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/J,Y «OPrAH CYCnlflbHOro HArn.fl/J,Y 3A AY/J,lr1TOPCbKOIO fJ.l.flflbHICTIO» 

6AJ1AHC (3BIT nPO <l>IHAHCOB~'1 CTAH) 
HA 31 fPYAHH 2019 POKY 
(6 muCR48X 2puaeHb, RK~O He 383H84eHO iHwe) 

,[\aTa (piK, MiCRl..lb, Yl1Cno) 

fJ.Y «OPrAH CYCnlflbHOro HArmlAY 3A 
niAnp11tMCTBO AYAlllTOPCbKOIO AlflflbHICTIO» 

Tep11TopiR WeaYeHKiBCbK11tii 

OpraHi3al..litiiHo-npaaoaa cpopMa 
rocnoAap10aaHHR 

,Qep>KaaHa opraHi3al..lifl (ycTaHoaa, 
aarnaA) 

Peryn10aaHHR Ta cnp11flHHfl 
ecpeKTl1BHOMY BeAeHHIO eKOHOMiYHo"I 

B11A eKOHOMiYHo"I AiflnbHOCTi AiflnbHOCTi 

3a 8,QPnOY 

aa KOATYY 

~~~~~~~~~~~~~-

Ce p e AH fl KinbKiCTb npaL1iBH11Kia ' 4 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

AJ\peca, TenecpoH 04107, M. K11Ya, syn. Ono WMiATa, 26 
0A11Hl11..lfl a11Mipy: me. rp11aeHb 6e3 AeCflTKoaoro 3HaKa 

CKnaAeHo (apo611rn noaHaYKY «V» y BiAnoaiAHitii KnirnHl..li): 

aa nono>KeHHflM11 (CTaHAapTaM11) 6yxramepcbKoro o6niKy 

3a Mi>KHapOAH11Ml1 CTaHAapTaMl1 cpiHaHCOBOY 3BiTHOCTi 

6anaHc 
(3eiT npo ¢iHaHCOBlllM CTaH) 

Ha 31 rpy.QHSI 2019 p. 

KoA Ja AKYA 

KOAl-1 

2019 I 12 I 31 

42505644 

8039100000 

425 

84.13 

v 

1801001 

Ko,q N2 
Ha no'laTOK Ha KiHellb 

AKTlllB 3BiTHOro 3BiTHOro 
pSl,QKa nplllMiTKlll 

nepio,qy nepio,qy 

1 2 2a 3 4 

I. Heo6opoTHi aKT111e111 

HeMaTepianbHi aKTlllBlll 1000 5 - 92 

nepeicHa eapTiCTb 1001 - 94 

HaKOnlll4eHa aMOpTlll3al..liSI 1002 - (2) 

OCHOBHi 3aco6111 1010 6 - 241 

nepeicHa eapTiCTb 1011 - 362 

3HOC 1012 - (121) 

Ycboro 3a po3.QinoM I 1095 333 

II. 06opoTHi aKT111e111 

,Qe6irnpcbKa 3a6opro0aHiCTb 3a po3paxyHKaM111: 

3a BlllAaHlllMlll aeaHCaMlll 1130 - 63 

3 610A>KeTOM 1135 - 85 

fpowi Ta 'ix eKeieaneHTlll 1165 7 43 10 440 

8111Tparn Mai116yTHiX nepiOAiB 1170 - 3 

Ycboro 3a po3.QinoM II 1195 43 10 591 

Ill. Heo6opoTHi aKrne111, yTp111MyeaHi .QllSI npo,qa>Ky, Ta 
rpyn111 e1116yTTsi 1200 - -
6anaHc 1300 43 10 924 

2 



.QY «OPrAH CYCnl/lbHOro HArilfl.QY 3A AY.QlllTOPCbKOIO .QlflflbHICTIO» 

6A11AHC (3BIT npo ~IHAHCOBIA~ CTAH) (nPO,QOB)!(EHH.s:I) 
HA 31 rPY,QHH 2019 POKY 
(a muCR'l8X apuaeHb, RK~O He 383H8'1eHO iHwe) 

Ko,q N2 
Ha noYaTOK 

nac111s 3BiTHOro 
PHAKa nplllMiTKlll nepio,qy 

1 2 2a 3 

I. BnacH111&'.1 KaniTan 

Hepo3nOAi11eH111iil np1116yTOK (Hen0Kp111rnill 36111TOK) 1420 (57) 

Ycboro Ja po3,qinoM I 1495 (57) 

II. ,QoarocTpOKOBi 3o6os'H3a HHH i 3a6e3neYeHHH 

l...liilbOBe cpiHaHcyeaHHfl 1525 8 -
Ycboro 3a po3,qinoM II 1595 -
Ill. noT04Hi 3060B 0.fl3aHHfl i 3a6e3n8Y8HH.fl 

n oT04H8 KpeA111T0pCbK8 3a6oproeaHiCTb 38: 

paxyHK8Mlll 3 6t0A>KeTOM 1620 -
paxyHKaM 111 3 onnarn npa1.1i 1630 -
IHwi noroYHi Jo6oe'H3aHHfl 1690 9 100 

Ycboro 3a po3,qinoM Ill 1695 100 

IV. 3o6os'H3aHHH, nos'H3aHi 3 Heo6opoTHlllMlll 
aKrnaaM111, yTp111MysaH111M111 ,qnR npo,qa>Ky, Ta rpynaM111 
Blll6yTTR 1700 -
6anaHc 1900 43 

81t1K0Haa4111i/i A1t1peKTop :JL .~:s\!?lW 
!>-( .O.ll rl A 

KaH~ypoa 

6yxramep 

«21 » KBiTHfl 2020 poKy 

npuMimKU, ~O 0008/0mbCR, C Heaio 'CMHOIO '18CmUHOIO l..liCi' <jJiH8HCOl30i' 313im~IOCmi 
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Ha KiHe4b 
3BiTHOrO 
nepio,qy 

4 

-
-

10 651 

10 651 

9 

38 

226 

273 

-
10 924 



AY «OPrAH CYCnlflbHOro HArDHAY 3A AYA~TOPCbKOIO AIHflbHICTIO» 

3BIT nPO CJ>IHAHCOBI PE3YnbTATVI (3BIT nPO CYKYnHll1Lil AOXIA) 
3A 2019 PIK 
(a mucRL/aX apuaeHb, RKUlO He 3a3Hal/eHo iHwe) 

.QaTa (piK, MiCHL.\b, 4111CI10) 

AY «OPrAH CYCnlnbHOro HArmlfJ,Y 3A 
AY/J,lllTOPCbKOIO /J,ITtnbHICTIO» Ja €/J,PnOY 

(HaiilMeHyBaHHSl) 

2019 

3BiT npo cpiHaHCOBi pe3yllbTaTl!1 (3BiT npo cyKynHl!IH AOXiA) 

K0.0111 
I 12 I 31 

42505644 

3a 2019 piK 
<PopMa N!!2 KOA Ja .QKY A ._I ____ 1...:._80.:....1_:0...:..0_3 ___ _, 

I. CJ>IHAHCOBI PE3YnbTATll1 
3a 

KoA N!! 3a 3BiTHl!1H 
aHanori<iH111i.1 

CTaTTff nepioA 
PffAKa np1!1MiTKl!1 nepiOA 

nonepe.QHboro 
POKY 

1 2 2a 3 4 
IHwi oneoa1..1iil!Hi AOXOAl!I 2120 8 4 245 11 
AAMiHiCTPaTl!IBHi Bi.1Tparn 2130 10 (5 028) (68) 
CJ>iHaHCOBi pe3yllbTaTl!1 BiA onepa1..1ii.1HO'I 
AiffllbHOCTi: 

np1116yTOK 2190 - -
361!1TOK 2195 (783) (57) 

IHwi c:PiHaHcosi AOXOAl!I 2220 11 840 -
41!1CTl!1H ct>iHaHCOBl!IH peJYJlbTaT: -

np1116YTOK 2350 57 -
36111TOK 2355 - (57) 

II. CYKYnHll1Lil AOXIA 
3a 

Ko.Q N!! 3a 3BiTHl!1H 
aHanori<iH111i.1 

CTaTTff nepio.Q 
PffAKa np1!1MiTKl!1 nepio.Q 

nonepe.QHboro 
POKY 

1 2 2a 3 4 
IHWltli.1 CYKYnHl!liit AOXiA 2445 - -
IHWl!IH CYKYnHl!IH AOXiA AO ono,QaTKYBaHHff 2450 - -
CyKynHl!IH AOXiA (cyMa PffAKiB 2350, 2355 Ta 

57 (57) 2460) 2465 

Il l. EnEMEHTll1 onEPAL..11LilHll1X Bll1TPAT 
3a 

KOA N!! 3a 3BiTHl!1H 
aHanori<iH111i.1 

HailtMeHyBaHHff noKa3Hl!1Ka 
PffAKa np111MiTKl!1 nepio.Q 

