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З огляду на інформацію, що наведена Комітетом з контролю якості аудиторських 

послуг у звітному документі «Аналіз порушень суб’єктами аудиторської діяльності 

професійних вимог щодо якості аудиторських послуг за 2021 рік», за результатами перевірки 

з контролю якості було ідентифіковано недоліки виконання завдання у 32-х САД, які мали 356 

випадків порушення МСА, з них найбільш велику питому частку складають порушення МСА 

на етапі «Планування та оцінювання ризиків» – 132 випадка або 37,0 % (цей показник  у 2020 

році склав 30,0%). 

Динаміка порушень демонструє необхідність більш детального вивчення з боку 

суб’єктів аудиторської діяльності (далі – САД) вимог МСА 300 «Планування аудиту 

фінансової звітності» (далі – МСА 300) та взаємозв’язок планування аудиту з 

ідентифікованими ризиками суттєвого викривлення відповідно до МСА 315 (переглянутий) 

«Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища» (далі – МСА 315) та визначенням дій аудитора на них 

відповідно до вимог МСА 330 «Дії  аудитора у відповідь на оцінені ризики» (далі - МСА 330). 

Якщо не враховувати тих САД, які під час перевірок взагалі не надали докази 

планування аудиту, решта з поширених недоліків  наступні:  

1. САД застосовують шаблонні плани (програми) аудиту, які не адаптовані до обставин 

конкретного завдання; 

 2. САД керуються робочим документом з планування за попередній рік, не корегуючи під 

обставини  поточного року; 

3. САД планують виконання аудиту, використовуючи, так званий «підхід аудиту балансу».  

Розглянемо більш докладно, особливості кожного із вищезазначених недоліків. 

1. Зазвичай більшість програм аудиту містяться у шаблонах робочої документації 

аудиторської компаній, що є частиною придбаної  спеціалізованої комп’ютерної програмі із 

документування аудиту або розроблена аудиторською фірмою самостійно. Обидва підходи є 

прийнятними, але вони інколи призводять до шаблонних підходів до аудиту, які не реагують 

на ризики. Якщо аудитор використовує шаблонну (непереглянуту) програму аудиту, то це 

призводить до неузгодженості оцінених ризиків суттєвого викривлення, у т.ч. за допомогою 

попередніх аналітичних процедур з подальшим плануванням аудиту. Готові програми аудиту 

- одна з причин, через яку аудитори під час перевірок з контролю якості тільки на словах 
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можуть пояснити, що подальші дій, що визначені у плані (програмі) аудиту відповідають 

визначеними ризикам суттєвого викривлення на рівні тверджень, у т.ч. що пов’язані із 

шахрайством. Окрім цього, це призводить до відсутності адекватного планування подальших 

аудиторських процедур у відповідь на ризики  внутрішнього контролю та зокрема на значні 

ризики. Недоліки оцінки ризиків призводять до недоліків в аудиторських процедурах. Як 

результат: САД не в змозі ідентифікувати суттєві викривлення у фінансової звітності та 

висловлена невідповідна обставинам завдання аудиторська думка.  

Програми аудиту мають змінюватися в залежності від обставин завдання, та в 

залежності від ризиків суттєвого викривлення. Окрім того, відсутність адаптації плану 

(програми) аудиту може призвести до кількох наступних недоліків: 

• Члени аудиторської групи підписують робочі документи із невиконаними 

аудиторськими процедурами; 

• Члени групи із завдання  пишуть «Незастосовно» (N/A) поряд з кількома етапами 

аудиту. 

• Замість відповідних до обставин завдання аудиторських процедур, окремі члени групи 

із завдання виконують непотрібні; 

2. Робочі документи  САД за попередній рік керують процесом аудиту за поточний рік. 

Відповідно до параграфу 7 МСА 230 «Аудиторська документація» (далі - МСА 230) 

аудиторська документація – записи виконаних аудиторських процедур, відповідних 

отриманих аудиторських доказів та висновків, яких дійшов аудитор. 

Відповідно до пояснювального параграфу 7 МСА 230 аудиторська документація надає 

докази того, що аудитор дотримується вимог МСА, наприклад існування належно 

задокументованого плану аудиту доводить, що аудитор планував аудит. А отже, аудиторська 

документація має розроблятися послідовно, як цього вимагають МСА.  Проте поширеними 

серед  САД є недолік, що свідчить про невідповідне планування, оскільки використовуються 

робочі документи з планування, які містять інформацію, що відповідає завданню з аудиту 

минулого року (зазначений звітний період попереднього року, показники фінансової звітності, 

визначені коефіцієнти попереднього року для планування тощо). По суті, робочі документи 

САД за попередній рік стають програмою аудиту поточного року. Між тим, параграф А1 МСА 

230 пояснює, що своєчасна підготовка достатньої та прийнятної аудиторської документації 

допомагає підвищити якість аудиту і сприяє ефективному огляду й оцінці отриманих 

аудиторських доказів і висновків, сформованих до того моменту, як звіт аудитора остаточно 
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завершений. Документація, підготовлена після виконання аудиторської роботи, очікувано 

вважається менш точною, ніж документація, підготовлена під час виконання такої роботи.  

3. Застосування «підходу аудиту балансу» під час планування та виконання аудиту.  

 Недолік цього підходу полягає в тому, що плануючи аудит САД не передбачає 

аудиторських процедур для перевірки тверджень на рівні визнання доходів підприємства, 

витрат тощо, що визнані у звіті про фінансові результати, фактично, подальші аудиторські 

процедури передбачають перевірку тільки суттєвих статей балансу, при цьому майже завжди 

не виконується тестування заходів контролю. Дійсно, інколи відсутня необхідність тестування 

заходів контролю, оскільки ризик контролю САД оцінює як високий, після розуміння суб’єкта 

господарювання та його середовища, проте у таких САД,  зазвичай, цей ризик оцінено на рівні 

«низький» або «середній». Таким чином, перевіряючи тільки окремо звіт про фінансовий стан 

та дуже формально деякі інші фінансові звіти на узгодженість із головною книгою, у 

виконанні аудиту САД припускається значних недоліків, порушуючи вимоги МСА. 

