
Спеціальний звіт

1 До щорічного звіту організація" колективного управління
ГО «ОКУ «Оберіг» за 2019 рік

Громадською організаціею «Об’еднання колективного управління
«Оберіг» (надалі, «ГО «ОКУ «Оберіг») надаються поясненнящодо здійснення
ГО «ОКУ «Оберіг» у 2019 році власноі' діяльності, у т.ч., здійснення

колективного управління 3 25.04.2019р.‚ як організаціі' колективного
управління (надалі, «ОКУ») згідно Закону Украіни «Про ефективне
управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і

(або) суміжних прав» (надані, «Закон№ 241541111»).

Підготовку Річного звіту Г0 «ОКУ «Оберіг» за 2019рік, як організаці'і
колективногоуправління, було здійснено на таких правових засидих:

ст. 1 Закону № 2415—\’1П:

«дохід від прав * грошові кошти отримані організаріею колективного
управління від користувачів або інших організацій колективногоуправління як
винагорода за використання об’гктів авторського права і (або) суміжних

прав чи як відрахування на користь правовласників»;

«колективне управління — діяльність зі збору, розподілу та виплати

правовласникам доходу від прав що здійснюсться в інтересах більше ніж
одного правовласникана умовах то 3 дотриманням принципів, передбачених

цим Законом»;

«організація колективного управління * громадське об’еднання зі

статусом юридичноі особи, зареестроване в Установі що не мае на меті
отримання прибутку, засноване виключно правовласниками, діяльність якого

спрямована на колективне управління майновими правами на об’скти

авторського права і (або) суміжних прав» ;

«п авовласник * суб ’скт авторського права або суміжного права чи інша

особа крім організаціі колективного управлінняЩна підставі договору з
суб ’сктом авторського права і (або) суміжних прав чи згідно із законом№
право на отримання частки доходу від прав».

Ч. 1 ст. 5 Закону№ 2415-УШ: «Колективне управління майновимиправами

суб ’сктів авторського права і (або) суміжних прав здійснюють організаиіі'

колективного управління, заресстровані Установою у встановленому цим

Законом порядку.».

ч. 7 ст. 15 Закону № 2415-У1П: «!Оридична особа набувае статус
організаиіі колективного управління з дня внесення 'Гі до Реестру організацій

колективного управління та виключно у сферах, зазначених у реестрі щодо
цісі організаціі.».



На т'дставі наведених приписів Закону № 2415-1111]:

1. Наша організаціянабула статус організаціі' колективного управління (статус
ОКУ) з дня внесення і'і' до Реестру організацій колективного управління &

саме, — 25.04.2019р. Тому, станом на 25.04.2019р.‚ «вхідні» формальні
показники діяльності ГО «ОКУ «Оберіг», як органіцді'і' колективного
управління згідно Закону № 2415-У1П, у звіті про діяльність ОКУ с

«нульовими».
2. У своему Щорічному звіті організаці'і' колективного управління за 2019 рік
ми Відображати!лише ті показники свос'і' діяльності у 2019 році, які мали місце
з 25.04.2019р. (дати внесення ГО «ОКУ «Оберіг» до Реестру організацій
колективного управління), без урахування тих надходжень від користувачів,
що були іхньою заборгованістю за період до 25.04.2019р.

Припинивши згідно Закону № 2415—УШ та відповідних наказів
Мінекономіки з кінця квітня 2019р. збір дрошовихкоштів в інтересах суб’сктів
суміжних прав (виконавців та виробників фонограм), до нашо'і' організаці'і все

ж продовжують (у незначних й дедалі менших розмірах) надходити шошові
кошти користувачів-контрагентів за попередні періодд [до 250420199). Ці
кошти ГО «ОКУ «Оберіг» згідно договорів як користувачами щодо Ш
боргових зобов’язаннях, так і власних зобов’язань перед правовласниками—
сво'і'ми контрагентами повинна збирати, розподіпити та виплатити, шо й мало
місце зокрема у періоді з 25.04.2019р. по 31.12.2019р. Загалом, сума
виплачених у 2019р. ГО «ОКУ «Оберіг» грошових коштів, які не вважаються
доходом від прав у розумінні Закону № 2415-УШ, склада 60464638 грн, При

цьому, не всі зібрані ГО «ОКУ «Оберіг» за 2019р. грошові кошти, що не
вважаються доходом від прав, розподілено і оплачено, оскільки зокреМа не всі

звіти за сплачені коштикористувачаминадано (принаймні, допоки), до того ж,
грошові кошти за період до 25.04.20199. надходилище наприкінці року.

