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Особливості аудиту 
грантових проєктів



1. Які професійні стандарти застосовувати при аудиті грантових 
проєктів? Рекомендації Грантодавців щодо застосування професійних 
стандартів.

2. Основні вимоги МСА 800 та МСА 805 до аудиту грантових проєктів.
3. Основні правила та обмеження Грантодавців щодо формування 

фінансового звіту грантового проєкту.
4. Узгоджені процедури відповідно до  МССП 4400 для грантових 

проєктів.
5. Проблемні питання та застосування професійних стандартів для 

аудиту грантових проєктів Українського культурного фонду.

ПЛАН ДИСКУСІЇ



ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ (ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД) 

1. МСА 800 (переглянутий) «Особливі положення – аудити фінансової звітності, 
складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення» 

МСА 805 (переглянутий) «Особливі положення щодо аудитів окремих 
фінансових звітів та окремих елементів, рахунків або статей фінансового 
звіту» 

2. МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 
фінансової інформації»

3. МСЗНВ 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»



Витяг з ПЕРЕДМОВИ МСА:
Статус Міжнародних стандартів, виданих Радою з 
Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості:
5. Міжнародні стандарти аудиту (МСА) слід застосовувати під час аудиту історичної 
фінансової інформації.                       

….

7. Міжнародні стандарти завдань з надання впевненості (МСЗНВ) треба застосовувати під час 
завдань з надання впевненості, що не є аудитами або оглядами історичної фінансової 
інформації.    

8. Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП) треба застосовувати під час виконання 
завдань з підготовки фінансової інформації, завдань з виконання узгоджених процедур та 
інших супутніх послуг, як зазначено РМСАНВ.

МСА 800 та 805

МСЗНВ 3000

МССП 4400



ВИЗНАЧЕННЯ (глосарій термінів з МСА)
Історична фінансова інформація (Historical financial information) – інформація, виражена у фінансових 
показниках, стосовно конкретного суб’єкта господарювання, отримана на основі облікової системи цього суб’
єкта господарювання, про економічні події, які відбувалися у минулих періодах або про минулі економічні 
умови чи обставини на певний момент часу.

Фінансова звітність (Financial statements) – структуроване подання історичної фінансової інформації, 
включаючи відповідні примітки, яке призначене для інформування про економічні ресурси або зобов’язання 
суб’єкта господарювання на певний момент часу або про зміни у них за період часу відповідно до 
концептуальної основи фінансового звітування. Відповідні примітки складаються, як правило, зі стислого 
викладу значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації. Термін «фінансова звітність» 
означає, як правило, повний комплект фінансових звітів, визначений вимогами застосовної концептуальної 
основи фінансового звітування, але також може означати окремий фінансовий звіт.

Концептуальна основа спеціального призначення (Special purpose framework) – концептуальна 
основа фінансового звітування, призначена для задоволення інформаційних потреб визначених користувачів. 
Концептуальна основа фінансового звітування може бути концептуальною основою дотримання вимог.



МСА 800 містить приклади концептуальних основ 
спеціального призначення:

A1. Приклади концептуальної основи спеціального призначення: 

• податкова основа обліку для комплекту фінансової звітності, що подається разом з 
податковою декларацією суб’єкта господарювання;

 • основа обліку методом грошових надходжень та витрат , необхідна для інформації про 
рух грошових коштів, яка може вимагатися кредиторами у суб’єкта господарювання; 

• положення фінансового звітування, встановлені регуляторним органом для задоволення 
вимог цього органу, або 

• вимоги положення контракту, що стосуються фінансового звітування, такі як 
боргова угода, договір позики або проектний грант.



