Обгрунтування
орієнтовної вартості послуг до РПЗ на 2021 рік
«Трансформація бухгалтерської звітності по міжнародним стандартам фінансової
звітності»
Відповідно до вимог Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 №996-XIV Укрпатент відповідно з критеріями поділу підпадає під
категорію великого підприємства, що становить суспільний інтерес та має подавати
фінансову звітність за МСФЗ.
Одним з етапів переходу на ведення та подання фінансової звітності згідно з
міжнародними стандартами фінансової звітності є трансформація або перетворення
фінансової звітності сформованої за вимогами національних П(с)БО, у звітність за МСФЗ.
Трансформація включає аналіз облікової політики підприємства з метою
визначення невідповідності вимогам МСФЗ; визначення складу і структури фінансової
звітності за МСФЗ; рекласифікація статей активів і зобов’язань, доходів і витрат та
формування фінансової звітності за МСФЗ. Датою переходу до міжнародних стандартів
фінансової звітності

визначено 01.01.2021р., відповідно збільшиться обсяг фінансової звітності,

що підлягає трансформації. Планується трансформувати

річну звітність за 2020р., 1 квартал

2021р. та за 1-ше півріччя 2021р. В зв’язку з цим роботу будуть виконувати більшою кількістю
аудиторів.

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:
-

Аудитор

-9

З метою дослідження вартості послуг спеціалістів, які надають послуги з
трансформації бухгалтерської звітності по

МСФЗ

на ринку відповідних послуг

України, за основу були взяті розміри оплати праці зазначених фахівців, що є
доступними через мережу Інтернет:
Людино-

Кількість осіб

ресурси

Кількість

Місячна

Сума

людино-місяців заробітна плата заробітної
(грн.)

плати (грн.)

Аудитор

5

15

20 000,00

300 000,00

Аудитор

2

3

17 500,00

52 500,00

Аудитор

2

6

17 169,00

103 014,00

Всього:

455 514,00

Отже, орієнтовна загальна сума витрат на заробітну плату складає - 455 514,00 грн.
Нарахування на заробітну плату (22%) – 100 213,08 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

загальновиробничого характеру,

засобів

та

нематеріальних

активів

витрати на вдосконалення технології та іншої

витрати, що передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» - 94 473,60 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 – 66 687,25 грн.
Разом орієнтовна вартість послуги складає - 716 887,93 грн.
Податок на додану вартість складає

- 143 377,59 грн.

Разом вартість послуг складає

-

860 265,52 грн.

Приймаємо за орієнтовну вартість суму

-

860 000,00 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 трансформації бухгалтерської звітності по МСФЗ)
Розділ І. Загальний опис предмету закупівлі:
Предметом закупівлі є послуги з трансформації фінансової звітності Державного
підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) за
2020р. та 1 півріччя 2021р., складеної відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) у фінансову звітність, що відповідає міжнародним
стандартам фінансової звітності (далі- МСФЗ)
Складання фінансової звітності за міжнародними стандартами передбачено частиною
2 статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
Відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Укрпатент за показниками фінансової
звітності за 2019 та 2020 р.р. відповідає критеріям великого підприємства.
Мета трансформації:
- Надання трансформаційних таблиць на основі статей фінансової звітності за
П(С)БО, синтетичних рахунків з групуванням по статтям фінансової звітності
відповідно до вимог МСФЗ.
- Проведення аналізу облікової політики Укрпатенту, виявлення відмінностей між
національними П(С)БО та МСФЗ стосовно залишків активів та зобов’язань станом на
31.12.2019р. та операцій, які здійснювались на протязі 2020р., визначення переліку
необхідних змін до поточних облікових політик, для приведення їх у відповідність до
вимог МСФЗ.
Розділ ІІ. Вимоги до складу послуг:
Послуги, що є предметом закупівлі, включають:
2.1. Проведення аналізу облікової політики Укрпатенту, виявлення відмінностей між
національними П(С)БО та МСФЗ стосовно залишків активів та зобов’язань станом на
31.12.2019р. та операцій, які здійснювались на протязі 2020р., визначення переліку
необхідних змін до поточних облікових політик, для приведення їх у відповідність до
вимог МСФЗ.
2.2. Проведення трансформації статей балансів Укрпатенту станом на 31.03.2020,
30.06.2020,.30.09.2020,.31.12.2020, 31.03.2021р. та 30.06.2021.
2.3. Складання фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ у складі:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2020, 30.06.2020,.30.09.2020,.31.12.2020,
31.03.2021р. та 30.06.2021.;
- Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020, півріччя 2020р., 9 місяців 2020р.,
2020 рік, 1 квартал 2021р. та 1 півріччя 2021;
- Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2020, півріччя 2020р., 9 місяців 2020р.,
2020 рік, 1 квартал 2021р. та 1 півріччя 2021;
- Звіт про власний капітал за 1 квартал 2020, півріччя 2020р., 9 місяців 2020р., 2020
рік, 1 квартал 2021р. та 1 півріччя 2021;
- Примітки до річної звітності за 1 квартал 2020, півріччя 2020р., 9 місяців 2020р.,
2020 рік, 1 квартал 2021р. та 1 півріччя 2021;
- Проект Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
Укрпатенту.
2.4. Вказані форми Учасник зобов’язаний надати Замовнику в паперовому вигляді та
електронній формі у форматах Microsoft Word (docx) та Microsoft Excel (/xls).
2.5. Надання письмових та усних методологічних консультацій з питань застосування
МСФЗ (у загальній кількості - 80 консультацій) за письмовим зверненням Замовника.

