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Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету
Міністрів від 01.04.2020 № 11238/0/2-20 щодо запиту В. Богатиря, який надійшов
26.03.2020 до Секретаріату Кабінету Міністрів України електронною поштою, в
межах компетенції повідомляє.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Відповідно до статті 1 цього Закону національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку – це нормативно-правовий акт, яким визначаються
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства
складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової
звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів
фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері
бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – міжнародні стандарти)
– це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності.
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Згідно зі статтею 121 цього Закону для складання фінансової звітності
застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та
офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
бухгалтерського обліку.
Підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні
товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних
галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Інші підприємства самостійно визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів.
Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, фінансова
звітність та консолідована фінансова звітність складаються, зокрема, за
національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або
міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.
Правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської
діяльності в Україні визначає Закон України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» (далі – Закон), який регулює відносини, що виникають
під час провадження аудиторської діяльності.
Згідно зі статтею 13 Закону аудитори та суб’єкти аудиторської діяльності
провадять аудиторську діяльність відповідно до міжнародних стандартів
аудиту – сукупності професійних стандартів, що встановлюють правила надання
аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості, які
визначені міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Радою з міжнародних
стандартів аудиту та надання впевненості, а також Міжнародним кодексом
етики, прийнятим Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та
оприлюдненим Міжнародною федерацією бухгалтерів.
При провадженні аудиторської діяльності застосовуються міжнародні
стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою на офіційному веб-сайті
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, який забезпечує їх
актуалізацію.
Крім цього, статтями 23 – 39 розділу VI Закону встановлено особливості
проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять
суспільний інтерес, зокрема, визначено вимоги до суб’єктів аудиторської
діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової
звітності – аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності)
суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані
оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову
звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що
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проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку,
передбачених цим Законом.
З метою реалізації норм статті 29 Закону Міністерство фінансів України
погоджує суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового
аудиту фінансової звітності державних (комунальних) підприємств та
господарських товариств, у яких державі належить 100 відсотків акцій (часток,
паїв) статутного капіталу.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи
державної влади, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Ураховуючи вимогу абзацу другого підпункту 2 (в) пункту 2 рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 06.03.2019, введеного в дію Указом
Президента України від 15.03.2019 № 79/2019, погодження міжнародних
експертів для проведення аудиту Державного концерну «Укроборонпром» та
підприємств-учасників цього концерну Міністерством фінансів України не
здійснювалось.
Таким чином, у володінні Міністерства фінансів України інформація, щодо
якої зроблено запит, не знаходиться.
Перший заступник Міністра
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