Рекомендації Грантодавців щодо застосування професійних стандартів

Як правило, у кожного Грантодавця є свої настанови або керівні принципи 
проведення аудиту фінансових звітів грантових проєктів:

Globalfund
(Глобальний 

фонд)

European 
Commission
(Європейська 
комісія)

Visegrad Fund
(Вишеградський 
фонд)

Проєкти 
КУСАНОНЕ
 МЗС Японії

International 
Visegrad Fund
Development of 
Methodology for 
Audits of Projects 
Supported by IVF 
Grant Schemes

Вимоги Посольства 
Японії до 
аудиторських звітів 
по проєктах 
КУСАНОНЕ

Український 
культурний 

фонд

Terms of reference for 
an expenditure 
verification of a Union 
financed grant
contract for external 
actions and model 
report of factual 
findings

Guidelines for 
Annual Audit of 
Global Fund 
Grants

Вимоги до Звіту 
незалежного 
аудитора з надання 
впевненості щодо 
достовірності та 
відповідності 
фінальної звітності 
Грантоотримувача 
...



Професійні стандарти, які застосовуються при аудиті фінансових звітів грантових проєктів

  Грантодавці

Професійні 
стандарти

European      
Commission

Visegrad 
Fund

Globalfund КУСАНОНЕ 
МЗС Японії

УКФ

МСА 800 та 
805

+ + +

МССП 4400 + +

МСЗНВ 3000 +



Annex VII:  Terms of reference for an expenditure 
verification of a Union financed grant contract for 
external actions and model report of factual 
findings

Додаток VII до Грантового контракту: Технічне 
завдання для перевірки витрат гранту:

п. 1.5. Стандарти та Етика

Аудитор повинен виконати це завдання відповідно 
до:

- МССП 4400 «Завдання з виконання 
узгоджених процедур стосовно фінансової 
інформації»;

- Кодексу етики професійних бухгалтерів 
Міжнародної федерації бухгалтерів.



6. Audit Report

An audit report must:

Be prepared in accordance with ISA 800 
(Revised) Special Considerations - Audits of 
Financial Statements Prepared in Accordance 
with Special Purpose Frameworks and ISA 805 
(Revised) Special Considerations - Audits of 
Single Financial Statements and Specific 
Elements, Accounts or Items of a Financial 
Statement;

Be prepared in English by a certified auditor 
registered in a chamber of auditors of the 
country of the Beneficiary’s residence.



Audits described in these guidelines should be 
conducted in accordance with the International 
Standard on Auditing (ISA) 

• The Financial Audit should be conducted in 
accordance with International Standards on 
Auditing (ISAs), specifically, in accordance with 
ISA 800 Audits of financial statements prepared 
in accordance with special purpose frameworks 

• Systems Audit and Performance Audit will be 
conducted in accordance with the International 
Standard on Assurance Engagement (ISAE 3000 
for Assurance Engagements other than Audits 
or Reviews of Historical Financial Information), 
or the International Standards of Supreme Audit 
Institutions (ISSAI), or any other relevant 
international standards.





УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД



МСЗНВ 3000 «ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є 
АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Сфера застосування

5. Цей МСЗНВ застосовується до завдань з 
надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації, як 
викладено в Міжнародній концептуальній 
основі завдань з надання впевненості 
(Концептуальна основа надання 
впевненості). 



Приклади завдань, де використовується МСЗНВ 3000 

Завдання з перевірки:

1. Звіту про корпоративне управління.
2. Звіту щодо ефективності внутрішнього контролю.
3. Звіту з викидів парникових газів.
4. Звіту щодо дотримання законодавчих чи нормативних актів.
5. Звіту щодо ключових показників діяльності.
6. Звіту щодо комбінованої корпоративної нефінансової звітності.







ОСНОВНІ ВИМОГИ МСА 800 та МСА 805 ДЛЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

МСА 800

Сфера застосування 

1. Міжнародні стандарти аудиту (МСА) серії 100–700 застосовуються до аудиту 
фінансової звітності. Цей МСА розглядає особливі положення застосування МСА в 
процесі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення. 

2. Цей МСА складений у контексті повного комплекту фінансової звітності, складеної 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення. МСА 805 
(переглянутий) розглядає особливі положення щодо аудиту окремого фінансового звіту 
або окремого елемента, рахунку або статті фінансового звіту. 