Згадаємо про балансове рівняння: загальні активи дорівнюють: загальним 

зобов'язанням плюс власний капітал, або: власний капітал дорівнює: загальні активи мінус 

загальні зобов'язання.  Якщо не брати до уваги  операції із інструментами власного капіталу 

та капіталу із дооцінок, власний капітал зазвичай є накопиченням нерозподіленого прибутку 

(збитків). У свою чергу, нерозподілений прибуток виходить із прибутків чи збитків у звіті про 

фінансові результати. Іншими словами, нерозподілений прибуток формується з доходів та 

витрат. Таким чином, чистий прибуток або збиток (доходи за вирахуванням витрат) повинні 

відповідати рівнянню бухгалтерського обліку (власний капітал дорівнює активам за 

вирахуванням зобов'язань), а отже перевіряючи усі рахунки активів та пасивів, начебто 

можливо допустити, що єдине, що може бути неправильним, - це склад доходів і витрат. 

Математично так, але в цієї  конструкції таїться вада, яка полягає у тому, що розуміння заходів 

внутрішнього контролю та розроблених відповідних аудиторських процедур із тестування цих 

заходів мають вирішальне значення для виявлення суттєвих викривлень, особливо коли 

шахрайство можливе саме у визнанні доходів або спотворенні витрат, оскільки, існують 

непоодинокі докази, коли можна не помітити зникнення значної суми активів, доки балансові 

рахунки звіряються з головною  книгою та балансом підприємства. 

Таким чином, при плануванні аудиту, САД необхідно уникати хибного «балансового 

підходу». Так, аудиторські процедури у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого 

викривлення у т.ч. внаслідок шахрайства на рівні тверджень щодо сальдо рахунків важливі та 

необхідні, але аудиторські процедури у відповідь на ризики суттєвого викривлення, у т.ч. 
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внаслідок шахрайства на рівні тверджень для класів операцій і розкриттів необхідні також, 

особливо у визнанні доходів, коли є недоліки у системі  внутрішньому контролі,  а отже може 

існувати значний ризик (наприклад шахрайства) (див. параграфи 30 та 47 МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»). 

Таким чином, ефективність та результативність аудиту, відповідно до вимог МСА, 

можливі  лише за наявності адекватної стратегії та плану аудиту, які серед іншого, враховують 

ідентифіковані ризики суттєвого викривлення та дії аудитора у відповідь на них.   

Адекватне планування, як визначено у параграфі 2 МСА 300, допомагає САД у 

виконанні аудиту фінансової звітності, зокрема: 

✓ приділити відповідну увагу важливим ділянкам аудиту; 

✓ своєчасно виявити та вирішити потенційні джерела ризиків; 

✓ належно організовувати й управляти завданням з аудиту з метою його ефективного та 

кваліфікованого виконання;  

✓ обрати членів групи із завдання, що мають належний рівень кваліфікації та 

компетентності, щоб діяти у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого 

викривлення, а також спрощує належний розподіл роботи між ними; 

✓ ефективному керівництву та нагляду за членами групи із завдання, а також перевірці 

їхньої роботи; 

✓ координувати роботу аудиторів компонентів та експертів (там, де це доречно під час 

аудиту консолідованої фінансової звітності). 

Проте план аудита неможливий без належно розробленої стратегії аудиту, яка не 

повинна бути складною або довгою, особливо для аудиту невеликих підприємств, але це має 

бути робочій документ, в якому обов’язково буде міститися інформація  щодо короткого 

викладу ризиків, необхідних ресурсів та цілей завдання з аудиту. Доречно також 

використовувати шаблонну форму стратегії, але з можливістю кожного разу її адаптування під 

умови окремого завдання з аудиту. Зокрема, структура цього документу, має містити, серед 

іншого, таку інформацію, як посилання на роботу з оцінки ризиків та порожні поля у певних 

областях, таких як вказівки партнера, тому вона має бути гнучкою.  

 Відповідно до параграфу 8 МСА 300 стратегія аудиту повинна містити наступне: 

• Характеристики завдання (вони визначають його обсяг та бюджет часу); 

• Цілі звітності (впливають на терміни проведення аудиту та характер звітів, що 

надаються САД); 

• Значущі чинники (вони визначають, що робитиме група із завдання); 
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• Результати попередніх дій аудитора (вони впливають на подальші дії аудитора); 

• Чи актуальні знання, отримані в ході інших завдань (вони можуть потенційно дати 

додаткову інформацію для аудиту); 

•  Склад групи із завдання з аудиту; 

• Ключові контакти клієнта; 

• Нові стандарти бухгалтерського обліку, що впливають на аудит; 

• Проблеми, що виникли у минулому році; 

• Очікувані показники фінансової звітності цього року; 

• Вказівки партнера з аудиту щодо основних областей ризиків; 

• Посилання на робочі документи, у яких задокументовані ідентифіковані ризики; 

 •Визначення суттєвості  тощо. 

Аудитору необхідно уявити стратегію аудиту як велику картину. Допомогти у 

визначенні адекватної стратегії аудиту може Додаток до МСА 300, в якому  визначені 

приклади питань, які аудитор може розглядати під час її визначення. Багато з цих питань також 

впливатимуть на детальний план аудиту. Стратегія аудиту, у вужчому сенсі - є зведенням 

цілей, ресурсів і ризиків. Приклад робочого документу із визначення стратегії аудиту 

розглянуто у додатку 1.  

Додатково слід зазначити, що адекватну стратегію аудиту  зазвичай розробляє партнер 

із завдання або досвідчений аудитор (див. параграф 6 МСА 230) за його керівництвом, проте 

інші ключові члени команди із завдання мають брати також участь у плануванні аудиту, 

включаючи й участь в обговоренні планування між членами команди із завдання.  

Таким чином стратегія аудиту - центральний документ, в якому резюмується весь 

аудит. Проте, стратегія аудита носить загальний характер, тому також потрібен докладний 

план аудиту, що  задовольнив би вимогам стратегії (зазвичай його також називають програмою 

аудиту та доповнюють окремими програмами аудиту, що містять детальні керівництва щодо 

аудиторських процедур щодо окремих статей балансу, класів операцій та розкриттів, що 

визначені у фінансової звітності).  