3 250420192. по 31.12.20199. ГО «ОКУ «Оберіг», як організаціею
колективного управління, було зібрано сукупноі' винагороди правовласникам—

контрагентам у сумі 662035,43 грн., у тому числі, як доходу від прав, так і

грошових коштів Що надійшли як борг користувачів за період до 25.04.2019р.
З ціе'і' сДупно'і винагороди, а також дрошових коштів, зібраних за попередній

період, нами після 25.04.2019}; було сплачено своі'м контрагентам 725980 30

грн, та до 25.04.20199. — 20665О,73 грн.

З вищенаведеного випливас, що, узагальнюючи результати діяльності ГО

«ОКУ «Оберіг»у 2019 р., превалююча складова діяльності нашоі' організаці'і' і,

відповідно, понесених орГанізаціею витрат зокрема з 25.04.2019р. (дати

набуття статусу ОКУ і, відповідно, набутгя права збирати дохід від прав)
пов’язана з періодом 01,012019р‚-24‚04.2019р. При цьому, затверджена
Мінекономіки форма річного звіту організаці'і' колективного управління (звіту

ОКУ) не містить таблиць, заловнення яких могло б відобразити питому



складовудіяльності ГО «ОКУ «Оберіг» за 2019 рік.‚ а саме, › діяльність нашоі'

організаціі' до 25.04.2019р. та наслідки ціеі' діяльності після зазначеноі' дати.

Станом на 31‚12.2019 р. на балансі ГО «ОКУ «ОБЕР1Г» обліковусться
Цільове фінансування у розмірі 720 200 грн. Вказана сума залишку містить як

суму винагороди, зібрано'і' та нерозподілено'і, що надійшла до організаціі' в 1У

кварталі 2019 року, так і грошові кошті, що не вважаються доходом від прав,
иабуті до 25.04.2019р.

Згідно правил ведення бухгалтерського обліку, витрати ГО «ОКУ

«ОБЕРіГ» за 2019 рік склали 1 893 600 грн, 3 яких 959 300 грн. складають

кошти, що утримані організаціею із зібраноі‘ винагороди для фінансування
видатків на утримання ГО «ОКУ «ОБЕРЪГ» у 2019 році (заробітна плата,

оренда, зв’язок тощо).
інші витрати у розмірі 934 300 грн. складають суми виплаченоі' у 2019році

винагороди авторам, виконавцям та виробникам фонограм.

Обгрунтування розміру витрат Г0 «ОКУ «Оберіг» з 25. 04.201 9р.

по 31.12.20] 911. , як врганізиціі'колективногоуправління

3 25.04.19 по 31.12.2019 ГО «ОКУ «Оберіг» здійснюваласяДіяльність як

на підставі наказу Мінекоеноміки від 24.04.2019р. № 721 та внесення
організаціі' відповідно до Закону № 2415-УШ до Реестру організацій

колективногоуправліннящодо збору, розподілу та виплатидоходу від пр_ав на

засадах добоовільного колективного управління, так і щодо збору, розподілу

та виплати винагороди, що згідно цього Закону. не вважаеться доходом від

№ за борговими зобов’язаннями користувачів—контрагентів ГО «ОКУ

«Оберіг» на підставі отриманих відповіднодо Закону Украіни «Про авторське

право і суміжні права» свідоцтва № 1/2003 від 08.07.2003р. організаціі'

колективного управління та свідоцтва № 1 від 31.07.2003р. уповноважено'і
організаціі' колективного управління, виданих Державним департаментом
інтелектуальноі' власності.

3 25.04.19 по 31.12.2019 ГО «ОКУ «Оберіг» було зібрано сукупноі'

винагороди 662035,43 грн., у т.ч., 327984,15 грн. доходу від прав. Отже, сума

доходу від прав по відношенню до сукупноі' винагороди у відсотковому вимірі

склала 49,5%.
Загальні витрати за період з 25.04.19 по 31.12.2019р. склали 548592‚42

грн. Відповідно, загальні витрати ГО «ОКУ «Оберіг» як ооганізаціі'

колективного управління згідно Закону№ 2415-У1П, з 25.04.19 по 31.12.2019

склали: 548592,42 грн. Х 49,5% = 271553 25 грн.
Стосовно різниці між сумою загальних витрат ГО «ОКУ «Оберіг», як

організаціі' колективного управління і сумою утримань з 25.04.19 по

31.12.2019р. 3 зібраного доходу від прав (271553 25 грн Х 20%: 54310,65 грн.)

та депозитних дивідендів (Щ тис.грн‚), ці витрати було погашено за рахунок

наявних в ГО «ОКУ «Оберіг» накопичених до 01.01.20199. коштів.



