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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення Ради Аудиторської палати України 

від 28.08.2019 № 19/1 

 

за погодженням з Держстатом 

 

ПОГОДЖЕНО 

ДУ ОСНАД 

ІНСТРУКЦІЯ 

про складання та подання звітності за формою № 1 – аудит (річна) 

«Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» 

 

1. Ця Інструкція розроблена для забезпечення реалізації статті 47 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 

грудня 2017 року № 2258-VIII (далі – Закон про аудит). 

2. Ця Інструкція визначає структуру форми звітності № 1 – аудит (річна) 

«Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» (далі – Звіт), порядок 

його складання та подання. 

3. У цій Інструкції терміни «підприємства, що становлять суспільний 

інтерес», «середні підприємства», «малі та мікропідприємства» вживаються у 

значеннях, наведених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

Термін «аудиторські послуги» вживається у значенні, наведеному в Законі 

про аудит. 

Інші терміни, які наведені в цій Інструкції та формі Звіту, вживаються у 

значеннях, наведених у Законі про аудит та/або «Міжнародних стандартах 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг». 

4. Форму № 1 – аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про 

надані послуги» складають та подають до Аудиторської палати України (далі – 

АПУ) суб’єкти аудиторської діяльності не пізніше 28 лютого року, наступного за 

звітним. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, 

святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до 

законодавства України, то останнім днем подання вважається перший робочий 

день, що настає за неробочим днем. 

5. Звіт складається за результатами діяльності у звітному періоді кожного 

окремого суб’єкта аудиторської діяльності.  

6. Звіт підписує керівник суб’єкта аудиторської діяльності та виконавець – 

уповноважені особи, які несуть відповідальність за достовірність даних у Звіті та 

строки його подання. 

7. Звіт подається в АПУ за вибором суб’єкта аудиторської діяльності  в один 

із таких способів: 
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- особисто або через уповноважену особу; 

- поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення; 

- засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням вимог 

Законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» і «Про електронний цифровий підпис». 

8. Датою подання Звіту для суб’єкта аудиторської діяльності вважається: 

- у разі подання особисто або через уповноважену особу – день фактичної 

його передачі АПУ; 

- у разі надсилання поштою – дата одержання адресатом Звіту, зазначена на 

штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата; 

- у разі подання в єдиному електронному форматі – дата, зазначена АПУ на 

електронному повідомленні про його одержання. 

9. У Звіті заповнюються тільки поля показників, які мають значення та не 

позначені символом «Х». 

10. Кількісні показники заповнюються в цілих числах. 

11. Вартісні показники Звіту розділів І, ІІ, ІІІ відображаються  в тисячах 

гривень із одним десятковим знаком, з дотриманням математичних правил 

заокруглення. Вартісні показники, наведені в розділі VI «Інформація про внески», 

відображаються в гривнях без копійок. 

12. Загальна частина Звіту заповнюється в такому порядку. У назві Звіту 

вказується рік, за який складається Звіт (далі – звітний період). В адресній 

частині Звіту наводяться: 

- за реквізитом «Найменування/Ім’я суб`єкта аудиторської діяльності» 

зазначається 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 «Місцезнаходження/Місце проживання» зазначається 

юридична адреса суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження 

аудиторської фірми або місце проживання фізичної особи – підприємця 

(згідно з реєстраційними даними) на дату подання Звіту; 

- за реквізитом «Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма 

звітності» зазначається фактична адреса здійснення діяльності суб'єктом 

аудиторської діяльності на дату подання Звіту; 

- за реквізитом «телефон» зазначається номер телефону, перед яким у 

дужках вказується код міста або оператора мобільного зв’язку; 

- за реквізитом «e-mail» зазначається адреса електронної пошти; 

- за реквізитом «вебадреса (за наявності)» зазначається адреса вебсайту 

суб`єкта аудиторської діяльності; 

- за реквізитом «Ідентифікаційний код/номер» зазначається інформація про 

суб'єкта аудиторської діяльності, що звітує, відповідно  до довідки з 
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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 аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності» зазначається номер реєстрації суб’єкта 

аудиторської діяльності у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності; 

- за реквізитом «Станом на 31 грудня звітного року відомості про суб’єкта 

аудиторської діяльності внесені до розділів Реєстру» зазначається 

інформація про перебування суб'єкта аудиторської діяльності станом на 31 

грудня звітного року у відповідних розділах Реєстру аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності. В полі, що відповідає назві розділу Реєстру, 

проставляється позначка «х». У разі, якщо суб’єкт аудиторської діяльності 

внесений до декількох або всіх розділів Реєстру, він проставляє позначку 

«х» в усіх відповідних полях. 

