ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
про діяльність організації колективного управління за 2019 рік
Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнське агентство
авторських прав»
(найменування організації колективного управління)
24 березня 2020 року
(дата складення звіту)

31 березня 2020 року
(дата оприлюднення звіту
на веб-сайті організації)

м. Київ, Україна
(місце складення звіту)

1. Відомості про двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими
організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними
організаціями
1.1. На початок звітного періоду
I. Договори, укладені з іноземними організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

1 Асоціація
правовласників щодо
захисту і управлінню
авторськими правами в
сфері мистецтва
«УПРАВІС» (раніше
Некомерційне
партнерство
«Партнерство по захисту
та управлінню правами в
сфері мистецтва»
(УПРАВІС), Росія

01.11.2010

Про взаємне
1 рік з
представництво
автоматичною
інтересів.
пролонгацією на
1 рік
УПРАВІС управляє
правами всіх
російських
художників на
території Росії

Société des Auteurs des
Arts Visuels et de l’Image
Fixe (SAIF), Франція

01.09.2018

1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів у сфері
1 рік
колективного
управління правами.

2

Об’єднання авторів
образотворчого
мистецтва та фіксованих
зображень (САІФ),
Франція

SAIF управляє
правами всіх
французьких
художників на
території Франції
(більше 6000 тисяч
художників є членами
SAIF)

3

OAZA, z, s. (Ochranná
asociace zvukařů – autorů,
z.s.), Чехія

01.12.2018

ОАЗА, з, с. (Асоціація
захисту звукорежисерів
– авторів, з.с.), Чехія

1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів у сфері
1 рік
колективного
управління правами.
OAZA управляє
правами
правовласників
за приватне
копіювання

II. Договори, укладені з іншими організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

1

Об’єднання підприємств
«Український музичний
альянс»

18.06.2009

2

ВГО «Автор»

27.04.2013

3

ВГО «Всеукраїнська ліга
авторів»

27.04.2013

4

ВГО «Агентство
охорони прав
виконавців»

27.04.2013

на строк
Виплата винагороди
уповноваження
зібраної ОП «УМА» ,
ОП «УМА»
як уповноваженою
здійснювати
ОКУ, за відтворення,
збирання і
передбачені ч. 2 ст. 42
розподіл
Закону України «Про
винагороди
авторське право і
передбаченої ч.
суміжні права»
2 ст. 42 Закону
України «Про
авторське право
і суміжні права»
5 років з
Про взаємне
моменту
представництво
підписання, з інтересів та
правом
управління майновими
автоматичної правами суб’єктів
пролонгації на авторського права та
той самий строк (або) суміжних прав
5 років з
Про взаємне
моменту
представництво
підписання, з інтересів та
правом
управління майновими
автоматичної правами суб’єктів
пролонгації на авторського права та
той самий строк (або) суміжних прав
3 роки з
Про взаємне
моменту
представництво
підписання, з інтересів та
правом
управління майновими
автоматичної правами суб’єктів
пролонгації на авторського права та
той самий строк (або) суміжних прав

5

ВГО «Агентство
охорони прав
виконавців»

19.08.2013

6

ВГО «Всеукраїнська ліга
авторів»

24.08.2015

7

Асоціація «Гільдія
виробників відеограм і
фонограм»

25.08.2015

8

ВГО «Агентство
охорони прав
виконавців»

27.08.2015

9

Всеукраїнське
об’єднання суб’єктів
авторських і суміжних
прав «Оберіг»

21.09.2015

3 роки з
Про взаємне
моменту
представництво
підписання, з інтересів та
правом
управління майновими
автоматичної правами суб’єктів
пролонгації на авторського права та
той самий строк (або) суміжних прав
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»

10

ВГО «Автор»

29.09.2015

11

Асоціація «Дім авторів
музики в Україні»

12.10.2015

12

ВГО «Менеджмент
інтелектуальної
власності»

28.10.2015

13

ДО «Українське
агентство з авторських
та суміжних прав»

27.11.2015

України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»

14

15

16

ВГО «СІНЕМА»

Всеукраїнське
об’єднання суб’єктів
авторських і суміжних
прав «Оберіг»

ГО «Організація збору,
розподілу та
колективного управління
суміжними правами в
Україні»

ГО «Організація збору,
розподілу та
17 колективного управління
суміжними правами в
Україні»

07.12.2015

02.02.2016

09.02.2016

18.04.2016

на строк
Виплата винагороди
уповноваження зібраної ВГО
ВГО «ВААП» «ВААП», як
здійснювати уповноваженою ОКУ,
збирання і
за відтворення,
розподіл
передбачені ч. 2 ст. 42
винагороди Закону України «Про
передбаченої ч. авторське право і
2 ст. 42 Закону суміжні права»
України «Про
авторське право
і суміжні права»
з моменту
Перерозподіл
укладання та на Сторонами договору
строк поки (ВОСАСП «ОБЕРІГ» ,
ВОСАСП
ВГО «ВААП»)
«ОБЕРІГ» є зібраної
правомочною ВОСАСП «ОБЕРІГ»
виконувати винагороди
функції
виконавців за
уповноваженої комерційне публічне
організації, ВГО використання записів,
«ВААП»
з подальшим
здійснювати розподілом і виплатою
управління Сторонами власної
правами
частки зазначеної
виконавців , винагороди згідно
виробників даного Договору і
фонограм,
Закону України «Про
виробників авторське право і
відеограм на суміжні права».
комерційне
публічне
використання
записів
1 рік, з моменту Виплата винагороди
підписання. зібраної ВГО
У разі зняття «ВААП», як
ВГО «ВААП» з уповноваженою ОКУ,
обліку ОКУ, дія за відтворення,
договору
передбачені ч. 2 ст. 42
автоматично Закону України «Про
припиняється. авторське право і
суміжні права»
до 31.12.2017 з ВГО «ВААП», на
правом
підставі наданих йому
автоматичної від суб’єктів
пролонгації на авторського права
той самий строк повноважень, доручає
ГО «Організація
збору, розподілу та
колективного
управління суміжними

