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СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Правлінню
Громадської організації «Докудейз»
вул. Мала Житомирська, буд. 11, кв. 10,
01001, м. Київ, Україна
Ми провели аудит фінансової звітності загального призначення Громадської організації
«Докудейз» (далі – Організація), що складається з балансу станом на 31 грудня 2021 року та
звіту про фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою (далі – фінансова
звітність).
У відповідності з умовами Договору про надання аудиторських послуг AS-11.03.2022 від 17
березня 2022 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 31.12.2021р.
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 31.12.2021р. 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.
Директорка,
Шкурка Лариса
Реєстраційний номер сертифікату аудитора
№101831
м.Київ, Україна
вул. Басейна ½, оф.40
Тел.(044) 238-65-30
31 травня 2022 року

3

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Правлінню
Громадської організації «Докудейз»
вул. Мала Житомирська, буд. 11, кв. 10,
01001, м. Київ, Україна
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Громадської організації «Докудейз» (далі –
Організація), що складається з балансу станом на 31 грудня 2021 року та звіту про фінансові
результати 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 2021 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, що стосується безперервності діяльності
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, ми звертаємо увагу на те, що
Організація здійснює свою діяльність в умовах військової агресії. В результаті нестабільної
ситуації діяльність Організації супроводжується ризиками. Вплив економічної кризи та
політичної нестабільності, спричинених війною, а також їхнє остаточне врегулювання
неможливо передбачити з достатньою вірогідністю. Прогнози розвитку ситуації дуже
складно будувати через непередбачуваність дій військового та політичного керівництва
країни-агресора.
Управлінський персонал не ідентифікував можливі наслідки військової агресії як такі, що
могли поставити під значний сумнів здатність Організації продовжувати свою діяльність.
Управлінський персонал очікує, що події та умови матимуть певний вплив на діяльність
Організації, але не очікується, що це вплине на безперервність діяльності.
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 те, що існує
значна невизначеність у здатності Організації продовжувати свою діяльність на
безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо даного питання.
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Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 4.1 у фінансовій звітності, що описує вплив військової
агресії Російської Федерації проти України на діяльність Організації, а саме на активи, які
знаходяться на тимчасово окупованій території. Нашу думку не було модифіковано щодо
цього питання.
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 оприлюднення
фінансової звітності Організацією та подання інформації органам управління Організації.
Тому фінансова звітність може бути непридатною для іншої мети. 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.
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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
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.
Директор,
Шкурка Лариса
Реєстраційний номер сертифікату аудитора №101831
м.Київ, Україна
вул. Басейна ½, оф.40
Тел.(044) 238-65-30
31 травня 2022 року
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ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОКУДЕЙЗ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СТАНОМ НА 31.12.2021 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

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Громадська організація «Докудейз»
за ЄДРПОУ
Територія 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, м. Херсон,73000, Україна, т.0674541006

КОДИ
2022 01 01
30069171
6510100000

815
94.99

1. Баланс
на 31 грудня 2021р.
Форма № 1-м
Код за ДКУД
Актив

Код рядка

На початок
звітного року

1801006

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1000

-

19,1

Первісна вартість

1001

-

23,7

Накопичена амортизація

1002

Незавершені капітальні інвестиції

1005

-

-

Основні засоби:

1010

975,5

684,1

первісна вартість

1011

4917,6

5366,8

знос

1012

( 3942,1 )

( 4682,7 )

Довгострокові біологічні активи

1020

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

-

-

Інші необоротні активи

1090

-

-

Усього за розділом I

1095

975,5

703,2

Запаси:

1100

-

-

у тому числі готова продукція

1103

-

-

Поточні біологічні активи

1110

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

1125

-

-

(

-

)

( 4,6 )

II. Оборотні активи
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Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом
у тому числі з податку на прибуток

