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СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Правлінню
Громадської організації «Докудейз»
вул. Патона, буд. 17, кв. 187,
73000, м. Херсон, Україна

Ми провели аудит фінансової звітності загального призначення Громадської організації
«Докудейз» (далі – Організація), що складається з балансу станом на 31 грудня 2020 року,
звіту про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився
зазначеною датою (далі – фінансова звітність).
У відповідності з умовами Договору про надання аудиторських послуг № AS-25.08.2021 від
31.08.2021 року наш звіт містить результати перевірки фінансової звітності з метою надання
висновку про те, чи фінансова звітність достовірно представлена у всіх суттєвих аспектах
станом на 31.12.2020р.
За результатами перевірки ми виклали в підсумковому листі управлінському персоналу
свої спостереження і рекомендації щодо внутрішнього контролю Організації.
За результатами проведеного аудиту ми надали:
 Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020р. та за
рік, що закінчився на цю дату.
 Управлінський лист.
Результати аудиту були обговорені з управлінським персоналом Організації. Управлінський
персонал Організації затвердив звіт та погодився з результатами аудиту.
Просимо звертатись до нас у випадку виникнення будь-яких додаткових питань стосовно
даного аудиту.
З повагою,
Шкурка Лариса
Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Компас»
Реєстраційний номер сертифіката аудитора №101831
Тел. (044) 238-65-30
10 листопада 2021 року
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Правлінню
Громадської організації «Докудейз»
вул. Патона, буд. 17, кв. 187,
73000, м. Херсон, Україна
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Громадської організації «Докудейз» (далі –
Організація), що складається з балансу станом на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові
результати, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою (далі –
фінансова звітність).
На нашу думку фінансова звітність Організації, що додається, відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Організації станом на 31 грудня 2020 року, та її фінансові
результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) в Україні.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі – МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудиторів» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Організації згідно з
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності
Ми звертаємо увагу на можливий вплив карантинних та інших обмежувальних заходів що
створювались та, можливо будуть створюватись у зв’язку з пандемією вірусної інфекції, яка
викликана SARS-CoV-2 (далі пандемія COVID 19). Управлінський персонал не ідентифікував
можливі наслідки пандемії COVID 19 як такі, що могли поставити під значний сумнів
здатність Організації продовжувати свою діяльність.
Однак, ми вважаємо, що наразі неможливо достовірно оцінити вплив зазначених подій як
на Організацію, так і на економічне середовище в цілому. Можливий негативний вплив
може відчуватись в наступних періодах. Зазначені обставини вказують на наявність суттєвої
невизначеності, і я к наслідок, значних сумнівів у здатності Організації продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо даного питання.

4

Основа бухгалтерського обліку та обмеження щодо розповсюдження та використання
Ми звертаємо увагу на Примітку 1. до фінансової звітності Організації, в якій зазначена
основа бухгалтерського обліку. Фінансову звітність було складено з метою подання
інформації Організації. Тому фінансова звітність може бути непридатною для іншої мети.
Наш звіт призначений виключно для Громадської організації «Докудейз» та не повинен
розповсюджуватися чи використовуватися іншим сторонами. Нашу думку не було
модифіковано щодо цього питання.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності, відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку
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 Організації продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи,
де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Організацію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Управлінський персонал несе відповідальність та нагляд за процесом фінансового
звітування Організації.
Відповідальність аудиторів
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 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, коли 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
не виявлення 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
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Організації.
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, що може поставити під значний сумнів
здатність Організації продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
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привернути увагу в нашому 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. Втім майбутні події або умови можуть
примусити Організацію припинити свою діяльність на безперервній основі.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві
результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю,
виявлені нами під час аудиту.
З повагою,
Шкурка Лариса
Директор ТОВ «Аудиторсько-консалтингова група «Компас»
Реєстраційний номер сертифіката аудитора №101831
Тел.(044) 238-65-30
10 листопада 2021 року
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОКУДЕЙЗ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 31.12.2020 РОКУ ТА ЗА РІК,
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ НА ЦЮ ДАТУ
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
КОДИ
2021 01 01
30069171

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Громадська організація «Докудейз»
за ЄДРПОУ
Територія Україна, Херсонська обл.
за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Громадська
за КОПФГ
організація
Вид економічної діяльності Діяльність інших громадських
за КВЕД
організацій
Середня кількість працівників, осіб 4
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: вул. Патона, буд. 17, оф. 187 м. Херсон,73000 т. 42-47-94
1. Баланс
на 31 грудня 2020 р.
Форма № 1-м

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
у тому числі готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

6510100000

815
94.99

Код за ДКУД

1801006

Код рядка

На початок
звітного року

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1020
1030
1090
1095

591.5
3625.1
3033.6
591.5

975.5
4917.6
3942.1
975.5

(

(

)

(

)

(

1100
1103
1110
1125

-

-

1135

7.7

0.8

1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200

294.6
20781.7
21084.0
-

325.6
8189.3
8515.7
-

1300

21675.5

9491.2

)