- за реквізитами «Звітний», «Звітний новий», «Уточнюючий» зазначається 

інформація про тип Звіту. В одному із полів для відміток про тип Звіту 

проставляється позначка «х» у рядку поля, яке відповідає типу Звіту: 

«Звітний» складається та подається суб’єктом аудиторської діяльності за 

звітний період; 

«Звітний новий» складається та подається  суб’єктом аудиторської 

діяльності до закінчення граничного строку подання Звіту у разі виявлення 

помилки, що міститься  в раніше поданому Звіті; 

«Уточнюючий» складається та подається суб’єктом аудиторської діяльності 

у разі виявлення помилки у раніше поданому Звіті після закінчення 

граничного строку для подання Звіту. 

13. Звіт включає вісім розділів: 

Розділ І. Основні показники діяльності; 

Розділ ІІ. Інформація про надані аудиторські послуги за видами 

економічної діяльності замовників; 

Розділ ІІІ. Обов’язкові завдання з надання впевненості  за організаційно-

правовою формою господарювання замовників; 

Розділ IV. Трудові ресурси; 

Розділ V. Інформація про наявність у працівників суб’єкта аудиторської 

діяльності сертифікатів (дипломів), які свідчать про високий рівень знань з 

міжнародних стандартів фінансової звітності; 

Розділ VІ. Інформація про внески; 

Розділ VІІ. Інформація про проведення обов’язкового аудиту разом з 

іншими суб’єктами аудиторської діяльності; 

Розділ VІІІ. Інша додаткова інформація про суб’єкт аудиторської 

діяльності. 
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Розділ І. Основні показники діяльності 

У цьому розділі Звіту відображається інформація про надані суб’єктом 

аудиторської діяльності усі види послуг (виконані завдання) за звітний період. 

Кількість виконаних завдань (наданих звітів) в рядках 1110, 1150 за графами 

3, 5, 7, 9, 11 має відповідати кількості аудиторських звітів, випущених у звітному 

році за результатами аудиту, огляду, завдання з надання впевненості, що не є 

аудитом чи оглядом історичної фінансової звітності. 

У рядку 1200 за  графами 3, 5, 7, 9, 11 відображається кількість виконаних 

завдань (наданих звітів), яка відповідає кількості документів (висновків, звітів 

або інших підсумкових документів), складених за результатами надання послуг. 

У разі, якщо за одним договором замовнику надано більше одного документа 

(висновку, звіту або інших підсумкових документів), відображається відповідна 

кількість виконаних завдань (наданих звітів). 

У рядку 1400 за графами 3, 5, 7, 9, 11 відображається  кількість  виконаних 

завдань (наданих звітів) яка відповідає кількості  виконаних замовлень (договорів). 

У разі, якщо замовнику, згідно з договором, надавався один вид неаудиторських 

послуг протягом звітного періоду на постійній основі (протягом декількох місяців 

та/або звітного періоду), кількість виконаних завдань за звітний період (наданих 

звітів) відображається як 1 (один). У разі, якщо замовнику, згідно з договором, 

надавалося декілька різних видів послуг протягом  звітного періоду на постійній 

основі (протягом декількох місяців та/або звітного періоду), кількість виконаних 

завдань (наданих звітів) дорівнює кількості видів наданих  послуг. 

Показники рядка 1000 за графами 3, 5, 7, 9, 11 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1100, 1200, 1400 за графами 3, 5, 7, 9, 11. 

Показники рядка 1100 за графами 3, 5, 7, 9, 11 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1110, 1150 за графами 3, 5, 7, 9, 11. 

Показники рядка 1110 за графами 3, 5, 7, 9, 11 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1111, 1112, 1113 за графами 3, 5, 7, 9, 11. 

Показники рядка 1150 за графами 3, 5, 7, 9, 11 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1151, 1152, 1153 за графами 3, 5, 7, 9, 11. 

Вартість наданих послуг відображається в  розмірі чистого доходу від реалізації 

послуг. Датою визнання доходу для цього Звіту є дата випуску висновку, звіту 

або інших підсумкових документів за результатами наданих послуг. 

Показники рядка 1000 за графами 4, 6, 8, 10, 12 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1100 , 1200, 1400 за графами 4, 6, 8, 10, 12. 

Показники рядка 1100 за графами 4, 6, 8, 10, 12 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1110, 1150 за графами 4, 6, 8, 10, 12. 

Показники рядка 1110 за графами 4, 6, 8, 10, 12 мають дорівнювати сумі 

значень показників рядків 1111, 1112, 1113 за графами 4, 6, 8, 10, 12. 

