
 

 

 

ЗВІТ 

незалежного аудитора 

Приватного акціонерного  товариства 

«Аудиторська фірма «Аналітик» 

за результатами перевірки 

 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ «ОБ’ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ «ОБЕРІГ» 
 

Керівним органам 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОБЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ «ОБЕРІГ» 

 

Аудит виконується на підставі рішення загальних зборів членів і учасників організації 

№ 9 та договору про надання аудиторських послуг № 20/01-20 від 20.01.2020 р. 

Предметом даного завдання є проведення незалежної аудиторської перевірки 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ОБ’ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ «ОБЕРІГ»  (замовника) за період з 

01.01.2019 року по 31.12.2019 року, а саме: перевірка фінансової звітності замовника у складі: 

Балансу станом на 31 грудня 2019 року (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати за 

рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (форма № 2-м), на предмет її достовірності, повноти 

та відповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим 

нормативним вимогам у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Завдання на проведення аудиторської перевірки узгоджено між сторонами листом                              

№ 20/01-20/02 від 20.01.2020 р. 

Даний Звіт незалежного аудитора складено відповідно до вимог Міжнародного 

стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 

фінансової інформації». Виконані процедури в межах даного аудиту погоджені із замовником. 

Даний Звіт незалежного аудитора адресується виключно замовнику - Громадській 

організації «Об’єднання колективного управління «ОБЕРІГ». 

При виконанні завдання враховано вимоги Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, 

МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», 

МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 

315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища», МСА 530 «Аудиторська вибірка» та інших. 

Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Аналітик» застосовує вимоги 

Міжнародного стандарту контролю якості 1 та інших нормативних актів щодо системи 

контролю якості надання аудиторських послуг. 

Аудитори дотримуються вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 

Кодексі етики професійних бухгалтерів, у законодавчих та інших нормативних актах. 

Необхідно враховувати, що аудиту властиві обмеження щодо виявлення замаскованих 

викривлень фінансової звітності. навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських 

процедур відповідно до МСА, про що зазначено в п.п. А51, А52 МСА 200 «Загальні цілі 
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незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 

та п. 5 МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності». Якби аудитор виконав додаткові процедури в межах аудиту фінансової звітності 

або огляду проміжної фінансової інформації, то він міг би виявити інші проблеми, які треба 

зазначити у звіті. 

 

Аудитором під час проведення перевірки фінансової звітності було виконано наступні 

процедури: аналіз відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства, 

процедури оцінки ризиків відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

перевірка суттєвих показників фінансової звітності на предмет їх відповідності даним 

облікових регістрів та вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

вибіркова перевірка відповідності даних облікових регістрів первинним документам, 

отримання зовнішніх підтверджень щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, 

аналіз відповідності облікової політики та облікових оцінок вимогам національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Суттєвість на рівні фінансової звітності та 

конкретних статей була визначена у відповідності до МСА 320 «Суттєвість при плануванні 

та проведенні аудиту». Перевірка показників звітності здійснювалась аудитором із 

урахуванням вимоги МСА 500 «Аудиторські докази», МСА 520 «Аналітичні процедури», 

МСА 530 «Аудиторська вибірка». 

 

Основні результати аудиторської перевірки 

 

Сплата податків 

         Протягом 2019 року ГО «ОКУ «ОБЕРІГ», як громадська організація, не є платником 

податку на прибуток відповідно  до п. 133.4 діючого Податкового кодексу України  № 2755-

VІ ВР. Приймаючи до уваги суттєвість рішення ДФС про присвоєння організації ознаки 

неприбутковості, ми визначили рішення про включення ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» до Реєстру  

неприбуткових установ та організації ключовим питанням аудиту. 

         Наші аудиторські процедури щодо звільнення від сплати податку на прибуток  включали 

перевірку наявності у ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» рішення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС 

у м. Києві № 1726594601168 від 30.06.2017 року та № 1926594600096 від 04.03.2019 року про 

включення організації до Реєстру неприбуткових. 