)
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Пасив

Код
рядка

На початок
звітного року

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1410
1415
1420
1425
1495
1595

21053.4

8509.9

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

(

)

(

1600

-

-

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1665
1690
1695
1700

32.2
589.9
622.1
-

7.4
973.9
981.3
-

1900

21675.5

9491.2

)

9

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2020 01

Підприємство Громадська організація «Докудейз»
(найменування)

за ЄДРПОУ

01

30069171

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 2020 р.
Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

2

3

4

-

-

-

-

Форма № 3
Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів

3000
3005

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників

3006
3010
3011
3015

12407.0
-

24450.5
-

Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення
позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків
і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності

3020
3025

878.2
75.9

-

3035

-

-

3040
3045

-

-

3050
3055

-

-

3095

0.4

31.6

3100
3105
3110
3115
3116

( 23350.1)
(1619.8 )
( 442.7)
(433.7 )
(182.7 )

(21603.6 )
(1563.7 )
(435.9 )
(394.6 )
(70.4 )

3117

(-)

(-)

3118

(-)

(-)

3135
3140
3145
3150

(325.6 )
(-)
(-)
(-)

(31.5 )
(-)
(-)
(-)

3155
3190
3195

(-)
(1247.4 )
(14240.5 )

(-)
(173.8 )
208.6
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
1.Основа підготовки та подання фінансової звітності.
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999 року.
Фінансова звітність підготовлена на основі методу нарахування та історичної собівартості.
Фінансова звітність складається з:
 Фінансової звітності малого підприємства у складі Балансу (форма№1-м) станом на 31
грудня 2020року та Звіту про фінансові результати (форма №2-м) за рік, що
закінчився 31 грудня 2020року, які підготовлені у відповідності з правилами
Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні, зокрема НП(С)БО 25
«Спрощена фінансова звітність». Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства
підготовлений відповідно до принципу нарахування та оцінки за первісною
вартістю;
 Звіту про рух грошових коштів, за рік що закінчився 31 грудня 2020 року, який не
вимагається національним законодавством для даного типу юридичних осіб та який
був підготовлений відповідно до технічного завдання на проведення аудиту на
виконання вимог Угоди про надання гранту №12806 від 11.12.2019 року між Шведською
агенцією міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA) та Громадською
організацією «Докудейз» (далі – Угода). При підготовці Звіту про рух грошових коштів
використовувалися принципи, що викладені в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності». Даний звіт складений за касовим методом (надходження
відображалися на дату їх зарахування на банківські рахунки, витрачення
відображалися на дату, коли мало місце перерахування коштів з рахунків);
 Приміток до фінансової звітності.
2.Загальна інформація.
Громадська організація «Докудейз» (далі – Організація) є добровільним неприбутковим
громадським об’єднанням заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі
єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності.
Мета Організації – сприяння дотриманню та захисту прав людини і основоположних свобод
сприяння становленню в Україні відкритого діалогу в суспільстві про права людини,
утвердження загальнолюдських цінностей та верховенства права, розуміння людської
гідності як найвищої цінності, розвитку документального кіно, розвитку право
просвітницької діяльності в Україні, а також опанування та розповсюдження спеціальних
знань у галузі прав людини, правозахисту, журналістики, документального кіно, медіа
просвіти, соціології, політології та ін.
3. Функціональна валюта та валюта подання
Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою в
Україні. Вся фінансова інформація, представлена в українській гривні, округлюється до
найближчої тисячі з одним десятковим знаком, якщо не зазначене інше.
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4. Розкриття інформації щодо окремих показників фінансової звітності.
4.1 Основні засоби.
До статті 1010 «Основні засоби» Балансу відноситься залишкова вартість офісної та
мультимедійної техніки, меблів, програмного забезпечення та інше.
Основні засоби відображаються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизації на звітну дату. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних
матеріальних активів) нараховується за прямолінійним методом. Амортизація інших
необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100% при введенні в
експлуатацію.
4.2 Інша поточна дебіторська заборгованість.
До статті 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» Балансу відноситься :

Заборгованість по авансам
постачальникам

31.12.2020

31.12.2019

325.6

32.8

Заборгованість донорів по реалізованих
Організацією проектів

252.5

Інша заборгованість
Всього:

9.3
325.6

294.6

4.3 Гроші та їх еквіваленти.
До статті 1165 «Гроші та їх еквіваленти» Балансу відноситься сума грошових коштів на
банківських рахунках:
31.12.2020

31.12.2019

Грошові кошти в банку в гривнях

2,783.2

620.3

Грошові кошти в банк в євро

4,699.6

19,900.8

Грошові кошти в банк в доларах США

706.5

260.6

Всього:

8,189.3

20,781.7

4.4 Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення.
В статті 1595 «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення» Балансу
відображені суми цільового фінансування та власних коштів на ведення статутної діяльності
Організації, в тому числі в розрізі донорів :
Назва донора

31.12.2020

31.12.2019

The Swedish International Development
Cooperation Agency (SIDA)

143.9

11,195.6

Embassy of Germany in UKRAINE

310.2

-

National Endowment for Democracy
National Endowment for Democracy
(NED)