Показники рядка 1150 за графами 4, 6, 8, 10, 12 мають дорівнювати сумі 

значень показників  рядків 1151, 1152, 1153 за графами 4, 6, 8, 10, 12. 
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Показники графи 11 Розділу І за рядками 1000, 1100, 1110, 1111, 1112, 1113, 

1150, 1151, 1152, 1153, 1200, 1400 мають дорівнювати сумі значень показників 

граф 3, 5, 7, 9 відповідного рядку. 

Показники графи 12 Розділу І за рядками 1000, 1100, 1110, 1111, 1112, 1113, 

1150, 1151, 1152, 1153, 1200, 1400 мають дорівнювати сумі значень показників 

граф 4, 6, 8, 10 відповідного рядку. 

 

У Примітці 1 до Розділу І «Види думки в аудиторських звітах, які 

надавалися протягом року» наводиться інформація щодо форми висловлених 

думок за результатами обов’язкового та ініціативного аудиту фінансової 

звітності, а також їх кількості. 

Розділ ІІ. Інформація про надані аудиторські послуги за видами економічної 

діяльності замовників 

Цей розділ Звіту містить інформацію щодо загальної кількості та вартості 

наданих аудиторських послуг за класифікацією замовників за видами 

економічної діяльності, відповідно до Національного класифікатору України ДК 

009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом 

Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зі змінами). 

Показники рядка 2000 за графами 10, 11 мають дорівнювати сумі значень 

показників рядків 1100, 1200 розділу І за графами 11,12. 

Показники рядка 2000 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мають дорівнювати 

сумі  значень показників рядків  2100, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023  за графами  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Показники рядка 2100 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мають дорівнювати 

сумі значень показників рядків 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Показники графи 10 Розділу ІІ за рядками 2000, 2100, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 мають дорівнювати сумі значень показників граф 4, 

6, 8 відповідного рядку. 

Показники графи 11 Розділу ІІ за рядками 2000, 2100, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023 мають дорівнювати сумі значень показників граф 5, 

7, 9 відповідного рядку. 

Розділ ІІІ. Обов’язкові завдання з надання впевненості за організаційно-

правовою формою господарювання замовників. 

Цей розділ Звіту містить інформацію щодо загальної кількості та вартості 

виконаних завдань (випущених звітів) з надання впевненості за класифікацією 

замовників за організаційно-правовою формою. Організаційно-правова форма 

господарювання суб’єктів наводиться відповідно до Державного класифікатору 
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України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 

28.05.2004 № 97 (зі змінами). 

Показники рядка 3000 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мають 

дорівнювати показникам рядка 1110 розділу І за відповідними графами. 

Показники рядка 3000 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мають 

дорівнювати сумі показників рядків 3001-3013 за графами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13. 

Показники графи 12 Розділу ІІІ за рядками  3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 

3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 мають дорівнювати сумі 

значень показників граф 4, 6, 8, 10 відповідного рядку. 

Показники графи 13 Розділу ІІІ за рядками  3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 

3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013 мають дорівнювати сумі 

значень показників граф 5, 7, 9, 11 відповідного рядку. 

Розділ IV. Трудові ресурси 

У цьому розділі Звіту відображаються дані про наявність трудових ресурсів 

у суб’єкта аудиторської діяльності. В першій частині розділу «Інформація про 

штатних працівників»  відображається інформація про працівників, які працюють 

у суб’єкта аудиторської діяльності за основним місцем роботи та за 

сумісництвом. Показники першої частини цього  розділу заповнюються на основі 

типових форм первинної облікової документації: наказів (розпоряджень), 

особових карток, табелів використання робочого часу, відомостей нарахування 

заробітної плати  та інших. 

Термін «ключовий партнер з аудиту» вживається у значенні, наведеному в 

Законі про аудит. В рядках 4002 та 4202 зазначається інформація тільки про 

аудиторів, які є ключовими партнерами з аудиту, були відповідальними у 

звітному періоді за обов’язковий аудит фінансової звітності та підписували 

аудиторські звіти. Показники рядка 4002 не можуть бути більшими за показники 

рядка 4001, показники рядка 4202 не можуть бути більшими за показники рядка 

4201. 

Показники рядків 4000, 4001, 4002, 4200, 4201, 4202, 4500 за графою 5 

визначаються відповідно до «Інструкції зі статистики кількості працівників», 

затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005   

№ 286. 

Показники рядків 4000, 4001, 4002, 4200, 4201, 4202, 4500 за графою 6 

заповнюються на підставі табелів використання робочого часу. 

