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ПОГОДЖЕНО
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Голова Наглядової ради                              С.В. Остапа

ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності 

ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
УКРАЇНИ»

за 2019 рік

24 червня 2020 року                                                                            м. Київ

Цей звіт складено Ревізійною комісією на виконання покладених на неї
завдань відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Положення
про Ревізійну комісію ПАТ «НСТУ».

Планову  перевірку  фінансово-господарської  діяльності  за  результатами
2019  фінансового  року   проведено  для  надання  висновків  до  річного
фінансового звіту ПАТ «НСТУ».

Ревізійна  комісія  обрана  Наглядовою  Радою  ПАТ  «НСТУ»  22  жовтня
2018  року  терміном на  4  роки  (протокол  №24 від  22.10.2018  р.).  Склад  РК
формують  незалежні  експерти  в  області  аудиту,  обліку  та  управління.
Відповідно  до  ст.  11  Закону  України  «Про  управління  об’єктами  державної
власності» до складу Ревізійної комісії включені представники уповноваженого
органу управління та Державної аудиторської служби України. 

Склад Ревізійної комісії:

Пальніков О.В. – голова Ревізійної комісії;

Дубич Є.Є. – секретар Ревізійної комісії;

Євченко Н.Г. – член Ревізійної комісії;

Микитин  Ю.М.  –  член  Ревізійної  комісії,  представник  Державного
комітету телебачення і радіомовлення України;

Покотило  Н.В.  –  член  Ревізійної  комісії,  представник  Державної
аудиторської служби України.
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Правління  ПАТ  «НСТУ»  визначає  облікову  політику,  затверджує
правила,  що  забезпечують  відповідну  організацію  і  достовірність
бухгалтерського  обліку,  складає  щорічний  (загальний)  звіт  про  діяльність
ПАТ «НСТУ»,  звіт  про  фінансово-господарську  діяльність  ПАТ  «НСТУ»
(річний звіт), квартальні звіти про результати господарської діяльності та іншу
звітну документацію.

Правління несе відповідальність за складання і  достовірне подання цієї
фінансової  звітності  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  фінансової
звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський
персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності,  що  не  містить  суттєвих  викривлень  унаслідок  шахрайства  або
помилки. 

Наглядова рада несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування ПАТ «НСТУ».

Ревізійна  комісія  несе  відповідальність  за  відповідність,  повноту  та
об'єктивність  відомостей,  які  містяться  у  рішеннях  (висновках)  та  актах
Ревізійної комісії.

Обмеження.  В результаті об’єктивних обмежень,  запроваджених урядом
країни,  що стали наслідками впливу  карантинних та обмежувальних заходів,
викликаних пандемією COVID-19, а також у зв’язку з одночасним проведенням
контрольних  заходів  Держаудитслужбою  та  ПрАТ  АФ  «Де  Візу»,  строки
проведення  планової  перевірки  Ревізійною  комісією  та  надання  звіту  до
Наглядовій раді були переглянуті. 

Перевірка  проводилась  шляхом  вивчення  наданих  управлінським
персоналом:  фінансової  звітності;  статутних  документів;  бухгалтерської  та
іншої  інформації  про  діяльність  ПАТ  «НСТУ»,  внутрішні  політики  та
процедури. 

Для  проведення  перевірки  Правлінням було  надано  зведену  фінансову
звітність у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, та
іншу  звітність,  передбачену  чинним  законодавством  для  господарських
товариств,  у  статутному капіталі  яких  більше  50  відсотків  акцій   прямо чи
опосередковано належить державі, а саме:

- Звіт про фінансовий стан на 31.12.2019 р.

- Звіт про сукупний дохід за 2019 р.

- Звіт про зміни у власному капіталі за 2019 р.

- Звіт про рух грошових коштів за 2019 р.

