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ЗВІТ 

незалежного аудитора 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Консультант-2» 

за результатами перевірки 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ «СІНЕМА» 
 

Керівним органам  

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СІНЕМА» 

 

Аудит виконується на підставі договору про надання аудиторських послуг № 52 від 

08.02.2021 р. 

Предметом даного завдання є проведення незалежної аудиторської перевірки 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «СІНЕМА»  за період з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, а саме: перевірка 

фінансової звітності замовника у складі: Балансу станом на 31 грудня 2020 року                                       

(форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

(форма № 2-м), на предмет її достовірності, повноти та відповідності національним 

положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним вимогам у сфері 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Завдання на проведення аудиторської перевірки узгоджено між сторонами листом                               

№ 08/02-21/1 від 08.02.2021 р. 

Даний Звіт незалежного аудитора складений відповідно до вимог Міжнародного 

стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно 

фінансової інформації». Виконані процедури в межах даного аудиту погоджені із замовником. 

Даний Звіт незалежного аудитора адресується виключно замовнику - 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СІНЕМА». 

При виконанні завдання враховані вимоги Міжнародних стандартів аудиту, зокрема, 

МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», 

МСА 260 «Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями», МСА 

315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища», МСА 530 «Аудиторська вибірка» та інших. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Консультант-2» 

застосовує вимоги Міжнародного стандарту контролю якості 1 та інших нормативних актів 

щодо системи контролю якості надання аудиторських послуг. 

Аудитори дотримуються вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у 

Кодексі етики професійних бухгалтерів, у законодавчих та інших нормативних актах. 

Необхідно враховувати, що аудиту властиві обмеження щодо виявлення замаскованих 

викривлень фінансової звітності. навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських 

процедур відповідно до МСА, про що зазначено в п. п. А51, А52 МСА 200 «Загальні цілі 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» 

та п. 5 МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
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звітності». Якби аудитор виконав додаткові процедури в межах аудиту фінансової звітності 

або огляду проміжної фінансової інформації, то він міг би виявити інші проблеми, які треба 

зазначити у звіті. 

Аудитором під час проведення перевірки фінансової звітності були виконані наступні 

процедури: аналіз відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства, 

процедури оцінки ризиків відповідно до МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

перевірка суттєвих показників фінансової звітності на предмет їх відповідності даним 

облікових регістрів та вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

вибіркова перевірка відповідності даних облікових регістрів первинним документам, 

отримання зовнішніх підтверджень щодо дебіторської та кредиторської заборгованості, аналіз 

відповідності облікової політики та облікових оцінок вимогам національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Суттєвість на рівні фінансової звітності та конкретних 

статей була визначена у відповідності до МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні 

аудиту». Перевірка показників звітності здійснювалась аудитором із урахуванням вимоги 

МСА 500 «Аудиторські докази», МСА 520 «Аналітичні процедури», МСА 530 «Аудиторська 

вибірка». 

Основні результати аудиторської перевірки 

Сплата податків 

         Протягом 2020 року ВСО «СІНЕМА», як громадська організація, не є платниками 

податку на прибуток  відповідно  до п. 133.4 діючого Податкового кодексу України                                    

№ 2755-VІ ВР. Приймаючи до уваги суттєвість рішення ДФС про присвоєння організації 

ознаки неприбутковості, ми визначили рішення про включення ВГО «СІНЕМА» до Реєстру  

неприбуткових установ та організацій ключовим питанням аудиту. 

         Наші аудиторські процедури щодо звільнення від сплати податку на прибуток  включали 

перевірку наявності у ВГО «СІНЕМА» рішення ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві 

№ 1726554600715 від 22.06.2017 року про включення організації до Реєстру неприбуткових. 

 

Розміщення вільних коштів на депозитному рахунку 

         ВГО «СІНЕМА» протягом 2020 року розміщує на депозитних рахунках                                                 

АТ «ОТП БАНК» вільні обігові кошти у розмірі 30,00 тис. грн. Приймаючи до уваги суттєвість 

доходу у вигляді відсотків від вказаних операцій у розмірі 1,6 тис. грн, ми визначили 

отримання пасивних доходів від розміщення коштів на депозитних рахунках ключовим 

питанням аудиту.  

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки доходів від розміщення коштів на депозитних 

рахунках включали опитування управлінського персоналу організації щодо суттєвих 

припущень, що застосовувалися, оцінку та тестування вхідних даних, оцінку математичної 

точності розрахунку значень та порівняння результатів з сумами визнаними у балансі станом 

на 31 грудня 2020 року. Ми перевірили розкриття інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», 

щодо пасивних доходів у вигляді відсотків від розміщення вільних коштів на депозитних 

рахунках. 