18 Спілка об'єднань
громадян «Асоціація з
управління
аудіовізуальними
правами «АРМАУкраїна»

01.01.2018

правами в Україні»
збирати і отримувати
авторську винагороду
з користувачів за
публічне виконання,
публічний показ,
публічне сповіщення
та іншими способами.
до 31.12.2018 з Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів та
1 рік
управління майновими
правами суб’єктів
авторського права

1.2. На кінець звітного періоду
I. Договори, укладені з іноземними організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

1 Асоціація
правовласників щодо
захисту і управлінню
авторськими правами в
сфері мистецтва
«УПРАВІС» (раніше
Некомерційне
партнерство
«Партнерство по захисту
та управлінню правами в
сфері мистецтва»
(УПРАВІС), Росія
2

Société des Auteurs des
Arts Visuels et de l’Image
Fixe (SAIF), Франція
Об’єднання авторів
образотворчого
мистецтва та фіксованих
зображень (САІФ),
Франція

01.11.2010 року

Про взаємне
1 рік з
представництво
автоматичною
інтересів.
пролонгацією на
1 рік
УПРАВІС управляє
правами всіх
російських
художників на
території Росії

01.09.2018

1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів у сфері
1 рік
колективного
управління правами.
SAIF управляє
правами всіх
французьких
художників на
території Франції
(більше 6000 тисяч
художників є членами
SAIF)

3

OAZA, z, s. (Ochranná
asociace zvukařů – autorů,
z.s.), Чехія

01.12.2018

ОАЗА, з, с. (Асоціація
захисту звукорежисерів
– авторів, з.с.), Чехія

4

Asociación Civil SAVA Asociación de Artistas
Visuales Argentinos
(SAVA), Аргентина

Аргентинська
громадська асоціація
діячів образотворчого
мистецтва (CАВА),
Аргентина
CANADIAN ARTISTS
5
REPRESENTATION
COPYRIGH
COLLECTIVE
(CARCC), Канада

01.05. 2019

03.06. 2019

Представницьке
співтовариство з
авторського права
канадських художників
(КАРКК), Канада
6

7

VISARTA, Румунія

04.06.2019

OFA -Organization of
photography authors

23.09.2019

OFA - Організація
авторів фотографій,
Сербія

1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів у сфері
1 рік
колективного
управління правами.
OAZA управляє
правами
правовласників
за приватне
копіювання
1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів.
1 рік
SAVA управляє
правами художників
на території
Аргентини (більше
300 художників є
членами SAVA)
1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересів.
1 рік
CARCC управляє
правами художників
на території Канади
(більше 1000
художників є членами
CARCC)
1 рік з
Про взаємне
автоматичною представництво
пролонгацією на інтересі
1 рік
VISARTA управляє
правами художників
на території Румунії
(більше 561
художників є членами
VISARTA)
1 рік з
Про управління
автоматичною правами на
пролонгацією на колективній основі
1 рік
для фотографів
OFA управляє
правами фотографів
на території Сербії

II. Договори, укладені з іншими організаціями
№

Сторона договору

Дата набрання
чинності договором

Строк дії
договору

Предмет договору

1

2

3

4

5

1 ВГО «Агентство
охорони прав
виконавців»

19.08.2013

2 Спілка об'єднань
громадян «Асоціація з
управління
аудіовізуальними
правами «АРМАУкраїна»

01.01.2018

Про взаємне
до 19.08.2019 з
представництво
автоматичною
інтересів та
пролонгацією на
управління майновими
3 роки
правами суб’єктів
суміжного права
Про взаємне
до 31.12.2018 з
представництво
автоматичною
інтересів та
пролонгацією на
управління майновими
1 рік
правами суб’єктів
авторського права

Про взаємне
до 31.12.2020 з
представництво
автоматичною
інтересів та
пролонгацією на
управління майновими
1 рік
правами суб’єктів
авторського права
Про управління
4 Громадська спілка
26.11.2019
безстроково
майновими правами
«Українська ліга
на об’єкти суміжних
авторських та суміжних
прав (фонограми та
прав»
зафіксовані у них
виконання)
2. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління, щодо
використання таких доходів
3 Всеукраїнська
громадська організація
«СІНЕМА»

08.11.2019

2.1. На початок звітного періоду
I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління
№

Сума зібраних
доходів від прав

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Предмет договору

1
Усього

2
-

3
-

4
-

5
-

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління
№

Сума доходів від
прав, розподілених

Сума доходів від прав,
Сума доходів від прав,
перерахованих іншим організаціям використаних на інші