3. Цей МСА не змінює вимог інших МСА; він не має також за мету вирішувати всі 
особливі питання, які можуть виникнути в умовах завдання.



МСА 805

Сфера застосування 

1. Міжнародні стандарти аудиту (МСА) серій 100–700 застосовуються до аудиту фінансової звітності та 
мають бути в разі необхідності належним чином адаптовані для проведення аудитів іншої історичної 
фінансової інформації. Цей МСА розглядає особливі положення використання вищезазначених 
МСА під час аудиту окремого фінансового звіту або окремого елемента, рахунку або статті 
фінансового звіту. Окремий фінансовий звіт або окремий елемент, рахунок чи стаття фінансового звіту 
можуть бути складені відповідно до концептуальної основи загального призначення або концептуальної 
основи спеціального призначення. У разі складання відповідно до концептуальної основи 
спеціального призначення для цілей аудиту також застосовується МСА 800 (переглянутий) (див. 
параграф А1–А4).

2. Цей МСА не використовується до звіту аудитора компонента, наданого в результаті роботи, виконаної 
щодо фінансової інформації компонента на вимогу команди із завдання для цілей аудиту фінансової 
звітності групи (див. МСА 600). 

3. Цей МСА не змінює вимог інших МСА; він не має також за мету вирішувати всі особливі питання, які 
можуть виникнути за обставин завдання.

...



Цілі аудитора при застосуванні МСА 800 та 805

Належний розгляд особливих положень щодо:

- ПРИЙНЯТТЯ ЗАВДАННЯ
- ПЛАНУВАННЯ І ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАВДАННЯ 
- ФОРМУВАННЯ ДУМКИ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ/ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ



Особливі положення щодо прийняття завдання:
1. Аудитор має визначити, чи є прийнятною концептуальна основа 

фінансового звітування, яку слід застосовувати при складанні фінансової 
звітності.

2. Під час аудиту фінансової звітності спеціального призначення аудитор 
повинен отримати розуміння таких аспектів:

- призначення цієї фінансової звітності;
- визначених користувачів;
- заходів, вжитих управлінським персоналом для визначення того, що 

застосовна концептуальна основа фінансового звітування прийнятна за цих 
обставин.



ВИЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ 
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУВАННЯ 

МСА 800

A8. Застосовна концептуальна основа фінансового звітування може включати вимоги 
положень контракту, що стосуються фінансового звітування, або інші документи, 
ніж ті, що викладені в параграфах А6 та А7. У такому разі прийнятність 
концептуальної основи фінансового звітування для конкретного завдання 
встановлюється з огляду на те, чи має дана концептуальна основа властивості, які 
зазвичай характерні для загальноприйнятих концептуальних основ фінансового 
звітування, описаної в Додатку 2 до МСА 210. У випадку концептуальної основи 
спеціального призначення відносна значущість для конкретного завдання кожної з 
властивостей, що зазвичай мають загальноприйняті концептуальні основи 
фінансового звітування, є об’єктом професійного судження.  



Витяг з Додатку 2 до МСА 210 «Узгодження умов завдань з аудиту»

 Застосовні концептуальні основи фінансового звітування зазвичай мають такі властивості, які приводять 
до подання у фінансовій звітності інформації, що є корисною для визначених користувачів: 

(a) Доречність, тобто інформація, наведена у фінансовій звітності, є доречною до характеру суб’єкта 
господарювання та мети фінансової звітності. 

(b) Повнота, тобто у фінансовій звітності не пропущено операцій, подій, залишків рахунків та 
розкриття, які можуть впливати на рішення, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

(c) Достовірність, тобто інформація, наведена у фінансовій звітності:

(i) відображає, якщо це застосовно, економічну суть подій та операцій, а не лише їх правову форму; та 

(ii) призводить до послідовності оцінювання, вимірювання, подання та розкриття при використанні її за 
аналогічних обставин. 

(d) Нейтральність, тобто інформацію у фінансовій звітності викладено без упередження. 

