
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення Ради нагляду 

за аудиторською діяльністю 

Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю 

від 17 лютого 2023 року № 4/2/56 
 

 

ПОРЯДОК 

визначення загальної суми чистого доходу та середньої суми 

винагороди суб’єкта аудиторської діяльності 

 
І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає методику розрахунку та документальне 

оформлення загальної суми чистого доходу від надання послуг суб’єктом 

аудиторської діяльності (далі – САД), середньої суми винагороди САД за 

послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової 

звітності) від підприємства, що становить суспільний інтерес, його материнської 

компанії та/або дочірніх підприємств (далі – Розрахунок), для цілей частин 

третьої, четвертої та п’ятої статті 26 та частини третьої статті 29 Закону України 

«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон). 

2. Цей Порядок поширюється на САД, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни і скорочення вживаються у 

такому значенні: 

звітний період – звітний період, за який складено фінансову звітність 

(консолідовану фінансову звітність). Звітним періодом для складання фінансової 

звітності є календарний рік;  

ЗЧД – загальна сума чистого доходу САД від надання послуг; 

ЗЧДАП – загальна сума чистого доходу САД від надання аудиторських 

послуг; 

винагорода отримана – чистий дохід САД від надання аудиторських та 

неаудиторських послуг, що визначається шляхом вирахування з доходу від 

реалізації таких послуг наданих знижок та податку на додану вартість; 

ПСІ – підприємство, що становить суспільний інтерес; 

Розрахунки – розрахунки визначених згідно із зазначеною у Порядку 

методикою сум ЗЧД, ЗЧДАП та ССВ; 

ССВ – середня сума винагороди отриманої САД за договорами з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої 

фінансової звітності) ПСІ, його материнської компанії та/або дочірніх 

підприємств, за якими таким САД складається аудиторський звіт (звіти) за три 

звітні періоди поспіль.  
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Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі. Терміни, що 

застосовуються в цьому Порядку та Законі і не визначаються ними, 

використовуються у значенні, встановленому іншими законами України. 

4. Відповідно до частини третьої статті 26 Закону якщо САД, який 

здійснює обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ, протягом трьох і більше 

років поспіль надає такому підприємству, його материнській компанії та/або 

дочірнім підприємствам інші аудиторські (за виключенням інших обов’язкових 

завдань) та/або неаудиторські послуги, крім тих, що зазначені у частині четвертій 

статті 6 Закону, за умови що надання таких послуг не призводить до виникнення 

загроз щодо незалежності аудитора, сума винагороди за такі послуги не може 

перевищувати 70 відсотків ССВ.  

5. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону якщо загальна сума 

винагороди, отримана САД від ПСІ, за кожен з останніх трьох років поспіль 

перевищує 15 відсотків його ЗЧД, САД зобов’язаний поінформувати про це 

аудиторський комітет, утворений ПСІ, або призначений ним орган (підрозділ), на 

який покладено відповідні функції (далі – аудиторський комітет) і вжити заходів 

для забезпечення незалежності, узгоджених з аудиторським комітетом. При 

цьому аудиторський комітет може прийняти рішення про проведення 

контрольного огляду завдання іншим САД, який відповідно до Закону має право 

проводити аудит фінансової звітності ПСІ, до затвердження аудиторського звіту. 

6. Згідно з частиною п’ятою статті 26 Закону забороняється надання 

послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПСІ, якщо загальна сума 

винагороди, отримана від цього підприємства, щорічно перевищує 15 відсотків 

ЗЧД таким САД впродовж п’яти років поспіль. 

7. Абзацом другим частини третьої статті 29 Закону визначено, що 

умови конкурсу не можуть містити обмежень щодо участі у процедурі відбору 

тих САД, у яких за попередній річний звітний період загальна сума винагороди 

за обов’язковий аудит фінансової звітності ПСІ, не перевищувала 15 відсотків 

ЗЧДАП. 

 

ІІ. Методика Розрахунків 

1. Розрахунки здійснюються всіма САД, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес, щорічно станом на 01 січня поточного року за показниками 

бухгалтерського обліку за попередній (попередні) календарний рік. Визначені 

Розрахунки використовуються САД при провадженні аудиторської діяльності 

протягом усього поточного (календарного) року незалежно від дати фактичного 

складання такого Розрахунку.  

2. ЗЧД визначається САД на підставі застосовуваної ним основи складання 

фінансової звітності. 

3. ЗЧД визначається як дохід від реалізації САД аудиторських та 

неаудиторських послуг за вирахуванням податку на додану вартість та наданих 

знижок. 