- Примітки  до  зведеної  фінансової  звітності,   включаючи  стислий
виклад значущих облікових політик

- Звіт про виконання фінансового плану за 2019 рік
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При  проведенні  перевірки  Ревізійною  комісією  були  досліджені
матеріали зовнішніх перевірок:

- Аудиторський  звіт  Державної  аудиторської  служби  України  від
18.05.2020  за  результатами  державного  фінансового  аудиту  ПАТ
«НСТУ» за період з 01.01.2014 по 31.12.2019;

- Звіт  зовнішнього  незалежного  аудитора  ПрАТ  АФ  «Де  Візу»  від
12.03.2020  щодо  фінансової  звітності  ПАТ  «НСТУ»  за  рік,  що
закінчився 31.12.2019;

- Звіт ТОВ «Консалтингова компанія «Сідкон» щодо зовнішньої оцінки
корупційних ризиків у діяльності ПАТ «НСТУ»

а  також  здійснено  аналіз  діяльності  Служби  внутрішнього  аудиту  з  питань
проведених СВА контрольних заходів протягом звітного та поточного років.

Облікову  політику  ПАТ  «НСТУ»  (за  МСФЗ)  затверджено  Наказом
Голови  Правління  від  28.12.2018  р.  №594,  оновлена  редакція  затверджена
рішенням правління ПАТ «НСТУ» від  30.09.2019 № 146,  зміни до облікової
політики затверджені рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.03.2020 № 180.

Щорічна  інвентаризація  активів  та  зобов’язань  ПАТ  «НСТУ»  була
проведена станом на 01.10.2019 р. відповідно до Наказу голови правління від
27.09.2019  р.  № 519.  Члени  Ревізійної  комісії  не  спостерігали  та  не  були
присутні при проведенні щорічної інвентаризації.

Незалежний зовнішній аудит фінансової звітності ПАТ «НСТУ» за 2019
рік  на  предмет  її  достовірності  та  відповідності  здійснено  аудиторською
фірмою  ПрАТ  «Аудиторська  фірма  «Де  Візу»,  яка  висловила  «думку  із
застереженням» за наслідками своєї перевірки. 

Наша неупереджена оцінка базується на нашому професійному досвіді та
не є  заміною думки аудитора.  Ми провели  перевірку  виходячи  із  принципу
професійного скептицизму. Ми відзначаємо, на нашу думку, найбільш значущі
аспекти  діяльності,  де  існують  ризики  викривлення  та  надаємо  аналіз  цих
викривлень. 

Ми  дослідили  найбільш  значущі  питання,  відображені  у  звітах
контролюючих  органів,  зовнішнього  аудита,  що  стосуються  фінансової
діяльності  Компанії  у  звітному  2019  році.  Нашу  увагу  не  привернули  інші
питання, окрім тих, що описані в даному звіті.
І.  Аналіз усунення недоліків,  встановлених за  результатами попередньої
перевірки 

Застереження.  Попередній звіт  Ревізійної  комісії  за  підсумками  діяльності
ПАТ «НСТУ» у 2018 році не був своєчасно оприлюднений, як того вимагає
чинне  законодавство.  Звіт  РК  був  розміщений  на  корпоративному  сайті
Компанії лише в лютому поточного 2020 року. 

Недоліки за результатами
попередньої перевірки

Теперішній стан
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1. Відсутність єдиної комплексної 
автоматизованої системи обліку

Виправлено частково. У стадії 
впровадження

2. Актуальність облікової політики Виправлено частково 
3.  Низька  якість  підготовки
фінансового звіту

Виправлено частково

4. Відсутність порівняльної інформації Виправлено частково
5. Виплати працівникам Без змін
6. Неефективне/необґрунтоване 
використання коштів

Проведено аудити Службою 
внутрішнього аудиту за відповідними 
напрямами

7. Недосконалість контрольного 
середовища

Виправлено  частково  на  рівні
процедур СВА 

ІІ. Результати поточної перевірки

1. Ми  вже  відзначали,  що  відсутність  єдиної  автоматизованої  системи
обліку значно  підвищує  рівень операційного  ризику,  не  сприяє  адекватному
прийняттю  управлінських  рішень  та  значно  ускладнює  встановлення
достовірності поданої в звітності інформації. 

Зведений фінансовий звіт формується вручну на підставі облікових даних
філій, які кожний відокремлений підрозділ готує в індивідуальний спосіб.

Наразі комплексна система у стадії впровадження. На сьогоднішній день
процесом автоматизації охоплено окремі операційні ділянки обліку.  

2. Облікова політика ПАТ «НСТУ» потребує доопрацювання в окремих її
частинах, оскільки не враховує змін у зв’язку з прийняттям нових стандартів,
зокрема  розділ  3.15  «Доходи»  не  відповідає  вимогам  МСФЗ  15  «Дохід  від
договорів з клієнтами».