Параграфом 9 МСА 300 визначено, що аудитор має розробити план аудиту з описом: 

(a) характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінювання ризиків, як визначено у МСА 

315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через 

розуміння суб’єкта господарювання і його середовища»; (b) характеру, часу та обсягу 

запланованих подальших аудиторських процедур на рівні твердження, як визначено у МСА 
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330 «Дії  аудитора у відповідь на оцінені ризики»; (c) інших запланованих аудиторських 

процедур, які слід виконати для дотримання вимог МСА під час виконання завдання. 

Фактично створення плану аудиту, або програми аудиту - це заключний етап з 

планування. Цьому етапу передують (після прийняття завдання): 

1. Виконання процедур оцінки ризиків; 

2. Розроблення стратегії аудиту. 

Для того, щоб уявити, як взаємопов’язані визначені дії у відповідь на ідентифіковані 

ризики суттєвого викривлення та стратегія аудиту, у додатку 2 наданий витяг із робочого 

документу «Узагальнення ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення та дії у відповідь 

на них», у якому визначені дії САД, що розроблені у відповідь на ідентифіковані ризики 

суттєвого викривлення, у т.ч. через шахрайство, які враховані під час визначення стратегії 

аудиту, та які також повинні бути застосовані під час визначення плану аудиту.  

План аудиту є сполучною ланкою між плануванням та подальшими аудиторськими 

процедурами. Найбільш значущі  недоліки у  плануванні стосуються саме питань визначення 

подальших аудиторських процедур у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого 

викривлення. Фактично, подальші аудиторські процедури - це тактичні кроки САД щодо 

усунення ідентифікованих ризиків що визначені у переліку запланованих аудиторських 

процедур. Тобто, план аудиту пов'язаний з виявленими ризиками суттєвого викривлення та 

вказує на визначенні аудиторські процедури по суті та тестування визначених заходів 

контролю на їх ефективність. Згадаємо, що відповідно до параграфу 4 МСА 330 процедури по 

суті включають тести деталей, аналітичні процедури по суті та тести заходів контролю.  

Підвищення ефективності плану (програми) аудиту 

Відповідно до вимог параграфу 8 МСА 330 аудитор повинен розробити та виконати 

тести заходів контролю для отримання прийнятних аудиторських доказів у достатньому обсязі 

щодо ефективності функціонування доречних заходів контролю, якщо: (a) оцінка аудитором 

ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень охоплює очікування того, що заходи 

контролю функціонують ефективно (тобто аудитор планує довіряти ефективності 

функціонування заходів контролю під час визначення характеру, часу й обсягу процедур по 

суті), або (b) тільки процедури по суті не можуть надати прийнятних аудиторських доказів у 

достатньому обсязі на рівні тверджень. 

Зазвичай аудитори роблять велику помилку, визначаючі під час оцінки ризиків, ризик 

контролю як «низькій» або «середній», але при цьому не плануючі та не виконуючі тести 

заходів контролю. Натомість, відповідно до вимог МСА 330, під час оцінки ризиків, САД 
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повинен зрозуміти, чи дійсно існують заходи контролю, які йому доречно протестувати для 

зниження ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень. Адже, якщо САД оцінює ризик 

контролю нижче ніж «високий», він повинен протестувати заходи контролю, як основу для 

оцінки нижчого ризику. Тестування заходів контролю може іноді займати більше часу, ніж  

виконання аудиторських процедур по суті, але вони можуть надати належні та достатні 

аудиторські докази. Проте цей висновок, більш прийнятний для великих та складних 

підприємств, де звісно існують та запроваджені такі заходи контролю. Тому  САД може обрати 

тестування заходів контролю, що будуть доречними під час аудиту таких підприємств.  Проте 

для невеликих підприємств, або тих, які за твердженнями САД, не запровадили або не 

формалізували заходи контролю та не в змозі надати докази запровадження таких заходів 

контролю, аудитору доцільно визначити ризик контролю, як «високий». Хоча, звісно, до цього 

висновку САД має дійти після завершення аудиторських процедур з оцінки ризиків та тільки 

за наслідками такої роботи, прийняти рішення оцінити високий рівень ризику контролю як 

міру ефективності аудиту.  

 Окрім цього, досвід перевірок з контролю якості, свідчить про поширеність підходу 

САД, коли застосовуються програми аудиту за попередній рік. Але такий підхід, як вже було 

зазначено вище, допустимий, коли САД переглядає план (програму) аудиту з урахуванням 

ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення у завданні з аудиту поточного року. Треба 

пам’ятати, що план аудиту не є, та принаймні не повинний бути, статичним документом, адже 

відповідно до вимог параграфу 10 МСА 300 під час виконання аудиту, САД має оновлювати 

та змінювати, як загальну стратегію, так і план аудиту в разі потреби протягом всього періоду 

аудиту. Проте, план аудиту в поточному році, інколи, може бути таким самим, як і в минулому 

році, якщо ризики суттєвого викривлення, як на рівні фінансової звітності, так й на рівні 

окремих тверджень щодо сальдо рахунків, операцій та розкриттів ті ж самі. Достатня кількість 

аудиторських процедур у відповідь на ідентифіковані ризики визначається аудитором із 

застосуванням професійного судження та професійного скептицизму, при чому подальші 

аудиторські процедури повинні охоплювати всі високі та середні ризики суттєвого 

викривлення. У МСА 500 «Аудиторські докази» зазначені види аудиторських процедур, які 

можуть бути виконані при отриманні аудиторських доказів на основі процедур оцінки ризиків 

та подальших аудиторських процедур. 

Інтеграція оцінки ризиків із планом (програмою) аудиту 

Аудиторська документація з визначення плану має надавати докази інтегрування 

визначених ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень з визначеними діями САД у 
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відповідь на них.  Одним з гарних рішень, що  вимагається МСА 300, є визначення характеру, 

часу та обсягу запланованих подальших аудиторських процедур у відповідь на ідентифіковані 

ризики на рівні твердження, як визначено у МСА 330 (див. параграфи 6-8). Окрім оцього, 

згідно вимог параграфу 18 МСА 330 незалежно від оцінених ризиків суттєвого викривлення 

аудитор повинен розробити й виконати процедури по суті для кожного суттєвого класу 

операцій, залишку рахунку та розкриття інформації.  

Таким чином, план (програма) аудиту, серед іншого, має відображати кроки аудитора 

по всіх суттєвих сферах фінансової звітності.  