4. Не включаються до складу ЗЧД: 
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доходи у сумі компенсацій клієнтом фактично понесених витрат на 

відрядження та інших витрат (крім компенсації витрат на залучення експертів до 

проведення САД аудиту фінансової звітності); 

доходи пов’язаних осіб САД; 

доходи від оренди; 

інші доходи, не пов’язані із наданням послуг, зокрема, але не виключно 

доходи від реалізації товарів, основних засобів, нематеріальних активів та іншого 

майна, визнані у складі доходів суми кредиторської заборгованості за якою сплив 

строк позовної давності. 

5. ЗЧДАП визначається як ЗЧД, зменшений на суму визнаного чистого 

доходу від неаудиторських послуг за відповідний календарний рік. 

6. ССВ визначається станом на 01 січня четвертого звітного періоду 

(поточного календарного року) за кожним ПСІ, та використовується протягом 

усього поточного року, у разі якщо САД одночасно: 

за кожен з трьох попередніх звітних періодів поспіль надавав послуги з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) 

ПСІ та складав відповідний аудиторський звіт (звіти); та 

в кожному з трьох попередніх звітних періодах отримував винагороду за 

інші аудиторські (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або 

неаудиторські послуги такому ПСІ, його материнській компанії та/або дочірнім 

підприємствам (резидентам та нерезидентам). 

Материнська компанія та дочірні підприємства визначаються з 

урахуванням застосовної ПСІ концептуальної основи фінансового звітування. 

Материнська компанія включає як пряму, так і будь-яку опосередковану та 

кінцеву материнські компанії, у разі їх наявності. 

7. Трирічний період визначається починаючи з 01 січня звітного 

періоду (року), в якому підприємство набуло статусу ПСІ. 

8. Розрахунок ССВ здійснюється на підставі договорів, даних 

бухгалтерського обліку САД, особових справ, що ведуться САД відповідно до 

частини третьої статті 24 Закону. 

9. ССВ визначається за кожним ПСІ за наступною формулою: 

 

ССВ =
ДОА (рік 1) + ДОА (рік 2) + ДОА (рік 3)

3
, де 

рік – звітний період, за який складено фінансову звітність (консолідовану 

фінансову звітність) ПСІ; 

ДОА – чистий дохід за договором (договорами) надання послуг з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) 

ПСІ за відповідний звітний період без урахування: 

податку на додану вартість;  

доходів у сумі компенсацій клієнтом фактично понесених витрат на 

відрядження та інших витрат (крім компенсації витрат на залучення експертів до 

проведення САД аудиту фінансової звітності); 

наданих знижок. 
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У разі виконання САД завдання з обов’язкового аудиту консолідованої 

(комбінованої) фінансової звітності ПСІ до складу ДОА від такого підприємства 

включаються суми чистого доходу від надання послуг за відповідний звітний 

період з: 

обов’язкового аудиту фінансової звітності його дочірніх підприємств; та 

аудиту фінансової інформації дочірніх підприємств з метою її включення 

до такої консолідованої (комбінованої) фінансової звітності. 

У разі, якщо станом на 1 січня поточного календарного року суму 

винагороди за 3 (третій) звітний період поспіль для розрахунку ССВ ще не 

визначено у договорі (договорах) з надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності), САД використовує 

найкращу оцінку такої винагороди з подальшим перерахунком ССВ після того, 

як ДОА за третій звітний період буде визначено. 

10. Чистий дохід САД від виконання інших обов’язкових завдань до 

розрахунку ССВ не включається. 

11. Приклад розрахунку ССВ наведено у додатку 1 до цього Порядку. 

12. Протягом поточного календарного року САД підтримує в 

актуальному стані відомості про фактично отримані доходи від надання послуг з 

обов’язкового аудиту, які включаються до ДОА, інших аудиторських (за 

виключенням інших обов’язкових завдань) та/або неаудиторських послуг, 

наданих ПСІ, його материнській компанії та/або дочірнім підприємствам, з 

метою не перевищення суми винагороди за такі послуги визначеним станом на 

початок поточного календарного року за таким підприємством 70 відсоткам ССВ. 

Приклад такого розрахунку наведено у додатку 2 до цього Порядку. 

 

ІІІ. Порядок оформлення Розрахунків 

1. За результатами Розрахунків САД складається довідка за формою, 

наведеною у додатку 3 до цього Порядку, яка включає розрахунки 15 відсотків 

ЗЧД, 15 відсотків ЗЧДАП з урахуванням визначених пунктом 10 цього Порядку 

корегувань, переліком ПСІ, яким в кожному з попередніх трьох календарних 

років поспіль надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності та 

інші аудиторські (крім інших обов’язкових завдань) та/або неаудиторські 

послуги разом з визначеним на поточний календарний рік показником 70 

відсотків ССВ (далі – Довідка), яка підписується керівником САД та зберігається 

разом з відповідними Розрахунками протягом щонайменше семи років з дати 

завершення календарного року на який її складено. Приклад розрахунку ЗЧД, 

ЗЧДАП та заповнення Довідки наведено у додатку 4 до цього Порядку. 