(e) Зрозумілість, тобто інформацію у фінансовій звітності викладено чітко та зрозуміло, і вона не 
піддається різним інтерпретаціям.



Основна документація грантодавця, з якою необхідно ознайомитися при прийнятті завдання:
European 
Commission
(Європейська 
комісія)

1. Проєктна 
заявка

2. Бюджет 
проекту

3. Грантовий 
контракт

4. Додатки до 
Грантового 
контракту

5. «PRAG»  
Практичний 
посібник для 
процедур за 
договорами 
Зовнішньої 
діяльності 
Європейського 
Союзу 

Globalfund
(Глобальний 

фонд)

Visegrad Fund
(Вишеградський 
фонд)

Проєкти 
КУСАНОНЕ
 МЗС Японії

Український 
культурний 

фонд

1. Проєктна заявка
2. Бюджет проєкту
3. Грантовий 

контракт
4. Додатки до 

Грантового 
контракту

5. Рекомендації та 
керівництва по 
грантам

6. Керівництво з 
щорічного 
аудиту

1. Проєктна 
заявка

2. Бюджет 
проекту

3. Грантовий 
контракт

4. Правила 
надання 
грантів

5. Керівництво 
по гранту

6. Керівництво з 
аудиту

1. Проєктна заявка
2. Техніко-

економічне 
обгрунтування 
проекту

3. Грантовий 
контракт

4. Меморандум про 
порозуміння 
щодо проєкту

5. Вимоги до 
аудиторських 
звітів

1. Проєктна заявка
2. Договір про 

надання гранту
3. Інструкція для 

заявників
4. Порядок 

здійснення 
контролю за 
виконанням 
суб'єктами, які 
отримують 
фінансування, 
зобов'язань перед 
УКФ 

5. Вимоги до Звіту 
незалежного 
аудитора



Орієнтовний обсяг документації, з якою необхідно ознайомитися при 
прийнятті завдання (сторінок формату А4)

           Документи

Грантодавці

Проєктна 
заявка

Грантовий 
контракт з 
додатками 

(крім заявки)

Керівництво 
по грантам

Керівництво з 
аудиту

Разом

Європейська 
комісія

 8 ст. 83 ст. - - 91 ст.

Вишеградський фонд 8 ст.   11 ст. 14 ст. 18 ст. 43 ст.

КУСАНОНЕ  МЗС 
Японії

6 ст. 3 ст. 4 ст. 1 ст. 14 ст.

Український 
культурний фонд

19 ст. 14 ст. 35 ст. 11 ст. 79 ст.







https://docs.google.com/file/d/18juMaDdycrY-3uMS5x9Zr35NkLjOJU60/preview


Розділ питання-відповідь на сайті Грантодавця

Якщо під час виконання проекту 
будуть змінені найменування 
раніше запланованих 
постачальників і виконавців, чи є 
це допустимим?

Так, УКФ дозволяє зміну 
постачальників і виконавців 
проекту. Але не може бути змінена 
команда проекту. Просимо звернути 
увагу, що члени команди не можуть 
виступати одночасно 
постачальником товарів, робіт та 
послуг в проекті, окрім зазначених 
функціональних обов’язків в 
проектній заявці.



Вимоги Грантодавців та інші особливості, які доцільно 
розглянути при прийнятті завдання 

- Вимога щодо включення аудитора до відповідного реєстру у країні 
Грантоотримувача

- Вимога щодо досвіду аудитора

- Вимога щодо відповідних знань англійської мови

- Вимога щодо незалежності аудитора (в т. ч. для узгоджених процедур)

- Чи ведеться належний бухгалтерський облік проєкту

- Чи є співвиконавці проєкту

Витяг з Технічного завдання для перевірки витрат за Грантовим договором 
Європейської комісії:

Хоча МССП 4400 зазначає, що незалежність не є вимогою для зобов’язань з 
погоджених процедур, Грантодавець вимагає, щоб аудитор також відповідав 
вимогам незалежності згідно з Етичним кодексом професійних бухгалтерів.