nepio.Q 
nonepe.QHboro 

POKY 
1 2 2a 3 4 

MarnoianbHi JaToarn 2500 10 19 1 
Bi.noarn Ha onnaw noa1..1i 2505 10 3 662 54 
BiApaxysaHHR Ha co1..1ianbHi JaXOAl!I 2510 10 622 12 
AMOPT1!13al..lifl 2515 10 123 -
IHwi oneoa1..1ii.1Hi 0111Tparn 2520 10 602 1 
PaJoM 2550 5 028 68 
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,QY «OPfAH CYCnlJlbHOro HAfJl.s:l,QY 3A AY,QVITOPCbKOIO ,Ql.s:!JlbHICTIO» 

3BIT nPO <!>IHAHCOBI PE3YJlbTAn1 (3BIT nPO CYKYnHVli.:1 AOXIA) (nPOAOB>KEHH~) 
3A 2019 PIK 
(e muCR<Jax epueeHb, RK~o He JaJHa<JeHo iHwe) 

IV. P03PAXYHOK noKA3HVIKIB nPVl6YTKOBOCTI AK~li.:1 

Ko,q N!! 3a 3BiTHi.1i::i 
Ha30a cTaTTi 

pfl,qKa npi.1MiTKi.1 nepio,q 

1 2 2a 3 
CepeAHbOPiYHa KinbKiCTb npocrnx aKuilil 2600 
CKop1t1rosaHa cepeAHbopiYHa KinbKiCTb npocrnx 
aKuilil 2605 
41t1crnli1 np1t16yroK (361t1TOK) Ha OAHY npocw aKL1it0, 
fPH 2610 
CKop1t1rosaH1t11i1 Y1t1crni:1 np1t16yTOK (361t1TOK) Ha OAHY 
npoCTV aKUilO fPH 261 5 
A1t1BiAeHA1t1 Ha OAHY npocw aKL1it0 2650 

B111K0Has4111~ A1t1peKTop 

6yxramep 

«21 » KBiTH5l 2020 poKy 

-

-

-

-

-

npuMimKU, ~O 0008/0mbCfl, C HeeiO'CMHOIO 48CmUHOIO ~ici' C/JiH8HCOBOi' 3GimHOCmi 
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3a 
aHanoriYH1-1i:1 

nepio,q 
nonepe,qHboro 

POKY 
4 

-
-

-

-

-



/J,Y «OPrAH CYCnlilbHOrO HArilH/J,Y 3A AY/J,~TOPCbKOIO fJ.IHilbHICTIO» 

3BIT nPO PYX rPOWOBVIX KOWTIB 
3A 2019 PIK 
(e muCR48X apueeHb, RKLJ.lO He 383H84eHO iHwe) 

,£\am (piK, MiCR4b, 4111Cll0) 2018 

nit1np111tMCTBO 
AY «OPrAH CYCnJilbHOro HArflfl/J,Y 3A 
AY/J,lllTOPCbKOIO /J,lflflbHICTIO» 

(Hai1MeHyeaHHR) 

3eiT npo pyx rpowo0111x KOWTiB (3a npflMlllM MeTOAOM) 
3a 2019 piK 
<l>opMa N23 

CTaTTs:i 
Ko,q 3a 3BiTHll1H 

pSl,qKa nepio,q 

1 2 3 

I. Pyx KOWTie y peJYilbTaTi onepa4iiilHo'l ,qis:i11bHOCTi 

Ha,qxo,q>KeHHfl ei,q : 

Uinboeoro cbiHaHcyeaHHS'I 3010 14 896 
HaAXOA>KeHHfl BiA BiACOTKiB 3a 3am1wKaM 111 KOWTiB Ha 

840 nOTOYHlllX paxyHKaX 3025 

8111TpaYaHHf1 Ha onnaTy: 
Toeapis (po6iT nocnyr) 3100 (624) 

npaui 3105 (2 763) 

BiApaxyeaHb Ha couianbHi 3axoA111 3110 (663) 

3o6oe's:i3aHb 3 noAaTKiB i 36opis 311 5 (669) 
AeaHcie 3135 (64) 

'-1111crnill pyx KOWTiB ei,q onepa4iil!Ho'I AiflllbHOCTi 3195 10 953 

II. Pyx KOWTiB y pe3y11bTaTi iHsecT1114iiilHo'I ,qis:inbHOCTi 

B111TpaYaHHf1 Ha np111A6aHHf1 : 

Heo6opOTHll1X aKTlllBiB 3260 (456) 

'-1111crnill pyx KOWTiB si,q iHsecrn4iiilHo'I AiflllbHOCTi 3295 (456) 

Ill. Pyx KOWTis y pe3ynbTaTi cpiHaHcoso'I ,qis:inbHOCTi 

HaAXOA>KeHHfl BiA: 

0 Tp111MaHHf1 n03111K 3305 -

B11npaYaHHf1 Ha: 

n oraweHHfl noJ111K 3350 (100) 

'-1111CTll1H pyx KOWTiB si,q cpiHaHCOBO'I ,qiflllbHOCTi 3395 (100) 

'-1111crnill pyx KOWTiB 3a 3BiTHll1H nepio,q 3400 10 397 

3anll1WOK KOWTiB Ha noYaTOK poKy 3405 43 

3anll1WOK KOWTiB Ha KiHe4b poKy 3415 10 440 

KO.!l ll1 
I 12 I 31 

42505644 

3a aHanoriYHHiil 
nepio,q 

nonepe,qHboro 
POKY 

4 

11 

-

(2) 

(43) 

(12) 

(11) 
-

(57) 

-
. 

100 

-
100 

43 

-
43 

Oner KaHLlYPOB 

6yxramep 

«21)) KBiTHS'I 2020 POKY 
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AY «OPrAH CYCnlilbHOro HArJlHAY 3A AYA~TOPCbKOIO AIHilbHICTIO» 

381T nPO BllACHltli/1 KAnlTAJl 
3A 2019 PIK 
(a muCRl/8X apuaeHb, RKU{O Ne 38 3H8'1eHO iHwe) 

CranR 

1 
3arntWOK 
Ha no4aTOK POKY 

Kop11ryeaHHS1: 
3MiHa 0611iKOBO'I no11 irnK1<1 

Bv1npa011eHHR noM1<1110K 
IHwi 3MiH1<1 
CKop11roeaH11iil 3a1111woK 
Ha no4aTOK POKY 

.Qara (piK, MiCR4b, 41<1CJ10) 
AY «OPrAH CYCnlllbHoro HArll~AY 3A 
AYAlt1TOPCbKOIO Al~JlbHICTIO» 

3apeccrpo-
KOA BaHl<IH 

PRAKa (naHOBl<IH) 
Kanira11 

2 3 
-4000 

-
4005 

4010 -
4090 -

-4095 

3BiT npo BJ13CHlllH Kaniran 
33 2019 piK 

<t>opMa N2 4 

Hepo3nO-

Kanira11 y .QoAaTKO-
Pe3ep- AifleH1<1H 
BHl<IH np1<16yTOK A004iHKax B1<1H Kaniran 

Kanir a11 (HenoKpi.1rnH 
36i.1TOK) 

4 5 6 7 
- - - (57) 

- - - -

- - - -
- - - -
- - - (57) 

Y1-1crnH npi.16yroK (361<1roK) 4100 - - - - 57 
3a 3BiTHl<IH nepiOA 
IHWl<IH cyKynHl<IH AOXiA 3a 4110 -
3BiTHl<1H nepio.a 
PaJoM JMiH y Kanira11i 4295 -
3a11HWOK 4300 -
Ha KiHe4b POKY 

3apeccrpo-

CranR KOA BaHl<IH 
PRAKa (naHOBl<IH) 

Kanira11 

1 2 3 
Ja1111woK 4000 -
Ha no4aTOK POKY 

Kop11ryeaHHS1: -
3MiHa 0611iKOBo'i no11irnK1<1 

4005 

Bi.1npa011eHHR noM1<1noK 4010 -
IHWi 3MiHl<1 4090 -
CKop11roeaH11iil 3a1111woK 4095 

. 
Ha no4aTOK POKY 
Y1-1crnH npi.16yrOK (361<1TOK) -
3a 3BiTHl<IH neoiOA 

4100 

Pa3oM 3MiH y KaniTani 4295 . 
3a1111WOK -
Ha KiHe4b POKY 

4300 

- - -

- - -
- . . 

3BiT npo BJ13CHlllH Kaniran 
33 2018 piK 

Pe3ep-
Kanira11 y .QoAaTKO- BHl<IH 

-

57 
. 

Hepo3no-
AifleH1<1 H 
np1<16yTOK 

A004iHKax Bl<IH Kanira11 
Kan ira11 (HenoKp1<1rnH 

361<1TOK) 
4 5 6 7 

- - - . 