Розкриття фінансова? звітності Г0 «ОКУ «Оберіг»

Станом на 31.12.2019р. на балансіГО «ОКУ «Оберіг» за формальною

ознакою обліковуеться цільове фінансування у розмірі 720,2 тис. грн.,

включаючи «відсотки» організаціі'. Вказана сума залишку містить зокрема

суму винагороди, зібрано'і' та ще не розподілено'і', що надійшла до організаці'і

у [У кварталі 2019 року, а звіти від платників, з персональним розподілом

коштів, надійшли або мають надійти у 2020 році та будуть виплачені авторам

та виконавцям у 2020 році. Проте, ця сума передусім містить грошові кошти,

шо набуті (накопичувально,впродовж попередніх років діяльності) та 3 різних

причин невиплачені ГО «ОКУ «Оберіг» до 25.04.2019р. і, відповідно, не

вважаютъся доходом від прав.

Станом на 31.12.2019 р., на балансі ГО «ОКУ «ОБЕРіГ» рахуеться

поточнадебіторська заборгованість контрагентівГО «ОКУ «Оберіг» у розмірі

506,2 тис. грн.

11 До звіту незалежного аудитора
Приватного акціонерного товариства «Аудиторськафірма «Аналітик»

за результатами перевірки ГО «ОКУ «Оберіг»,

Одним з висновків за результатом Приватного акціонерного товариства
«Аудиторська фірма «Аналітик» за результатом аудиторськоі' перевірки ГО

«ОКУ «Оберіг» е такий, що утриманняГО «ОКУ «Оберіг» податку з доходів

фізичних осіб та військового збору 3№ суми роялті, що надходить до

організаціі, включаючи відсоток на ‘іі утримання, в відхшігнням від вимог

статей 162,163,164Податковогокодексу Украіни.
З даним аудиторським висновком ми не погоджуемося. З метою

обгрунтуваннясвое'і позиці'і', наводимо витяг з згаданих аудитором статей
ГПС

Украіни в обсязі, ЩО стосуеться фізичних осіб-резидентів, 3 доходів яких ГО

«ОКУ «Оберіг»‚ як податковим агентом, утримувався податок і військовий

збір:

Стаття 162. Платники податку
162.1. Платниками податку е:
162.1.1. фізична особа-резидент, яка отримуе доходи як з джерела іх

походження в Украі'ні, так і іноземні доходи;

162.1.3. податковий агент.

Стаття 163. Об’ект оподаткування

163.1. Об‘ектом оподаткування резидента в:

163,1.1, загальний місячний фічний) оподатковуваний дохід;



163.1.2, доходи з джервла іх походження в Украіні, які остаточно
оподатковуютьсяпід час 'іх нарахування (виплати, надання);

Стаття 164. База оподаткування
164.1. Базою оподаткування в загальний оподатковуваний дохід, з

урахуваннямособливостей, визначених цим розділом.

Загальний оподатковуваний дохід — будь—який дохід, який підлягае

оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника
податку протягом звітного податкового періоду.

164.1.1. Загальний оподатковуваний дохід складаеться з доходів, які
остаточно оподатковуються під час іх нарахування (виплати, надання),

доходів, які оподатковуютьсяу складі загального річнога оподаткавуваного
доходу, та доходів, які оподатковуютьсяза іншими правилами, визначеними

цим Кодексом.

164.12. Загальний місячний оподатковуваний дохід складаеться із оуми
аподатковуваних доходів, нарахованих (витачених, наданих) протягом
такого звітного податкового місяця,

164.2. До загального місячного {річного} оподатковуваного доходу

платника податку включаються:
164.2.3. доходи у вигляді сум автооськоі' винагороди іншоі' плати за

надання пдава на користування або розпорядження іншим особам

нематедіапьним активом (творами науки, мистецтва, літератури або

іншими нематеріапьними активами),

На нашу думку, наведені приписи ПК Украіни підтверджують, що
пропозиція аудитора зменшити базу оподаткуваннядоходу (чистки доходу від

прав - роялті) правовласника-фізичноі' особи резидента на суму, шо

утримуеться ГО «ОКУ «Оберіг» на власні потреби, с помилковою. Адже,

статтями 162-164 ПК Украіни не передбачено випадків зменшення
встановленоі бази оподаткування доходів правовласників-фізичних осіб

резидентів. Стосовно «відсотків», що утримуються ГО «ОКУ «Оберіг», це
передбачено договорами на колективне управління правами, укладеними

між

нашею організацісю і такими особами.

Голова Г0 «ОКУ «Оберіг» С.К. Ступак
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