595.6

-

-

294.3

59.5

-

Власні кошти

463.2

310.8

Ukrainian Cultural Foundation
Her majesty the Queen in Right of Canada

1,912.3

-

-

426.2

European Union

5,025.2

8,826.5

Всього:

8,509.9

21,053.4

Ukrainian Cultural Foundation
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4.5 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
До статті 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» Балансу
відноситься заборгованість за отримані послуги.
4.6 Доходи майбутніх періодів.
Стаття 1665 «Доходи майбутніх періодів» Балансу включає цільове фінансування, яке було
використано на придбання необоротних активів та яке буде визнаватись доходом протягом
періодах використання відповідних об’єктів в сумі нарахованої амортизації або витрат на
вибуття по цих об’єктах.
4.7 Інші операційні доходи.
Стаття 2120 «Інші операційні доходи» Звіту про фінансові результати включає наступні види
доходів:
31.12.2020

31.12.2019

26,362.6

24,481.0

5,431.3

1,927.2

908.5

471.7

Отримані банківські відсотки

75.9

94.9

Позитивна різниця при продажу валюти

126.9

644.4

32,905.2

27,619.2

Дохід від використання цільового
фінансування
Дохід від курсових різниць
Дохід в сумі амортизаційних
відрахувань необоротних активів,
придбаних за кошти цільового
фінансування

Всього:
4.8 Інші операційні витрати.

Стаття 2180 «Інші операційні витрати» Звіту про фінансові результати включає наступні види
витрат :
31.12.2020

31.12.2019

23,095.6

21,226.0

Оплата праці та виплати винагороди за
договорами ЦПХ

2,051.3

1,942.5

Збитки від курсових різниць

5,593.9

2,563.2

Матеріальні витрати

688.2

763.3

Амортизація необоротних активів

908.5

471.7

Податки на заробітну плату та
винагороду за договорами ЦПХ

451.3

427.4

Послуги банку

106.0

74.2

10.4

150.9

32,905.2

27,619.2

Отримані послуги

Інші витрати
Всього:
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ТОВ «Аудиторсько – консалтингова група «Компас»
10.11.2021
Цей лист-запевнення надається у зв'язку зі здійсненням аудиторської перевірки фінансової
звітності загального призначення Громадської організації «Докудейз», що складається з
балансу станом на 31 грудня 2020 року, звіту про фінансові результати та звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою (далі – фінансова звітність) з метою
висловлення думки стосовного того, чи фінансова звітність подана достовірно, в усіх
суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку (далі –
П(С)БО) в Україні.
Деякі заяви в цьому листі описуються як обмежені питаннями, що вважаються суттєвими.
Питання вважаються суттєвими, незалежно від їх значимості, якщо вони пов'язані з
упущенням або спотворенням бухгалтерської інформації, які в світлі навколишніх обставин
можуть змінити або вплинути через таке упущення або спотворення на рішення
розсудливої особи, яка покладається на таку інформацію.
Ми підтверджуємо наведене далі (в міру наших знань і переконань, зробивши запити, які ми
вважали потрібними для отримання доречної інформації):
Фінансова звітність
 Ми взяли на себе відповідальність, зазначену в умовах завдання з аудиту від
31.08.2021р., за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО, а саме фінансова
звітність подана достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та
неупереджену інформацію) відповідно до цих стандартів.
 Значні припущення, використані нами під час здійснення облікових оцінок, включаючи
оцінки за справедливою вартістю, є обґрунтованими (МСА 540).
 Відносини пов'язаних сторін та операції із пов'язаними сторонами належно
відображені в бухгалтерському обліку й інформація про них розкрита відповідно до
П(С)БО (МСА 550).
 Усі події після звітної дати та події, для яких П(С)БО вимагають коригування або
розкриття інформації, були скориговані або розкриті (МСА 560).
 Вплив невиправлених викривлень є несуттєвим як окремо, так і в сукупності для
фінансової звітності в цілому. Перелік невиправлених викривлень додається до листазапевнення (МСА 450).
Надана інформація:
Ми надали Вам:
 доступ до всієї відомої нам інформації, що є доречною для складання фінансової
звітності, такої як записи, документація та ін.;
 додаткову інформацію, щодо якої ви зверталися до нас з метою аудиту;
 необмежений доступ до працівників суб'єкта господарювання, від яких, як ви
визначили, необхідно отримати аудиторські докази.
Усі операції були відображені в бухгалтерських записах і фінансовій звітності.
Ми розкрили Вам інформацію про результати нашого оцінювання ризику того, що
фінансова звітність може бути суттєво викривлена внаслідок шахрайства (МСА 240).
Ми розкрили Вам усю інформацію у зв’язку з шахрайством або можливим шахрайством, яка
нам відома і впливає на суб'єкт господарювання та стосується:




управлінського персоналу
працівників, ролі яких у внутрішньому контролі є значними, або
інших працівників, шахрайство яких може мати суттєвий вплив на фінансову звітність
(МСА 240).
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