Приклад (витяг) з робочого документу  з планування  аудиту, який враховує дії 

аудитора у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого викривлення та щодо інших суттєвих 

статей фінансової звітності  розглянуто у додатку 3.  

Звертаємо увагу: Приклади  робочих документів, що розміщені у додатках  1,  2 та 3  є 

лише витягом з умовного завдання з аудиту, вони можуть бути застосовувані лише у якості 

наглядної підказки, та не можуть беззастережно сприйматися у якості обов’язкового формату 

робочого документу.  

Наприкінці, слід звернути увагу на корективи, які безперечно потрібно ввести в 

планування аудиту у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. На 

веб-сайті Аудиторської палати України (далі - АПУ) розміщено декілька інформаційних листів 

Ради  АПУ щодо впливу військової агресії Російської Федерації на окремі аспекти діяльності 

САД,  на фінансову звітність та аудиторські звіти2), які доцільно вивчити САД, у тому числі з 

метою планування аудиту. Окрім цього, САД мають можливість додатково скористатися 

доречними порадами, що визначені у нещодавно оприлюдненому на сайті американського 

регулятора аудиторських послуг PCAOB (https://pcaobus.org/) міркуваннях, що стосуються 

врахування аудиторами обставин, що пов'язані з вторгненням в Україну (SPOTLIGHT Auditing 

Considerations Related to the Invasion of Ukraine 3)), які також корелюють із інформаційними 

листами Ради АПУ з цих питань, серед яких,  щодо планування аудиту, звертається увага на 

наступне: 

Характер і обсяг планування аудиту залежать, серед іншого, від зміни обставин, що 

відбуваються під час аудиту. Планування аудиту не є окремою фазою аудиту, а скоріше -

безперервний і ітеративний процес. В залежності від того, як змінюється внутрішнє та 

зовнішнє середовище, що стосується фінансової звітності компанії, аудитору може 

знадобитися переглянути початкову оцінку ризиків та модифікувати заплановані аудиторські 

процедури. У деяких випадках аудиторам може знадобитися виконати додаткову роботу або 
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інші аудиторські процедури та отримати достатні та належні  аудиторські докази порівняно з 

тими, що були проведені під час попередніх аудитів. Характер обставин, з якими стикається 

компанія може поставити перед аудитором унікальні проблеми, що потребуватимуть 

вирішення. Наприклад, аудиторські докази не можуть бути доступним у початковій 

запланованій формі (наприклад, через неможливість отримати зовнішні підтвердження). У 

результаті, аудиторам може знадобитися переглянути характер, терміни, та обсяг 

аудиторських процедур (наприклад, виконання нові або розширені процедури). 
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Додаток №1   

Приклад робочого документу  «Загальна стратегія аудиту»*  

*Далі надано витяг із робочого документу умовного завдання з аудиту 

 
Загальна стратегія аудиту 

Мета: Встановити обсяг, час і напрям аудиту, що також буде спрямовувати розробці 

плану аудиту. 

Перелік питань, що мають значення за 

обставин завдання 

Відповідь і 

коментарі 

Виконавець Посилання 

(індекс РД) 

1.     Інформація 
   

а.   Застосовна концептуальна основа 

фінансової звітності. 

Фінансова звітність 

складається 

відповідно до МСФЗ 

б.   Галузеві особливості та / або особливі 

вимоги до звітування 

Спеціалізовані вимоги 

до звітності відсутні 

2.     Основні дати Контрольні дати 

узгоджені з клієнтом 

  

а.     Дата представлення Звіту незалежного 

аудитора  

 

б.    Проведення наради групи щодо 

планування 

 

в.     Початок – завершення роботи у клієнта 
 

г.     Огляд якості виконання завдання 
 

д.    Зустріч з менеджментом клієнта та / або з 

особами, уповноваженими на управління 

 

е.     Інше (опис) 
 

3.     Бюджет   
   

Який гонорар і час в годинах зазначені в 

бюджеті аудиту? 

 

грн., в т.ч. ПДВ 
 

Бюджет робочого часу (людино/годин) 
 

4.     Міркування щодо визначення обсягу 

роботи 

   

Дотримуючись професійного скептицизму та 

використовуючи професійне судження, 

визначте основні ділянки, які необхідно 

розглянути, включаючи характеристики 

аудиторського завдання, які визначають його 

обсяг і пропоновані аудиторські заходи у 

відповідь для отримання достатніх та 

прийнятних аудиторських доказів для 

зменшення ризику до прийнятно низького 

рівня. Візьміть до уваги: 
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Суттєві залишки на рахунках, класи операцій, 

розкриття інформації та пов'язані з ними 

бізнес-процеси (внутрішній контроль) (Форма 

РД __) 

Суттєві залишки на 

рахунках, класи 

операцій, розкриття 

інформації та 

відповідні бізнес 

процеси розглянуті у 

РД ___ 

Вплив змін у стандартах бухгалтерського 

обліку 

Впливу змін в МСФЗ у 

звітному періоді 

визначений у РД___, 

зокрема необхідно 

перевірити детальне 

розкриття нових та 

переглянутих МСФЗ 

та Концептуальної 

основи фінансової 

звітності у 

примітках до ФЗ 

Вплив основних операційних змін, 

включаючи внутрішній контроль 

Вплив значних змін у 

господарській 

діяльності, 

включаючи систему 

внутрішнього 

контролю 

розглянутий, зокрема 

ідентифіковано, що у 

Товаристві не 

визначено належний 

розподіл обов’язків 

між працівниками 

обліку та іншим 

підрозділом, що 

свідчить про 

імовірність 

нехтування 

управлінським 

персоналом заходами 

контролю 

Питання з попереднього досвіду співпраці Аудит проводиться 

САД вперше, 

спілкування з 

попереднім 

аудитором, свідчить 

про ризик 

невиправлення 

суттєвих викривлень 

у фінансовій 

звітності, що 

ідентифіковані 

попереднім 

аудитором 
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Значні ризики (шахрайство та помилки)  Значні ризики 

(помилки та 

шахрайство) 

розглянуті, 

інформація у формах 

РД _ та РД__ 

Необхідність отримання звітів зовнішньої 

організації, що надає послуги (нагадування - 

послуги зовнішньої організації, що надає 

послуги, часто є частиною інформаційної 

системи суб'єкта господарювання, і тому слід 

отримати розуміння заходів контролю щодо 

наданих послуг, які впроваджені як у суб'єкта 

господарювання, так і у зовнішньої 

організації, що надає послуги). 