- - - -

- - - -
- - - -
- - . -
- - - (57) 

- . - (57) 
- . - (57) 

I 

KO.Qlt1 
2018 I 12 I 

42505644 

KOA 38 AKYA 

Heon11a- Bi.111y-
4eHl<IH 4eHl<IH 
Kanira11 Kanira11 

8 9 
- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -
. . 

Heonna- B1rny-
4eH1<1H 4eH1<1H 

Kanira11 Kaniran 

8 9 
- -

- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

~ 

B1t1KOHaBY1t1~ .Q1t1 8KTO p p ~7 
~ ..... ... ~HLlYPOB 

6yxramep 

«21 » KBiTHS'l 2020 pOKy 
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31 

1801005 

Bcboro 

10 
(57) 

-

-
-

(57) 

57 

-

57 
. 

Bcboro 

10 
-

-

-
-

-
(57) 

(57) 
(57) 



ДУ «ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)  
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» (надалі –
«Установа») утворено відповідно до Закону України від 21 грудня 2017 року № 2258 – VIII «Про
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та зареєстровано відповідно до
законодавства України 28 вересня 2018 року.

Установа складається з Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із забезпечення
якості і є неприбутковою організацією.

Основною метою створення Установи є здійснення суспільного нагляду за аудиторською
діяльністю в Україні.

Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю забезпечує здійснення нагляду і несе
відповідальність за нагляд за:

1) реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
2) впровадженням міжнародних стандартів аудиту;
3) контролем за атестацією аудиторів та безперервним навчанням аудиторів, які здійснюють
обов’язковий аудит фінансової звітності; 
4) контролем якості аудиторських послуг суб’єктів аудиторської діяльності, які здійснюють
обов’язковий аудит фінансової звітності; 
5) дисциплінарними провадженнями щодо аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які
здійснюють обов’язковий аудит фінансової звітності; 
6) застосуванням стягнень.

Зареєстрована адреса Установи: м. Київ, Шевченківський район, вул. Отто Шмідта, будинок 26. 

Фактична адреса здійснення діяльності: м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, 
будинок 16б. 

Ця фінансова звітність була затверджена до випуску Виконавчим директором Інспекції із 
забезпечення якості 21 квітня 2020 року. 

2. ПРИЙНЯТТЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

У 2019 році Установа прийняла до застосування усі нові та переглянуті стандарти, випущені
Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності («Рада з МСФЗ»), та тлумачення, прийняті
Комітетом з тлумачень Міжнародних стандартів фінансової звітності («КТ МСФЗ»), які стосуються
діяльності Установи і в обов'язковому порядку набувають чинності для звітних періодів, які
починаються на або після 1 січня 2019 року:

• МСФЗ 16 «Оренда»;
• Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеність стосовно порядку стягнення податків на прибуток»;
• Поправки до МСФЗ – Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2015-2017 років;
• Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» – Характеристики передоплати із негативною

компенсацією;
• Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» – Довгострокові частки в

асоційованих та спільних підприємствах;
• Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» – Поправки, скорочення або погашення пенсійних

планів.

Прийняття нових і переглянутих стандартів та тлумачень не завдало жодного впливу на 
фінансовий стан або показники діяльності Установи, відображені у фінансовій звітності, і не 
призвело до будь-яких змін в обліковій політиці Установи та сумах, відображених за поточний або 
попередні роки, за винятком наступного:
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Вплив від прийняття до застосування МСФЗ 16 
 
МСФЗ 16 змінює спосіб, у який Установа має обліковувати договори оренди, в яких вона виступає 
в якості орендаря, які раніше класифікувались би як операційна оренда згідно з МСБО 17 і які 
вважалися б позабалансовими зобов'язаннями. 
 
Застосовуючи МСФЗ 16 до всіх договорів оренди (за виключенням зазначеного внизу), Установа 
повинна: 
 

• визнавати активи з права користування та орендні зобов'язання у звіті про фінансовий 
стан, які первісно оцінювались би за теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, 
дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень орендаря на дату першого 
застосування;  

• оцінювати актив з права користування як величину, що дорівнює орендному зобов'язанню, 
скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних 
платежів, пов'язаних з цією орендою, визнаних у звіті про фінансовий стан безпосередньо 
перед датою першого застосування; 

• визнавати амортизацію активів з права користування та відсотки за орендними 
зобов'язаннями у звіті про фінансові результати;  

• розділяти загальну суму виплачених грошових коштів на основну суму боргу (подається у 
складі фінансової діяльності) та відсотки (подаються у складі операційної діяльності) у звіті 
про рух грошових коштів. 

 
Стимуляційні виплати з оренди (наприклад, безкоштовний період оренди) повинні визнаватися як 
частина оцінки активів з права користування та орендних зобов'язань, у той час як, згідно з МСБО 
17, вони призводили до визнання зобов'язання зі стимуляційних виплат, амортизованого як 
зменшення орендних витрат на прямолінійній основі. 
 
Згідно з МСФЗ 16, активи з права користування перевіряються на предмет зменшення корисності 
згідно з вимогами МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Ця вимога замінює попередню 
вимогу щодо визнання резерву на покриття збитків від обтяжливих договорів оренди. 
 
Для короткострокових договорів оренди (зі строком оренди до 12 місяців) Установа вирішила 
визнавати орендні витрати на прямолінійній основі, як дозволено згідно з МСФЗ 16. Ці витрати 
подаються у складі адміністративних витрат у звіті про фінансові результати. 
 
Станом на 01 січня 2019 року Установа не мала укладених договорів оренди. Відповідно, 
застосування МСФЗ 16 вперше не мало вплив на звіт про фінансовий стан на цю дату. 
 
 

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
(а) Заява про відповідність 
 
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності («МСФЗ») в редакції, затвердженій Радою з МСФЗ. 
 
Наразі МСФЗ не містить конкретних вказівок для неприбуткових організацій щодо бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності. В разі якщо МСФЗ не дають вказівок щодо відображення 
у фінансовій звітності операцій, характерних для неприбуткового сектору, облікова політика 
базується на вимогах в МСФЗ, у яких йдеться про подібні та пов'язані з ними питання, або 
загальних принципах МСФЗ, наведених у Концептуальній основі фінансової звітності. 
 
(б) Основа підготовки фінансової звітності 
 
Фінансову звітність складено на основі припущення, що Установа здатна продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 
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Фінансову звітність було складено на основі принципу історичної вартості. Історична вартість 
зазвичай визначається на основі справедливої варстості компенсації, сплаченої в обмін на товари 
та послуги. 
 
(в) Функціональна валюта та валюта подання 
 
Фінансова звітність представлена в національній валюті України – гривні, яка є функціональною 
валютою Установи. Ця фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень, а всі суми 
округлені до цілих тисяч, крім випадків, де вказано інше. 
 
Операції, виражені у валюті, що відрізняється від функціональної валюти (іноземній валюті), 
первісно відображаються у гривнях за обмінним курсом на дату операції, встановленим 
Національним банком України («НБУ»). Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній 
валюті, перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Немонетарні 
статті, які оцінюються за первісною вартістю в іноземній валюті перераховуються в гривні за 
обмінним курсом, що діяв на дату первісної операції. Усі реалізовані та нереалізовані прибутки та 
збитки, які виникають внаслідок курсових різниць включаються до складу звіту про фінансові 
результати за період. 
 
(г) Основні засоби 
 
Основні засоби відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та та 
накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є. Первісна вартість основних засобів 
являє собою ціну придбання, включаючи мито на імпорт та невідшкодовувані податки на 
придбання, а також будь-які безпосередні витрати, пов’язані з доведенням активу до робочого 
стану та його транспортування до місця використання.  
 
Основнi засоби вартiстю до 6 000 гривень визнаються малоцiнними необоротними матерiальними 
активами, вартiсть яких вважається несуттєвою статтею та визнається як витрати з амортизації у 
складi поточних витрат місяця, наступного за датою введення таких об’єктів основних засобів у 
експлуатацію. 
 
Витрати, понесені після введення основних засобів у експлуатацію, наприклад, ремонт, 
обслуговування та капітальний ремонт, як правило, відображаються у звіті про фінансові 
результати (звіті про сукупний дохід) у періоді, в якому такі витрати виникли. У випадку, коли можна 
чітко довести, що витрати призвели до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікуються 
від використання основного засобу понад первісно оцінених технічних характеристик, такі витрати 
капіталізуються як додаткова вартість основного засобу. Нарахування амортизації починається з 
місяця, наступного за датою введення об’єкту основних засобів у експлуатацію. 
 
В кінці кожного звітного періоду Установою оцінюється, чи є якась ознака того, що корисність 
активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, Установа оцінює суму очікуваного 
відшкодування такого активу. Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу 
перевищує суму його очікуваного відшкодування. 
 
Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і методи нарахування амортизації основних 
засобів аналізуються наприкінці кожного звітного року і, при необхідності, коригуються. 
 
Визнання основних засобів припиняється при вибутті або у випадку, коли у майбутньому не 
очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації певного активу. 