 

Розміщення вільних коштів на депозитному рахунку 

         ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» протягом 2019 року розміщує на депозитних рахунках АБ 

«УКРГАЗБАНК» вільні обігові кошти у розмірі 150,00 тис.грн. Приймаючи до уваги 

суттєвість доходу у вигляді відсотків від вказаних операцій у розмірі 70,4 тис.грн, ми 

визначили отримання пасивних доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках 

ключовим питанням аудиту. 

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки доходів від розміщення коштів на депозитних 

рахунках включали опитування управлінського персоналу організації щодо суттєвих 

припущень, що застосовувалися, оцінку та тестування вхідних даних, оцінку математичної 

точності розрахунку значень та порівняння результатів з сумами визнаними у балансі станом 

на 31 грудня 2019 року. Ми перевірили розкриття інформації, підготовлені ГО «ОКУ 

«ОБЕРІГ», щодо пасивних доходів у вигляді відсотків від розміщення вільних коштів на 

депозитних рахунках. 

 

Залишок цільового фінансування на кінець звітного року 

         Станом на 31.12.2019 року, на балансі ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» рахується залишок 

нерозподіленого цільового фінансування у розмірі 720,2 тис. грн. Приймаючи до уваги 

суттєвість залишків цільового фінансування для фінансової звітності та значущість питання 
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для діяльності організації, ми визначили розкриття інформації щодо цих залишків ключовим 

питанням аудиту. 

         Вказана сума залишку містить суму винагороди, зібраної та ще не розподіленої, що 

надійшла до організації в грудні 2019 року, а звіти від платників, з персональним розподілом 

коштів на кожного з авторів та виконавців, надійшли  або мають надійти у 2020 році та будуть 

виплачені авторам та виконавцям у 2020 році. 

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки залишків цільового фінансування на кінець 

звітного періоду включали оцінку та тестування вхідних даних, оцінку математичної точності 

розрахунку значень та порівняння результатів з сумами, визнаними у балансі станом на 31 

грудня 2019 року. Ми перевірили розкриття інформації, підготовлені  ГО «ОКУ «ОБЕРІГ», 

щодо залишку нерозподіленого цільового фінансування станом на 31.12.2019 року. 

 

Наявність у ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» майнових суперечок та судових позовів на кінець звітного 

періоду  

         ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» є  позивачем до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України у справі немайнового характеру щодо невідповідності вимогам Закону України                

№ 2415-VІІІ Наказу № 512 від 22.03.2019 р. «Про утворення комісії з акредитації організацій 

колективного управління». Справа перебуває на розгляді у першій інстанції. 

         ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» є  позивачем до Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України у справі немайнового характеру щодо визнання дій останнього протиправними в 

зв’язку з виданням Мінекономіки наказу № 912 від 29.05.2019 р. яким було акредитовано 

Громадську спілку «Українська ліга авторських та суміжних прав» у сфері 

розширеного колективного управління «право на справедливу винагороду, спільну для 

виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і 

зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою 

та наказу № 913 від 29.05.2019 р. яким було акредитовано Громадську спілку 

«Український музичний альянс» у сфері розширеного колективного управління «право 

на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм 

(відеограм), за публічне сповіщення фонограм і зафіксованих у них виконань, 

відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з 

комерційною метою, крім кабельної ретрансляції. Позов було залишено без розгляду, в 

зв’язку з чим ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» оскаржено відповідну ухвалу суду в апеляційній інстанції. 

Результати вирішення справи важко спрогнозувати. 

Інша інформація 

         Наша перевірка не поширюється на щорічний Звіт про діяльність організації 

колективного управління ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» за 2019 рік, що розкривається та подається ГО 

«ОКУ «ОБЕРІГ» до  Міністерства економіки, розвитку торгівлі та сільського господарства 

України, але не містить фінансову звітність та наш звіт щодо неї. Ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.  В межах даної перевірки нами не 

виявлено суттєвих викривлень або суттєвої невідповідності між щорічним Звітом про 

діяльність організації колективного управління ГО «ОКУ «ОБЕРІГ» і  її фінансовою звітністю 

або нашими знаннями, отриманими під час перевірки.  