 

Залишок цільового фінансування на кінець звітного року 

         Станом на 31.12.2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» обліковується цільове фінансування 

у розмірі 71,4 тис. грн. Вказана сума складає залишок коштів на поточному рахунку 

організації, утриманих з доходу від прав як збір за управління.  

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки залишків цільового фінансування на кінець 

звітного періоду включали оцінку та тестування вхідних даних, оцінку математичної точності 

розрахунку значень та порівняння результатів з сумами визнаними у балансі станом на                             

31 грудня 2020 року. Ми перевірили розкриття інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», 

щодо залишку нерозподіленого цільового фінансування станом на  31.12.2020 року. 
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Залишок поточного зобов’язання на кінець звітного періоду 

        Станом на 31.12.2020 року на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується залишок поточного 

зобов’язання у розмірі 1 963,6 тис. грн. Приймаючи до уваги суттєвість залишків  поточного 

зобов’язання для фінансової звітності, ми визначили розкриття інформації щодо цих залишків 

ключовим питанням аудиту. 

         Вказана сума залишку містить суму розподіленої, але ще не виплаченої  авторської 

винагороди за 2020 рік у розмірі 720,6 тис. грн., отриманих у листопаді - грудні 2020 року за 

приватне копіювання іноземних фільмів спільного виробництва, на які ще не надійшли 

ідентифікаційні списки від іноземних ОКУ, суму коштів у розмірі 458,4 тис грн., отриманих в 

грудні 2020 року за приватне копіювання українських фільмів, які будуть виплачені авторам 

протягом першого півріччя 2021 року; суму коштів у розмірі 451, 9 тис. грн., зарезервованих 

протягом трьох років на рахунку організації для іноземних ОКУ з якими ще не укладено 

договори та суму нерозподілених коштів у розмірі 332,7 тис. грн., отриманих у другій половині 

грудня 2020 року, на які вітчизняні та іноземні ОКУ надіслали відповідні списки фільмів вже 

у січні-березні 2021 року.   

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки залишків поточного зобов’язання на кінець 

звітного періоду включали оцінку та тестування вхідних даних та порівняння результатів з 

сумами визнаними у балансі станом на 31 грудня 2020 року. Ми перевірили розкриття 

інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», щодо залишку поточного зобов’язання станом на 

31.12.2020 року. 

 

Доходи майбутніх періодів 

         Станом на 31.12.2020 року на балансі ВГО «СІНЕМА» рахуються доходи майбутніх 

періодів у розмірі 88,7 тис. грн. Приймаючи до уваги суттєвість залишків  поточного 

зобов’язання для фінансової звітності, ми визначили розкриття інформації щодо цих залишків 

ключовим питанням аудиту. 

         Вказана сума залишку містить суму отриманої, але ще не розподіленої авторської 

винагороди, що буде розподілена та виплачена в наступному календарному році. 

         Наші аудиторські процедури щодо оцінки залишків доходів майбутніх періодів на кінець 

звітного періоду включали оцінку та тестування вхідних даних та порівняння результатів з 

сумами визнаними у балансі станом на 31 грудня 2020 року. Ми перевірили розкриття 

інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», щодо залишку доходів майбутніх періодів станом 

на 31.12.2020 року. 

                                                             Інша інформація 

         Наша перевірка не поширюється на щорічний Звіт про діяльність організації 

колективного управління ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік, що розкривається та подається                  

ВГО «СІНЕМА» до  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України, але не містить фінансову звітність та наш звіт щодо неї. Ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.  В межах даної перевірки нами не 

виявлено суттєвих викривлень або суттєву невідповідність між щорічним Звітом про 

діяльність організації колективного управління ВГО «СІНЕМА» і його фінансовою звітністю 

або нашими знаннями, отриманими під час перевірки. 

                       

Висновок за результатами перевірки 

         Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СІНЕМА» (код ЄРПОУ 37045487, 01033, м. Київ,                               

вул. Саксаганського, буд.6, кім.306), що складається з Балансу станом на  31 грудня 2020 року 

(форма № 1-м) та Звіту про фінансові результати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

(форма № 2-м). 