Розділ ІІІ. Вимоги до надання послуг.
3.1. У процесі надання послуг Учасник має дотримуватись вимог МССП 4410
"Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності", включаючи принципи
чесності, об’єктивності, професіональної компетенції та належної ретельності, відповідно
до Міжнародного кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні
стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс
РМСЕБ)..
3.2. У процесі надання послуг Учасник має дотримуватись конфіденційності стосовно
інформації, отриманої від Укрпатенту в процесі надання послуг.
3.3. Учасник має використовувати власне комп'ютерне обладнання при наданні
послуг.
3.4. У процесі надання послуг Учасник повинен передбачати застосування заходів із
захисту довкілля.
3.5. Послуги виконуються поетапно мають бути надані не пізніше 45 (сорока п’яти)
календарних днів з дати підписання Договору Сторонами у наступні терміни:
Звітний документ
Звіт про проведений аналіз згідно з п.2.1
Розділу ІІ
Трансформаційні таблиці: баланс (Звіт про
фінансовий стан) на 31.03.2020, 30.06.2020;
Звіт про фінансові результати за 1 квартал
2020, півріччя 2020р;
Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал
2020, півріччя 2020р.;
Звіт про власний капітал за 1 квартал 2020,
півріччя 2020р.;
Примітки до річної звітності за 1 квартал
2020,
півріччя
2020р.,
підготовлені
відповідно до вимог МСФЗ;
Трансформаційні таблиці: баланс (Звіт про
фінансовий стан) 30.09.2020,.31.12.2020;
Звіт про фінансові результати за 9 місяців
2020р., 2020 рік;
Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців
2020р., 2020 рік;
Звіт про власний капітал за 9 місяців 2020р.,
2020 рік;
Примітки до річної звітності за 9 місяців
2020р., 2020 рік, підготовлені відповідно до
вимог МСФЗ;
Трансформаційні таблиці: баланс (Звіт про
фінансовий
стан)
31.03.2021р.
та
30.06.2021.;
Звіт про фінансові результати за 1 квартал
2021р. та 1 півріччя 2021;
Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал
2021р. та 1 півріччя 2021;
Звіт про власний капітал за 1 квартал 2021р.
та 1 півріччя 2021;
Примітки до річної звітності за 1 квартал
2021р. та 1 півріччя 2021, підготовлені

Тривалість етапу
5 календарних днів з дати укладення
договору
10 календарних днів

10 календарних днів

10 календарних днів

відповідно до вимог МСФЗ;
Проєкт Положення про організацію 10 календарних днів
бухгалтерського
обліку
та
облікову
політику
Державного
підприємства
«Український інститут інтелектуальної
власності»
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:
4.1.1. довідку у довільній формі про можливість надання замовнику послуг, що є
предметом закупівлі, з урахуванням вимог цього Додатку;
4.1.2. копію чинного сертифікату, що підтверджує відповідність учасника вимогам
національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги»;
4.1.3. копію наказу Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про
проходження перевірки з контролю якості.