правовласникам

колективного управління

1
2
Усього
2.2. На кінець звітного періоду

сума

сфера використання
прав

3
-

4
-

цілі

5
-

I. Відомості про доходи від прав, зібрані організацією колективного управління
№

Сума зібраних
доходів від прав

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Предмет договору

1

2

3

4

5

1

6 480 597, 82

Авторське право,
виконавське право,
фонографічне право,
відеографічне право

Приватне
копіювання
(відтворення в
домашніх умовах
і в особистих
цілях творів і
виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а
також
аудіовізуальних
творах

Виплата відрахувань
за приватне
копіювання
(відтворення в
домашніх умовах і в
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах

2

24 700, 00

Виконавське право, Право на
Виплата відрахувань
фонографічне право справедливу
за публічне
винагороду,
виконання фонограм
спільну для
і зафіксованих у них
виконавців та
виконань чи публічну
виробників
демонстрацію
фонограм
відеограм і
(відеограм), за
зафіксованих у них
публічне
виконань,
виконання
опублікованих для
фонограм і
використання з
зафіксованих у комерційною метою,
них виконань чи а також за публічне
публічну
сповіщення музичних
демонстрацію
недраматичних
відеограм і
творів з текстом і без
зафіксованих у тексту, включно з
них виконань,
тими творами, що
опублікованих
включені до складу
для використання аудіовізуальних
з комерційною творів, крім

3

24 700, 00

4

7 500, 00

Усього

6 537 497, 82

Авторське право

метою

кабельної
ретрансляції

Публічне
виконання
музичних
недраматичних
творів з текстом і
без тексту,
включно з тими
творами, що
включені до
складу
аудіовізуальних
творів

Виплата відрахувань
за публічне
сповіщення музичних
недраматичних
творів з текстом і без
тексту, включно з
тими творами, що
включені до складу
аудіовізуальних
творів, крім
кабельної
ретрансляції

Кабельна
Авторське право,
виконавське право, ретрансляція
фонографічне право, об’єктів
відеографічне право авторського
права і (або)
суміжних прав,
крім прав
організацій
мовлення щодо
їхніх власних
програм
(передач)
мовлення

Виплата відрахувань
за кабельну
ретрансляція об’єктів
авторського права і
(або) суміжних прав,
крім прав організацій
мовлення щодо їхніх
власних програм
(передач) мовлення

II. Відомості про використання доходів від прав організацією колективного управління
№

Сума доходів від
прав, розподілених
правовласникам

1

2

1

2 244 099, 71

Сума доходів від прав,
Сума доходів від прав,
перерахованих іншим організаціям використаних на інші
колективного управління
цілі
сума

сфера використання
прав

3

4

895 604, 54 Приватне копіювання
(відтворення в
домашніх умовах і в
особистих цілях творів
і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також

5
1 854, 54

аудіовізуальних
творах;
право на справедливу
винагороду, спільну
для виконавців та
виробників фонограм
(відеограм), за
публічне виконання
фонограм і
зафіксованих у них
виконань чи публічну
демонстрацію
відеограм і
зафіксованих у них
виконань,
опублікованих для
використання з
комерційною метою;
публічне сповіщення
музичних
недраматичних творів
з текстом і без тексту,
включно з тими
творами, що включені
до складу
аудіовізуальних
творів;
кабельна ретрансляція
об’єктів авторського
права і (або) суміжних
прав, крім прав
організацій мовлення
щодо їхніх власних
програм (передач)
мовлення.
Усього
2 244 099, 71
895 604, 54
1 854, 54
3. Відомості про відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому
числі з аналогічними іноземними організаціями
3.1. На початок звітного періоду
I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління
№

Сума отриманих
коштів

Категорія
прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
від якої отримано кошти

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

Усього

-

-

-

-

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління
№

Сума виплачених
коштів

Категорія
прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
якій виплачено кошти

1
Усього

2
-

3
-

4
-

5
-

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від
прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління
№

Сума утриманих
коштів

Категорія
прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
якій виплачено кошти

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав
іншими організаціями колективного управління
№

Сума утриманих
коштів

Категорія
прав

Сфера
використання
прав

Найменування організації,
яка утримала кошти

1
Усього

2
-

3
-

4
-

5
-

V. Cуми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного
управління і розподілені безпосередньо правовласникам
№
1
-

Сума коштів, що належать до
виплати
2
-

Усього
3.2. На кінець звітного періоду

Категорія прав
3
-

Найменування організації,
яка утримала кошти
4
-

-

-

I. Суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління
№

Сума отриманих Категорія прав Сфера використання
коштів
прав

Найменування
організації, від якої
отримано кошти

1

2

3

4

1

13 400, 00

Авторське
право на
аудіовізуальні
твори

Публічне виконання
музичних
недраматичних
творів з текстом і без
тексту, включно з
тими творами, що
включені до складу
аудіовізуальних
творів

Усього

13 400, 00

-

-

5
Спілка об'єднань
громадян «Асоціація з
управління
аудіовізуальними
правами «АРМАУкраїна»

-

II. Суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління
№

Сума
виплачених
коштів

Категорія прав Сфера використання
прав

1

2

3

1

217 868, 27

Авторське
право на
аудіовізуальні
твори

4

Найменування
організації, якій
виплачено кошти
5

Приватне копіювання Спілка об'єднань
(відтворення в
громадян «Асоціація з
домашніх умовах і в управління
особистих цілях
аудіовізуальними
творів і виконань,
правами «АРМАзафіксованих у
Україна»
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах;
публічне виконання
музичних
недраматичних
творів з текстом і без
тексту, включно з
тими творами, що
включені до складу
аудіовізуальних
творів;
кабельна
ретрансляція об’єктів
авторського права і
(або) суміжних прав,
крім прав організацій
мовлення щодо їхніх