 

За результатами проведеної перевірки було виявлено наступне: 

         За результатами перевірки нами не було виявлено суттєвих викривлень у фінансових 
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показниках ВГО «СІНЕМА», та не було виявлено невідповідностей фінансової звітності 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СІНЕМА» станом на                                                       

31 грудня 2020 року вимогам Закону України  «Про  бухгалтерський облік  та  фінансову 

звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р. та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

затверджених наказами Міністерства фінансів України, іншим чинним законодавчим і 

нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності підприємств в 

Україні.  

 

 

Директор-аудитор 

ТОВ «АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «КОНСУЛЬТАНТ-2», м.Київ 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 002952 від 05.09.1996 р.)                                                                  І.А. Герасимович 

 

 

Дата видачі звіту аудитора: 30 березня 2021 р.  

Місце видачі звіту аудитора: 01133, м.Київ, б-р. Лесі Українки, 23-А, оф. 33.     
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Детальний звіт щодо результатів аудиторської перевірки  

ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік 

 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВГО «СІНЕМА» 

 

         ВСЕУКРАЇНСЬКУ ГРОМАДСЬКУ ОРГАНІЗАЦІЮ «СІНЕМА» було зареєстровано 

Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 01.04.2010  року за                                       

№ 1 070 102 0000 039420, про що видано свідоцтво Серії А01 № 649438.                                                    

Код ЄДРПОУ 37045487.  

         Нову редакцію Статуту ВГО «СІНЕМА», згідно Закону України «Про ефективне 

управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і  суміжних прав»,  

затверджено Протоколом № 2 від 15 травня 2019 року позачерговими Загальними зборами  

Всеукраїнської громадської організації «СІНЕМА». 

 Юридична та фактична адреса: 

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 6, кім. 306 

   Основними видами діяльності ВГО «СІНЕМА» являється колективне управління 

майновими правами суб’єктів авторського права, реалізація і захист на території України 

законних прав та інтересів вітчизняних та іноземних авторів аудіовізуальних творів, створених 

для публічного показу/сповіщення, приватного копіювання, кабельної ретрансляції тощо. 

Форма ведення бухгалтерського обліку: 

         На ВГО «СІНЕМА» бухгалтерський облік веде виконавчий директор організації.                               

На ВГО «СІНЕМА» застосовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського 

обліку.   

Відповідність бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства: 

         Аудит  підтверджує, що на ВГО «СІНЕМА» бухгалтерський облік протягом  2020 р. вівся 

в цілому у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», № 996-ХІУ від 16.07.1999 р., затверджених Міністерством фінансів 

України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та «Інструкції про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій 

підприємств та організацій», затвердженого наказом  Міністерства фінансів України від 

30.11.1999 р. за № 291 та інших нормативних документів з питань організації обліку.  

Своєчасність складання фінансової звітності: 

         На ВГО «СІНЕМА» фінансова звітність складалась протягом 2020 року своєчасно згідно 

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. та П(С)БО 25 «Фінансовий  звіт суб'єкта малого 

підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України  № 39 від                      

25.02.2000 р. та надавалась до відповідних контролюючих органів та користувачам інформації 

у відповідності до «Порядку представлення фінансової звітності», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. за № 419. 

Наявність та незмінність облікової політики на ВГО «СІНЕМА» за період, що 

перевіряється: 

Здійснений аудит підтверджує, що облікова політика в 2020 році на                                                   

ВГО «СІНЕМА» регламентувалася наказом  № 1 від 02 січня 2020 року «Про облікову 

політику». Визначені в наказі про облікову політику методологічні принципи протягом                       

2020 року були весь час незмінними і повністю дотримувалися. 

 

Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних 

матеріальних активів та їх зносу (амортизації) 
 

Нематеріальні активи: 

         На балансі ВГО «СІНЕМА» станом на 31 грудня 2020 р. рахується  та підтверджено 

даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку власних нематеріальних активів 
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первісною вартістю 12,8 тис. грн, Нематеріальні активи представлені авторським правом та 

суміжними з ними правами.  

         Аналіз  даних інвентаризації нематеріальних активів свідчить, що  вона проведена станом 

на 31 грудня 2020 р. згідно з «Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань», 

затвердженою  наказом  Міністерства  фінансів  України від 02.09.2014 р. за № 879 на підставі 

наказу № 7 від 31.12.2020 р.      

         Здійснена аудиторська перевірка про рівень розкриття інформації про нематеріальні 

активи у фінансовій звітності підтверджує повноту, достовірність і взаємозв’язку їх даних з 

даними первинного, аналітичного та синтетичного  обліку, як цього і вимагає П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи».  