Фінансовий результат припинення визнання активу (розрахований як різниця між чистими 
надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), включається до звіту про фінансові 
результати у звітному році, коли визнання активу було припинене. 
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Амортизація 
 
Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Установа застосовує такі строки 
корисного використання: 
 

Комп’ютерне обладнання від 2 до 4 років 
Меблі та офісне обладнання від 4 до 5 років 

 
(ґ) Нематеріальні активи 
 
Нематеріальні активи, які були придбані Установою і мають обмежений строк корисного 
використання, оцінюються при первісному визнанні за вартістю придбання. Нематеріальні активи, 
внутрішньо створені Установою, визнаються активами якщо відповідають критеріям визнання. 
Після первісного визнання нематеріальний актив обліковується за історичною вартістю мінус 
накопичена амортизація та будь які наступні збитки від знецінення.  
 
Амортизація 
 
Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Установа застосовує такі строки 
корисного використання: 
 

Програмне забезпечення до 5 років 
 
(д) Зменшення корисності нефінансових активів 
 
На кожну звітну дату Установа проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення корисності 
активу. За наявності таких ознак чи необхідності проведення щорічного тестування на предмет 
знецінення, Установа визначає очікувану вартість відшкодування активу. Очікувана вартість 
відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або групи активів, 
що генерують грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію та вартості використання 
активу, окрім випадків, коли актив не генерує грошові потоки, які значною мірою є незалежними 
від грошових потоків, що їх генерують інші активи або групи активів. У випадках, коли балансова 
вартість активу перевищує його очікувану вартість відшкодування, вважається що корисність 
активу зменшилась і його балансова вартість списується до очікуваної вартості відшкодування. 
При оцінці вартості використання активу очікувані потоки грошових коштів дисконтуються до їх 
теперішньої вартості із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні 
ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики, пов’язані з таким активом. Збитки від 
зменшення корисності активів визнаються у звіті про фінансові результати.  
 
На кожну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від зменшення 
корисності активу визнаний у попередні періоди, вже не існує або зменшився. При наявності таких 
ознак, вартість відшкодування активу переоцінюється. Попередньо визнаний збиток від 
зменшення корисності активу сторнується, тільки при наявності змін в оцінках використаних для 
визначення вартості відшкодування активу з моменту, коли останній збиток від зменшення 
корисності був визнаний. У такому випадку балансова вартість активу збільшується до вартості 
його відшкодування. Збільшена балансова вартість активу не може перевищувати балансову 
вартість активу, що була б визначена за мінусом амортизації, якщо збитки від зменшення 
корисності не були б визнані в попередніх роках. Сторнування збитків від зменшення корисності 
активів відображається в звіті про фінансові результати. Внаслідок такого сторнування 
амортизаційні відрахування коригуються в наступних періодах для того щоб розподілити 
переоцінену балансову вартість активу, за мінусом залишкової вартості, на систематичній основі 
протягом залишкового періоду його корисного використання. 
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(е) Запаси 
 
Запаси, в більшій мірі, складаються з канцелярських матеріалів. Запаси відображаються за 
меншою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Собівартість розраховується 
за методом ФІФО: «собівартість перших за часом надходжень запасів».  
 
(є) Фінансові інструменти 
 
Фінансові активи і фінансові зобов'язання визнаються у звіті про фінансовий стан Установи, коли 
вона стає стороною контрактних взаємовідносин щодо певного інструмента. 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання представлені грошовими коштами та їхніми 
еквівалентами, позиками, зобов'язаннями з оренди та кредиторською заборгованістю за товари, 
роботи, послуги.  
 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю. 
Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових 
активів та фінансових зобов'язань, додаються до або вираховуються зі справедливої вартості 
фінансових активів або фінансових зобов'язань, відповідно, на момент первісного визнання. 
Установа не має фінансових активів або фінансових зобов'язань, які оцінюються за справедливою 
вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку. 
 
Фінансові активи 
 
Усі визнані фінансові активи оцінюються у подальшому або за амортизованою вартістю, або 
справедливою вартістю у залежності від класифікації фінансових активів. 
 
Класифікація фінансових активів 
 
Боргові інструменти, які відповідають умовам як таких, що оцінюються у подальшому за 
амортизованою вартістю: 
 

• фінансові активи утримуються у рамках бізнес-моделі, метою якої є утримувати фінансові 
активи для збирання потоків грошових коштів; та  

• договірні умови за фінансовими активами викликають на визначені дати потоки грошових 
коштів, які є виплатами тільки основної суми та відсотків за непогашеною основною сумою 
боргу. 

 
Фінансові активи, які обліковуються за амортизованою вартістю, у подальшому оцінюються із 
використанням методу ефективної відсоткової ставки і підлягають зменшенню корисності. 
 
За умовчанням усі інші фінансові активи оцінюються у подальшому за справедливою вартістю, із 
відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Установа не мала фінансових активів, які оцінюються у 
подальшому за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або 
збитку. 
 
Метод ефективної відсоткової ставки є методом розрахунку амортизованої вартості боргового 
інструмента та розподілу доходів з відсотків протягом відповідного періоду. 
 
Амортизована вартість фінансового активу є сумою, за якою фінансовий актив оцінюється на 
момент первісного визнання, за вирахуванням виплат основної суми, плюс накопичена 
амортизація із використанням методу ефективної відсоткової ставки щодо будь-якої різниці між 
цією первісною сумою та сумою на момент погашення, скориговану із впливом будь-якого резерву 
на покриття збитків. Валова балансова вартість фінансового активу є амортизованою вартістю 
фінансового активу до коригування із використанням будь-якого резерву на покриття збитків. 
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Зменшення корисності фінансових активів 
 
Установа визнає резерв на покриття очікуваних кредитних збитків для всіх боргових інструментів, 
які не утримуються як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням 
переоцінки у складі прибутку або збитку. Очікувані кредитні збитки оцінюються як різниця між усіма 
потоками грошових коштів, належними для отримання Установи згідно з договорами, та всіма 
потоками грошових коштів, які Установа передбачає отримати, дисконтовані за первісною 
ефективною відсотковою ставкою. Сума очікуваних кредитних збитків оновлюється на кожну 
звітну дату для відображення змін у кредитному ризику з моменту первісного визнання 
відповідного фінансового інструмента. 
 
Для грошових коштів та їх еквівалентів, а також іншої дебіторської заборгованості Установа 
застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, Установа не 
відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв на покриття збитків на 
основі очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансових інструментів на кожну звітну дату. 
Установа визначає матрицю резервів, яка базується на історичному досвіді понесення кредитних 
збитків, скоригованому із використанням прогнозних факторів, характерних для конкретних 
дебіторів та економічного середовища. 
 
Очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів являють собою очікувані 
кредитні збитки, які виникають у результаті усіх можливих подій дефолту протягом очікуваного 
строку дії фінансового інструмента.  
 
Для оцінювання ризику знецінення грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках в банках 
Установа застосовує 12-місячний підхід до визначення розміру очікуваних кредитних збитків. 
 
Списання фінансових активів 
 
Установа списує фінансовий актив, якщо вона не має обґрунтованих очікувань щодо відновлення 
фінансового активу в цілому або його частини. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських та депозитних рахунках, 
а також грошові кошти в дорозі. Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх 
еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти, як зазначено вище. 
 
Інша дебіторська заборгованість 
 
Інша дебіторська заборгованість, яка має фіксовані або визначені платежі та не має котирування 
на активному ринку, класифікується як дебіторська заборгованість. Інша дебіторська 
заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної 
відсоткової ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Доходи з відсотків визнаються із 
застосуванням методу ефективної відсоткової ставки, за винятком короткострокової дебіторської 
заборгованості, коли визнання відсотків не буде мати суттєвого впливу. 
 
Припинення визнання фінансових активів 
 
Установа припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли спливає строк дії 
договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу або коли вона передає 
фінансовий актив і всі істотні ризики та вигоди, пов'язані з володінням цим активом, третій особі. 
Під час передавання фінансового активу Установа оцінює, в якому обсязі за нею залишаються 
ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому: 
 

• Якщо Установа в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом, то припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або 
зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні.  
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• Якщо Установа в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння 
фінансовим активом, то суб'єкт господарювання продовжує визнавати фінансовий актив. 

• Якщо Установа в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигід від 
володіння фінансовим активом, то: (а) якщо контроль над фінансовим активом за 
Установою не залишився, вона припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає 
як активи або зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при 
передаванні; (б) якщо контроль залишився за Установою, вона продовжує визнавати 
фінансовий актив у обсязі своєї подальшої участі у фінансовому активі. Якщо Установа 
продовжує визнавати актив в обсязі своєї подальшої участі, вона визнає також відповідне 
зобов'язання. 

 
При припиненні визнання фінансового активу в цілому різниця між балансовою вартістю 
(визначеною на дату припинення визнання) та одержаною компенсацією (включаючи всі одержані 
нові активи мінус усі прийняті нові зобов'язання) визнається в прибутку чи збитку. 
 
Фінансові зобов'язання  
 
Установа здійснює класифікацію своїх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому 
оцінюються за амортизованою собівартістю. 
