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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-

МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» (далі – Підприємство), що 

складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2020 рік; Звіту про власний капітал за 2020 рік, Приміток до фінансової звітності за 2020 рік, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» 

нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Підприємства станом на 31.12.2020 року, його фінансові результати за рік, що 

закінчився на зазначену дату відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» та Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

Основа для думки із застереженням 

У 2007-2012 роках Підприємству виділялося фінансування з державного бюджету на створення 

культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», у тому числі за цільовим 

призначенням на реконструкцію та капітальний ремонт історичних будівель та споруд Підприємства. 

На субрахунку 1522 «Виготовлення і модернізація основних засобів» на 01.01.2020 року та 31.12.2020 

року обліковуються капітальні інвестиції за видами затрат в сумі 406 325,14 тис.грн., які є 

незавершеним капітальним будівництвом. 

При цьому, у рядку 1665 Балансу (Звіту про фінансовий стан) відображено доходи майбутніх періодів 

станом на 01.01.2020  в сумі 200 124 тис.грн та станом на 31.12.2020 в сумі 199 320 тис.грн.  

Згідно з даними бухгалтерського обліку Підприємством відображено доходи майбутніх періодів за 

єдиною аналітикою «освоєння капітальних видатків», що унеможливлює визначення об’єктів, за якими 

відображено такі доходи.  

Пунктом 18 П(С)БО 15 визначено, що цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом 

протягом періоду  корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів,  

нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів. 

Враховуючи вищевикладене, ми не мали змоги впевнитися у правильності та повноті відображення 

доходів протягом корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, 

нематеріальних активів), придбаних за рахунок цільового фінансування, а також отримати прийнятні 

та достатні аудиторські докази щодо доходів майбутніх періодів відображених у рядку 1665 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2020 року та 31.12.2020 року.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 

з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 

нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно із Міжнародними 

стандартами незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов‘язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки із застереженням. 
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Інші питання 

Аудит фінансової звітності Підприємства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складеної 

відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, проведено  

ТОВ «Нексія ДК Аудит і податки». За результатами проведеного аудиту ТОВ «Нексія ДК Аудит і податки» 

висловлено думку із застереженням.  

 

Ключові питання аудиту  

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 

нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 

аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  Ми визначили, що нижче описані питання є ключовими питаннями 

аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове 
питання аудиту 

Здатність Підприємства розрахуватися за довгостроковими позиками 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності у складі довгострокових 

зобов’язань Підприємства відображено 

заборгованість за позиками, які було надано для 

фінансування проектів у рамках виконання 

завдань і заходів, передбачених Державною 

цільовою програмою підготовки та проведення в 

Україні фінальної частини чемпіонату Європи з 

футболу 2012 року, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 року 

№ 357 у розмірі 119 600 тис.грн. 

Відповідно до умов укладених угод 

заборгованість мала бути погашена 

Підприємством до жовтня 2017 року у сумі 

75 000 тис. грн та до березня 2018 року в сумі 

44 600 тис. грн. Вказана заборгованість не була 

погашена, а терміни повернення позики 

перенесені на 2024-2025 роки відповідно. 

У структурі зобов'язань Підприємства (із 
врахуванням сум доходів майбутніх періодів) 
понад 36 % займають довгострокові позики з 
терміном погашення у грудні 2024 року - 
2 000 тис.грн, у січні 2025 року – 117 600 тис.грн. 

Враховуючи динаміку фінансових показників 

діяльності Підприємства за 2019-2020 роки, 

обсяги надхоження грошових коштів від 

операційної діяльності, а також чутливість 

діяльності до економічних наслідків, викликаних 

пандемією Сovid-19, вважаємо, що дане питання 

З метою з'ясування питання здатності 
Підприємства своєчасно здійснювати виплати 
перед кредиторами у довгостроковій 
перспективі нами: 

• досліджено умови договорів; 

• проаналізовано поточний фінансовий 
стан Підприємства, заплановані майбутні 
надходження та витрати; 

• досліджено структуру довгострокових 
зобов'язань за термінами погашення; 

• розглянуто заходи, які вживалися 
Підприємством у 2020 році для 
врегулювання вказаної заборгованості.  

За результатами виконаних процедур 
зазначаємо, що спроможність Підприємства 
здійснити погашення заборгованості буде 
залежати від проведених заходів щодо 
врегулювання вказаного питання. 

