Звіт
про базове відстеження результативності
постанови Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 313
«Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності
на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
1. Вид та назва регуляторного акта
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 313 «Про
розмір внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь
Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (далі – постанова).
2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності
регуляторного акта
Департамент прогнозування доходів бюджету та методології
бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.
3. Цілі прийняття акта
Постанову прийнято з метою врегулювання питання фінансування
державної установи «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю»
(далі – ДУ «ОСНАД») для належного здійснення нею суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю.
4. Строк виконання заходів з базового відстеження результативності
регуляторного акта
Заходи з базового відстеження проведено у лютому 2020 року.
5. Тип відстеження
Базове відстеження.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження
результативності
регуляторного
статистичним методом.

акта

здійснено

7. Дані та припущення, на основі яких проводилось базове
відстеження результативності регуляторного акта, та способи одержання
даних
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося
шляхом аналізу даних кошторису ДУ «ОСНАД», інформації щодо
аудиторської діяльності, опублікованої на офіційних вебсайтах ДУ «ОСНАД»
та Аудиторської палати України. Під час відстеження проаналізовано
статистичні дані з 10.04.2019 до 31.12.2019.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Кількісні показники:
- кількість суб’єктів господарювання, які включені до розділу IV Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності станом на 05.02.2020, – 88
суб’єктів;
- кількість підприємств, що становлять суспільний інтерес, – 1270
підприємств;
- кількість підприємств, що становлять суспільний інтерес, які провели
обов’язковий аудит фінансової звітності у 2019 році, – 870 підприємств;
- кількість аудиторських перевірок фінансової звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес, які в середньому провів один суб’єкт
аудиторської діяльності у 2019 році, – 10 одиниць (договорів);
- сплачено внесків у розмірі 1 відсотока від суми винагороди (без ПДВ) за
договорами з надання послуг з обов’язкового аудиту підприємств, що
становлять суспільний інтерес, у 2019 році – 3637,5 тис. грн.;
- сума залишку коштів на кінець 2019 року на рахунках ДУ «ОСНАД» –
9400 тис. грн. Зазначений залишок утворився, оскільки 2019 рік став першим
роком функціонування ДУ «ОСНАД», в якому відбувалося поступове
формування штату (фактична чисельність штатних працівників на кінець року
становила 8 осіб, у 2020 році заплановано довести фактичну чисельність до 19
осіб). Зокрема, планується розширити підрозділ, який забезпечує проведення
перевірок з контролю якості аудиторських послуг, у зв’язку із суттєвим
зростанням кількості і масштабу перевірок у 2020 році (39 перевірок);
- кількість перевірок з контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності,
проведених Інспекцією із забезпечення якості ДУ «ОСНАД» у 2019 році, – 16
перевірок.
Якісні показники:
У 2019 році ДУ «ОСНАД» забезпечено проведення заходів із
розповсюдження кращого досвіду організації внутрішніх систем контролю
якості суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема:
5 вересня 2019 року проведено міжнародну конференцію «Актуальні
питання розвитку аудиту: Сучасний підхід до контролю якості». На
конференції висвітлено міжнародний досвід організації контролю якості
аудиторських послуг в різних країнах світу та роз’яснено нові нормативні
вимоги до перевірок з контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності;
27 листопада 2019 року за підтримки Проекту Європейського Союзу в
Україні «Технічна допомога у пріоритетних сферах фінансового сектора
України» (EU – FINSTAR) відбулася конференція «Реформа корпоративного
управління. Роль та функції аудиторського комітету». На конференції
обговорено питання реформи корпоративного управління, ролі незалежного
аудиту в розбудові ефективного корпоративного управління, ролі та функцій
аудиторського комітету, викликів та переваг реформи корпоративного
управління;
5 грудня 2019 року проведено практикум «Практичні питання проведення
перевірок з контролю якості аудиторських послуг». В ході практикуму
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розглянуто
ключові
питання підготовки до перевірки з контролю
якості, ефективної комунікації представників суб’єктів аудиторської
діяльності з інспекторами, організації та здійснення перевірки за
місцезнаходженням суб’єктів аудиторської діяльності, а також узагальнені
ключові області для вдосконалення за результатами перших перевірок,
здійснених Інспекцією з контролю якості.
Також ДУ «ОСНАД» забезпечено організацію роботи Комісії з атестації,
зокрема, організацію засідань, на яких було схвалено пакет нормативноправових актів з питань атестації аудиторів.
Крім цього, за сприяння ДУ «ОСНАД» забезпечено оприлюднення
державною мовою на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України
міжнародних стандартів аудиту (видання 2016 – 2017 років).
У травні 2019 року створено Комітет з питань кращих практик організації
системи контролю якості аудиторських послуг з метою вдосконалення політик
і процедур, впровадження кращих практик внутрішньої організації суб’єктів
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
З метою інтеграції до міжнародної системи суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю з грудня 2019 року ДУ «ОСНАД» набула членства в
Міжнародному форумі незалежних регуляторів аудиторської діяльності
(IFIAR), що передбачає сплату щорічних членських внесків (12,5 тис. дол.
США).
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних
положень регуляторного акта – високий.
Регуляторний акт розміщено на офіційному вебсайті Міністерства
фінансів України, на офіційному вебпорталі Верховної Ради України
(https://zakon.rada.gov.ua), а також включено до системи «Ліга: Закон»
інформаційно-аналітичного центру «ЛІГА» (www.ligazakon.ua).
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Результати базового відстеження результативності регуляторного акта
свідчать про те, що встановлення внеску у розмірі 1 відсотка від суми
винагороди (без ПДВ) за договором з надання аудиторських послуг з
обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, на
користь ДУ «ОСНАД» є достатнім для забезпечення належного фінансування
діяльності цієї держустанови та не потребує перегляду.
Таким чином, норми Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» в частині фінансування Органу суспільного нагляду
за аудиторською діяльністю шляхом прийняття постанови реалізовані.
Заступник Міністра
фінансів України
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