 
Фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат 
на здійснення операції. Фінансові зобов'язання у подальшому оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. 
 
Припинення визнання фінансових зобов'язань 
 
Установа виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі свого звіту 
про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, 
передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання. 
Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового 
зобов'язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, 
включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, визнається в прибутку 
або збитку. 
 
(ж) Цільове фінансування 
 
Цільове фінансування представляє собою отримані від субєктів аудиторської діяльності для 
забезпечення фінансування діяльності Установи фіксовані внески та внески у відсотках від суми 
винагороди, які сплачуються за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового 
аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес. Залишки цільового 
фінансування на кінець року являють собою невикористану Установою частину внесків на 
покриття витрат зі здійснення її статутної діяльності. Витрачання коштів цільового фінансування є 
обмеженим кошторисом Установи, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Для цілей звіту про 
рух грошових коштів внески вважаються отриманими при їх перерахуванні у грошовій формі на 
банківські рахунки Установи. 
 
(з) Виплати персоналу 
 
Заробітна плата, оплачувані річні відпустки, а також премії нараховуються у тому році, в якому 
відповідні послуги надаються працівниками Установи. Установа здійснює поточні відрахування 
єдиного внеску до фондів соціального страхування. Внески розраховуються як певний 
встановлений законодавством відсоток від загальної суми заробітної плати. Установа не має ані 
юридичного ані конструктивного зобов’язання здійснювати подальші внески щодо заробітної 
плати. Зобов’язання за внесками виникає разом із зобов’язанням з заробітної плати. Вказані 
витрати за внесками відносяться до того ж періоду, що й відповідна сума заробітної плати. 
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(и) Умовні активи та зобов’язання  
 
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються тоді, коли існує суттєва 
ймовірність надходження від них економічних вигід.  
 
Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності, якщо не існує суттєвої ймовірності того, 
що знадобиться вибуття економічних ресурсів для погашення цих зобов’язань, і можна зробити 
достовірну оцінку їхнього розміру. Інформація про них розкривається, за виключенням випадків 
коли вибуття ресурсів є малоймовірним. 
 
(і) Оренда 
 
Установа визнає актив з права користування та орендне зобов'язання стосовно всіх договорів 
оренди (включаючи суборенду та оренду нематеріальних активів), що передають право 
контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на 
компенсацію, за винятком короткострокових договорів оренди (з терміном оренди 12 місяців або 
менше) та оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Для цих орендних операцій Установа 
визнає орендні платежі операційними витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
 
При ідентифікації оренди Установа використовує практичні прийоми МСФЗ 16, які дозволяють 
орендарю не відокремлювати не орендні компоненти контракту, а натомість обліковувати будь-які 
орендні та пов'язані з ними не орендні компоненти як єдині угоди. 
 
Зобов'язання по оренді первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не 
сплачених на дату початку оренди, дисконтованих з використанням ставки додаткових запозичень 
Установи, в разі їх наявності. Орендні платежі включають в себе фіксовані платежі, змінні орендні 
платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого індексу чи 
ставки на дату початку, сум, що, як очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної 
вартості; ціну виконання можливості придбання, якщо Установа обґрунтовано впевнена у тому, 
що скористається такою можливістю, та платежі в рахунок штрафів за припинення оренди, за 
винятком випадків, коли Установа обґрунтовано впевнена у тому, що не буде дострокового 
розірвання договору оренди. Змінні виплати,які залежать від зовнішніх факторів, відносяться на 
витрати в міру їхнього понесення. 
 
На дату початку оренди Установа оцінює актив з права користування за собівартістю, яка 
складається з суми первісної оцінки орендного зобов'язання, будь-яких орендних платежів, 
здійснених на, або до дати початку оренди, плюс будь-які понесені первісні прямі витрати та оцінка 
витрат, які будуть понесені у процесі демонтажу та переміщення базового активу, за 
вирахуванням отриманих стимулів до оренди. 
 
Активи з права користування в подальшому амортизуються на прямолінійній основі протягом 
очікуваного терміну оренди. Строк оренди відповідає періоду, протягом якого контракт не може 
бути відмінений, за винятком випадків, коли Установа обґрунтовано впевнена у реалізації 
можливості продовження оренди. При оцінці строку оренди Установа враховує всі відповідні факти 
та обставини, які створюють економічний стимул для Установи скористатися можливістю 
продовжити оренду, наприклад, термін корисного використання активу, розташованого на 
орендованій площі, статистика зміни місця розташування, тенденції технологічних змін, а також 
витрати на припинення або укладення договорів оренди. 
 
(ї) Визнання інших доходів  
 
Використані кошти цільового фінансування  
 
Вкористані кошти фінансування визнаються Установою у складі інших операційних доходів звіту 
про фінансові результати у розмірі понесених у звітному періоді витрат та непокритих збитків на 
початок року, в разі їх існування, які не були компенсовані доходами, отриманими з інших джерел, 
але не більше отриманих та невитрачених залишків коштів цільового фінансування.  



ДУ «ОРГАН СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)  

16 

 
Відсоткові доходи 
 
Для усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, доходи або витрати 
з відсотків відображаються із використанням ефективної відсоткової ставки, яка є ставкою, яка 
точно дисконтує очікувані майбутні надходження або виплати грошових коштів протягом 
очікуваного строку дії фінансового інструмента або коротшого періоду, якщо застосовується, до 
чистої балансової вартості фінансового активу або зобов’язання. Відсоткові доходи включаються 
до складу фінансових доходів у звіті про фінансові результати.  
 
(к) Податок на прибуток 
 
Установа як неприбуткова організація не є платником податку на прибуток, і, відповідно, 
відстрочений податок не розраховується. 
 

4. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОЦІНКИ 
 
У процесі застосування облікової політики керівництво Установа використовувало свої судження 
і здійснювало оцінки при визначенні сум, визнаних у фінансової звітності. Нижче представлені 
найбільш суттєві випадки використання суджень та оцінок:  
 
Оцінки щодо строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів 
 
Суттєві оцінки управлінського персоналу Установи необхідні для визначення майбутніх строків 
корисного використання основних засобів та нематеріальних активів. Фактичні строки корисного 
використання можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу Установи. 
 

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інформація про рух нематеріальних активів була 
представлена таким чином: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Програмне 
забезпечення  

 
Разом 

Первісна вартість   
Станом на 1 січня 2018 - - 
Надходження - - 
Станом на 31 грудня 2018 - - 
Надходження 94 94 
Станом на 31 грудня 2019   
   
Накопичена амортизація   
Станом на 1 січня 2018 - - 
Нарахована амортизація - - 
Станом на 31 грудня 2018 - - 
Нарахована амортизація (2) (2) 
Станом на 31 грудня 2019 (2) (2) 
   
Залишкова вартість на 31 грудня 2018 - - 
Залишкова вартість на 31 грудня 2019 92 92 
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6. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інформація про рух основних засобів була представлена 
таким чином: 
 

 
 

7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким 
чином: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
   
Поточні рахунки в банках 61 43 
Короткострокові банківські депозити 10 379 - 
   
Разом 10 440 43 

 
Грошові кошти за станом на 31 грудня 2019 та 2018 років були номіновані в гривнях та не мали 
обмеження на використання в рамках затвердженого кошторису Установи. 
 
Протягом 2019 року на залишок короткострокових банківських депозитів нараховувались 
відсотки від 7% до 15.5%. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року банки, в яких зберігалися грошові кошти Установи, мали 
довгостроковий рейтинг за національною шкалою: uaAAA, прогноз стабільний (5 060 тисяч 
гривень), та uaAA, прогноз стабільний (5 380 тисяч гривень). 
 
Резерв під очікувані кредитні збитки щодо грошових коштів на рахунках в банках не визнавався 
через незначний ризик дефолту. 
  

 
 
 
 

Комп’ютерне 
обладнання  

Меблі та 
офісне 

обладнання 

МНМА  
Разом 

Первісна вартість     
Станом на 1 січня 2018 - - - - 
Надходження - - - - 
Станом на 31 грудня 2018 - - - - 
Надходження 225 47 90 362 
Станом на 31 грудня 2019 225 47 90 362 
     
Накопичений знос     
Станом на 1 січня 2018 - - - - 
Нарахована амортизація - - - - 
Станом на 31 грудня 2018 - - - - 
Нарахована амортизація (25) (6) (90) (121) 
Станом на 31 грудня 2019 (25) (6) (90) (121) 
 
Залишкова вартість на 31 грудня 2018 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Залишкова вартість на 31 грудня 2019 200 41 - 241 
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8. ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років інформація про рух у складі цільового фінансування
була представлена таким чином:

Надходження внесків за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, було представлено 
таким чином: 

2019 2018 

Фіксовані внески  11 219 11 
Внески у відсотках від суми винагороди 3 677 - 

Разом 14 896 11 

Розмір фіксованого внеску становить три мінімальні заробітні плати, встановленої 
законодавством на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого суб’єктом 
аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 
підприємству, що становить суспільний інтерес. 