Компанія залучає 

бухгалтерську 

організацію, якій 

повністю переданий 

кадровий облік та 

нарахування 

заробітної плати 

працівникам, тому 

необхідно отримати 

звіти  цієї організації, 

що надає послуги 

Користувачі фінансової звітності Власники компанії, 

керівництво та 

контролюючі органи 

 Необхідність дотримання законодавчих або 

нормативних вимог щодо аудиту та 

очікуваних строків, а також повідомлення 

інформації третім сторонам 

Закон №2258, Закон 

№996 та Податковий 

Кодекс України 

Основні члени управлінського персоналу та 

контактна інформація 

Керівництво: 

Директор:_____ 

Контакти: 

Головний 

бухгалтер:__ 

Контакти:_ 

Використання іншої інформації - чи очікує 

аудитор використання аудиторських доказів, 

отриманих у попередніх аудитах (тести 

контролю, ІТ тощо) 

САД проводить 

аудит фінансової 

звітності  вперше, до 

цього протягом 

трьох років поспіль 

аудит виконувала АФ 

"ХХХ" тому САД 

звернувся із запитом 

до цієї АФ (за 

погодженням із 

керівництвом 

Товариства) з метою 

ознайомлення із РД 

та проведенням 

наради з попереднім 

аудитором із питань, 

що визначені у МСА 

510 (див РД _) 

Суттєвість  

Визначена суттєвість на рівні фінансової 

звітності тис. грн. 

 

Визначена суттєвість виконання, тис. грн.  
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Документування використання 

Комп’ютерних методів в аудиті (КМА) 

Так, у т.ч. для 

тестування на 

відповідність 

проводок, 

відображених у 

Головній  

книзі, та інших 

коригувань, зроблених 

при складанні 

фінансової  

звітності. 

Нагадування: якщо Ви покладаєтеся на тести 

контролю, виконані протягом попереднього 

аудиту, в поточному періоді слід виконати 

тести ефективності контролю щодо значних 

ризиків 

 Виконання тестів 

заходів контролю не 

заплановані, оскільки 

ризик контролю 

оцінений як "високий", 

через наявність ознак  

їх неефективного 

запровадження, про 

що також свідчать 

пояснення 

попереднього 

аудитора (див РД__) 

Чи мало місце об'єднання бізнесу протягом 

поточного періоду (якщо "ТАК", розгляньте 

необхідність процедур, які потрібно виконати 

у зв'язку із балансом придбаного суб'єкта 

господарювання на початок періоду) 

Ні 

Якщо суб'єкт господарювання має відділ 

внутрішнього аудиту, визначте, чи може він 

мати значення для аудиту, шляхом отримання 

розуміння того, як він вписується в структуру 

організації і які його функції 

Товариство не має 

відділу внутрішнього 

аудиту 

5. Аудиторська група 
 

  

Вкажіть членів аудиторської групи та їх 

функції. 

 

Ключовий партнер з аудиту 
 

Контролер якості 
 

Головний аудитор 
 

Аудитор 
 

Асистент аудитора 
 

6. Комунікація 
 

  



Комітет з контролю якості аудиторських послуг  

Аудиторської палати України 

Повідомте управлінському персоналу та 

ТКННП узагальнену інформацію щодо 

прізвища ключового партнера з аудиту,  його 

відповідальності, визначену суттєвість аудиту 

(див. МСА 320) та запланованого обсягу та 

часу аудиту. 

Задокументуйте деталі будь-яких усних 

обговорень. 

 Лист повідомлення 

від __________ 

7. Подальші зміни в стратегії 
   

Подальші зміни в стратегії Через військову 

агресію Російської 

Федерації в Україні 

призначена 

додаткова зустріч із 

управлінським 

персоналом та 

ТКННП (zoom- 

конференція) та  

обговорені питання, 

які стосуються 

кібербезпеки  та 

безперервної 

діяльності тощо 

Товариства  у період 

що найменше ніж 12 

найближчих  місяців  

(див. протокол 

зустрічі від ________) 
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Додаток №2 

Приклад робочого документу «Узагальнення ідентифікованих ризиків суттєвого викривлення та дії у відповідь на них» (індекс «Х») 

*Далі надано витяг із робочого документу умовного завдання з аудиту 

         
Мета: Узагальнити ризики суттєвого викривлення та розробити дії у відповідь на ідентифіковані 

ризики  

  

    

Джерела 

інформації: 

Зазначаються індекси робочих документів САД, в яких задокументовано розуміння суб’єкта 

господарювання та оцінка  ризиків   

  

        

Назва ризику Короткий опис ризику Пов’язана 

стаття / клас 

операцій / 

розкриття  

інформації 

Ризик на 

рівні 

фінансової 

звітності чи 

твердження

?  

(Звітність / 

Твердження

) 

Присутній 

ризик 

шахрайства

? 

(Так / Ні) 

Твердження 

щодо яких 

ідентифікован

і ризики  

- точність (А) 

-оцінка (V) 

- наявність,  

існування (Е) 

- настання, 

повнота (С)  

- закриття 

періоду (Cut-

off) 

- класифікація 

(K) 

Чи є 

ризик 

значни

м (Так / 

Ні) 

Наявніст

ь заходів 

контрол

ю у 

клієнта 

(Так / Ні) 

Опис заходів 

контролю 
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Нехтування 

управлінськи

м персоналом 

заходами 

контролю 

Управлінський 

персонал може: 

-оминати заходи 

внутрішнього 

контролю стосовно 

відображення 

операцій в бухобліку, 

невідповідного 

коригування 

припущень щодо 

облікових  оцінок, 

неправильно 

коригувати 

припущення та 

змінювати судження, 

застосовані для оцінки 

залишків рахунків; 

- пропускати, 

передчасно або 

запізно визнавати у 

фінансовій звітності  

події або операцій, які 

відбулися протягом 

звітного періоду;  

- пропускати, 

незрозуміло 

викладати або 

викривлювати 

розкриття,  які 

вимагаються 

застосовною МСФЗ, 

або розкриття, 

необхідні для 

всі звітність так С, Е, А, V, К так ні Управлінський 

персонал свідомо 

прийняв ризики, 

пов’язані з 

відсутністю 

належного 

розподілу 

обов’язків між 

працівниками 

бухгалтерії та 

відділом реклами. 
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досягнення 

неупередженого  

подання;  

Ризик у 

визнанні та 

оцінки 

доходів від 

реалізації 

товарів, робіт 

послуг 

Ризик того, що дохід 

визнаний без 

фактичної поставки 

продукції або надання 

послуг. 