В облікові політики не внесено зміни щодо облікових оцінок основних
засобів  (клас  «Будівлі,  споруди»),  відсутнє  обгрунтування  таких  змін  згідно
МСБО  8,  що  на  нашу  думку  стало  основною  причиною  зауважень
Держаудитслужби.

Відсутні  облікові  політики  щодо  визнання  активів  та  зобов’язань  за
справедливою вартістю (МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»).

3. Розкриття інформації  у  фінансовій звітності  ПАТ «НСТУ» за  2019 рік
неповне,  в  деяких  випадках  суперечливе  та  некоректне,  що  може  суттєво
обмежувати користувачів цієї звітності.

Ми звертаємо увагу на неналежну якість розкриття фінансової інформації
в Примітках до річної фінансової звітності Телерадіокомпанії. 

Деякі  розкриття особливо чутливі  через  їх  суттєвість  для користувачів
фінансової звітності.  Саме наявність якісних приміток є основним фактором,
що визначає прозорість, доступність та зрозумілість фінансової звітності.

Загальні зауваження:
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-  відсутність  розкриття  певної  інформації  щодо  «інших»  рядків,
відображених у фінансових звітах та примітках (п.47 МСБО 1 );

- звіт про зміни в капіталі,  деякі примітки (насамперед основні засоби,
нематеріальні активи) не містять порівняльних даних у відповідності до п.38
МСБО 1;

- дата затвердження фінансової звітності 31.12.2019 року некоректна.

3.1. Звіт про сукупний дохід містить некоректну та суперечливу інформацію.
Показники  «Звіту  про  сукупний  дохід»  не  узгоджуються  із  «Звітом  про
фінансовий стан» (Баланс), «Звітом про зміни у власному капіталі» Компанії,
що пов’язано із: 

- невідображенням в розділі І «Фінансові результати» нарахованих забезпечень
– вплив збиток 304 080 тис. грн.

-  невідображенням  в  розділі  ІІ  «Сукупний  дохід»  проведеної  переоцінки
основних засобів – вплив сукупний дохід 1 941 685 тис. грн.

-  невідображенням  в  розділі  ІІ  «Сукупний  дохід»  безоплатно  отриманих
основних засобів – вплив сукупний дохід 11 444 тис. грн.

Загалом  чистий  фінансовий  результат  за  даними  перевірки  (без
врахування  коригувань  на  справедливу  вартість  інвестиційної  нерухомості)
становить  збиток  663 989  тис.  грн.  (за  даними  Компанії  350 909  тис.  грн.);
інший сукупний дохід  1 952 129  тис.  грн.  (за  даними Компанії  0  тис.  грн.);
разом сукупний дохід 1 288 140 тис. грн. (за даними Компанії збиток 350 909
тис. грн.).

Управлінським  персоналом  не  відображені  в  складі  операційного
прибутку Звіту про сукупний дохід зміни в справедливій вартості інвестиційної
нерухомості внаслідок її дооцінки (п.35 МСБО 40). Сума дооцінки 153 173 тис.
грн. відображена в капіталі по статті «капітал в дооцінках». 

З  урахуванням  вказаного  коригування   чистий  фінансовий  результат
(операційна діяльність) Телерадіокомпанії за 2019 рік становить збиток 510 816
тис. грн.,  сукупний дохід (з урахуванням змін в капіталі) становить 1 134 967
тис. грн.

В примітках дане питання не розкрито

3.2. Примітка 4. Основні принципи облікової політики 

Розділ Визнання  доходів не  враховує  змін,  передбачених  МСФЗ  15
(див.п.2)

Розділ Основні  засоби  не  враховує  змін,  що  фактично  відбулися  в
облікових оцінках окремого класу основних засобів «Будівлі, споруди», а саме
визнання їх за переоціненою вартістю (МСБО 16, МСБО 8).

Взагалі відсутній опис облікових політик та розкриття інформації щодо
Справедливої вартості, передбачені МСФЗ 13. 
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3.3. Примітка 9. Основні засоби

Відсутні  розкриття,  що  пов’язані  із  визнанням  основних  засобів  за
переоціненою  вартістю  (п.77  МСБО  16).  Неузгодженість  показників
унеможливлює  розуміння  наданої  інформації,  що  може  свідчити  про  її
недостовірність. 