На 2019 рік встановлений Кабінетом Міністрів України внесок у відсотках суми винагороди (без 
урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських послуг з 
обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, складав 1 відсоток суми 
такої винагороди. На 2018 рік внесок у відсотках від суми винагороди не встановлювався.  

9. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2019 року інші поточні зобов’язання були представлені резервом на
невикористані відпустки в розмірі 226 тисяч гривень.

Станом на 31 грудня 2018 року інші поточні зобов’язання були представлені короткостроковою
безвідсотковою незабезпеченою позикою від іншої державної установи в розмірі 100 тисяч
гривень (Примітка 12).

Цільове 
фінансування 

Станом на 1 січня 2018 - 
Надходження внесків (як відображено у звіті про рух грошових коштів) 11 
Використання внесків (як відображено у звіті про фінансові результати) (11) 

Станом на 31 грудня 2018 - 
Надходження внесків (як відображено у звіті про рух грошових коштів) 14 896 
Використання внесків (як відображено у звіті про фінансові результати) (4 245) 
Станом на 31 грудня 2019 10 651 
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10. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 
Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років, були представлені 
таким чином: 
 
 2019 2018 
   
Витрати на персонал 3 662 54 
Соціальні внески 622 12 
Оренда та обслуговування офісу 426 - 
Амортизація 123 - 
Витрати на відрядження 101 - 
Семінари і заходи 30 - 
Канцелярські товари 19 1 
Банківські комісії 10 - 
Інші витрати 35 1 
   
Разом 5 028 68 
 
 

11. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ 
 
Інші фінансові доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, були представлені відсотками, 
одержаними по залишкам на рахунках в банках. 
 
 

12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 
 
Оскільки Установа знаходиться під кінцевим контролем Уряду України, то усі контрольовані 
державою підприємства вважаються пов’язаними сторонами під спільним контролем. Також до 
пов’язаних сторін відносяться органи державної влади та підприємства державної форми 
власності або контрольовані державою.  
 
Залишки та операції з пов’язаними сторонами складали: 
 
(а) З підприємствами під спільним контролем держави 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
   
Залишки на:   
Розрахунки за виданими авансами 1 - 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5 380 43 
Інші поточні зобов’язання - 100 
 
 
 2019 2018 
   
Операції протягом року:   
Адміністративні витрати 10 - 
Інші фінансові доходи 512 - 
 
Компенсація провідному управлінському персоналу 
 
Провідним управлінським персонал Установи складається з членів Ради нагляду та Виконавчого 
директора Інспекції із забезпечення якості. У 2019 році загальна сума виплаченої компенсації 
Виконавчого директора становила 923 тисячі гривень (у 2018 році – нуль) та складалася з виплат 
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заробітної плати та премій. У 2019 та 2018 році члени Ради нагляду не отримували компенсації 
від Установи. 
 
 

13. УМОВНІ ТА КОНТРАКТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Оренда 
 
Установою укладено безвідкличний короткостроковий договір на оренду офісного приміщення. 
Інформація про очікувані орендні виплати представлена таким чином: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
   
До одного року 300 - 
 
Щодо цього договору оренди Установою вирішено визнавати орендні витрати на прямолінійній 
основі, як дозволено згідно з МСФЗ 16. 
 
Юридичні аспекти  
 
В ході здійснення статутної діяльності Установа може мати справу з різними судовими позовами 
претензіями. Управлінський персонал вважає, що загальна сума зобов’язань, які можуть 
виникнути внаслідок таких потенційних позовів та претензій, не матиме суттєвого негативного 
впливу на фінансовий стан або результати діяльності Установи у майбутньому.  
 
 

14. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років, у Установи відсутні активи або зобов’язання, що 
обліковуються за справедливою вартістю. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років усі фінансові активи та зобов’язання є 
короткостроковими і мають терміни погашення до одного року. Відповідно, справедлива вартість 
таких фінансових активів та зобов’язань, що були представлені грошовими коштами та їх 
еквівалентами, кредиторською заборгованістю за товари, роботи послуги та іншою поточною 
заборгованістю, приблизно дорівнює їх балансовій вартості.  
 
Ієрархії джерел справедливої вартості  
 
Всі активи та зобов’язання, справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, 
класифікується за ієрархією джерел справедливої вартості, що подана нижче, на підставі 
вихідних даних найнижчого рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому: 
 

• Рівень 1: ринкові котирування (без коригувань) ідентичних активів або зобов’язань на 
активних ринках; 

• Рівень 2: моделі оцінки, для яких всі вхідні дані, які мають суттєвий вплив на визначену 
справедливу вартість відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та базуються 
прямо або опосередковано на ринкових даних; 

• Рівень 3: моделі оцінки, які використовують вхідні дані, які мають суттєвий вплив на 
визначення справедливої вартості, відносяться до найбільш низького рівня ієрархії та 
відсутні у відкритому доступі. 

 
Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань проводилась з використанням 
суттєвих вхідних даних, що не спостерігаються на ринку (Рівень 3), окрім грошей та їх 
еквівалентів (Рівень 1). 
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15. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 
Фінансові інструменти Установи на звітні дати були представлені таким чином: 
 
 Балансова вартість 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
   
Фінансові активи   
Грошові кошти та їх еквіваленти 10 440 43 
   
Разом фінансових активів 10 440 43  

  
Фінансові зобов’язання   
Інші поточні зобов’язання - 100  

  
Разом фінансових зобов’язань - 100 
 
Установа не брала участі в операціях із використанням похідних фінансових інструментів. 
Принципи управління ризиками Установи зосереджені на непередбачуваності та 
неефективності фінансового ринку України і спрямовані на зменшення його потенційного 
негативного впливу на фінансовий стан Установи. 
 
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам Установи, включають ринковий ризик, ризик 
ліквідності та кредитний ризик.  
 
Валютний ризик 
 
Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Установи зазнають 
негативного впливу внаслідок зміни курсів обміну валют. Установа провадить певні операції в 
іноземних валютах. Організація не використовує будь-яких похідних фінансових інструментів 
для управління своїм валютним ризиком. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Установа не мала жодних фінансових активів та 
зобов’язань, деномінованих в іноземних валютах, та, відповідно, не зазнавала валютного 
ризику. 
 
Процентний ризик  
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Установа не мала кредитів та запозичень з плаваючими 
процентними ставками, а отже не наражалася на ризик зміни ринкових процентних ставок. 
 
Ціновий ризик 
 
Установа не наражається на ціновий ризик, який мав би вплив на її фінансову звітність, оскільки 
вона не має фінансових інструментів, які могли б зазнавати впливу цього ризику. 
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Установа не зможе виконати свої зобов'язання по 
мірі настання строків їх погашення. Установа здійснює моніторинг та управління своєю позицією 
ліквідності. установа здійснює бюджетування та прогнозування грошових коштів, що допомагає 
забезпечити наявність достатніх грошових коштів для погашення платіжних зобов'язань. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Установа не мала фінансових зобов’язань. Станом на 31 грудня 
2018 року усі фінансові зобов'язання Установи за договорами підлягали погашенню на вимогу. 
Загальні недисконтовані потоки грошових коштів за договорами становили нуль тисяч гривень 
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та 100 тисяч гривень, відповідно, та не відрізнялися від балансової вартості фінансових 
зобов’язань, відображених в звіті про фінансовий стан на ці дати. 
 
Кредитний ризик  
 
Фінансові інструменти, які потенційно наражають Установу на значні кредитні ризики, включають 
в основному грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик Установи відслідковується та 
аналізуються в кожному конкретному випадку. Максимальний кредитний ризик, присутній на 31 
грудня 2019 та 2018 років, дорівнює балансової вартості фінансових активів. 
 
 

16. УМОВИ, В ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВА 
 
Діяльність Установи здійснюється в Україні. Ринкам, що розвиваються, у тому числі 
українському ринку, притаманні різноманітні ризики, які відсутні у більш розвинених країнах, 
включаючи економічні, соціально-політичні та нормативно-правові ризики. Законодавчі та 
нормативно-правові акти, які регулюють діяльність в Україні, продовжують швидко змінюватись, 
а положення податкового законодавства та нормативно-правових актів дозволяють різні 
тлумачення. Майбутній економічний розвиток України значною мірою залежить від фіскальної 
та монетарної політики Уряду України, а також від змін у правовій, регулятивній та політичній 
сферах. Остаточний результат політичної та економічної ситуації в Україні та її наслідки 
передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший суттєвий вплив на економіку 
України. 
 
 

17. СТАНДАРТИ, ЩО БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ НЕ НАБРАЛИ ЧИННОСТІ 
 
На дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску такі стандарти і тлумачення, а також 
поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності: 
 
Стандарти та тлумачення Набувають чинності щодо 

річних періодів, які 
починаються на або після  

 

МСФЗ 17 «Договори страхування» 1 січня 2021 року 
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» – Визначення 

господарської діяльності (бізнесу) 
1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» і МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» – Визначення 
суттєвості 

1 січня 2020 року 

Поправки до посилань у Концептуальній основі МСФЗ 1 січня 2020 року 
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації» –  Реформа відсоткових ставок  

1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» – Класифікація 
зобов’язань як поточних чи довгострокових  

1 січня 2022 року 

 
Установа вирішила не приймати достроково до застосування будь-які переглянуті та змінені 
стандарти або тлумачення, які іще не набули обов’язкової чинності. 