Підприємство визнає зазначений ризик та 
вживає заходів щодо його мінімізації. 
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є ключовим питанням аудиту. Вказане питання 

розкрито у Примітці 9 до фінансової звітності. 

 

Вплив наслідків пандемії на діяльність Підприємства  

Протягом 2020 року світова та українська 

економіка знаходилась під впливом пандемії, 

спричиненої коронавірусом COVID-19. 

На період запровадження жорсткого карантину 

Підприємством було припинено публічну 

діяльність, що призвело до неможливості 

отримувати дохід від основної діяльності та 

надання організаційних послуг. 

Крім того, в січні та в квітні 2021 року з метою 

запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було 

запроваджено обмежувальні протиепідемічні 

заходи. 

Вплив пандемії на подальші операції 

Підприємства на даний момент важко оцінити 

через високий ступінь невизначеності щодо 

поширення пандемії у світі та в Україні та вплив 

пандемії на світову економіку та економіку 

України.  

Припущення щодо безперервності діяльності 

значною мірою залежить від оцінок 

управлінського персоналу.  

Ми вважаємо, що це питання є ключовим 

питанням аудиту. 

Вказане питання розкрито у примітці 2, 19 до 

фінансової звітності. 

В ході дослідження вказаного питання нами 

проведено наступні процедури: 

• аналіз впливу запроваджених обмежень 

на доходи від основної діяльності у 2020 

році; 

• наявність фінансових ресурсів для 

здійснення господарської діяльності, 

можливість залучення бюджетної 

підтримки та додаткового фінансування; 

• розгляд оцінок управлінського персоналу 

щодо припущення про безперервність 

діяльності Підприємства в умовах 

пандемії. 

За результатами виконаних процедур вважаємо 

прийнятними оцінки управлінського персоналу 

щодо безперервності Підприємства в 

найближчому майбутньому.  

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 

інформації, яка міститься у Звіті про управління за 2020 рік, підготовленому відповідно до вимог Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних законодавчих 

і нормативних вимог, який не є фінансовою звітністю, та нашого звіту аудитора щодо такої інформації. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, ми не доходимо висновок 

з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 

зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та 

фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація є 

такою, що містить суттєві викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, 

ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 

про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за 

фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національних 

Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Підприємства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та надання звіту аудитора, що містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на 

ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 

шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розроблення аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, та на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які можуть поставити під значний сумнів 

можливість Підприємства продовжити свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 
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доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу у своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати 

свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звіту аудитора. Утім, майбутні події або умови можуть примусити Підприємство 

припинити свою діяльність на безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладено в 

основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 

обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки 

системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі відносини й інші питання, які 

могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у своєму звіті 

аудитора, крім випадків, якщо законодавчим або регулятивним актом заборонено публічне розкриття 

такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 

висловлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 

переважати його корисність для інтересів громадськості. 

 

Ключовий партнер з аудиту   

Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Бурдим Юрій 

Миколайович.  

 

Ключовий партнер  з аудиту                                                                                                       Ю.М. Бурдим   
(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів  
та суб’єктів аудиторської діяльності 101941) 

 

 

 

 

В.о. Генерального директора 

ПрАТ Аудиторська фірма «Де Візу»                                                                                                 В.П. Іващенко 

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів  
та суб’єктів аудиторської діяльності №101935) 

 

 

 

Дата звіту: 14.05.2021 року. 
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Основні відомості про аудиторську фірму  

Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу»  

01001, м. Київ, вулиця Малопідвальна, 10, офіс 11.  

ПрАТ АФ «Де Візу» включено до розділу Суб’єкти аудиторської діяльності Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності, розміщеного на сайті  Аудиторської палати  України www.apu.com.ua,  за номером 

№1373.  Відомості про ПрАТ АФ «Де Візу» внесені до таких розділів  Реєстру  аудиторів та суб’єктів  

аудиторської діяльності: 

• «Суб’єкти  аудиторської діяльності» 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право  проводити  обов’язковий аудит фінансової 

звітності» 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право  проводити  обов’язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес». 

 

_________________ 

До звіту додається фінансова звітність ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНО-
МИСТЕЦЬКИЙ ТА МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС  «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» станом на 31.12.2020 

http://www.apu.com.ua/











































