3.4. Примітка 12. Торгова та інша дебіторська заборгованість

Неузгодженість  розкриття  інформації  щодо  формування  резерву  на
покриття збитків від знецінення сумнівної дебіторської заборгованості.

За  даними  Компанії  зміни  резерву  за  2019  рік  становлять  чисті
донарахування  3 256  тис.грн.  та  представлені  в  різних  розділах  фінансових
звітів таким чином:

примітка 12. Торгова та інша дебіторська заборгованість

примітка 25. Інші операційні витрати

Звіт про виконання фнансового плану

3.5. Примітка 14. Винагорода працівникам та пов’язані сторони

Розкриття  інформації  неповне  в  частині  компенсації  провідному
управлінському  персоналу,  що  не  відповідає  п.17  МСБО  24  «Розкриття
інформації про зв'язані сторони».

Згідно  Облікової  політики  Компанії  до  ключового  управлінського
персоналу  відносяться  голова/члени  правління  та  директори  департаментів,
відповідальних за фінансовий напрям діяльності Телерадіокомпанії.
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Інформація  щодо  компенсації  провідному  управлінському  персоналу
розкрита тільки в частині голови та членів правління Компанії.

4. Інші питання перевірки

4.1. Система матеріального стимулювання.

Оскільки  переважна  більшість  бюджетних  коштів  спрямовується  на
виплати працівникам, це питання дедалі більше стає предметом дослідження
практично у всіх контролюючих суб’єктів. 

Попередньо  ми  відзначали  про  недосконалість  запровадженої  системи
оплати  праці,  нерівні  умови  колективного  договору  щодо  оплати  праці
адміністративно-управлінського  персоналу  та  робітників,  безпосередньо
зайнятих  виробництвом  контента,  відсутність  прозорих  регламентованих
процедур використання коштів фондів преміювання. 

У звітному періоді це питання стало предметом детальної перевірки СВА.

У  своїх  дослідженнях  поточного  (2020)  року  на  це  звернули  увагу  і
зовнішні аудитори (відсутність системи показників ефективності) і працівники
Держаудитслужби (невиправдений розбіг в розмірах оплати праці).

Проте,  незважаючи  на  такий  винятковий  інтерес  до  цього  питання,
вирішення його на сьогоднішній день тільки в «планах».

4.2.  Дотримання  вимог  бюджетної  дисципліни  щодо  планування  та
використання коштів Державного бюджету

На вимогу наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
№ 205 від 02.03.2015, за результатами своєї діяльності ПАТ «НСТУ» складає
Звіт  про  виконання  фінансового  плану,  пояснювальну  записку  до  нього  (до
перевірки  не  надана).  У  звіті  міститься  інформація  про  фактично  отримані
доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів
за звітний період.

Згідно  Рекомендацій  (дод.2  до  Порядку  складання,  затвердження  та
контролю виконання фінансового плану) звіт про виконання фінансового плану
підприємства   складається  на  методологічних  засадах,  згідно  з  якими
підприємство  складає  свою  фінансову  звітність,  а  саме  визначених
міжнародними  стандартами  фінансової  звітності  та  відповідною  обліковою
політикою.

Некоректне  представлення  окремих  показників  Звіту  про  виконання
фінансового  плану,  їх  неузгодженість  обумовлені  тими  ж  чинниками  що  й
фінансова звітність Компанії (див.п.3.1), на базі якої цей Звіт формується.

Окрім того, мають місце прорахунки бюджетування, що призводить до
здійснення не передбачених плановими показниками витрат. Протягом звітного
періоду зміни до фінансового плану не вносились (пояснення управлінського
персоналу щодо непередбачених статей витрат нами не було отримано).
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Облік  собівартості  не  враховує  принципів  застосовної  концептуальної
основи  –  відповідність  витрат  доходам,  що  передбачає  одночасне  або
комбіноване визнання доходів та витрат, які виникають безпосередньо та разом
у результаті тих самих операцій або інших подій. Витрати повинні визнаватися
у  звіті  про  прибутки  та  збитки  на  основі  безпосереднього  зв'язку  між
понесеними витратами та заробленим доходом від конкретних статей.

Дане  питання  стало  предметом  зауваження  Держаудитслужби  та
рекомендовано до опрацювання зовнішним аудитором ПрАТ АФ «Де Візу». 