 
За оцінками управлінського персоналу, їхнє прийняття до застосування не матиме суттєвого 
впливу на фінансову звітність Установи у майбутніх періодах. 
 
 

18. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
 
11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію через 
коронавірус COVID-19. В свою чергу Кабінет Міністрів України запровадив карантинні та 
обмежувальних заходи, спрямовані на протидію подальшого поширення короновірусної хвороби 
в Україні. Наразі наслідки впливу пандемії COVID-19 на суб’єктів аудиторської діяльності, 
обов’язкові внески від яких є головним джерелом фінансування Установи, та на економіку 
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України в цілому не можуть достовірно визначені. Керівництво Установи продовжує стежити за 
наслідками спалаху CОVID-19 на Установу. З початку 2020 року до 21 квітня 2020 року Установа 
функціонувала та отримувала фінансування на здійснення своєї статутної діяльності відповідно 
з очікуваннями керівництва. Незважаючи на зазначені вище невизначеності, Установа має міцне 
фінансове становище та достатній рівень ліквідності. Керівництво Установи вважає, що вживає 
достатні заходи, направлені на збереження здоров’я її працівників, захист операційної 
діяльності та фінансової стабільності Установи. Пандемія короновірусу COVID-19 є подією, яка 
не вимагає коригування після звітного періоду. 

Після 31 грудня 2019 року до дати затвердження фінансової звітності не відбувалося інших 
подій, які могли би суттєво вплинути на фінансовий стан Установи чи потребували розкриття у 
фінансовій звітності. 
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3BIT HE3AJlE>KHOro AY.Q111TOPA 

PaAi HarmlAY 3a ayAi.nopcbKOIO AiHnbHiCTIO 

3eiT lJ40AO ay.QMTY cl>iHaHcoeor 3BiTHOCTi 
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AC Crowe Ukraine 

Spaska 37 , Kyiv 

Tel. +380 44 3913003 

office@crowe-ac.com. ua 

www.crowe.com .ua 

M1t1 nposen111 ayA1t1T cpiHaHcoso'f 3BiTHOCTi .Qep>KaBHO'f ycTaHOB1t1 «OpraH cycninbHOro HarnHAY 3a 
ayA1t1TOpCbKOIO AiHnbHiCTIO» (HaAani - YcTaHOBa) , ll.10 CKnaAaeTbC51 3 5anaHcy (3BiTy npo cpiHaHCOBlt1VI CTaH) 
CTaHOM Ha 31 rpyAH51 2019 poKy, 3BiTy npo cpiHaHCOBi pe3ynbTarn (3BiTy npo cyKynH1t1VI AOXiA) . 3BiTy npo 
pyx rpowOBlt1X KOWTiB (3a np51Mlt1M MeTOAOM), 3BiTy npo snaCHlt1VI KaniTan 3a piK, ll.10 3aKiH41t1BC51 3a3Ha48HOIO 
AaTOIO, i np1t1MiTOK AO cpiHaHCOBo'f 3BiTHOCTi, BKnl04al041t1 crncn1t1V! Blt1KnaA 3Ha4Yll.11t1X o6niKOBlt1X nonirnK. 

Ha Hawy AYMKy, cpiHaHcosa 3BiTHiCTb, ll.IO AOAaeTbC51, BiAo6pa>Kae AOCTOBipHo, s ycix cynes111x acneKTax 
cpiHaHcos111V! CTaH YcTaHOB1t1 Ha 31 rpyAHH 2019 poKy, ff cpiHaHcosi pe3ynbTarn i rpowosi noTOK1t1 3a piK, ll.IO 
3aKiH41t1BC51 3a3Ha4eHotO Aarn10, BiAnosiAHO AO 3aKOHY YKpa'fH 1t1 «npo 6yxramepcbK1t1VI o6n iK Ta cpiHaHcosy 
3BiTHiCTb B YKpa'fHi» Ta Mi>KHapOAHlt1X CTaHAapTiB cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi (MC<P3). 

OcHoea Amt AYMK111 

M1t1 nposen1t1 ayA1t1T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAHlt1X CTaHAapTiB ayA1t1Ty (MCA). 

Hawy BiAnOBiAanbHiCTb 3riAHO 3 t..11t1M1t1 CTaHAaprnM111 s111KnaAeHo s p03Aini «BiAnoBiAanbHiCTb ayA1t1Topa 3a 
ayA1t1T cpiHaHcosor 3BiTHOCTi» Haworo 3BiTy. M111 e He3ane>KHV1MV1 no BiAHOWeHHIO AO YcrnHos111 3fiAHO 3 
KoAeKCOM ernK1t1 npocpeciVIH111x 6yxramepis (0Knt04HO 3 Mi>KHapOAHV1Mlt1 cTaHAaprnM111 3 He3ane>KHOCTi) PaA111 
3 Mi>KHapOAHlt1X cTaHAapTiB ernK111 AnH 6yxramepis (KoAeKc PMCE5) Ta ern4HV1MV1 s111MoraM1t1 , 
3acTocosH111M111 s YKpa'fHi AO Haworo ayA111Ty cpiHaHcosor 3BiTHOCTi, a TaKO>K s111KOHan111 iHwi 0600'513KV1 3 ernK111 
siAnosiAHO AO 1..1111x s111Mor Ta KoAeKcy PMCE5. M111 ssa>KaeMo, ll.IO 0Tp111MaHi HaM1t1 ayA1t1TOpCbKi AOKa3111 e 
AOCTaTHiMV1 i np111V!H5ITHV1MV1 An51 BV1KOplt1CTaHH51 'fx 51K OCHOBV1 Ami Hawor AYMKlt1. 

BiAnOBiAallbHiCTb ynpaeniHCbKoro nepcoHany Ta rnx, Koro HaAineHo Hallte11111.1111M111 
nOBHOBa>KeHHJIMll1, Ja cpiHaHCOBY 3BiTHiCTb 

YnpasniHCbKlt1VI nepcoHan Hece BiAnOBiAanbHiCTb 3a CKnaAaHH51 i AOCTOBipHe noAaHH51 cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi 
BiAnoBiAHO AO 3aKoHy YKpa·fH111 «npo 6yxramepcbKV1Lil o6niK Ta cpiHaHcosy 3BiTHiCTb s YKpa'fHi» rn MC<P3 Ta 
3a TaKy c1t1cTeMy BHYTPiWHbOro KOHTpon10, HKY ynpasniHCbK1t1VI nepcoHan Blt13Ha4ae n0Tpi6Hot0 AnH rnro, 
ll.106 3a6e3ne41t1Tli1 CKnaAaHH51 cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi, ll.10 He MiCTV1Tb cynes111x B1!1KpV1BneHb BHacniAOK 
waxpaV!cTsa a6o noM1t1nK111. 

np1t1 CKnaAaHHi cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi ynpasniHCbKlt1Lil nepCOHan HeCe BiAnOBiAanbHiCTb 3a Ol..liHKY 3AaTHOCTi 
YcTaHOBV1 npOAOB>Kysarn cso10 AiHnbHiCTb Ha 6e3nepepsHiV1 ocHosi, po3Kp111sat041t1 , Ae 1..1e 3acTocosHo, 
nV1TaHH51 , ll.10 CTOCYIOTbC51 6e3nepepBHOCTi AiHnbHOCTi, Ta BV1KOPV1CTOBYI041t1 np111nyL118HH5! npo 
6e3nepepsHiCTb AiHnbHOCTi 51K OCHOBV1 An51 6yxramepcbKOfO o6niKy, KpiM B1t1naAKiB, 51Kll.10 ynpasniHCbKlt1VI 
nepcoHan a6o nnaHye niKBiAyBaT1t1 YcrnHosy 4111 np1t1n1t1H1t1T1t1 AiHnbHiCTb, a6o He Mae iHw111x peanbHlt1X 
anbT8pHaTV1Bl..lbOMy. 

PaAa HarnHAY 3a ayA111TOpCbKOIO AiHnbHiCTIO, Hece BiAnOBiAanbHiCTb 3a HarnHA 3a npo1..1ecoM cpiHaHcosoro 
3BiTysaHH51 YcrnHos111. 

BiAnoeiAallbHicTb ayA111Topa Ja ayA111T cpiHaHcoeo·1 JBiTHOCTi 

Haw111M111 1..1inHMV1 e OTp111MaHH5! o6r'pyHTOBaHo'f snesHeHocTi , ll.IO cpiHaHcosa 3BiTHiCTb y 1..1in0My He MiCT1t1Tb 
cynesoro B1t1Kp111sneHH5! BHacniAOK waxpaV!cTsa a6o noM1t1nK1t1, Ta s111nycK 3BiTy ayA111Topa, ll.IO MiCT1t1Tb Hawy 
AYMKy. 06r'pyHrnsaHa snesHeHiCTb e s111coK111M pisHeM snesHeHOCTi, npoTe He rapaHTye, ll.IO ayA1t1T, 
nposeAeH1t1VI BiAnoBiAHO AO MCA, 3aB>K,D,V1 Blt151BV1Tb cynese B1t1Kp1t1sneHH5l , 51Kll.IO BOHO icHye. B111Kp1t1sneHH5! 