Друга частина розділу «Інформація про виконавців цивільно-правових договорів, 

залучених суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг» заповнюється 

на підставі укладених суб’єктом аудиторської діяльності цивільно-правових 
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договорів, актів наданих послуг (виконаних робіт), звітів виконавців та інших 

документів. 

Розділ V. Інформація про наявність у працівників суб’єкта аудиторської 

діяльності сертифікатів (дипломів), які свідчать про високий рівень знань з 

міжнародних стандартів фінансової звітності 

У цьому розділі Звіту відображається інформація про працівників суб’єкта 

аудиторської діяльності, що перебувають з ним у трудових відносинах, та які 

мають сертифікати (дипломи), які свідчать про високий рівень знань з 

міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Перелік професійних організацій, сертифікат (диплом) яких свідчить про 

високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності 

затверджується Радою нагляду за аудиторською діяльністю ДУ «Орган 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

Розділ VІ. Інформація про внески 

Цей розділ містить інформацію про нараховані та фактично сплачені 

суб’єктом аудиторської діяльності внески до «Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю» та до Аудиторської палати України. 

У рядку 6100 наводиться інформація про нараховані та фактично сплачені 

суб’єктом аудиторської діяльності у звітному періоді внески на користь «Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю». 

У рядку 6100 за реквізитом «фіксований внесок»  наводиться інформація про 

внесок, розмір якого становить три мінімальні заробітні плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого 

суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг 

з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес. 

У рядку 6100 за реквізитом «внесок у відсотках» наводиться інформація про 

внесок, що розраховується від суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового 

аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, розмір якого 

визначається Кабінетом Міністрів України. 

У рядку 6200 наводиться інформація про нараховані та фактично сплачені 

суб’єктом аудиторської діяльності у звітному періоді внески на користь 

Аудиторської палати України. 

У рядку 6200 за реквізитом «фіксований внесок» наводиться інформація про 

внесок, розмір якого становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого 

суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг 

з обов’язкового аудиту юридичним особам, які не є підприємствами, що 

становлять суспільний інтерес. 

У рядку 6200 за реквізитом «внесок у відсотках» наводиться  інформація про 
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внесок, що розраховується від суми винагороди (без урахування податку на 

додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового 

аудиту юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний 

інтерес, розмір якого визначається Аудиторською палатою України. 

У рядку 6300 наводиться інформація про нараховані та фактично сплачені 

суб’єктом аудиторської діяльності у звітному періоді членські внески, розмір 

яких визначається для аудиторів та аудиторських фірм рішенням З’їзду аудиторів 

України. 

Сума нарахованих внесків та сума сплачених внесків у рядках 6100, 6200, 

6300 відображаються у гривнях без копійок. 

Розділ VІІ. Інформація про проведення обов’язкового аудиту разом з іншими 

суб’єктами аудиторської діяльності 

У цьому розділі наводиться інформація у разі проведення обов’язкового 

аудиту декількома суб’єктами аудиторської діяльності і надання спільного 

аудиторського звіту. 

Графа «Інформація щодо згоди або неузгодження позицій за результатами 

аудиту, що призвело до наведення своєї думки в окремому пункті аудиторського 

звіту (Узгоджується / Не узгоджується) заповнюється на підстав частини п’ятої 

статті 14 Закону про аудит. 

Розділ VІІІ. Інша додаткова інформація про суб’єкт аудиторської діяльності 

У цьому розділі розкривається додаткова інформація про суб’єкта 

аудиторської діяльності. 

У рядку 1 «Інформація щодо періоду перебування у відповідних розділах 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності упродовж звітного року» 

наводиться детальна інформація про дати (число, порядковий номер місяця, 

звітний рік) початку і закінчення строку перебування суб’єкта аудиторської 

діяльності у відповідних розділах Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. 

У рядку 2 наводиться перелік філій (відокремлених підрозділів) суб’єкта 

аудиторської діяльності, номер реєстрації у реєстрі (за наявності) та їх 

місцезнаходження. 

У рядку 3 наводиться інформація про придбання суб’єктів аудиторської 

діяльності або об’єднання з іншими суб’єктами аудиторської діяльності. 

У рядку 4 стисло наводиться додаткова інформація щодо осіб, які проходять 

стажування (стажери) відповідно до статті 19 Закону про аудит. 

У рядку 5, за бажанням суб’єкта аудиторської діяльності, розкривається 

інформація про: участь в тендерах; матеріально-технічне забезпечення; програмні 

продукти, які використовує суб’єкт аудиторської діяльності для надання 

аудиторських послуг; інша інформація, яку суб’єкт аудиторської діяльності 

вважає за потрібне навести. 