власних програм
(передач) мовлення
Авторське
право

2

635 625, 17

3

10 036, 94

4

32 074, 18

Авторське
право

Усього

895 604, 56

-

Приватне копіювання Всеукраїнська
(відтворення в
громадська організація
домашніх умовах і в «СІНЕМА
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах

ГО «Організація збору,
Суміжні права Приватне копіювання
розподілу та
(відтворення в
колективного управління
домашніх умовах і в
суміжними правами в
особистих цілях
Україні»
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
Приватне копіювання ГО «Українська агенція з
(відтворення в
авторських та суміжних
домашніх умовах і в
прав»
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
-

-

III. Суми коштів, утриманих як збір за управління та інші відрахування з доходу від
прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління
№

Сума утриманих Категорія прав Сфера використання
коштів
прав

1

2

1

43 573, 65

3

4

Авторське Приватне копіювання
право на
(відтворення в
аудіовізуальні домашніх умовах і в
особистих цілях

Найменування
організації, якій
виплачено кошти
5
Спілка об'єднань
громадян «Асоціація з
управління
аудіовізуальними

твори

творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах;

правами «АРМАУкраїна»

публічне виконання
музичних
недраматичних
творів з текстом і без
тексту, включно з
тими творами, що
включені до складу
аудіовізуальних
творів;
кабельна
ретрансляція об’єктів
авторського права і
(або) суміжних прав,
крім прав організацій
мовлення щодо їхніх
власних програм
(передач) мовлення.
2

127 125, 03

3

2 007, 39

4

6 414, 84

Авторське
право

Приватне копіювання
Всеукраїнська
(відтворення в
громадська організація
домашніх умовах і в
«СІНЕМА
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах

ГО «Організація збору,
Суміжні права Приватне копіювання
розподілу та
(відтворення в
колективного управління
домашніх умовах і в
суміжними правами в
особистих цілях
Україні»
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
Авторське
право

Приватне копіювання ГО «Українська агенція з
(відтворення в
авторських та суміжних

Усього

179 120, 91

-

домашніх умовах і в
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах

прав»

-

-

IV. Cуми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав
іншими організаціями колективного управління
№

Сума утриманих Категорія прав Сфера використання
Найменування
коштів
прав
організації, яка утримала
кошти

1

2

1

10 893, 41

3

4

Авторське
Приватне копіювання
право на
(відтворення в
аудіовізуальні
домашніх умовах і в
твори
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах;

5
Спілка об'єднань
громадян «Асоціація з
управління
аудіовізуальними
правами «АРМАУкраїна»

публічне виконання
музичних
недраматичних
творів з текстом і без
тексту, включно з
тими творами, що
включені до складу
аудіовізуальних
творів;

2

31 7 81, 27

Авторське
право

кабельна
ретрансляція об’єктів
авторського права і
(або) суміжних прав,
крім прав організацій
мовлення щодо їхніх
власних програм
(передач) мовлення.
Приватне копіювання
Всеукраїнська
(відтворення в
громадська організація
домашніх умовах і в
«СІНЕМА

3

501, 85

4

1 603, 71

Усього

44 780, 24

особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
Суміжні права Приватне копіювання ГО «Організація збору,
(відтворення в
розподілу та
домашніх умовах і в колективного управління
особистих цілях
суміжними правами в
творів і виконань,
Україні»
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
Авторське Приватне копіювання ГО «Українська агенція з
право
(відтворення в
авторських та суміжних
домашніх умовах і в
прав»
особистих цілях
творів і виконань,
зафіксованих у
фонограмах,
відеограмах, а також
аудіовізуальних
творах
-

V. Cуми коштів, що належать до виплати іншим організаціям колективного
управління і розподілені безпосередньо правовласникам
№

Сума коштів, що
належить до виплати

Категорія прав

Найменування організації,
яка утримала кошти

1
-

2
-

3
-

4
-

Усього
4. Відомості про розподіл і виплату організацією колективного управління доходів від
прав
4.1. На початок звітного періоду
I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників
№

Загальна сума
розподілених доходів
від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1
Усього

2
-

3
-

4
-

II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам
№

Загальна сума
виплачених доходів від
прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1
-

2
-

3
-

4
-

Усього

-

-

-

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам
коштів
№

Загальна сума
нерозподілених коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Фінансовий рік, в
якому зібрано кошти

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

-

-

-

Усього
4.2. На кінець звітного періоду

I. Загальна сума доходів від прав, розподілена на користь правовласників
№

Загальна сума
розподілених доходів
від прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

1

3 261 924, 94

2

24 700, 00

3

24 700, 00

4

7 500, 00

Авторське право, Приватне копіювання (відтворення в
виконавське право, домашніх умовах і в особистих цілях
фонографічне
творів і виконань, зафіксованих у
право,
фонограмах, відеограмах, а також
відеографічне
аудіовізуальних творах.
право
Виконавське
Публічне виконання музичних
право,
недраматичних творів з текстом і без
фонографічне
тексту, включно з тими творами, що
право
включені до складу аудіовізуальних
творів
Авторське право Публічне виконання музичних
недраматичних творів з текстом і без
тексту, включно з тими творами, що
включені до складу аудіовізуальних
творів
Авторське право, Кабельна ретрансляція об’єктів
виконавське право авторського права і (або) суміжних
прав, крім прав організацій мовлення
щодо їхніх власних програм (передач)
мовлення

