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У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
діяльності ДП «Національний заслужений академічний симфонічний оркестр
України» (далі - Оркестр) за період з 01 січня 2012 року по завершений місяць
2016 року (31.12.2016).
Аудит проведено відповідно до п. 1.1.2.4 Плану контрольно-ревізійної
роботи Північного офісу Держаудитслужби на IV квартал 2016 року,
п.З
Порядку
проведення
Державною
фінансовою
інспекцією,
її
територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів
господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25.03.2006 № 361 [11], Методики проведення Державною аудиторською
службою, її міжрегіональними територіальними
органами
державного
фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2014 №728, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16.07.2014 за № 826/25603 [21].
Аудиторський звіт призначений для керівництва Оркестру, Міністерства
культури України та Кабінету Міністрів України. У разі необхідності
аудиторський звіт (інформація про результати аудиту) може бути надісланий
іншим зацікавленим органам державної влади.
Підготовлено Відділом контролю у галузі культури Північного офісу
Держаудитслужби.
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Вступ
Оркестр належить до сфери управління Міністерства культури України і
є державним закладом культури з національним статусом. Статус
«національного» Оркестру надано Указом Президента України від 03.06.1994
№ 275/94 «Про Державний заслужений академічний симфонічний оркестр
України» [19].
Оркестр створено з метою пропаганди української класичної та сучасної
музики, кращих зразків світового музичного мистецтва; збереження і розвитку
загальносвітових, національних цінностей та виконавських традицій,
піднесення духовності українського народу.
В період з 01.01.2012 по 31.12.2016 Оркестр діяв на підставі Статуту,
затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від 30.05.2006
№ 363/01/16-06 та Статуту, затвердженого наказом Міністерства культури
України від 22.11.2016 № 1078 - нова редакція [41, 42].
Джерелами формування фінансових ресурсів Оркестру є капітальні
вкладення, субсидії та поточні трансферти з Державного бюджету України;
кошти від ведення основної діяльності (участь у гастрольно-концертній
діяльності та інших заходах; доходи від благодійних внесків, безповоротної
фінансової та спонсорської допомоги від українських й іноземних громадян та
організацій; надходження, отримані на підставах, не заборонених
законодавством України. Фінансово-господарська діяльність Оркестру
здійснюється на умовах госпрозрахунку з частковим фінансуванням з
Державного бюджету України.
Оркестр не має у своєму складі інших юридичних осіб.
Згідно Довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ) від 14.12.2012 № 622995, виданої Управлінням статистики
у Печерському районі:
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження Оркестру
Правовий статус суб'єкта
юридична особа
Код за ЄДРПОУ
02226027
Підпорядкування
Міністерство культури України
Організаційно-правова
140 державне підприємство
форма
Юридична та фактична 01001, м. Київ, Печерський р-н,
Володимирський узвіз, 2-6
адреса
Горностай Олександр Васильович, тел. 279-68Керівник
42
Види діяльності за КВЕД-2010
90.01
Театральна та концертна діяльність
90.04
Функціювання театральних і концертних залів
Відповідальними особами, яким було надано право розпоряджатися
рахунками, підписувати розрахункові та внутрішні документи (трудові угоди
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та договори, накази і т.д.) в період з 01.01.2012 по 31.12.2016 були:
з правом першого підпису на розпорядчих документах:
- генеральний директор Горностай Олександр Васильович (роб. тел. 279-68-42),
(весь період);
- заступник генерального директора Гаєнко Вадим Анатолійович (весь період),
(роб. тел. 279-65-11);
з правом другого підпису на розпорядчих документах:
- головний бухгалтер Харенко Любов Дмитрівна (весь період) (роб. тел. 279-8184),
- заступник головного бухгалтера Масленнікова Ганна Анатоліївна в період з
01.10.2013 по 31.08.2014;
- заступник головного бухгалтера Трандасір Вікторія Костянтинівна (в період з
01.01.2012 по 30.09.2013 та в період з 01.09.2014 по 31.12.2016).
Організаційна структура Оркестру складається з керівних працівників,
художнього та артистичного персоналу, керівників інших структурних
підрозділів, фахівців, технічних службовців та робітників.
До складу Оркестру не входять відокремлені структурні підрозділи та
інші юридичні особи.
Середньооблікова чисельність штатних працівників Оркестру за 2012 рік
склала 126 осіб, за 2013 рік - 126 осіб, за 2014 рік - 126 осіб, за 2015 рік 122 особи, за 2016 рік - 122 особи.
Організація бухгалтерського обліку та облікової політики за період, що
підлягав
перевірці,
здійснювалися
на
підставі
наказів
Оркестру
«Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики Оркестру» від
30.01.2008 № 1-6, 08.11.2013 № 19, 16.06.2014 № 20 [47,48]
Для ведення бухгалтерського обліку Оркестр застосовує журнальноордерну систему обліку з елементами комп'ютерної обробки.
Державний фінансовий аудит діяльності Оркестру Північним офісом
Держаудитслужби проводиться вперше.
II. Результати аудиторських процедур
2.1 Результати аналізу фінансово-господарської діяльності Оркестру
Для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Оркестру за
період з 01.01.2012 по 31.12.2016 використано Методику аналізу фінансовогосподарської діяльності підприємств державного сектору економіки,
затверджену наказом Міністерства фінансів України від 14.02.2006 № 170
(далі-Методика № 170) [24].
Оцінку ефективності управління Оркестром та використання його
активів проведено за сукупністю коефіцієнтів, що характеризують
прибутковість активів, фінансовий стан, платоспроможність та ліквідність, які
аналізувались за вищевказаний період.
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Результатом фінансово-господарської діяльності Оркестру за 2012,2013 та
2016 роки були чисті збитки, розмір яких становив у 2012 році - 2,0 тис. грн, у
2013 році - 102,0 тис. грн, та у 2016 році - 1 1 , 0 тис. гривень.
Поряд з цим, за результатами фінансово-господарської діяльності
Оркестру у 2014, 2015 роках показники чистих прибутків і збитків відсутні.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Оркестру за
2012-2016 наведено у табл.1
таблиця 1
Основні показники фінансовогосподарської діяльності, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Витрати на збут
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Інші витрати
Чистий прибуток (збиток)

Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Витрати на збут
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Інші витрати
Чистий прибуток (збиток)
Основні показники фінансовогосподарської діяльності, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

Адміністративні витрати
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Витрати на збут
Фінансові доходи
Фінансові витрати
Інші доходи
Інші витрати
Чистий прибуток (збиток)

2012
Факт

%

План

2013
Факт

%

274

930

339,4

500

915
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17058

16416

96„2

23730

18449

77,7

2899
19683

2410
17908

83,1

-

-

-
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26862
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2609
19998
73
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74,4
101,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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90
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-2
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70

68
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-
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Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

План

План

2014
Факт

91

-

187

-

275

-

-

-102

-

%

План

2015
Факт

%

821

910

110,8

821

882

107,4

16325

18312

112,2

16778

19007

113,3

4282
19874
88

2497
19995
300

58,3
100,6
340,9

4301
20377
119

2305
20373
164

53,6
100
137,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70
70

204

291,4

221

221

-

-

100
100

-

-

-

-

-

-

-
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2016
Факт

%

867

905

104,4

17469

19891

113,9

4398
21245
245

2318
21306
216

52,7
100,3
88,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203

-

-

-

-
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Попереднім аналізом основних показників фінансово-господарської
діяльності встановлено, що Оркестром протягом вказаного періоду одержано
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:
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- у 2012 році - 930,0 тис. грн (заплановано 274,0 тис. грн), що становить 339,4%
від розміру планового показника. Перевиконання плану відбулось за рахунок
проведення концертів за кордоном, які у 2012 році не планувались;
- у 2013 році - 915,0 тис. грн (заплановано 500,0 тис. грн), що становить 183,0%
від запланованого. Перевиконання плану відбулось за рахунок проведення
незапланованих концертів за кордоном та доходів від операційної курсової
різниці;
- у 2014 році - 910,0 тис. грн (заплановано 821,0 тис. грн), що становить 110,8%
від запланованого. Перевиконання плану відбулось за рахунок проведення
незапланованих концертів за кордоном та доходів від операційної курсової
різниці;
- у 2015 році - 882,0 тис. грн (заплановано 821,0 тис. грн), що становить 107,4%
від запланованого. Перевиконання плану відбулось за рахунок проведення
незапланованих концертів за кордоном та доходів від операційної курсової
різниці;
-2016 році - 905,0 тис. грн (заплановано 867,0 тис. грн), що становить 104,4%
від запланованого. Перевиконання плану відбулось за рахунок проведення
незапланованих концертів за кордоном.
При цьому, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
за вказаний період складала:
- за 2012 рік: 96,2% від розміру планового показника (заплановано
17058,0 тис. грн, фактично склала 16416,0 тис. грн). Зменшення собівартості
зумовлено зменшенням обсягу фінансування на оплату праці та відрахування
на соціальні заходи, витрат на електроенергію, тепло, експертизу та ремонт
музичних інструментів, а також збільшенням витрат на амортизацію,
відрядження, послуги готелю, транспортні витрати тощо;
- за 2013 рік: 77,7%) від розміру планового показника (заплановано
23730,0 тис. грн, фактично склала 18449,0 тис. грн). Зменшення собівартості
зумовлено зменшенням фінансування на оплату праці та відрахування на
соціальні заходи;
- за 2014 рік: 112,2% від розміру планового показника (заплановано
16325,0 тис. грн, фактично склала 18312,0 тис. грн). Збільшення собівартості
зумовлено збільшенням витрат (на оплату праці та відрахування на соціальні
заходи, на електроенергію, амортизацію, інші витрати), окрім витрат на
сировину та матеріали;
- за 2015 рік: 113,3% від розміру планового показника (заплановано
16778,0 тис. грн, фактично склала 19007,0 тис. грн). Збільшення собівартості
зумовлено збільшенням усіх статей витрат (витрати на оплату праці та
відрахування на соціальні заходи, витрати на електроенергію, амортизація, інші
витрати);
- за 2016 рік: 113,9% від розміру планового показника (заплановано
17469,0 тис. грн, фактично склала 19891,0 тис. грн). Збільшення собівартості
зумовлено збільшенням усіх статей витрат (на оплату праці та відрахування на
соціальні заходи, на електроенергію, амортизацію, інші витрати).
Водночас, інші операційні доходи Оркестру за вказаний період становили:
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