Ризик того, що доходи 

визнавалися не у 

відповідному періоді. 

Ризики заниження  

доходів  через 

ідентифікацію 

неочікуваних 

взаємозв’язків, 

ідентифікованих під 

час виконання 

аналітичних 

процедур, що 

пов’язані з рахунками 

доходів. 

Ризик невідповідного 

вимогам МСФЗ 15 

розкриття інформації 

Виручка, 

заборгованіст

ь покупців та 

замовників та 

отримані 

аванси 

звітність так С, А, К, Cut-

off 

так Так Звірка розрахунків 

з покупцями та 

замовниками 

послуг на звітну 

дату 
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щодо суджень 

управлінського 

персоналу що 

застосовуються у 

визнанні доходів  
Ризик 

суттєвого 

викривлення 

залишків на 

початок 

періоду (за 

попередній 

звітний рік 

аудит 

проводився 

іншим САД) 

Ризик того, що 

звітність 

попереднього періоду 

не була перевірена у 

відповідності з МСА 

або того, що суттєві  

викривлення, що були 

ідентифіковані у 

попередньому 

звітному періоді не 

були виправлені 

всі звітність так С, Е, А, V так ні  

Ризик 

фактичного 

відображення 

у фінансовій 

звітності не 

існуючих 

запасів та/або 

невідповідної 

вимогам 

МСБО 2 

оцінки запасів 

Ризик визнання у 

складі активів запасів, 

контроль над якими 

втрачено (або ще не 

отримано). Ризик 

неналежного 

застосування вимог 

МСФЗ та облікової 

політики щодо оцінки 

запасів на звітну дату 

Запаси твердження так Е, V так так Інвентаризація 

перед складанням 

звітності. 

Визначення обсягу 

малорухомих 

запасів  

Невідповідна 

вимогам 

МСФЗ 9 

оцінка 

дебіторської 

заборгованост

Ризик, що товариство 

не визнаючи у обліку 

кредитні ризики, що 

стосуються  

знецінення  

дебіторської торгової 

Дебіторська 

заборгованіст

ь покупців 

твердження так V, А так Так Групування 

заборгованості за 

строками 

непогашення та 

розрахунок 

кредитного  
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і покупців 

станом на дату 

балансу, а 

також ознаки 

існування 

простроченої 

дебіторської 

заборгованост

і 

заборгованості не 

відповідає  вимогам 

МСФЗ 9  фактичним 

обставинам 

ризику, аналіз 

платоспроможност

і боржників 

Відсутність 

інформації 

щодо 

проведення 

тестування 

управлінськи

м персоналом 

основних 

засобів на 

знецінення 

Ризик того, що 

Товариство не 

виконує вимоги 

МСБО 36 щодо 

знецінення основних 

засобів, що може 

суттєво вплинути на 

фінансову звітність 

Товариства  

Основні 

засоби 

твердження ні V, А так ні  

Наявність 

значних 

операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Ризик того, що значні 

операцій із 

пов’язаними особами 

виходять за межі 

звичайного перебігу 

бізнесу суб’єкта 

господарювання. 

Ризик того, що  не всі 

операції з 

пов’язаними 

сторонами були 

ідентифіковані з 

метою належного 

всі звітність так С, Е, А, V так ні  
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розкриття їх у  

фінансовій звітності 

         

Дії у відповідь на ідентифіковані ризики суттєвого викривлення 

 

Назва ризику Перелік  аудиторських процедур по суті: тести деталей та аналітичні процедури по суті1) 

Ризик нехтування заходами 

контролю управлінським 

персоналом  

Тестувати відповідність проводок, відображених у Головній книзі, та інших коригувань, зроблених при 

складанні фінансової звітності, у т.ч: 

- зробити запити працівникам, залученим до процесу складання фінансової звітності, щодо неналежної або 

незвичайної діяльності, яка стосується обробки проводок та інших коригувань;  

- відібрати записи та інші коригування, зроблені на кінець звітного періоду та протестувати проводок та 

інших коригувань протягом звітного періоду; 

- оглянути облікові оцінки на наявність упередженості та оцінити, чи представляють собою обставини, що 

спричиняють упередженість (якщо вони є), ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.  

- Здійснити повторну оцінку облікових оцінок, якщо буде така необхідність та виконати ретроспективний 

огляд суджень і припущень управлінського персоналу, пов’язаних із суттєвими обліковими оцінками, 

відображеними у фінансовій звітності попереднього року.  

Щодо  визначених значних операцій, які виходять за межі звичайного перебігу бізнесу суб’єкта з із 

пов’язаними особами  оцінити, чи не вказує їх економічний зміст (або його відсутність) на те, що такі 

операції могли бути додані з метою шахрайства під час фінансового звітування або приховування 

незаконного привласнення активів. 

Ризик у визнанні та оцінці 

доходів від реалізації товарів, 

робіт послуг 

Підтвердити, що первинні записи (накладні на відпуск та інше) простежуються в Головній книзі, та 

прослідкувати відсутні номери документів. Підтвердити номери документів та впевнитись у їх повноті. 

Перевірити ціновий розрахунок у документах на продаж та, у випадку наявності, відповідні додатки до 

рахунків. Перевірити чи правильно розраховані знижки.   

Перевірити дебітові суми в рахунках доходів з продажу на предмет того чи простежуються вимоги покупців 

щодо кредитних нот, занотовуючи які-небудь затримки в обробці документів.  

Перевірити правильність відображення замовлень (продаж) в обліку  

Протестувати обрахунок ПДВ.   

Порівняти продажі, відображені в обліку та деклараціях з ПДВ, та дослідити будь-які відхилення.   
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Перевірити продажі в першому місяці наступного звітного періоду з доказами відвантаження та здійснення 

продажу, та з’ясувати чи продажі відображені в правильному звітному  періоді. 