2. У разі зміни використаних у Розрахунках показників САД складає 

уточнюючу Довідку разом із відповідними поясненнями причин змін.  

3. Під час проведення перевірки з контролю якості аудиторських послуг 

відповідно до статті 40 Закону САД надає інспекторам завірену копію Довідки 

разом із доступом до Розрахунків, фінансової звітності, даних бухгалтерського 

обліку, договорів, первинних документів та іншої інформації, на підставі яких 

здійснено Розрахунки. 
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4. На запит Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за 

аудиторською діяльністю САД надає копію Довідки, Розрахунків, та іншу 

запитувану інформацію. 

5. САД має забезпечити достовірність інформації у Довідці. 

6. САД вперше здійснює Розрахунки та складає Довідку станом на 01 січня 

2023 року за фінансовими показниками за 2022 рік. Разом з такою Довідкою 

складаються довідки за 2021 та 2020 та 2019 роки за методикою встановленою 

цим Порядком. При цьому, Розділ 2 в Довідках за 2020 і 2019 роки не 

заповнюється. 

_________________________________ 

 



 
 
 

Додаток 1 

 

Приклад розрахунку ССВ 

САД три роки поспіль надавав Підприємству А разом з послугами з 

обов’язкового аудиту фінансової звітності інші аудиторські (за виключенням 

інших обов’язкових завдань) та неаудиторські послуги. Також окремі 

неаудиторські послуг надавалися його дочірньому Підприємству Б. 

Підприємство А є банком, ПСІ. 

Є така інформація про винагороду САД від послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності Підприємства А за три звітні періоди поспіль.  

 

Таблиця 1. Винагорода від Підприємства А за звітні періоди 2020–2022 роки, 

тис грн (без урахування ПДВ) 
 2020 2021 2022 

Дохід від обов’язкового аудиту: 

фінансової звітності Підприємства А 300 320 400 

консолідованої фінансової звітності Підприємства А 200 220 260 

фінансової звітності дочірнього Підприємства Б  100 100 100 

консолідованої (комбінованої) фінансової звітності 

банківської групи 

180 190 200 

аудит фінансової інформації дочірнього Підприємства В з 

метою її включення до консолідованої фінансової звітності 

Підприємства А 

- 60 70 

Разом дохід від обов’язкового аудиту від Підприємства А 780 890 1030 

 

Дохід від інших аудиторських послуг (крім доходу від інших обов’язкових 

завдань) в 2020–2022 роках становив 70 тис грн, 300 тис грн та 350 тис грн, 

відповідно. 

ССВ станом на 01 січня 2023 року для його використання у 2023 для 

Підприємства А визначається наступним чином: 

 

ССВ 2023 =
780+890+1030

3
= 900 тис грн 

 

Визначена частиною третьою статті 26 Закону сума винагороди за інші 

аудиторські (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або неаудиторські 

послуги, яка не може бути перевищена САД у 2023 році визначається наступним 

чином: 

Ліміт 2023 = 70% × 900 тис. грн = 630 тис грн 

 

_________________________________ 

 



 
 
 

Додаток 2 

 

Приклад розрахунку отриманих у поточному календарному році 

фактичних доходів від інших аудиторських та/або неаудиторських послуг 

для цілей дотримання вимог частини третьої статті 26 Закону 

 

Є така інформація про отриману САД винагороду від інших аудиторських 

та неаудиторських послуг (окрім послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності), наданих у 2023 році Підприємству А, його материнській компанії та 

дочірнім підприємствам.  

 

Таблиця 1. Отримана винагорода від Підприємства А за 2023 роки, тис грн (без 

урахування ПДВ) 
 2023 

1. Дохід від інших обов’язкових завдань:  

огляд проміжної фінансової звітності за 1 півріччя 2023 року для подання до 

НКЦПФР з метою отримання ліцензії 

120 

огляд проміжної фінансової звітності за 9 місяців 2023 року для подання до 

НКЦПФР з метою додаткової емісії цінних паперів 

90 

надання впевненості щодо річних звітних даних страховика, який є дочірнім 

підприємством Підприємства А до банківської групи 

110 

надання впевненості відповідно до Постанови Правління НБУ № 153 щодо 

материнської компанії страховика, який також є материнською компанією 

Підприємства А 

120 

надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління відповідно до 

вимог законодавства 

60 

узгоджені процедури з оцінки якості активів банку та прийнятності 

забезпечення за кредитними операціями, у відповідності з МССП 4400 

350 

Разом дохід від інших обов’язкових завдань 850 

2. Дохід від аудиторських послуг, окрім обов’язкових завдань:  