MO>KYTb 6yrn pe3ynbTaTOM waxpaV!CTBa a6o noM 1t1n K1t1 ; BOHlt1 BBa>KalOTbC51 cyneBV1MV1, 51Kll.10 OKpeMO a6o B 
cyKynHOCTi, 51K o6r'pyHTOBaHo 04iKyeTbC51 , BOHV1 MO>KYTb snn111sarn Ha eKOHOMi4Hi piweHH51 KOPV1CTyBa4iB, ll.10 
npV1Li1MalOTbC51 Ha OCHOBi 1..1ier cpiHaHCOBO'f 3BiTHOCTi. 

B1t1KOHY1041t1 ayA1t1T BiAnOBiAHO AO B1t1Mor MCA, Mlt1 B1t1Kop1t1cTosyeMo npocpeciV!He CYA>KeHH51 Ta npocpeciVIH1t1VI 
cKe m1111..11113M npoTHroM ycboro 3aBAaHH51 3 ayA1t1Ty. KpiM rnro , M1t1 : 
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• iAeHrn¢iKye:Mo Ta Ol..liHIOE:MO pL113L'1KL'1 cyTTe:soro BL'1KPL'1BfleHHH ¢iHaHcoso·1 3BiTHOCTi BHacniAOK 
waxpa!Acrna 4L'1 nOML'1nKL'1 , po3p06flHE:MO IA BL'1KOHYE:MO ayAL11TOpCbKi npOL1eAYPLl1 y BiAnOBiAb Ha l..l i 
pLl13L'1KL'1 , a TaKO>K OTpL'1MYE:MO ayAL'1TOpCbKi AOKa3L'1 , ll.10 e: AOCTaTHiML'1 Ta npL'1rAHHTHL'1ML'1 AflH 
BV1KOpL'1CTaHHH rx HK OCHOBL'1 AflH Hawor AYMKL'1 . PL'13L'1K HeBL'1HBfleHHH cyTTe:soro BL'1KPL'1BfleHHH 
BHaCfliAOK waxpa!Acrna e: BL'1ll.IL'1M, Hi>K AflH BL'1KpL'18fleHHH BHacniAOK nOML'1flKL'1 , OCKiflbKL'1 waxparACTBO 
MO>Ke 8Knl04arn 3MOBy, niAp06Ky, HaBML'1CHi nponyCKL'1, HenpaBL'1flbHi TBepA>KeHHH a6o HeXTyBaHHH 
JaXOAaM111 BHYTPiWHboro KOHTponlO; 

• OTpL'1MYE:MO po3yMiHHH 3aXOAiB BHyTpiWHbOro KOHTPOfllO, ll.10 CTOCYIOTbCH ayAL'1Ty, AflH po3p06KL'1 
ayAL'1TOpCbKL'1X npoL1eAyp, HKi 6 BiAnosiAanL11 06crnsL11HaM, a He AflH sL11cnosneHHH AYMKL'1 ll.IOAO 
e¢eKTL'1BHOCTi CL'1CTeML'1 BHYTPiWHboro KOHTpon10; 

• Ol..liHIOE:MO npL11rAHHTHiCTb 3aCTOCOBaHV1X o6niKOBV1X nonirnK Ta o6r'pyHTOBaHiCTb o6niKOBV1X Ol..liHOK i 
BiAnosiAHL'1X po3KPL'1TTiB iH¢opMaL1i'I, 3po6neH111x ynpasniHCbKL'1M nepcoHanoM; 

• AOXOAV1MO BV1CHOBKY ll.IOAO npL'1rAHHTHOCTi BL'1KOpL'1CTaHHH ynpasniHCbKL'1M nepcoHaflOM npL11nyL11eHHH 
npo 6e3nepepBHiCTb AiHflbHOCTi HK OCHOBL'1 AflH 6yxramepCbKOro o6n iKy Ta, Ha OCHOBi OTpL'1MaHL'1X 
ayAV1TOpCbKL'1X AOKa3iB, po6L11MO BL'1CHOBOK, 4L'1 icHye: cyTTe:Ba HeBL'13Ha4eHiCTb ll.IOAO noAiiA a6o yMOB, 
HKi nocTaBL'1flL'1 6 niA 3Ha4HL'1rA cyMHiB MO>KnL'1BiCTb YcrnHOBL'1 npoAOB>KL'1rn 6eJnepepBHY AiHflbHiCTb. 
rlKll.10 MV1 AOXOAL'1MO BL'1CHOBKY ll.IOAO icHyBaHHH TaKor cyTTe:sor HeBL'13Ha4eHOCTi , ML'1 nOBL'1HHi 
np111sepHyrn ysary B CBOE:My 3BiTi ayAL'1TOpa AO BiAnOBiAHL'1X p03KpL'1TTiB iH¢opMaL1ir y ¢ iHaHCOBirA 
3BiTHOCTi a6o, HKll.IO TaKi po3KPL'1TTH iH¢opMaL1if e: HeHane>KHL'1ML'1, MOAL'1¢iKysarn csolO AYMKy. Hawi 
BV1CHOBKL'1 r'pyHTYIOTbCH Ha ayAL'1TOpCbKL'1X AOKa3aX, OTpL'1MaHL'1X AO Aarn Haworo 3BiTy ayAL'1TOpa. 8TiM 
MaiA6YTHi noAif a6o yMOBL'1 MO>KYTb npL'1MYCL'1TL'1 YcrnHosy npL'1nL'1HL'1rn CBOIO AiHflbHiCTb Ha 
6e3nepepBHirA OCHOBi. 

• Ol..liHIOE:MO JaranbHe noAaHHH, CTPYKTYPY Ta 3MicT ¢iHaHcosor 3BirnocTi BKnl04HO 3 po3KpL'1TTHML'1 
iH¢OpMaL1i'I, a TaKO>K Te, 4L'1 noKaJye: ¢iHaHCOBa 3BiTHiCTb onepaL1i'I Ta noAir, ll.10 noKnaAeHi B OCHOBY fl 
CKnaAaHHH, TaK, ll.106 AOCHrTL'1 AOCTOBipHoro BiA06pa>KeHHH. 

M111 noBiAOMflHE:MO rnM, Kora HaAineHo HarABL'1ll.IL'1ML'1 noBHOBa>KeHHHML'1, iH¢opMaL1i10 npo 3annaH0BaHL11iA 
o6cHr i Yac npoBeAeHHH ayAL'1TY Ta CYTTE:Bi ayAL11TopcbKi pe3ynbrnrn, BKnl04al04L'1 6yAb-HKi cyne:si HeAoniKL'1 
JaXOAiB BHYTPiWHboro KOHTpOnlO, BL'1HBneHi HaML'1 niA 4ac ayAL'1Ty. 

3BiT U40AO BlllMOr iHWlllX 3aKOHOAaB"llllX i HOpMaTlllBHlllX aKTiB 

BiAnOBiAHO AO 3aKOHY YKpaIHV1 «npo ayAL'1T ¢iHaHcoB0·1 3BiTHOCTi Ta ayAL'1TOpCbKY AiHnbHiCTb» ayAL'1TOPL'1 
MatOTb HaAarn AOAaTKOBY iH¢opMaL1i10. 

OcHoeHi eiooMocmi npo ayoumopcbKy cpipMy 

MicL1eJHaxoA>KeHHH 

IH¢opMal..liH npo BKnt04eHHH AO Pee:cTpy 
ayAL'1TOpCbKL'1X cpipM Ta ayAL'1TOpiB 

n apTHep I 

NQ100594 a Peccrpi ayA111TOpia 
Ta cy6'E:KTiB ayAlllTOpCbKo'I AiflflbHOCTi 

M. KL11'1B, YKparHa 

21 KBiTHH 2020 POKY 

TosapL'1CTBO 3 06Me>KeHot0 s iAnosiAan bHiCTIO 
AY.QV1TOPCbKA KOMn AHlrl «KPOY YKPAfHA» 

04070, M. KL'1.IB, syn. CnacbKa, 6yA. 37 

HoMep pee:cTpaL1i·1 B Pee:cTpi ayAL'1TopiB Ta 
cy6'e:KTiB ayAL11TopcbK0·1 AiHflbHOCTi 3681 

Cy6'e:KT ayAL'1TOpCbKO'f AiHnbHOCTi, HKV11A Mae: npaso 
npOBOAV1n1 o6oB'H3KOBL'1rA ayAV1T ¢iHaHCOBOI 
3BiTHOCTi 

Cy6'e:KT ayAL'1TOpCbKOI AiHnbHOCTi, HKL'1rA Mae: npaso 
npOBOAL'1TL'1 o6os'H3KOBV1rA ayAL'1T ¢iHaHCOBOI 
3BiTHOCTi niAnpV1E:MCTB, ll.10 CTaHOBflHTb 

Birnni!A raspL11w 
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