Усього

3 318 824, 94
II. Загальна сума доходів від прав, виплачена правовласникам

№

Загальна сума
виплачених доходів від
прав

Категорія прав

Сфера використання прав

1

2

3

4

1

2 707 880, 86

2

19 760, 00

3

19 760, 00

4

6000, 00

Усього

2 753 400, 86

Авторське право, Приватне копіювання (відтворення в
виконавське право, домашніх умовах і в особистих цілях
фонографічне
творів і виконань, зафіксованих у
право,
фонограмах, відеограмах, а також
відеографічне
аудіовізуальних творах
право
Виконавське
Публічне виконання музичних
право,
недраматичних творів з текстом і без
фонографічне
тексту, включно з тими творами, що
право
включені до складу аудіовізуальних
творів
Авторське право Публічне виконання музичних
недраматичних творів з текстом і без
тексту, включно з тими творами, що
включені до складу аудіовізуальних
творів
Авторське право, Кабельна ретрансляція об’єктів
виконавське право авторського права і (або) суміжних
прав, крім прав організацій мовлення
щодо їхніх власних програм (передач)
мовлення
--

III. Загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам
коштів
№

Загальна сума
нерозподілених коштів

Категорія прав

Сфера
використання
прав

Фінансовий рік, в
якому зібрано кошти

1

2

3

4

5

1

6 480 597, 82

Авторське право, Приватне
виконавське право, копіювання
фонографічне
(відтворення в
право,
домашніх
відеографічне
умовах і в
право
особистих цілях
творів і
виконань,
зафіксованих у
фонограмах,

2019

відеограмах, а
також
аудіовізуальних
творах
Усього

6 480 597, 82

5. Відомості про причини наявності нерозподілених і невиплачених коштів та про
заходи, здійснені організацією колективного управління для пошуку та ідентифікації
правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти
5.1. На початок звітного періоду
I. Відомості організації колективного управління про причини наявності
нерозподілених коштів
№

Сума
нерозподілених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
розподілені кошти

1

2

3

-

-

-

Усього

-

-

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності
невиплачених коштів
№

Сума
невиплачених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
виплачені кошти

1

2

3

-

-

-

Усього

-

-

5.2. На кінець звітного періоду
I. Відомості організації колективного управління про причини наявності
нерозподілених коштів
№

Сума
нерозподілених
коштів

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
розподілені кошти

1
1

2
6 480 597, 82

3
Кошти зібрані за чисті носії розподіляються та виплачуються у

поточному 2020 році
Усього

-

6 480 597, 82

II. Відомості організації колективного управління про причини наявності
невиплачених коштів
№

Сума
невиплачених
коштів

1
1

2
6 480 597, 82

Заходи, здійснені організацією колективного управління для
пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути
виплачені кошти

3
Кошти зібрані за чисті носії розподіляються та виплачуються у
поточному 2020 році
Усього
6 480 597, 82
6. Відомості про використання сум, утриманих організацією колективного
управління, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум
6.1. На початок звітного періоду
I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією
колективного управління
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати
є непрямими або такими, що не
можуть бути віднесені до жодної з
категорій прав)

1
-

2
-

3
-

4
-

Усього

-

-

-

II. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління
в частині безпосереднього управління правами
№

Сума витрат

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати
є непрямими і такими, що не можуть
бути віднесені до жодної з категорій
прав)

1
Усього

2
-

3
-

4
-

III. Відомості про всі операційні та фінансові витрати організації колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг
№

Сума витрат

Призначення витрат

1

2

3

Усього

-

-

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються
для покриття витрат
№

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття
витрат

1
-

2
-

3
-

Усього

-

-

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному
році
№

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада або інший статус
учасника із зазначенням виду
органу (наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального
забезпечення

1
-

2
-

3
-

4
-

Усього

-

-

-

VI. Відомості про вирахування доходів від прав, що здійснюються організацією
колективного управління
№

Сума вирахувань
з доходів від прав

Категорія прав

Сфера використання
прав

Цілі вирахувань

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

-

-

-

Усього
6.2. На кінець звітного періоду

I. Відомості про всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією
колективного управління
№

Сума витрат

1
1

2
2 106 100, 00

Усього

2 106 100, 00

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є
непрямими або такими, що не можуть бути
віднесені до жодної з категорій прав)

3
4
Авторське право, Крім утримань із зазначених категорій прав,
виконавське право, витрати формуються в т. ч. за рахунок
фонографічне
операційних курсових різниць, отриманих
право,
відсотків за депозитами, одержаних штрафів,
відеографічне
пені, інфляційних збитків
право
-

I. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного управління в
частині безпосереднього управління правами

№

Сума витрат

1
1

2
2 106 100, 00

Усього

2 106 100, 00

Категорія прав

Обґрунтування витрат (якщо витрати є
непрямими і такими, що не можуть бути
віднесені до жодної з категорій прав)

3
4
Авторське право, Крім утримань із зазначених категорій прав,
виконавське право, витрати формуються в т. ч. за рахунок
фонографічне
операційних курсових різниць, отриманих
право,
відсотків за депозитами, одержаних штрафів,
відеографічне
пені, інфляційних збитків
право
-

III. Відомості про операційні та фінансові витрати організації колективного
управління, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг
№
1
Усього

