки, не складається і не 

подається. 

2) Яку інформацію потрібно зазначати в полі «Вид економічної діяльності 

за КВЕД»? 

Достатньо коду основного виду економічної діяльності за КВЕД : 69.20. 

3) Яка норма відпрацьованих годин за рік? 

Норма  тривалості робочого часу за 2018 рік становила 1993 години. 

4) Чи потрібно в Примітку 2 звіту «Праця сертифікованих аудиторів у 

звітному періоді»  вносити інформацію про аудитора, який працював 

упродовж року, але інформація по ньому не зазначена у рядках звіту 511-

513 та 521-523? 

В примітці 2  Звіту наводиться пояснення до рядків  511-513 (облікова 

чисельність працівників, що мають сертифікати  аудитора та  працюють за 

основним місцем роботи) та рядків 521-523 (облікова чисельність працівників, 

що  мають сертифікати аудитора та  працюють за сумісництвом). Якщо аудитор 

працював за основним місцем роботи чи сумісництвом декілька місяців в 

середині року, то інформація  про нього не зазначається в рядках 511-513 або 

521-523. В примітку 2 вноситься інформація про цього аудитора із зазначенням 

дати початку та дати закінчення трудових відносин.  

 



 

Стосовно заповнення Інформаційної довідки 

1) Чи потрібно заповнювати Інформаційну довідку, якщо звіт «пустий»? 

Згідно п.1.1 Інструкції щодо складання Інформаційної довідки,   Інформаційну 

довідку складають всі суб’єкти аудиторської діяльності, які станом на 

31.12.2018 року включені до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.  

 

2) Інформація в Інформаційній довідці до Звіту стосується тільки 

обов’язкового аудиту фінансової звітності? 

В розділі І «Основні показники діяльності» Інформаційної довідки наводиться 

показники, що стосуються тільки завдань з обов’язкового аудиту. 

В розділі ІІІ «Інформація про персонал, який залучається для надання 

аудиторських послуг» наводиться інформація про всіх працівників суб’єкта 

аудиторської діяльності, які залучались  для надання всіх аудиторських послуг  

в 2018 році в тому числі і для виконання завдань з обов’язкового аудиту. 

3) Яка інформація відображається в рядку 1100 розділу Інформаційної 

довідки? 

Рядок 1100 «Виконано за 2018 рік завдань з обов’язкового аудиту» включено в 

Інформаційну довідку для отримання додаткової інформації щодо  виконаних 

завдань з обов’язкового аудиту. Загальна кількість виконаних завдань з 

обов’язкового аудиту та їх вартість, що відображена в рядку 1100 «Виконано за 

2018 рік завдань з обов’язкового аудиту» Інформаційної довідки, повинна 

дорівнювати рядку 111  «обов’язковий аудит фінансової звітності» Звіту за 

формою №1-аудит.  В рядку 1100 завдання з обов’язкового аудиту представлені  

в розрізі підприємств, що становлять суспільний інтерес, середніх, малих і 

мікропідприємств. Норми Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність  в Україні»  від 16 липня 1999 року №996-XIV 

застосовуються тільки для класифікації підприємств за їх розміром та/або 

суспільним значенням. Якщо виконувались завдання з обов’язкового аудиту 

річної фінансової звітності, то для класифікації підприємств за їх розміром 

необхідно брати дані  цієї фінансової звітності на кінець звітного періоду. 

Наприклад: 

- Обов’язковий аудит фінансової звітності за рік, що закінчується 31 

грудня 2017 року. Для класифікації підприємств використовуються дані із  

Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2017 та Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік; 



- Обов’язковий аудит фінансової звітності за рік, що закінчується 31 

грудня 2016 року. Для класифікації підприємств використовуються  дані 

із  Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2016 та Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік; 

 Якщо виконувались завдання з обов’язкового аудиту проміжної  фінансової 

звітності, то для класифікації підприємств за їх розміром та/або суспільним 

значенням необхідно брати дані  попередньої  річної  фінансової звітності. 

Наприклад: 

- Обов’язковий аудит фінансової звітності за перше півріччя 2018 року.  

Для класифікації підприємств беремо дані із  Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) на 31.12.2017 та Звіту про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) за 2017 рік; 

 

4. Яку інформацію потрібно заповнити по розділу III. Інформація про 

персонал, який залучається для надання аудиторських послуг по рядку 

4000 та 4100? 

      У рядку 4000 «Кількість  штатних працівників всього» відображається 

кількість всіх працівників САД, які працюють як за основним місцем роботи 

так і за сумісництвом станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року.   

    У рядку 4001 «в 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. 

     У рядку 4100 «Кількість працівників, що працюють за основним місцем 

роботи», відображається кількість працівників САД, які працюють за 

основним місцем роботи станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року. 

    У рядку 4101 « в т.ч. кількість аудиторів, що працюють за основним місцем 

роботи» відображається кількість аудиторів, які працювали за основним місцем 

роботи станом на 01.01.2018 року та 31.12.2018 року. 

      Якщо працівник працював за основним місцем роботи чи сумісництвом 

декілька місяців в середині року, то інформація  про нього в рядках 4000, 4001, 

4101, не зазначається. 

 

 

 

 

Секретаріат Аудиторської палати України 


