Обгрунтування
орієнтовної вартості послуг до річного плану закупівель на 2021р. Державного
підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»
Найменування предмета закупівлі: послуги з обов’язкового аудиту
фінансової звітності.
Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 79210000-9 Бухгалтерські та
аудиторські послуги
Метою проведення аудиту є підтвердження достовірності фінансової звітності в
цілому та звіту про фінансові результати відповідно до вимог МСФЗ.
Розрахунок вартості послуг здійснюється відповідно до методичних рекомендацій
щодо визначення очікуваної вартості закупівлі товарів, робіт і послуг, затверджених наказом
Укрпатенту від 05 квітня 2017р. № 70.
Надання таких послуг може бути забезпечено наступним складом спеціалістів
виконавця:
-

Керівник проекту - 1

-

Аудитор

-7

З метою дослідження вартості послуг спеціалістів, які надають послуги з
проведення аудиту на ринку відповідних послуг України, за основу були взяті розміри
оплати праці зазначених фахівців, що є доступними через мережу Інтернет:
Людино-ресурс
и

Кількість осіб

Кількість
Місячна
Сума
людино-місяців заробітна плата заробітної
(грн.)
плати (грн.)

Керівник
проекту

1

2

25 000

50 000

Аудитор

6

18

20 000

360 000

1

13 300

13 300

Аудитор

1

Всього:

423 300

Отже, орієнтовна загальна сума витрат на заробітну плату складає - 423 300,00 грн.
Нарахування на заробітну плату (22%) – 93 126,00 грн.

Загальновиробничі витрати:
Для розрахунку розмір загальновиробничих витрат встановлює відсоток 17 до суми
заробітної плати з нарахуваннями фахівців, що задіяні безпосередньо до виконання
послуги. До складу загальновиробничих витрат відносяться витрати на управління
виробництвом,
амортизація
основних
засобів
та
нематеріальних
активів
загальновиробничого характеру, витрати на вдосконалення технології та іншої витрати,
що передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» - 87
792,42 грн.
Адміністративні витрати:
До складу адміністративних витрат відносяться витрати на службові відрядження й
утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського
персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна,
амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
витрати на зв'язок, амортизація нематеріальних активів загальногосподарського
використання; податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі,
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, інші витрати,
передбачені Положенням 16 «Витрати».
Адміністративні витрати для цілей розрахунку складають 12% від суми зарплати з
нарахуваннями фахівців, задіяних у безпосередньому наданні послуги – 61 971,12 грн.
Разом орієнтовна вартість послуги складає - 666 189,54 грн.
Податок на додану вартість складає

- 133 237.91 грн.

Разом вартість послуг складає

- 799 427,45 грн.

Приймаємо за орієнтовну вартість суму

- 800 000,00 грн.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
ДК 021:2015 - 79210000-9 Бухгалтерські та аудиторські послуги
(послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності)
Розділ І. Загальний опис предмету закупівлі:
Предметом закупівлі є аудит фінансової звітності Державного підприємства
«Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент), складеної
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) за
рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999р. № №996-XIY, Укрпатент за показниками
фінансової звітності за 2019 та 2020р. відповідає критеріям підприємства, що
становлять суспільний інтерес.
Мета аудиту:
- Висловлення Виконавцем думки щодо відповідності у всіх істотних аспектах
фінансової звітності Укрпатенту, складеної відповідно до МСФЗ.
- Надання звіту незалежного аудитора щодо достовірності даних фінансової
звітності, складеної Укрпатентом за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, в усіх
суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової
звітності.

Розділ ІІ. Вимоги до складу послуг:
Послуги, що є предметом закупівлі, включають:
2.1. Проведення аудиту фінансової звітності Укрпатенту, складеної
відповідно до МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
2.2. Складання аудиторського звіту про результати аудиторської перевірки
фінансової звітності Укрпатенту станом на 31 грудня 2021 року, складеної у
відповідності до МСФЗ.
2.3. Складання листа керівництву Укрпатенту, що має містити перелік
виявлених під час аудиту недоліків в сфері фінансової звітності з відповідними
рекомендаціями щодо їх можливого усунення або мінімізації їхнього впливу у
майбутньому.
Розділ ІІІ. Вимоги до надання послуг.
3.1. У процесі надання послуг Виконавець має дотримуватись вимог Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг, що прийняті Радою з міжнародних стандартів
аудиту та надання впевненості, Міжнародного кодексу етики професійних
бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) Ради з
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичних вимог, застосовних в
Україні до аудиту фінансової звітності. зокрема, МСА 700, МСА 705, МСА 706

3.2. У процесі надання послуг Виконавець має дотримуватись
конфіденційності стосовно інформації, отриманої від Укрпатенту в процесі
надання послуг.
3.3. Виконавець має використовувати власне комп'ютерне обладнання при
наданні послуг.
3.4. У процесі надання послуг Виконавець повинен передбачати
застосування заходів із захисту довкілля.
3.5. Послуги мають бути надані не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з
дати підписання Договору Сторонами.
Розділ ІV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником:
4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та
кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції
учасник повинен надати довідку у довільній формі про можливість надання
замовнику послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог цього
Додатку.

