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СХВАЛЕНО 

 на засіданні Ради АПУ 27.02.2020 (протокол №31) 

 

Повідомлення 

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

при заповненні Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги 

за 2019 рік (Форма №1-аудит (річна)). 

З метою уникнення помилок, для використання у роботі публікуємо відповіді на 

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

таблиць Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги за 2019 рік 

(Форма №1-аудит (річна)). 

Стосовно заповнення Звіту Форма №1-аудит (річна) 

1) Де відобразити в першому розділі (рядок, графа) отриманий нашою 

фірмою дохід за аудиторські послуги з аудиту окремих компонентів 

фінансової звітності (обов’язковий) виконані за договором-підряду з другою 

аудиторською фірмою, яка уклала договір з підприємством-замовником 

послуг? 

Відповідь: дохід, отриманий суб’єктом аудиторської діяльності від іншого 

суб’єкта аудиторської діяльності за надання послуг ( виконання робіт), згідно 

договору, відображається в рядку 1400, графи 9, 10. 

Суб’єкт аудиторської діяльності, який уклав договір із замовником  послуг 

та  надав замовнику звіт незалежного аудитора, відображає отриманий дохід від 

замовника  згідно Інструкції про складання та подання звітності за формою №1 – 

аудит (річна). 

2) В якому рядку та графі першого розділу відобразити отриманий дохід за 

консультаційні послуги, надання інформаційних послуг, супровід тощо? 

Відповідь: дохід, отриманий  суб’єктом аудиторської діяльності за надання 

інформаційних, консультаційних послуг, відображається в рядку 1400 

«неаудиторські послуги». Графа буде залежати від виду підприємства, якому були 

надані інформаційні послуги ( «підприємство що становить суспільний інтерес», 

«середнє», «мале та мікро підприємство», «інші підприємства»). 

3) При складанні звіту за 2019 рік виникли труднощі в частині ідентифікації 

послуг: 

- консультування з методологічних питань, пов'язаних з переходом на МСФЗ, 

трансформацією фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ (мається на 

увазі не здійснення самого переходу аудиторською компанією, а допомога 

клієнту при переході); 

- аналіз податкової політики та/ або податкових ризиків в частині податків 

(податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, земельного податку, податку на нерухоме 

майно, ЄСВ тощо); 

- консультаційні послуги щодо оподаткування, обліку та правового забезпечення 

діяльності; 

- підготовка документації по ТЦО; 



2 

 

- підготовка облікової політики/аналіз облікової політики/консультаційні послуги 

щодо розробки облікової політики; 

- аналіз статуту, положень. 

Відповідь: інформація про перераховані вище  послуги відображається в рядку 

1400. Графи вибираються в залежності від категорії підприємств, яким надавались 

послуги («підприємство що становить суспільний інтерес», «середнє», «мале та 

мікро підприємство», «інші підприємства»). 

4) При заповненні Розділу I Звіту (Форма №1-аудит), до якого коду рядку 

вписувати послуги моніторингу системи контролю якості аудиторської 

фірми. 

Відповідь: інформація про надані послуги з моніторингу системи контролю якості 

відображається у рядку 1153. 

5) У якому рядку Розділу І «Основні показники діяльності» відображати 

послуги - Звіт про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання 

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» на 

виконання вимог статті 40/1 Закону № 3480 (висловлення свої думки щодо 

інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, 

зазначену в пунктах 1-4 цієї частини звіту про корпоративне управління). 

Відповідь: інформація відображається у рядку 1113, графа залежить від категорії 

підприємства, якому надавались послуги. 

6) У якому рядку, Розділу І. «Основні показники діяльності звіту» 

відображати послуги суб'єктам господарювання з перевірки та 

підтвердження витрат грошових коштів, наданих Українським культурним 

фондом? 

Відповідь: якщо завдання виконувалось згідно з МСА 3000, то інформація 

відображається в  рядку1153. Якщо завдання виконувалось згідно з МСА 4000, то 

інформація відображається у рядку 1200. 

7) До якої категорії відносити Політичні партії - «інші підприємства» чи 

«середні/малі»? 

Відповідь: політичні партії  відносяться до категорії «інші підприємства». 

8) До якої категорії відносити юридичних осіб-нерезидентів, представництва? 

Відповідь: якщо нерезидент, представництво не здійснюють господарську 

діяльність на території України, то вони відносяться до категорії «інші 

підприємства». 

9) Відповідно до яких критеріїв відбувається розподіл на: 

- обов’язковий чи ініціативний «огляд історичної фінансової звітності та 

проміжної фінансової інформації»; 
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- обов’язкове чи ініціативне «завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 

оглядом історичної фінансової інформації» (наприклад, огляд проміжної 

фінансової звітності, згідно з вимогами рішення Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку у зв’язку з реєстрацією випуску акцій або 

отриманням ліцензії; завдання з надання впевненості щодо відповідності 

страховика окремим пунктам ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності)? 

Відповідь: критерієм розподілу є стандарт МСА згідно з яким складався звіт 

незалежного аудитора. Якщо звіт незалежного аудитора складався згідно з МСА 

700, 705, 800, 805, 810 - це аудит фінансової звітності ( обов'язковий або 

ініціативний). 

Якщо звіт незалежного аудитора складався згідно з МСА 3000 - це завдання з 

надання впевненості. 

Огляд проміжної фінансової звітності рядок - 1112 або 1152. 