Звірити відвантаження та надані послуги в останньому місяці звітного періоду з доказами відвантаження та 

здійснення продажу, та з’ясувати чи продажі відображені в правильному періоді.  

Перевірити дебетові суми в рахунках продажів в останні дні періоду, підтверджуючі документи за такими 

продажами, впевнитись, що суми відображені у відповідному обліковому періоді . 

Перевірити наступні після звітного періоду елементи для того, щоб оцінити їх актуальність для періоду : 

накладні (рахунки), не проведені в обліку; кредитні ноти; коригування операцій з продажу.   

Перевірити рахунки продажів близько до закінчення звітного року на предмет нетипових операцій.  

Сформувати та надіслати запити на зовнішнє підтвердження від покупців щодо таких операцій. 

Перевірити калькулювання собівартості продажу та списання витрат на собівартість. 

Впевнитись, що розкриття інформації щодо визнання доходів в проекті фінансової звітності відповідає 

вимогам МСФЗ, зокрема МСФЗ 15. 

Ризик суттєвого викривлення 

залишків на початок періоду (за 

попередній звітний рік аудит 

проводився іншим САД). 

Розглянути підстави за яких попередній аудитор модифікував аудиторську думку, а також зміст інших 

параграфів, зокрема пояснювального та ключових питань аудиту. Оглянути робочі документи попереднього 

аудитора, зокрема задокументувавши питання незгоди з управлінським персоналом,  докази упередженості 

управлінського персоналу, необхідність спеціальних аудиторських процедур, необхідність консультації або 

залучення експертів.  

Звернутися із запитом до управлінського персоналу та отримати копії фінансової звітності за минулий період. 

Отримайте докази того, чи містять залишки на початок періоду, розкриття інформації та послідовність 

застосування облікових політик викривлення, які суттєво впливають на фінансову звітність поточного 

періоду. Це охоплює:  

a.     Ознайомлення з останньою фінансовою звітністю, якщо вона є, та звітом попереднього аудитора щодо 

неї, якщо такий є, для отримання доречної інформації про залишки на початок періоду, включаючи розкриття 

інформації.  

b.    Визначення, чи правильно перенесені залишки на кінець попереднього періоду на початок поточного 

періоду або, якщо це доречно, перераховані.     

c.     Визначення, чи відображають залишки на початок періоду застосування прийнятних облікових політик.

  

 Оцінити, чи надають аудиторські процедури, виконані в поточному періоді, докази, доречні для залишків на 

початок періоду.  Виконайте специфічні аудиторські процедури для отримання доказів щодо залишків на 

початок періоду.  
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Виконати огляд робочих документів попереднього аудитора щодо всіх важливих ділянок аудиту, включаючи 

документацію з планування, внутрішнього контролю, результатів аудиту, висновків у формі меморандумів та 

інших питань, що мають постійну значущість для обліку та аудиту, та отримати копії відповідної аудиторської 

документації. Щодо викривлень у ФЗ минулого року: a.     Визначте вплив будь-яких викривлень залишків на 

початок періоду на фінансову звітність поточного періоду. b.   Якщо залишки на початок періоду містять 

викривлення, що існують у фінансовій звітності поточного періоду, повідомте про викривлення 

управлінському персоналу і ТКННП.    

 Щодо послідовності облікових політик: Отримати докази щодо того:      

a.     Чи застосовувалися послідовно облікові політики, які використовувалися стосовно залишків на початок 

періоду, у фінансовій звітності поточного періоду.     

b.    Що зміни в обліковій політиці належно обліковувалися і достатньо подані та розкриті відповідно до 

застосованої концептуальної основи фінансової звітності (МСФЗ). 

            

Ризик фактичного відображення 

у фінансовій звітності не 

існуючих запасів та/або 

невідповідної вимогам МСБО 2 

оцінки запасів 

Перевірити запаси на предмет обґрунтованості та узгодженості з попередніми роками. Зробити запити та 

отримати пояснення щодо будь-яких незвичних переміщень. Забезпечити фізичну присутність при 

інвентаризації запасів та задокументувати її результати.  

Переконатися, що політика оцінки запасів застосовувалась послідовно, відповідає особливостям цього бізнесу 

і підготовлена відповідно до вимог МСБО 2. 

Переконатися, що запаси на звітну дату вказані за найменшою з вартостей: собівартістю чи чистою вартістю 

реалізації, для цього: підтверджуючи, що поточні відпускні ціни не нижче балансової вартості; перевіряючи 

відповідні резерви, що були зроблені для всіх очікуваних втрат; підтверджуючи відповідні резерви, що були 

визнані щодо запасів (ТМЦ), які були визначені як застарілі або надлишкові відповідно до вимог виробничого 

процесу; перевіряючи резерви/забезпечення, які були передбачені для покриття витрат, визначених як 

безнадійні і для всіх нереалізованих проектів; перевіряючи рух неліквідних запасів, застарілих запасів, і чи 

резерви по них необхідні та відповідають вимогам; і перевірити інші показники, на предмет того, що  

балансова вартість запасів може бути завищена (прогнози продажів, нові продукти, термін зберігання 

швидкопсувних продуктів). 

Впевнитись, що розкриття інформації щодо запасів в проекті фінансової звітності відповідає вимогам МСФЗ, 

зокрема МСБО 2. 

 

Невідповідна вимогам МСФЗ 9 

оцінка дебіторської 

заборгованості покупців станом 

Перевірити торгову та іншу дебіторську заборгованість на предмет обґрунтованості та узгодженості з 

попередніми роками. Зробити запити  управлінському персоналу та отримати пояснення щодо будь-яких 

незвичних переміщень. 
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на дату балансу, а також ознаки 

існування простроченої 

дебіторської заборгованості 

Перевірити чи записи з бухгалтерських рахунків торгової заборгованості  узгоджуються з отриманим 

переліком такої заборгованості, у випадку розбіжностей, встановити причини. 

Порівняти залишки по отриманому переліку з даними аналітичного обліку кожного контрагента 

Отримати підтвердження залишків дебіторської заборгованості (зазвичай погодити листи-підтвердження, які 

необхідно розіслати на дату, на яку сформовано стан розрахунків з дебітором). 

Підтвердити необхідність та відповідність оцінки кредитних ризиків щодо дебіторської заборгованості, 

перевіряючи відповідну документацію Товариства (розрахунки, довідки тощо). 

