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Складання аудиторського звіту є одним із найвідповідальніших складових 

аудиторського процесу, оскільки формуються підсумки виконаних аудиторських процедур, 

узагальнюються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність i 

висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, повноти відповідності чинному 

законодавству.  

МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності» 

передбачено, що за результатом аудиту фінансової звітності надається аудиторський звіт, 

який має наступні критерії: документарна форма — аудиторський звіт надається у 

письмовому вигляді; публічність — спрямованість до всіх зацікавлених членів суспільства; 

незалежність думки аудитора — така спрямованість думки, яка дає можливість висловити 

висновок без будь-якого впливу, що може поставити під загрозу професійне судження, та 

діяти доброчесно, з об'єктивністю та професійним скептицизмом (п. 291.5 Кодексу етики 

професійних бухгалтерів). 

За структурою аудиторський звіт складається з трьох основних розділів: загальні 

відомості про перевірку, загальна характеристика системи внутрішнього контролю та 

результати виконання процедур щодо отримання доказів стосовно тверджень у показниках 

фінансової звітності.  

Висновок аудитора призначений для широкого кола користувачів, його оприлюднення 

є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт клієнта як у цілому, так і в усіх частинах 

відповідає чинному законодавству України, правилам ведення бухгалтерського обліку і є 

достовірним. 

Після завершення аудиту один примірник підсумкової документації залишається в 

аудитора (аудиторській фірмі).  
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