Завдання з надання впевненості щодо звітних даних страховика рядок - 1113. 

10) У випадку тристороннього договору або при укладанні договору із 

замовником на перевірку/надання послуг третьому підприємству, кого саме 

класифікувати за видом підприємства, видом економічної діяльності та 

організаційно-правовою формою господарювання – замовника, чи суб’єкт 

перевірки (в назвах ІІ та ІІІ розділів фігурує «замовник»)? 

Відповідь: у випадку укладання тристороннього договору класифікувати потрібно 

суб'єкт перевірки. 

11) Питання про контролерів. Чи враховувати їх як ключових партнерів у IV 

розділі Звіту? 

Відповідь: якщо контролер не виконував завдання з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності, то інформація про нього у рядку 4002 не зазначається, але 

наводиться в інших рядках розділу IV. 

Якщо контролер протягом 2019 року виконував функції контролера і виконував 

функції ключового партнера з обов’язкового аудиту фінансової звітності інших 

підприємств (в яких він не був призначений контролером), то у рядку 4002 

зазначається  інформація про нього тільки як про ключового  партнера з аудиту 

(пропорційно відпрацьованому часу). 

12) Чи потрібно показувати у IV розділі Звіту трудовитрати по відпускним та 

лікарняним у графі 4000 та 4200? 

Відповідь: час перебування у черговій відпустці, що передбачена трудовим 

законодавством, включається до розрахунку показників графи 6 за рядками рядків 

4000 та 4200; 

час перебування у черговій відпустці за власний рахунок не включається до 

включається до розрахунку показників  графи 6 за рядками 4000 та 4200; 

час перебування на лікарняних не включаються до розрахунку показників графи 6 

за рядками 4000 та 4200. 
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13) Як правильно заповнити графи 4300, 4400 та 4500? 

Відповідь: показники графи 6 за рядками 4300, 4400, 4500 заповнюються згідно 

даних про відпрацьований час, які містяться в робочих документах суб’єкта 

аудиторської діяльності, які складаються згідно з внутрішніми політиками та 

процедурами (бюджетах часу, графіках завантаженості, табелях та інших 

документах). Робочий час, який прямо не можна класифікувати як затрачений на 

аудиторські чи неаудиторські послуги (навчання, підвищення кваліфікації, інше) 

необхідно розподілити застосовуючи професійне судження. Показники по рядках 

4300, 4400, 4500 заповнюються з рядків 4000 та 4200. 

14) Чи потрібно відображати у Звітності (Форма№1-аудит) у розділі IV.II 

рядки 4600; 4603, кількість виконавців, які залучалися протягом року 

аудиторською фірмою при виконанні нею аудиту фінансової звітності, в 

якості консультантів. Сама аудиторська фірма не надавала неаудиторські 

послуги (у Звіті рядок 1400, залишився не заповненим). 

Відповідь: у розділі 4.2 зазначається інформація про виконавців цивільно-

правових договорів, залучених виконавцем для надання всіх видів послуг як 

аудиторських так і неаудиторських. Якщо консультанти залучались для надання 

аудиторських послуг, в тому числі і для проведення аудиту фінансової звітності, 

то заповнюється рядки 4600 та 4601. Якщо консультант є аудитором, то  

заповнюється і рядок 4602. 

Якщо консультанти залучались для надання неаудиторських послуг (та є 

інформація у рядку 1400 звіту), то заповнюються рядки 4600 та 4603. 

15) У рядку 4002 має наводитись інформація про ключових партнерів з 

аудиту. Виходячи із змісту абзацу 2 розділу ІV Інструкції, інформація 

подається виключно у разі проведення у звітному періоді обов'язкового 

аудиту та наявності підпису ключового партнера на аудиторському звіті. 

Форма Звіту також передбачає подання інформації щодо відпрацьованого 

часу. Тобто, цей рядок може бути і не заповнений? 

Відповідь: рядок 4002 може бути і не заповненим у разі, якщо суб’єкт 

аудиторської діяльності не надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності. 

16) У рядку 6300 наводиться інформація про членські внески нараховані та 

сплачені. У той же час, Аудиторські компанії сплачують внески і за 

аудиторів-працівників (які не подають звіт). Чи потрібно вказувати ці 

внески? 

Відповідь: в рядку 6300 зазначаються тільки членські внески, сплачені за 

аудиторську фірму: 

- для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, у сумі 4173 грн.; 
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 - для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит, крім 

обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, у сумі 12519 грн.; 

 - для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит та 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, у сумі 16692 грн. 

17) Чи включати інформацію про помічників аудиторів, які працювали в 

аудиторській фірмі ще до прийняття Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність», до рядка 4 Розділу VIІІ «Інформація 

про осіб, які проходять стажування (стажери) відповідно до ст.19 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та що 

саме у формі має бути? 

Відповідь: помічники аудитора працюють в суб’єкта аудиторської діяльності і 

включати їх до рядка 4 розділу VIІІ не потрібно. 

18) Просимо надати роз’яснення щодо відображення у Звіті суб’єкта 

аудиторської діяльності про надані послуги (Форма №1-аудит (річна)) за 2019 

рік інформації про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес, перебуваючи у розділі 

Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності»? 

Відповідь: якщо суб’єкт аудиторської діяльності надав аудиторські послуги 

підприємству суспільного інтересу не маючи  права на надання таких послуг, то у 

Звіті інформація про надані послуги відображається в графі «підприємства що 

становлять суспільний інтерес». 