 

Висновок за результатами перевірки 
         Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ «ОБЕРІГ»(код ЄРПОУ 

19016073, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд.32), що складається з Балансу станом на 31 

грудня 2019 року (форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати за рік, що закінчився 31 

грудня 2019 року (форма № 2-м). 
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За результатами проведеної перевірки було виявлено наступне. 

        Протягом 2019 року управлінський персонал ГО «ОКУ «ОБЕРІГ утримувала податок з 

доходів фізичних осіб та військовий збір з усієї суми роялті, що надходить до організації, 

включаючи відсоток на її утримання, що є відхиленням від вимог ст.162,163,164 Податкового 

кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2010р. Записи організації свідчать, що якби 

управлінський персонал утримав би вищевказані податки тільки із суми винагороди авторам, 

то сума сплачених податків до бюджету була б меншою на 42,4 тис. грн., та відповідно це б 

вплинуло на суму сплаченої винагороди авторам. 

         За винятком вищезазначеного питання, нами не було виявлено суттєвих викривлень у 

фінансових показниках ГО «ОКУ «ОБЕРІГ», та не було виявлено невідповідностей фінансової 

звітності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

«ОБЕРІГ» станом на 31 грудня 2019 року вимогам Закону України  «Про  бухгалтерський облік  

та  фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р. та Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, іншим 

чинним законодавчим і нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та 

звітності підприємств в Україні.  

 

 

Голова правління 

ПрАТ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК», м.Київ 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 007164 від 29.05.2014 р.)                                                                        В.В. Головач 

 

Аудитор 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 002952 від 05.09.1996 р.)                                                                І.А. Герасимович 

 

 

 

Місце видачі звіту незалежного аудитора: 01133, м.Київ, вул. Хрещатик, 44.     

 

 

Дата видачі звіту незалежного аудитора: 26 березня 2020 р. 
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

 

Назва аудиторської фірми 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО«АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

«АНАЛІТИК» 

Ідентифікаційний код  

юридичної особи  
14274505 

Юридична адреса 

Місцезнаходження юридичної особи  

01042,  м. Київ, вул. Чигоріна, 57А 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44 

Номер, дата видачі 

свідоцтва про державну реєстрацію 

Витяг з Єдиного державного реєстру № 1004865169  

від   15.01.2019 р. 

Номер, дата видачі Свідоцтва про 

включення в Реєстр аудиторських фірм 

та аудиторів 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм 

та аудиторів № 0030 видане рішенням Аудиторської  

Палати України від 29.10.2015 р. № 316/3 строком 

дії до 29.10.2020 р. 

Номер аудиторської фірми в Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 

№ 0030 

Номер, дата видачі сертифікату голови 

правління – аудитора Головача 

Володимира Володимировича 

Сертифікат Аудиторської палати України серія А № 

007164, виданий рішенням Аудиторської палати 

України від 29.05.2014 року № 294/2, продовжений 

до29.05.2019 р.  

Номер, дата видачі сертифікату –

аудитора Герасимович Інни 

Анатоліївни  

Сертифікат Аудиторської палати України серія А          

№ 002952 від 05.09.1996 р., продовжений згідно 

рішення Аудиторської Палати України № 312/2 від 

25.06.2015 р. до 05.09.2020 р. Номер в реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 

100120 

Номер голови правління-аудитора в 

Реєстрі аудиторів та суб’єктів 

аудиторської діяльності 

№ 100296 

Телефон  (044) 279-63-68 

 

 

 

Голова правління 

ПрАТ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК», м.Київ 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 007164 від 29.05.2014 р.)                                                                        В.В. Головач 

 

Аудитор 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 002952 від 05.09.1996 р.)                                                                 І.А. Герасимович 

 

 

Місце видачі аудиторського висновку: 01133, м.Київ, вул. Хрещатик, 44.     

 

Дата видачі аудиторського висновку: 26 березня 2020 р. 


