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Інформаційне повідомлення  

про порядок подання  Звіту суб’єкта аудиторської діяльності про надані 

послуги (форма №1-аудит (річна)) за 2019 рік 

 

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

діяльності про наступний порядок складання та подання Звіту суб’єкта 

аудиторської діяльності про надані послуги (форма №1-аудит (річна)) (далі – 

Звіт) за 2019 рік. 

На виконання  вимог частини четвертої статті 47 Закону України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-

VIII ( далі - Закон про аудит) АПУ щорічно отримує від суб’єктів аудиторської 

діяльності звіти про надані ними послуги, 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. 

Рішенням Ради АПУ від 28.08.2019 р. № 19/1 за погодженням Державною 

службою статистики України  та ДУ «ОСНАД» затверджено нову форму звіту та 

інструкцію про його складання: 

 Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги форма №1 – 

аудит (річна) переглянути / завантажити 

 Інструкція про складання та подання звітності за формою №1 – аудит 

(річна) “Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані 

послуги” переглянути / завантажити 

Відповідно до Інструкції про складання та подання звітності за формою 

№1–аудит (річна) «Звіт суб’єкта аудиторської діяльності про надані послуги» 

(далі – Інструкція) суб’єкти аудиторської діяльності подають Звіт не пізніше 28 

лютого року, наступного за звітним. 

 Суб’єкти аудиторської діяльності складають та подають до АПУ Звіт 

безоплатно. 

Звіт заповнюється державною мовою та подається до АПУ за вибором 

суб’єкта аудиторської діяльності в один із таких способів:  

1) особисто або через уповноважену особу;  

2) поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;  

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі, з дотриманням 

вимог Законів України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» (на стадії розробки до 

23.01.2020 р.). 

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 1 та 2 способами, 

Звіт формується в електронному форматі Excel та надсилається на електронну 

адресу zvit1@apu.com.ua із обов’язковим підтвердженням на паперовому носії.  

У разі подання суб’єктами аудиторської діяльності Звіту 3 способом, а саме: 

за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі, суб’єкти 

аудиторської діяльності мають змогу завантажити програму «Арт-звіт Pro» за 

таким посиланням: https://art-zvit.com.ua/art-zvit-plus-demo/ .  

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%84%961-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-2019.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%84%961-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-2019.xlsx
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%84%961-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-2019.pdf
https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%E2%84%961-%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82-2019.docx
mailto:zvit1@apu.com.ua
https://art-zvit.com.ua/art-zvit-plus-demo/
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З метою уникнення помилок при складанні та поданні Звіту, 

рекомендуємо звернути увагу та врахувати наступне: 

1. Перед складанням Звіту обов’язково ознайомтесь із Інструкцією, в якій ви 

знайдете відповіді на всі питання. 

2. У формі Звіту заповнюються тільки активні комірки, які виділені зеленим 

кольором. Усі узагальнюючі (підсумкові) рядки заповнюються автоматично за 

допомогою заданих формул у формі Звіту.  

3. Перелік неаудиторських послуг наведено в частині четвертій статті 6 

Закону про аудит та інформаційному листі АПУ, схваленому рішенням Ради АПУ 

від 21.02.2019 р. (протокол № 8) та розміщено на офіційному сайті АПУ за таким 

посиланням: 

 https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/рез-прот-№8-_онов.pdf 

4. Датою визнання доходу для цього Звіту є дата випуску висновку, звіту 

або інших підсумкових документів, за результатами наданих послуг, незалежно 

від дати оформлення актів прийому-передачі наданих послуг та дати 

відображення виручки в бухгалтерському обліку. Вартість наданих послуг 

відображається в розмірі чистого доходу від реалізації послуг без ПДВ. В деяких 

випадках виручка від реалізації послуг, що відображена у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) суб’єкта аудиторської діяльності за 2019 

рік, не буде співпадати з вартістю послуг, відображених у Звіті за 2019 рік.  

Наприклад, у разі якщо завдання виконувалось у декілька етапів, які 

приходяться на різні звітні періоди, і за кожним етапом складався акт прийому-

передачі наданих послуг, то виручка від реалізації послуг буде відображена в 

бухгалтерському обліку згідно актів прийому-передачі наданих послуг. Вартість 

цих послуг у Звіті повинна бути відображена в повному обсязі в періоді випуску 

висновку, звіту або іншого підсумкового документу. Ця особливість пов’язана із 

нарахуванням та сплатою фіксованих внесків та внесків у відсотках на користь  

ДУ «ОСНАД» та АПУ згідно з частиною тринадцятою статті 15 Закону про аудит.  

У разі виникнення запитань при заповненні Звіту, суб’єкти аудиторської 

діяльності можуть надіслати їх на електронну адресу Секретаріату АПУ 

 zvit1@apu.com.ua  до 7 лютого 2020 року. АПУ систематизує всі запитання та  

надасть письмове роз’яснення.  

Дякуємо за розуміння та сподіваємось на своєчасне подання Звіту. 

 

  Секретаріат АПУ 

https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82-%E2%84%968-_%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
mailto:zvit1@apu.com.ua