4.3. Аналіз стану контрольного середовища

У своїх останніх висновках контролюючі органи відзначають дублювання
функцій контролю різними ланками органів управління ПАТ «НСТУ».

Проте,  на нашу думку,  зауваження щодо неефективності  контрольного
середовища  більшою  мірою  стосуються  відсутності  дієвих  рішень
управлінського персоналу за результатами проведених контрольних заходів.

Ми відзначаємо, що в організації системи внутрішнього контролю ПАТ
«НСТУ» є певні прорахунки, які пов’язані із відсутністю саме системності  у
запроваджені  цього  процесу.  На  нашу думку,  концепція  контролю потребує
вдосконалення, комплексного задіяння наявних ресурсів.

Наразі  СВА  виконує  функції  аудиту  постфактум  (остання  ланка),  по
процесах, які вже завершились, тому прийняття рішень за результатами таких
перевірок не завжди актуальне.

Здійснення  контрольних  заходів  на  випередження  –  це  функціонал
управління комплаєнс, управління ризиками. На сьогоднішній день ця робота в
стадії декларування намірів. Натомість дієвість роботи комплаєнс дозволила би
уникнути багатьох неузгоджень, у т.ч. і в процесі підготовки фінансового звіту.

На  нашу  думку  ефективна  система  запровадження  внутрішнього
контролю неможлива без якісного інформаційного забезпечення, що включає: 

-  наявність  єдиної  комплексної  автоматизованої  системи  управління  бізнес-
процесами;

- формалізовані регламенти усіх бізнес-процесів, управлінських процедур; 

- імплементацію процедур контролю до визначених бізнес-процесів; 

- перехід до внутрішнього аудиту саме бізнес-процесів, а не  окремих ділянок
обліку, виробництцва, тощо. 

Це  комплексна  задача,  яка  включає  максимальну  автоматизацію  та
взаємодію усіх ланок управління.  

Проте, наголошуємо, що постійне удосконалення функцій управління не
повинно обмежувати права працівників, зайнятих головним видом дільності –
виробництвом продукту Телерадіокомпанії.

4.4.  Аналіз  організаційної  структури  ПАТ  «НСТУ»,  як  суб'єкта
господарської діяльності
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У  зв'язку  із  останніми  подіями  (арешт  рахунків  ПАТ  «НСТУ»,  що
спричинив  фактично  блокування  роботи  усієї  Компанії)  виникають  певні
занепокоєння  щодо  доцільності  невиправденої  централізації  у  наявній
організаційній структурі Компанії,  що не сприяє своєчасному реагуванню на
виклики сьогодення та адекватному прийняттю управлінських рішень.

Склалася  недвозначна  ситуація,  коли  в  процесі  реорганізації  всі
структурні  суб'єкти  –  установи  на  базі  яких  проводилася  організація
суспільного  мовника,  стали  заручниками  боргів  НТКУ  (Національна
телекомпанія України), правонаступником якого є НСТУ.

Рекомендації:

1. Запровадження єдиної комплексної автоматизованої системи обліку.

2.  Актуалізація  облікової  політики  з  урахуванням  прийнятих  стандартів,
внутрішніх змін облікових оцінок.

3.  Дотримання  застосовної  концептуальної  основи  (МСФЗ)  при  формуванні
фінансової звітності.

4.  Визначення  та  обгрунтування  межі  суттєвості,  нижче  якої  управлінський
персонал Компанії застосовує термінологію «інші».

5. Здійснення моніторингу за узгодженістю показників всіх фінансових звітів,
що готує Компанія.

6. Запровадження грейдингової системи оплати праці.

7. Забезпечення дієвості та взаємодії всіх ланок внутрішнього контролю (СВА,
управління  комплаєнс,  управління  ризиками,  департамент  безпеки,
антикорупційний департамент, юридичний департамент).

8.  Розглянути  можливість  ініциювання  змін  до  організаційної  структури
Телерадіокомпанії на основі організації холдингової/субхолдингової моделі.

9. Визначити контрольні терміни усунення викривлень та відповідальних осіб.

Голова Ревізійної комісії:                                                     О.В. Пальніков

Члени Ревізійної комісії:                                                      Є.Є. Дубич

                                                                                              Н.Г. Євченко

                                                                                                 Ю.М. Микитин

                                                                                                 Н.В. Покотило
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