Особливі положення щодо планування та проведення аудиту:
МСА 800

п. 9 Під час планування та проведення аудиту фінансової звітності спеціального призначення аудитор повинен визначити, 
чи застосування МСА потребує особливого розгляду за конкретних обставин завдання.

A9. МСА 200 вимагає, щоб аудитор дотримувався: 

(а) відповідних етичних вимог, включаючи вимоги щодо незалежності, які стосуються завдань з аудиту фінансової 
звітності; 

(b) усіх МСА, які є доречними для аудиту. Він також потребує, щоб аудитор дотримувався кожної вимоги будь-якого 
МСА, крім випадків, якщо за обставин аудиту даний МСА є недоречним в цілому або є недоречною якась його вимога, 
оскільки вона залежить від умови, якої не існує.

А11. Управлінський персонал може погодитись із визначеними користувачами щодо порога, нижче якого виявлені в ході 
аудиту викривлення не будуть підлягати виправленню або коригуванню іншим чином. Існування такого порога не 
звільняє аудитора від вимог щодо встановлення суттєвості відповідно до МСА 320 для цілей планування й проведення 
аудиту фінансової звітності спеціального призначення.



Особливі положення щодо планування та проведення аудиту:
МСА 800

п. 10 У разі, якщо фінансова звітність складена відповідно до вимог положень 
контракту, аудитор повинен отримати розуміння будь-якого суттєвого тлумачення 
контракту, яке управлінський персонал зробив під час складання цієї фінансової 
звітності. Тлумачення є значущим, якщо прийняття іншого обґрунтованого 
тлумачення призведе до суттєвої відмінності в інформації, поданій у фінансовій 
звітності.

Наприклад, тлумачення щодо класифікації витрат



Основні правила та обмеження, які можуть впливати на формування 
показників фінансового звіту грантового проєкту

                                     
1.

                           
1. Відповідність фінансового звіту бюджету 

проєкту
2. Внесення змін до бюджету
3. Належний бухгалтерський облік 
4. Відсутнє подвійне фінансування
5. Дотримані правила закупівлі
6. Дотримання межі між категоріями витрат
7. Курс валют
8. Дотримання розміру співфінансування
9. Доходи від проєкту

Загальні правила, вимоги та 
обмеження Критерії прийнятності витрат

                           
1. Фактично понесені та оплачені
2. Понесені та сплачені в період реалізації 

проєкту
3. Передбачені в бюджеті
4. Пов'язані з проєктом
5. Необхідні для проєкту
6. Правильно класифіковані 
7. Виправдані (економія та ефективність) 
8. Відображені у бухгалтерському обліку 
9. Відповідають вимогам законодавства 

(податкове, соціальне)
10. Не є неприйнятними витратами



Неприйнятні (недопустимі) витрати

1. Втрати від обміну валют.
2. Оплата боргів чи витрати на обслуговування боргів.
3. Оплата кредитів та відсотків за кредитом.
4. Капітальні витрати, наприклад, придбання основних засобів (якщо 

це не передбачено грантовим проєктом).
5. Витрати, які вже профінансовані іншими проєктами.
6. Непрямі (інші, накладні тощо) витрати понад встановлену межу.



Подвійне фінансування 
Подвійне фінансування - витрати проєкту, профінансовані з інших 
проектів та включені до фінансових звітів кожного з проєктів. 

Процедури перевірки

1. Запит до управлінського персоналу та/або інших посадових осіб Грантоотримувача щодо 
грантових проєктів, які реалізуються, стосовно наявності подвійного фінансування тощо.

2. Перевірка записів бухгалтерського обліку Грантоотримувача на предмет виявлення подвійного 
фінансування.

Наприклад, у документах Міжнародного Вишеградського Фонду є вимога щодо прямого 
узгодження витрат, понесених під час реалізації проекту та задекларованих у Фінансовому 
звіті, з даними бухгалтерського обліку (легко ідентифікувати та перевірити)

3. Перевірка первинних документів (інформація, яка ідентифікує витрати з конкретним 
проєктом).



