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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
 

Про порядок подання до АПУ 

звітності за 2012 рік 

 
У відповідь на численні звернення суб’єктів аудиторської діяльності стосовно порядку 

складання та подання звітності Аудиторська палата України повідомляє наступне.  

На виконання Закону України «Про аудиторську діяльність» Аудиторська палата 

України (далі - АПУ) щорічно отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані 

ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену 

інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.  

Під час складання та подання звіту до АПУ суб’єктам аудиторської діяльності слід 

керуватися Положенням про порядок подання звітності, затвердженим рішенням АПУ від 

23.12.2010 р. № 224/11 (зі змінами, внесеними рішенням АПУ від 05.07.2012 р. № 252/12), 

Інструкцією щодо складання звітності за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми 

(аудитора) про надані послуги», затвердженою рішенням АПУ від 28.01.2010 р. № 210/12 

(зі змінами, внесеними рішеннями АПУ від 23.12.2010 № 224/8 та від 02.10.2012 р. № 258/3), 

Електронним форматом звітності за формою № 1 – аудит (річна), затвердженим рішенням АПУ 

від 20.12.2012 № 262/12.  

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до п.2.2 Положення про порядок подання 

звітності: «Звітність заповнюється державною мовою та подається в електронному форматі із 

підтвердженням на паперовому носії».  

Винятком із вищезазначеного, є наступне. Подають звітність в паперовому форматі:  

суб’єкти аудиторської діяльності, виключені протягом 2012 року з Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів;  

суб’єкти аудиторської діяльності, обсяг реалізованих послуг яких за 2012 рік дорівнює 

нулю.  

Пунктом 2.5 Положення визначено, що звітність у паперовій формі формується у 

вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних, які за складом 

інформації повністю відповідають електронному формату цієї звітності. При відображенні 

друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.  

Звертаємо увагу на те, що невиконання вищезазначеного Положення передбачає 

застосування санкцій щодо суб’єктів аудиторської діяльності. Так, згідно з п. 3.1 Порядку 

ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 

26.04.2007 № 176/7 (зі змінами), підставою для прийняття АПУ рішення про виключення 

аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є, зокрема, неподання аудиторською фірмою 

(аудитором) в установлений АПУ термін звіту про надані послуги за минулий рік (форма № 1 

– аудит) або зазначення у звіті недостовірної інформації.  
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