Сума витрат

Призначення витрат

2
-

3
-

IV. Відомості про ресурси організації колективного управління, що використовуються
для покриття витрат
№

Сума витрат

Ресурси організації колективного управління для покриття
витрат

1

2

3

1

2 106 100, 00

Для покриття витрат використовуються кошти організації,
зібранні (отримані) організацією

Усього

2 106 100, 00

-

V. Відомості про розмір матеріального забезпечення, наданого особам, які входять до
наглядового чи виконавчого органу організації колективного управління, у звітному
році
№

Прізвище, ім’я, Посада або інший статус учасника
по батькові
із зазначенням виду органу
(наглядовий, виконавчий)

Розмір матеріального
забезпечення

1

2

3

4

1

Гандзюк Юрій
Михайлович

Голова ВГО «ВААП»

18 249, 60

Усього

-

-

18 249, 60

VI. Вирахування, що здійснюються з доходів від прав організацією колективного
управління
№

Сума вирахувань
з доходів від
прав

Категорія права

Сфера використання
права

Ціль вирахування

1
-

2
-

3
-

4
-

5
-

Усього
7. Випадки відмови організації колективного управління від укладення договорів з
користувачами
7.1. На початок звітного періоду
№ Користувач

1
-

Дата й інші
Сфера використання
реквізити
прав, за якою
документа, яким
пропонувалося
було направлено
укласти договір
пропозицію про
укладення договору

2
3
7.2. На кінець звітного періоду

Дата й інші реквізити
документа, яким організація
колективного управління
повідомила користувача про
відмову від укладення
договору, із зазначенням
підстави відмови

4
-

5
-

№

Користувач

1

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Дата й інші
Сфера використання
Дата й інші реквізити
реквізити
прав, за якою
документа, яким організація
документа, яким
пропонувалося
колективного управління
було направлено
укласти договір
повідомила користувача про
пропозицію про
відмову від укладення
укладення договору
договору, із зазначенням
підстави відмови

8. Відомості про організаційно-правову форму та структуру організації колективного
управління
8.1. На початок звітного періоду
№

Організаційноправова форма

1

2

1

Громадська
організація

Відомості про
Відомості про
Відомості про Інші відомості
загальні збори наглядовий орган виконавчий орган про структуру
3

4

Гандзюк Юрій Наглядова рада у
Михайлович
складі:
Солодко
Євгеній

Ломачука Дмитра
Федоровича;

5

6

Голова

-

Гандзюк Юрій
Михайлович


ТОВ «Аудиторська фірма «Актив» і аудитори у своїй діяльності дотримуються
засадничих принципів у відповідності з «Кодексом етики професійних бухгалтерів»,
Положенням з контролю якості (із змінами та доповненнями), затвердженого наказом від
03.01.2012 №1КЯ, внутрішнім фірмовим стандартом «Політика та процедури щодо
дотримання етичних вимог», внутрішнім фірмовим положенням №1 «Кодекс етики
аудиторів та іншого персоналу»: доброчесності, об’єктивності, професійної компетентності
та належної ретельності, конфіденційності, професійної поведінки, надання професійних
послуг згідно з відповідними технічними і професійними стандартами.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на професійне судження аудитора, були
значущими під час аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки
щодо неї; при цьому аудитор не висловлює окремої думки щодо цих питань. Ми визначили,
що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому
звіті.
Залишок цільового фінансування на кінець звітного року
Станом на 31.12.2019 року на балансі ВГО «ВААП» обліковується залишок
цільового фінансування у розмірі 9 436,7 тис.грн. Приймаючи до уваги суттєвість
зазначеного залишку для фінансової звітності та значущість питання для діяльності
організації, ми визначили розкриття інформації щодо цих залишків ключовим питанням
аудиту. Вказана сума залишку містить: суму зібраної за 2019 рік та ще нерозподіленої
винагороди за чисті носії у зв’язку зі специфікою діяльності організації, а також суму
зобов’язань організації, ще не виконаних перед особами, від яких отримана цільова
матеріальна підтримка для забезпечення охорони прав інтелектуальної власності. Виплати
винагород за чисті носії, враховуючи письмові запевнення управлінського персоналу,
будуть проведені ВГО «ВААП» протягом шести місяців 2020 року, згідно з п.2 ст.22 Закону
України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері
авторського права і суміжних прав». Наші аудиторські процедури щодо оцінки залишків
цільового фінансування на кінець звітного періоду включали оцінку вхідних даних, запити
до управлінського персоналу, оцінку математичної точності розрахунку значень та
порівняння результатів із сумами визнаними у балансі станом на 31 грудня 2019 року. Ми
перевірили розкриття інформації, підготовленої ВГО «ВААП», щодо залишку цільового
фінансування станом на 31.12.2019 року.
Розміщення коштів на депозитному рахунку
ВГО «ВААП» протягом 2019 року розміщувало на депозитному рахунку АТ «АЛЬФАБАНК» обігові кошти за Рішенням Загальних Зборів Всеукраїнської громадської організації
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ», що затверджене Протоколом від
01 лютого 2019 року. Станом на 31.12.2019р. депозит організації становить 9 350,0 тис.грн.
Приймаючи до уваги суттєвість доходів, у вигляді відсотків від вказаних операцій у розмірі
644,3 тис.грн, ми визначили отримання пасивних доходів від розміщення коштів на
депозитному рахунку ключовим питанням аудиту. Наші аудиторські процедури щодо
оцінки доходів від розміщення коштів на депозитному рахунку включали оцінку вхідних
даних, оцінку математичної точності розрахунку значень, зовнішні підтвердження до
банківської установи та порівняння результатів із сумами визнаними у балансі станом на 31
грудня 2019 року.