Приклад: бухгалтерський облік грантового проєкту



Формування думки та складання звіту щодо 
фінансової звітності.

МСА 800

п. 11 При формуванні думки та складанні звіту щодо фінансової звітності 
спеціального призначення, аудитор повинен застосовувати вимоги МСА 700 
(переглянутий)

п. 12 У разі, якщо фінансова звітність складається згідно з вимогами положень 
контракту, аудитор повинен визначити, чи фінансова звітність подає належно 
значущі тлумачення контракту, на основі якого вона складається



Формування думки та складання звіту щодо фінансової 
звітності (продовження)

МСА 800

Привертання особливої уваги читачів, що фінансова звітність складена 
відповідно до концептуальної основи спеціального призначення

14. Звіт аудитора щодо фінансової звітності спеціального призначення має 
містити «Пояснювальний параграф», привертаючи особливу увагу 
користувачів звіту аудитора, що фінансова звітність складена відповідно до 
концептуальної основи спеціального призначення та внаслідок цього не може 
використовуватися з іншою метою.



Приклад 1
з Додатку до МСА 800:

Звіт аудитора щодо повного 
комплекту фінансової звітності, 
складеного згідно з вимогами 
положень контракту, що 
стосуються фінансового 
звітування



Приклад Звіту незалежного аудитора

Пояснювальний параграф – Основа бухгалтерського обліку та 
обмеження щодо розповсюдження та використання 

Фінансовий звіт підготовлений для надання допомоги статутному 
органу Бенефіціара у виконанні умов Контракту та Керівництва по 
гранту, пов'язаних з бухгалтерським обліком та фінансовою 
звітністю щодо витрат проекту. Як результат, фінансовий звіт може 
бути непридатний для іншої мети. Наш звіт призначений виключно 
для IVF та Бенефіціара та не повинен розповсюджуватися чи 
використовуватися іншими сторонами, крім IVF та Бенефіціара. 
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 



Узгоджені процедури відповідно до  МССП 4400 для грантових проєктів

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

Детально визначені у додатку до Грантового 
контракту: Технічне завдання для перевірки 
фінансових  витрат 

ПРОЄКТ КУСАНОНЕ МЗС ЯПОНІЇ

Детально не визначені у Вимогах 
Посольства Японії до аудиторських 
звітів по проєктах КУСАНОНЕ
 



Проблемні питання аудиту грантових проєктів УКФ
1. Обов'язок додати до звіту аудитора завірені (керівництвом Грантоотримувача) 

копії всіх первинних та інших документів, пов'язаних з реалізацією проєкту.
2. Зміна вимог та порядків без уточнень до яких саме проєктів відносяться 

оновлені правила.
3. Продовження терміну звітування за реалізованим проєктом.
4. Витрати, пов'язані з аудитом грантового проекту, мають бути понесені та 

сплачені в періоді реалізації проєкту.
5. Вимога до структури звіту, яка не відповідає МСА 800 та/або навіть МСЗНВ 

3000.







Структура звіту аудитора на вимогу УКФ

Назва звіту за вимогами МСЗНВ 3000

Структура звіту за вимогами МСА



Запропоновані рішення щодо УКФ

1. Звернутися до Українського культурного фонду з пропозицією надати 
допомогу у підготовці методології аудиту фінансової звітності грантових 
проєктів (технічне завдання, керівництво з аудиту тощо), яка 
відповідатиме вимогам професійних стандартів.

2. У разі погодження пропозиції, підготувати проєкт технічного завдання 
(узгоджених процедур) та/або керівництва з аудиту грантових проєктів для 
Українського культурного фонду.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Контактна інформація: 
Дячук Олег Олегович
ТОВ-АФ «Інфо-сервіс-аудит»
http://info-audit.com.ua
33014, м. Рівне, вул. Ст. Бандери, 26 В
(0362) 63–65–09, 63–54–52;
+38 063 227 44 28