ініціативний аудит фінансової інформації Підприємства А для цілей 

включення до консолідованої фінансової звітності Групи (материнська 

компанія - нерезидент) 

250 

узгоджені процедури щодо дотримання умов кредитних угод 100 

Разом дохід від аудиторських послуг, окрім обов’язкових завдань 350 

3. Дохід від неаудиторських послуг:  

консультування з питань податкового законодавства (вимоги статті 6 Закону 

та Кодексу етики МФБ дотримано) 

90 

проведення семінару працівникам Підприємства А зі змін в МСФЗ 60 

послуги перекладу фінансової звітності та аудиторського звіту англійською 

мовою для іноземних кредиторів Підприємства А 

30 

Разом дохід від неаудиторських послуг 180 

 

Дотримання САД вимог частини третьої статті 26 Закону визначається 

наступним чином: 
350 + 180

900
× 100% = 59% 

 

_________________________________ 

 

 



 
 
 

Додаток 3 

 

ДОВІДКА 

про загальну суму чистого доходу від наданих послуг та чистого доходу від 

надання аудиторських послуг за 20__ рік станом на 01 січня 20__ року 

 

1. Загальна сума чистого доходу від надання послуг та 

аудиторських послуг 
Показник тис грн 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 20__ рік (рядок 

2000 звіту про фінансові результати) 

 

За вирахуванням:  

  

  

  

  

  

  

  

Загальна сума чистого доходу від надання послуг для цілей частин 

четвертої та п’ятої статті 26 Закону (ЗЧД) 

 

За вирахуванням:  

  

  

  

Загальна сума чистого доходу від надання послуг для цілей частини 

третьої статті 29 Закону (ЗЧДАП) 

 

  

15% загальної суми чистого доходу від надання послуг  

15% загальної суми чистого доходу від надання аудиторських послуг  

 

2. ПСІ, яким протягом кожного з попередній трьох і більше років 

поспіль разом з послугами обов’язкового аудиту надавалися інші 

аудиторські (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або 

неаудиторські послуги  
тис грн 

Найменування ПСІ Код 

ЄДРПОУ 

Доходи від обов’язкового 

аудиту фінансової звітності 

за звітний період (рік): 

Ліміт 

(70% 

ССВ) 

20__ 20__ 20__ 20__ 

      

      

      

      

 

     
(дата)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

_________________________________ 

 



 
 
 

Додаток 4 

 

Приклад Довідки 

 

ДОВІДКА 

про загальну суму чистого доходу від наданих послуг та чистого доходу від 

надання аудиторських послуг за 2022 рік станом на 01 січня 2023 року 

 

1. Загальна сума чистого доходу від надання послуг та 

аудиторських послуг 
Показник тис грн 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік 

(рядок 2000 звіту про фінансові результати) 

4456 

За вирахуванням:  

Доходи у сумі компенсацій клієнтом фактично понесених витрат на 

відрядження та інших витрат (крім компенсації витрат на залучення 

експертів до проведення САД аудиту фінансової звітності) 

-215 

Доходи від оренди -360 

Доходи від реалізації майна -12 

Загальна сума чистого доходу від надання послуг для цілей частин 

четвертої та п’ятої статті 26 Закону (ЗЧД) 

3869 

За вирахуванням:  

доходу від неаудиторських послуг, наданих іншим ніж пов’язані особи 

САД сторонам 

-1345 

Загальна сума чистого доходу від надання послуг для цілей частини 

третьої статті 29 Закону (ЗЧДАП) 

2524 

  

15% загальної суми чистого доходу від надання послуг 580 

15% загальної суми чистого доходу від надання аудиторських послуг 379 

 

2. ПСІ, яким протягом кожного з попередній трьох і більше років 

поспіль разом з послугами обов’язкового аудиту надавалися інші 

аудиторські (за виключенням інших обов’язкових завдань) та/або 

неаудиторські послуги  
тис грн 

Найменування ПСІ Код 

ЄДРПОУ 

Доходи від обов’язкового 

аудиту фінансової звітності за 

звітний період (рік): 

Ліміт 

(70%ССВ) 

2020 2021 2022 2023 

Підприємство А 33333333 780 890 1030 630 

 

 

     
(дата)  (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 

_________________________________ 
 