2

Сплата податків
Протягом 2019 року ВГО «ВААП», як громадська організація, не є платником
податку на прибуток відповідно до п. 133.4 Податкового кодексу України № 2755-VІ ВР.
Враховуючи суттєвість рішення ДФС про присвоєння організації ознаки неприбутковості,
ми визначили рішення про включення ВГО «ВААП» до Реєстру неприбуткових установ та
організацій ключовим питанням аудиту. Наші аудиторські процедури щодо звільнення від
сплати податку на прибуток включали перевірку наявності у ВГО «ВААП» рішення ДПІ у
Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві №1626594602107 від 14.12.2016 року про
включення організації до Реєстру неприбуткових.
Безперервність діяльності
У зв’язку із прийняттям Закону України «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» в Україні триває
процес реформування діяльності організацій колективного управління. Аудиторами були
ідентифіковані певні умови, які потенційно можуть мати ризики щодо порушення
принципу безперервності діяльності організації. Задля отримання достатніх доказів, щодо
можливості функціонування організації на безперервній основі аудиторами були отримані
письмові запевнення від управлінського персоналу, проаналізована фінансова звітність на
останню звітну дату та оцінені фінансові показники діяльності в період аудиту. В
результаті проведення вказаних аудиторських процедур аудитори вважають, що отримали
достатні та доречні докази того, що організація здатна функціонувати на безперервній
основі, принаймні протягом дванадцяти місяців від дати звітності. Керівництво стежить за
станом розвитку поточної ситуації і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будьяких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший розвиток подій в умовах
реформування може і далі впливати на діяльність організації у такий спосіб, що наразі не
може бути визначений. Керівництво вважає, що ним здійснюються всі заходи, необхідні
для підтримки стабільної діяльності та розвитку організації. Дана фінансова звітність не
включає ніяких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності.
Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради організації за
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а
також 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 ВГО «ВААП» 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, коли управлінський персонал планує ліквідувати організацію чи
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада організації несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування ВГО «ВААП».
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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 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, 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
розробки 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 головою організації;
доходимо висновку щодо прийнятності використання головою 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 поставили б під значний сумнів можливість організації продовжити безперервну
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в 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. Втім, майбутні події або умови можуть примусити організацію
припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо Загальним зборам членів організації інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо Загальним зборам членів організації твердження, що ми виконали
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність,
а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Загальним зборам ми
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного
періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Також ми повідомили про несуттєві
невідповідності фінансової звітності.
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Звіт відповідно з іншими законодавчими та нормативними вимогами
Основні відомості про ВГО «ВААП»
Повне найменування:

ВСЕУКРАЇНСЬКА
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ»

Скорочене найменування:
Код за ЄДРПОУ:
Код території за КОАТУУ:
Місцезнаходження,
фактична адреса:

ВГО «ВААП»
26547262
8039100000
04116, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДОВНАРЗАПОЛЬСЬКОГО, будинок 4, квартира 102;

