
 

Комітет Верховної Ради України  

з питань фінансів, податкової та митної політики 

м.Київ-8, 01008,  вул. М.Грушевського, 5 

Міністерство фінансів України 

м.Київ, 04071, вул. Межигірська, 11 

Державна установа «Орган суспільного нагляду 

 за аудиторською діяльністю» 

м. Київ, 04107, вулиця Отто Шмідта, будинок 26 

Національний банк України 

м. Київ-8, 01601, вул. Інститутська, 9 

Національна комісія з цінних  

паперів та фондового ринку 

м.Київ, 01010, вул. Московська 8 

Національна комісія, що здійснює державне  

регулювання у сфері ринків фінансових послуг  

 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3  

 

Щодо незастосування штрафних  санкцій за несвоєчасне оприлюднення 

фінансової звітності за 2019 рік. 

 

Аудиторська палата України, як орган професійного самоврядування 

аудиторів, створений відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, представляє 

аудиторів України у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями; забезпечує захист 

професійних прав аудиторів.  

До Аудиторської палати України надходять звернення членів АПУ, які 

виказують стурбованість стосовно можливості вчасної підготовки суб’єктами 

господарювання фінансової звітності для наступного оприлюднення разом з 

аудиторським висновком в зв’язку з обмеженнями, запровадженими у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19 № 211 від 11 березня 

2020 року. 

Підтримуючи дії Уряду, направлені на стабілізацію ситуації з 

поширенням короновірусу на території України, аудитори та суб’єкти 

аудиторської діяльності вказують на обмеження операційної діяльності 

суб’єктів господарювання, а в окремих випадках – на неможливість 

своєчасного здійснення аудиторських процедур щодо аудиту фінансової 

звітності суб’єктів господарювання, терміни оприлюднення якої визначено 

законодавством. 

Зокрема, це пов’язано з тим, що: 



- деякі суб’єкти господарювання обмежили своє функціонування, або 

перейшли на скорочений робочий день, обмежили присутність персоналу на 

робочих місцях через встановлення віддаленого доступу до робочих місць, або 

шляхом надання персоналу відпусток на час карантину; 

- управлінський персонал суб’єктів господарювання, у багатьох 

випадках, здійснює свої функціональні обов’язки в режимі віддаленого 

доступу, що ускладнює підготовку, подання і оприлюднення фінансової, 

податкової, статистичної та іншої звітності, призводить до ризиків застосування 

штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне її подання;     

- в окремих містах України запроваджено жорсткі  карантинні 

заходи, які полягають в закритті заходів громадського харчування. В деяких 

місцях закриваються готелі та інші місця тимчасового проживання, що робить 

неможливим відрядження працівників суб’єктів аудиторської діяльності в ці 

міста. 

В той же час, специфіка аудиторської перевірки фінансової звітності 

полягає в тому, що її здійснення виключно в режимі віддаленого доступу не є 

можливим.  У всякому разі, особистої присутності аудитора та його особистого 

спілкування з представниками та персоналом Клієнта вимагають такі 

аудиторські процедури, як: 

- участь у проведенні інвентаризації або альтернативних 

аудиторських процедурах; 

- розгляд первинних та інших документів у разі відсутності їх 

оригіналів  в електронному вигляді, що часто спостерігається на підприємствах 

– клієнтах аудиторських компаній. 

Така ситуація накладаючись на факт підготовки та подачі значною 

кількістю суб’єктів господарювання фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності вперше, створює умови, за яких належна 

підготовка фінансової, податкової, статистичної звітності, якісний аудит 

фінансової звітності вимагає більшого періоду.   

Враховуючи наведене, просимо Вас, як суб’єктів законодавчої ініціативи 

та представників регуляторів прийняти рішення про незастосування 

штрафних санкцій за несвоєчасне подання фінансової, податкової та 

статистичної звітності, та зокрема – за  несвоєчасне оприлюднення 

фінансової звітності за 2019 рік разом з аудиторським висновком для: 

- суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства були 

зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану 

фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським 

звітом пізніше ніж до 30 квітня 2020 року - на два місяця, до 01 липня  2020 

року; 

- суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства були 

зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану 

фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським 

звітом не пізніше ніж до 1 червня року 2020 року – на два місяця, до 01 серпня 

2020 року 

 

 


