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СХВАЛЕНО 

рішення  Ради АПУ від 13.12.2018 р. № 5/1 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Про порядок подання до АПУ 

звітності за 2018 рік 

 

Аудиторська палата України (далі – АПУ) інформує суб’єктів аудиторської діяльності 

про наступний порядок складання та подання звітів та іншої інформації про надані ними 

послуги за 2018 рік. 

Згідно з частиною четвертою статті 47 Закону України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» від 21.12.2017  р. № 2258-VIII Аудиторська палата України 

щорічно отримує від суб’єктів аудиторської діяльності звіти про надані ними послуги (далі – 

Звіт), здійснює їх аналіз та подає до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю 

узагальнену інформацію про діяльність цих суб’єктів та стан аудиторської діяльності в 

Україні.  

Відповідно до пункту першого  частини п’ятої  статті 47, з метою належного виконання 

делегованих повноважень, АПУ має доступ до даних щодо аудитора  та суб’єкта 

аудиторської діяльності, які мають відношення до виконання таким  аудитором або 

суб’єктом аудиторської діяльності своїх професійних обов’язків. 

Рішенням Ради АПУ від  13.12.2018 р. № 5/1 затверджено Положення про порядок 
подання суб’єктами аудиторської діяльності до Аудиторської палати України Звіту про 

надані послуги  (далі – Положення) та Інформаційної довідки про надані послуги за 2018 рік. 

1. Відповідно до затвердженого Положення суб’єкти аудиторської діяльності за 2018 рік 

подають: 

- звітність за формою № 1 – аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про 

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

змінами) та погодженою Державним комітетом статистики України (далі – Звіт); 

- Інформаційну довідку про надані послуги за 2018 рік за формою, наведеною у  

додатку № 1 до Положення. 

2. Під час складання та подання Звіту до АПУ суб’єкти аудиторської діяльності 

керуються: 

- Положенням; 

- Інструкцією щодо складання звітності за формою № 1- аудит (річна) «Звіт 

аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги», затвердженою рішенням Ради 

АПУ від 13.12.2018 № 5/1. 

3. Під час складання та подання Інформаційної довідки суб’єкти аудиторської діяльності 

керуються: 

- Положенням; 

- Інструкцією про складання Інформаційної довідки про надані послуги за 2018 рік, 

затвердженої рішенням Ради АПУ  від 13.12.2018 № 5/1. 

4. Відповідно до п.2.1. Положення суб’єкти аудиторської діяльності подають Звіт та 

Інформаційну довідку не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним. Звітність 

заповнюється державною мовою та подається в електронному форматі із підтвердженням на 

паперовому носії. 

______________________________________________________ 