02132, м. Київ
вул. Дніпровська набережна, 26 Ж, 3 пов., офіс 5
Телефон/факс:
+38 (044) 500-11-57, 500-11-58
Електронна пошта:
office@vaap.com
Дата та номер запису в Єдиному 12.04.2007 № 1 074 120 0000 024726
державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
про
проведення
державної
реєстрації
Чисельність працівників станом на 4
31.12.2019р.
Основні
види
діяльності Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
відповідно
до
засновницьких Зокрема, участь у розробці та реалізації програм
документів:
розвитку авторських та суміжних прав в Україні,
колективне управління майновими правами суб’єктів
авторського права і суміжних прав, надання
допомоги правовласникам в реалізації та захисті їх
майнових та інтелектуальних прав, участь у науковометодичному та інформаційному забезпеченні
діяльності з розвитку та захисту авторських та
суміжних прав, здійснення соціальної підтримки і
захист авторів, композиторів, виконавців та інших
правовласників.
Розрахункові рахунки
UA793003460000026007013056301 в АТ «АЛЬФАБАНК», МФО 300346;
UA973003460000026006013056302 в АТ «АЛЬФАБАНК», МФО 300346
Голова
Гандзюк Ю.М.
Показники фінансової звітності на початок 2019 року не підлягали аудиторській
перевірці, тому аудиторські докази щодо залишків на початок звітного 2019 року нами
отримані самостійно. Наша думка не модифікується стосовно даного аспекту.
Під час аудиту фінансової звітності ВГО «ВААП» за 2019 рік, нами була розглянута
інша інформація, стосовно дотримання положень законодавчих та нормативних актів.
1. Щодо відповідності бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства
Бухгалтерський облік ВГО «ВААП» протягом 2019р. вівся в цілому у відповідності до
вимог: Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та «Інструкції про застосування Плану
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рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій
підприємств та організацій».
2. Щодо наявності та незмінності облікової політики за період, що перевіряється
За результатами аудиту встановлено, що облікова політика організації відображена в
наказі №02/01-19 від 02 січня 2019 року «Про облікову політику ВГО «ВААП»». Визначені
в наказі про облікову політику методологічні принципи були весь час протягом 2019 року
незмінними і повністю дотримувалися.
3. Щодо необоротних активів
На балансі ВГО «ВААП» станом на 31 грудня 2019р. відображаються та підтверджені
даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку власні необоротні активи
первісною вартістю 61,6 тис.грн, знос – 61,2 тис.грн та залишковою вартістю – 0,4 тис.грн.
До їх складу входять: нематеріальні активи, основні засоби та малоцінні необоротні
матеріальні активи.
Аналіз даних інвентаризації необоротних активів свідчить, що вона проведена згідно з
Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. за №879 та на підставі наказу № 27/12-19
від 27.12.2019р.
Згідно наказу про облікову політику ВГО «ВААП» та у відповідності з П(С)БО 7
«Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» організацією протягом 2019 року
застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів та
нематеріальних активів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів
нараховується у розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання.
Інформація про всі необоротні активи організації відображена в балансі у статті
«Основні засоби», як того вимагає П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого
підприємництва».
4. Щодо оборотних активів
Станом на 31.12.2019р. оборотні активи організації становлять 9 569,7 тис.грн, в тому
числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 9420,3 тис.грн, поточна дебіторська заборгованість
– 149,4 тис.грн. Облік грошових коштів на ВГО «ВААП» ведеться в цілому у відповідності
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та вимог
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2019р. залишок грошових
коштів становить:
- на поточних рахунках в банку – 70,3 тис.грн.;
- на депозитному рахунку – 9 350,0 тис.грн.,
що вірно відображено у Балансі станом на 31.12.2019р. та підтверджено зі сторони АТ
«АЛЬФА-БАНК».
Облік касових операцій організацією ведеться згідно з «Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті України». Станом на 31.12.2019р. в касі організації залишок
грошових коштів відсутній.
Поточна дебіторська заборгованість організації включається до підсумку балансу за її
фактичною сумою. На ВГО «ВААП» не передбачено створення резерву сумнівних боргів,
на підставі п.7 П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» та прийнятої
облікової політики на 2019 рік.
5. Щодо власного капіталу
Статут ВГО «ВААП» затверджений Протоколом № 17 від 06 березня 2019 року
Позачерговими
Загальними
зборами
Всеукраїнської
громадської
організації
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГЕНТСТВО АВТОРСЬКИХ ПРАВ».
Станом на 31.12.2019р. власний капітал ВГО «ВААП» становить 0,0 тис.грн.
6. Щодо цільового фінансування
Станом на 31.12.2019 року на балансі ВГО «ВААП» обліковується залишок
цільового фінансування у розмірі 9 436,7 тис.грн. Вказана сума залишку містить: суму
зібраної за 2019 рік та ще нерозподіленої винагороди за чисті носії ,у зв’язку зі специфікою
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діяльності організації, а також суму зобов’язань організації, ще не виконаних перед
особами, від яких отримана цільова матеріальна підтримка для забезпечення охорони прав
інтелектуальної власності. Виплати винагород за чисті носії, враховуючи письмові
запевнення управлінського персоналу, будуть проведені ВГО «ВААП» протягом шести
місяців 2020 року, згідно п.2 ст.22 Закону України «Про ефективне управління майновими
правами правовласників у сфері авторського права і суміжних прав».
7. Щодо поточних зобов’язань
Станом на 31.12.2019р. в статті балансу «Інші поточні зобов’язання» відображаються
поточні зобов’язання організації, що становлять 36,3 тис.грн. та доходи майбутніх періодів
в розмірі 97,1 тис.грн. Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов’язань та
доходів майбутніх періодів організації в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Валюта балансу ВГО «ВААП» станом на 31.12.2019 року складає 9 570,1 тис.грн
(дев’ять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі двісті грн.).
8. Щодо реальності та точності фінансових результатів
Доходи організації, відповідно до вимог Податкового кодексу України, протягом 2019
року використовувались виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом ВГО «ВААП». Отримані
доходи за результатами 2019 року не розподілялись серед засновників (учасників), членів
організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску),
членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
9. Щодо показників фінансового стану
Ми здійснили оцінку фінансового стану та платоспроможності ВГО «ВААП» станом
на 31.12.2019р. на підставі розрахунку показників платоспроможності (табл. 1):
-

коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) організації склав 71,7 і свідчить, що на
одну гривню поточних зобов’язань організації припадає 71,7 грн поточних активів;
коефіцієнт миттєвої ліквідності характеризує негайну готовність організації
погасити свою заборгованість. На 31 грудня 2019 року значення коефіцієнта дорівнює
70,6 та відповідає нормативному значенню;
чистий обіговий капітал – його значення у звітному періоді становить
9436,3тис.грн, а станом на 31.12.2018р. – 5849,2 тис.грн. Його показники свідчать про
спроможність організації своєчасно сплачувати свої поточні зобов’язання.
Аналіз показників фінансового стану
Таблиця 1
Формула

31.12.
2018р.

31.12.
2019р.

Нормат
ивне
значення

Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття)

Ф.1-мс р.1195
Ф1-мс р.1695

45,5

71,7

не менш
0,5

Коефіцієнт миттєвої
ліквідності (КЛ2)

Ф.1-мс р.1165
Ф.1-мс р.1695

44,3

70,6

не менш
0,2

5849,2

9436,3

>0
збільшен
ня

Показник

Чистий обіговий капітал
(тис.грн)

Ф.1-мс р.1195 – р.1695

Таким чином, проведений коефіцієнтний аналіз свідчить про фінансову стійкість,
стабільність та ліквідність організації.
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