1135

0,8

5,5

1136

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

325,6

492,6

Поточні фінансові інвестиції

1160

-

-

Гроші та їх еквіваленти

1165

8189,3

8372,4

Витрати майбутніх періодів

1170

-

-

Інші оборотні активи

1190

-

-

Усього за розділом II

1195

8515,7

8870,5

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1200

-

-

1300

9491,2

9573,7

Код
рядка

На початок
звітного року

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

2

3

На кінець
звітного
періоду
4

1400

-

-

Додатковий капітал

1410

-

-

Резервний капітал

1415

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-

-

Неоплачений капітал

1425

Усього за розділом I

1495

-

-

1595

8509,9

8 838,1

1600

-

-

довгостроковими зобов'язаннями

1610

-

-

товари, роботи, послуги

1615

7,4

33,9

розрахунками з бюджетом

1620

-

-

у тому числі з податку на прибуток

1621

-

-

розрахунками зі страхування

1625

-

-

розрахунками з оплати праці

1630

-

-

Доходи майбутніх періодів

1665

973,9

701,7

Інші поточні зобов'язання

1690

-

-

Усього за розділом III

1695

981,3

735,6

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1700

-

-

1900

9491,2

9573,7

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування
та забезпечення
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

(

-

)

(

-

)

Поточна кредиторська заборгованість за:
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2. Звіт про фінансові результати
за рік 2021р.
Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Код
рядка

За звітний період

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2
2000

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2120
2240
2280

43615,9
43615,9

32905,2
32905,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Інші операційні витрати
Інші витрати

2050

( - )

( - )

2180
2270

( 43615,9 )
( - )

( 32905,2 )
( - )

Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)
Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)
Податок на прибуток
Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)

2285

( 43615,9 )

( 32905,2 )

2290

-

-

2300
2350

-

-

Стаття

Виконавча директорка

Смаль Світлана

Фінансовий директор

Костюнін Денис
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 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 16.07.1999р.
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 2021 року та Звіту про фінансові результати (форма №2-м) за рік, що
закінчився 31 грудня 2021 року, які підготовлені у відповідності з правилами
Національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні, зокрема НП(С)БО 25
«Спрощена фінансова звітність». Фінансова звітність малого підприємства
підготовлена відповідно до принципу нарахування та оцінки за первісною вартістю;
Приміток до фінансової звітності.

2. Загальна інформація
Громадська організація «Докудейз» є добровільним неприбутковим громадським
об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності
інтересів для спільної реалізації мети діяльності, визначеної Статутом.
Метою Організації є сприяння дотриманню та захисту прав людини і основоположних
свобод, утвердження розуміння людської гідності як найвищої цінності, підвищення рівня
громадянської активності в Україні, сприяння розвитку документального кіно.
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.
4. Розкриття інформації щодо окремих показників фінансової звітності.
4.1 Необоротні активи
До статті 1000 «Нематеріальні активи» Балансу відноситься залишкова вартість
програмного забезпечення. Нематеріальні активи відображаються за вартістю придбання
за вирахуванням накопиченої амортизації на звітну дату. Амортизація нематеріальних
активів (крім активів з невизначеним строком використання) нараховується за
прямолінійним методом.
31.12.2021

31.12.2020

Програмне забезпечення

19,189.02

0.00

Всього:

19,189.02

0.00

До статті 1010 «Основні засоби» Балансу відноситься залишкова вартість офісної та
мультимедійної техніки, меблів та інше. Основні засоби відображаються за вартістю
придбання за вирахуванням зносу на звітну дату. Амортизація основних засобів (крім
інших необоротних матеріальних активів) нараховується за прямолінійним методом.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в розмірі 100%
при введенні в експлуатацію.
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Техніка та обладнання
Меблі

31.12.2021

31.12.2020

681,362.09

968,816.11

2,772.80

6,631.76

684,134.89

975,447.87

Малоцінні необоротні матеріальні активи
Всього:

Юридична адреса діяльності Організації до початку воєнних дій в Україні знаходилась у
місті Херсон. З метою приведення у відповідність реєстраційних документів вимогам
чинного законодавства, 24.05.2022р. Організацією змінено юридичну адресу реєстрації з м.
Херсон на м. Київ. Станом на 28.02.2022 року Організацією було проведено інвентаризацію
активів, які знаходяться у офісі м. Херсон. За результатами інвентаризації було
встановлено, що балансова вартість основних засобів складає 238,7 тис. грн., кількість 17
одиниць. До переліку даних активів входять: кондиціонери, двері, копіровальна техніка,
кофе машина. Місто Херсон віднесено Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих
територій України наказом від 06.05.2022р. №85 до переліку громад, які знаходяться в
зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях та тих, що перебувають в оточенні.
(Посилання
на
розміщення
переліку:
https://www.minre.gov.ua/doc/doc/68).
Використовувати дані активи для здійснення діяльності Організації не має можливості. На
думку управлінського персоналу існує суттєва невизначеність щодо використання даних
активів у майбутньому, але така невизначеність не є суттєвою, яка може впливати на
діяльність Організації в майбутньому.

4.2 Дебіторська заборгованість
До статті 1135 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» Балансу
відноситься заборгованість з податків та обов’язкових платежів.
Податок з доходів фізичних осіб
Єдиний соціальний внесок
Всього:

31.12.2021

31.12.2020

4,777.53

169.70

695.73

695.73

5,473.26

865.43

До статті 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» відноситься заборгованість
дебіторів, яка не включена до статті 1135 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом».
31.12.2021

31.12.2020

Інша заборгованість

492,608.38

325,566.63

Всього:

492,608.38

325,566.63

Заборгованість по авансам постачальникам
Заборгованість донорів по реалізованих проектах

4.3 Гроші та їх еквіваленти
До статті 1165 «Гроші та їх еквіваленти» Балансу відноситься сума грошових коштів на
банківських рахунках:
31.12.2021

31.12.2020

Грошові кошти в банку в гривнях

2,790,162.74

2,783,220.54

Грошові кошти в банк в євро

4,482,751.92

4,699,642.57

Грошові кошти в банк в доларах США

1,099,459.31

706,422.50

Всього:

8,372,373.97

8,189,285.61
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Залишки у валюті представлені в гривневому еквіваленті за курсами НБУ, наведеними в
таблиці нижче :
31.12.2021

31.12.2020

Курс євро

30.9226

34.7396

Курс доларів США

27.2782

28.2746

4.4 Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення
В статті 1595 «Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення» Балансу
відображені суми резервів, цільового фінансування та власних коштів на ведення статутної
діяльності Організації, в тому числі в розрізі донорів.
31.12.2021
Суми цільового фінансування в розрізі Донорів:
Шведською агенцією міжнародного розвитку та
співробітництва №12806
Національний фонд на підтримку демократії №20200871
Український Культурний Фонд №13INST81-05804
Український Культурний Фонд №3PLUS1-05804
Німецький культурний центр «Ґете-Інститут» при
Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в
Україні
Європейська комісія №410-944
Власні кошти
Національний фонд на підтримку демократії 202008474
Шведською агенцією міжнародного розвитку та
співробітництва №13427
Pact Inc №380-15912
Всього:

31.12.2020

143,900.00
595,535.23
59,500.00
1,912,315.00

345,617.62
1,466,126.90

310,230.5
5,025,208.32
463,200.36

971,254.20
4,815,330.42
1,239,789.00
8,838,118.14

8,509,889.41

4.5 Поточна кредиторська заборгованість
До статті 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»
відноситься сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності,
виконані роботи та отримані послуги.
Заборгованість за товари, роботи, послуги

31.12.2021

31.12.2020

33,915.08

7,405.87

33,915.08

7,405.87

Інша заборгованість
Всього:
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 періодів 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:
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Дохід від використання цільового фінансування
Дохід від курсових різниць
Дохід в сумі амортизаційних відрахувань необоротних
активів, придбаних за кошти цільового фінансування
Отримані банківські відсотки
Позитивна різниця при продажу валюти
Всього:

31.12.2021

31.12.2020

40,451,803.28

26,767,690.82

2,547,751.55

5,431,254.46

553,060.96

503,380.83

827.04

75,948.38

62,464.87

126,922.55

43,615,907.70

32,905,197.04

4.8 Інші операційні витрати
Стаття 2180 «Інші операційні витрати» Звіту про фінансові результати включає наступні
види витрат:
31.12.2021
31.12.2020
Отримані послуги
Оплата праці та винагорода за договорами ЦПХ
Збитки від курсових різниць
Матеріальні витрати
Оплата авторських прав та призові виплати
Амортизація необоротних активів
Податки на заробітну плату
та винагороду за договорами ЦПХ
Послуги банку
Інші витрати
Всього:

35,558,191.38
2,781,444.26
843,719.93
847908,70
328989,68
745,102.92

22,882,855.55
2,051,327.49
4,405,289.02
688179,93
212687,04
908,497.42

603,117.81
1,878,333.02
29100,00
43,615,907.70

451,292.04
1,294,636.05
10432,50
32,905,197.04

5. Правові питання
Станом на 31.12.2021р. Організація не бере участь у судових спорах або інших претензіях.
6. Зарплати співробітникам
За рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, заробітна плата та інші виплати працівникам є
такими:
тис. грн.
Оплата праці
Соціальні виплати (ЄСВ)
Інші блага
Всього

2021
2320728,30
603117,81

2020
1605831,03
442675,35

2923846,11

2048506,38

2021
3

2020
2

1
4

2
4

Середня кількість персоналу деталізована нижче:
Адміністративний
персонал
Проектний персонал
Загальна кількість

7. Податки
Організація є неприбутковою організацією і до неї застосовуються спеціальні податкові
вимоги. Організація не являється платником податку на прибуток та має код
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неприбутковості 0032 – громадські організації. Непослідовність застосування, тлумачення
та застосування податкового законодавства може призвести до судових спорів та, як
наслідок, додаткових податків, штрафів та відсотків, і ці суми можуть бути суттєвими. З
огляду на поточні економічні та політичні питання, Уряд здійснив певні реформи в
податковій системі України. Керівництво вважає, що Організація дотримується всіх вимог
чинного податкового законодавства.
Не існує додаткових зобов'язань та штрафів, які можуть бути нараховані за 2021 рік, які
оцінені керівництвом та можуть призвести до відтоку грошових коштів у майбутньому.
8. Транзакції з пов’язаними сторонами
За період з 01.01.2021р. по 31.12.2021р. Організацією здійснювались розрахунки з пов’язаною
особою - Кофманом Ігорем Леонідовичем. Сума операцій (заробітна плата) склала
371,337.85 грн.
9. Події після звітної дати
Після звітної дати не відбувалося суттєвих подій, які потребують розкриття та впливають
на розуміння представленої фінансової звітності. Крім тих, які вказані у Примітці 4.1.
Станом на звітну дату керівництво Організації не має наміру змінювати напрямки
діяльності Організації, управлінські цілі та стратегії та визнає наслідки військової агресії
проти України прийнятними для подальшої діяльності Організації на безперервній основі.

Виконавча директорка

Смаль Світлана

Фінансовий директор

Костюнін Денис
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ТОВ «Аудиторсько – консалтингова група «Компас»
31.05.2022
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 2021 року та звіту про фінансові результати 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
17.03.2022р., 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
листа-запевнення (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).
16

Ми розкрили Вам усю інформацію, що стосується звинувачень у шахрайстві або
можливому шахрайстві і впливає на фінансову звітність суб'єкта господарювання,
повідомлену працівниками, колишніми працівниками, аналітиками, регуляторними
органами або іншими особами (МСА 240).
Ми розкрили Вам інформацію про всі відомі випадки недотримання вимог або можливого
недотримання вимог законодавчих і нормативних актів, вплив яких має бути розглянутий
під час складання фінансової звітності (МСА 250).
Ми розкрили Вам інформацію щодо ідентифікації пов’язаних сторін суб'єкта
господарювання, а також про всі відносини та операції з пов’язаними сторонами, про які
нам відомо (МСА 550).

Виконавча директорка

Смаль Світлана

Фінансовий директор

Костюнін Денис
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