Проінспектувати файли покупців щодо простроченої заборгованості для отримання доказів судових спорів та 

ймовірності отримання платежів, та впевнитись у відповідності створених резервів 

Обговорити всі довгострокові непогашені залишки з керівництвом Товариства та оцінити чи підлягають вони 

знеціненню. 

Впевнитись, що розкриття інформації в проекті фінансової звітності щодо торгової та іншої дебіторської 

заборгованості відповідає вимогам МСФЗ, зокрема МСБО 1 та МСФЗ 7 та МСФЗ 9. 

Відсутність інформації щодо 

проведення тестування 

управлінським персоналом 

основних засобів на знецінення 

Зробити запити до управлінського персоналу щодо тестування основних засобів на звітну дату на ознаки 

знецінення. 

Впевнитись в належній класифікації основних засобів та проаналізувати  наявність знецінених об'єктів. 

Забезпечити фізичну участь у інвентаризації основних засобів. 

Перевірити необхідність формування резерву щодо знецінення основних засобів відповідно до вимог МСБО 

36, застосувавши точкову оцінку оцінки управлінського персоналу. 

 Впевнитись, що розкриття інформації щодо знецінення основних засобів в проекті фінансової звітності 

відповідає вимогам МСФЗ, зокрема МСБО 36 та МСБО 16. 

 

Наявність значних операції з 

пов'язаними сторонами 

Зробити запити і переглянути відповідну документацію, щоб визначити, чи дійсно були невиявлені 

управлінським персоналом операції з пов’язаними особами. Розглянути наради тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, незвичайні продажі та рахунки-фактури на купівлю (особливо наприкінці періоду), 

листування з юристами, продаж і купівлю активів, договори, угоди позики, банківські або інші гарантії та 

інвестиційні операції; 

Дослідити цілі, документацію із  санкціонування  та схвалення суттєвих операцій з пов’язаними особами. 

Перевірити такі документи на ознаки існування відносин або операцій з пов'язаними особами, які 

управлінський персонал раніше не виявив або не розкрив інформацію: Банківські підтвердження та 

підтвердження від зовнішніх юристів, отримані в межах аудиторських процедур; Протоколи зборів акціонерів 

і тих, кого наділено найвищими повноваженнями; та інші документи 
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Для виявлених значних операцій з пов’язаними особами, які виходять за межі звичайного перебігу 

господарської діяльності суб’єкта господарювання: 

 1. Перевірити відповідні контракти і угоди (якщо такі є) і оцінити, чи: 

i.    Вказує економічне обґрунтування (або його відсутність) операцій на те, що вони могли б бути здійснені 

для шахрайства під час фінансового звітування або приховування незаконного привласнення активів. 

ii.   Узгоджуються умови операцій з поясненнями управлінського персоналу. 

iii.  Відображені належним чином в бухгалтерському обліку операції та розкрита інформація відповідно до 

застосовної концептуальної основи фінансової звітності.  

2..  Отримати аудиторські докази того, що операції були належно санкціоновані та схвалені. 

3. Визначити, чи виявлені відносини і операції з пов’язаними особами були належним чином відображені й 

розкриті в обліку відповідно до вимог МСФЗ, зокрема МСБО 24. 

Примітка 1 до Додатку №2: Тести заходів контролю не плануються, оскільки під час розуміння суб’єкта госпадарювання та оцінювання ризиків, 

САД визначено, що ризик контролю є високий. 
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Додаток №3 

Приклад робочого документу  «Загальний план аудиту»*  

 

*Далі надано витяг із робочого документу умовного завдання з аудиту, що стосується визначення характеру, часу та обсягу запланованих подальших 

аудиторських процедур на рівні твердження та інших запланованих аудиторських процедур, які слід виконати для  дотримання вимог МСА під час 

виконання завдання 

  РД 

_____ 

  Загальний план аудиту 

Мета: Визначити план для ефективного виконання 

аудиту  

       
 

  

                 
 

         
 

  

Джерело 

інформації 

 
 Зазначаються індекси  РД, що використані для планування 

аудиту  

    
 

  

….. 
    

 
         

 
  

Статті 

фінансової 

звітності,  

розкриття або 

інші суттєві 

питання 

Оціне

ний 

ризик  

суттє

вого 

викри

вленн

я:В-

висок

ий, С-

серед

ній, 

Н-

низьк

ий 

Стат

тя 

сутт

єва 

(так 

/ ні) 

 

Ризик суттєвого викривлення на рівні тверджень для залишків 

рахунків, класів операцій та розкриттів (Х -якщо ідентифіковано) 

Аудиторські процедури 

(Х- обрані)(більш 

детальні див. у окремих 

програмах аудиту) 

Обсяг 

аудит

орськ

их 

проце

дур 

(В-

вибір

кова; 

С-

суціл

ьна) 

В
и

к
о
н
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ец

ь
 /
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и

к
о
н
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ц

і 

  Ч
ас
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л
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и
н

) 
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н

у
в
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о
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Т
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, 
о
ц

ін
к
а 

та
 

р
о
зп

о
д

іл
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Н
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н

н
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Т
о
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іс
ть

 

З
ак

р
и
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я
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іо

д
у
 

Тести 

заході

в 

контр

олю 

Аналі

тичні 

проце

дури 

по 

суті 

Тести 

детале

й 

…                  
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Вхідні залишки 

Балансу 

В  х  х х       х х В   

Нематеріальні 

активи 

Н Ні                

Основні засоби В Так х  х        х х В   

Запаси В Так х  х        х х В   

Дебіторська 

заборгованість 

за продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

В Так   х     х   х х В   

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

В Так   х     х   х х В   

Гроші та їх 

еквіваленти 

Н Так           х х В   

Інші оборотні 

активи 

Н Ні                

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Н Так           х  С   

Нерозподілени

й прибуток 

(непокритий 

збиток) 

С Так           х  С   

Поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги 

Н Так           х х В   

..                  
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Дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

В 

Так    х х х х    х х В   

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг)  

Н Так           х х В   

…                  

Значні операції 

з пов’язаними 

особами 

 В  так  х    х х х   

  х х 

В   

Судові справи   Н  так             х х В   

Звіт про рух 

грошових 

коштів 

 Н             

  х х 

С   

…                  