        

Основні засоби: 

         Станом на 31 грудня 2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується та підтверджено 

даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку власних основних засобів первісною 

вартістю 17,7 тис. грн., знос – 16,5 тис. грн. та залишковою вартістю 1,2 тис. грн.   

         Аналіз  даних інвентаризації основних засобів свідчить, що  вона проведена станом на               

31 грудня 2020 р. згідно з «Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань», 

затвердженою  наказом  Міністерства  фінансів  України від 02.09.2014 р. за № 879 на підставі 

наказу № 7 від 31.12.2020 р. 

         На ВГО «СІНЕМА» протягом 2020 р. облік надходження, інвентаризації, ремонту, 

модернізації основних засобів та відображення у фінансовій звітності інформації про основні 

засоби вівся в цілому відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від  27.04.2000 р. за № 92.   

         Згідно наказу про облікову політику ВГО «СІНЕМА» на 2020 р. та у відповідності з 

П(С)БО 7 «Основні засоби» на підприємстві застосовувався прямолінійний метод нарахування 

амортизації. Цей метод застосовувався протягом 2020 року без змін.  

         Здійснена аудиторська перевірка про рівень розкриття інформації про основні засоби у 

фінансовій звітності підтверджує повноту, достовірність і взаємоув’язку їх даних з даними 

первинного, аналітичного та синтетичного  обліку, як цього і вимагає П(С)БО 7 «Основні 

засоби».  

 

Правильність ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій 

 
         Станом на 31.12.2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» довгострокові та поточні фінансові 

інвестиції відсутні.   

        

Правильність ведення бухгалтерського обліку,  

класифікації та оцінки запасів 

 
         Облік запасів на ВГО «СІНЕМА»  протягом 2020 р. здійснювався згідно з прийнятою на 

підприємстві обліковою політикою та відповідно до положень П(С)БО 9 «Запаси», 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999 р.   

    Проведений аналіз обліку запасів на ВГО «СІНЕМА» свідчить, що первісна вартість 

запасів визначається виходячи з витрат на їх придбання, націнки, комісійних винагород, 

сплачених постачальницьким організаціям, митних зборів, витрат на транспортування, 

зберігання і доставку. Станом на 31.12.2020 р. на балансі організації  запаси відсутні.  

         Оцінка запасів при їх вибутті здійснювались згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та прийнятою 

обліковою політикою на ВГО «СІНЕМА». При відпуску запасів у виробництво, при продажу 

та іншому вибутті оцінка запасів протягом 2020 р. здійснювалась за методом ФІФО. Цей метод 

застосовувався протягом 2020 року без змін. Оцінка запасів на дату балансу відповідно до 

П(С)БО 9 «Запаси» та згідно з прийнятою в організації обліковою політикою здійснювалась 

за первісною вартістю.   
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         Здійснена аудиторська перевірка про рівень розкриття інформації про запаси  

підтверджує повноту, достовірність і взаємоув’язку їх даних з даними первинного, 

аналітичного та синтетичного  обліку, як цього і вимагає П(С)БО 9 «Запаси».  

 

 Правильність ведення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості 

 

         Станом на 31.12.2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги у розмірі 0,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість оцінена по 

первісній вартості.   

         Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 р. та відповідно прийнятої облікової 

політики на 2020 рік, на ВГО «СІНЕМА»  передбачено створювати резерв сумнівних боргів за 

методом класифікації дебіторської заборгованості або за методом застосування абсолютної 

суми сумнівної заборгованості. Резерв сумнівних боргів в 2020 році в організації не 

створювався.  

         Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020 р. складає 

0,8 тис.грн. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. відсутня.     

         Дебіторська заборгованість на ВГО «СІНЕМА» визначалась згідно П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість». 

 

Правильність ведення бухгалтерського обліку грошових коштів 

 

         Облік грошових коштів на ВГО «СІНЕМА» ведеться в цілому у відповідності до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та вимог Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Станом на 31.12.2020 р. залишок грошових коштів 

складає 2 168,9 тис. грн., в т.ч.: 

- на поточних рахунках в банках у розмірі 2 138,9 тис. грн.; 

- на депозитних рахунках на суму 30, тис. грн., 

що вірно відображено у Балансі станом на 31.12.2020  р. 

         Станом на 31.12.2020 р. на ВГО «СІНЕМА» рахується депозит у розмірі   30,0 тис. грн., 

розміщений в АТ «ОТП БАНК». 

         Облік касових операцій на ВГО «СІНЕМА» ведеться згідно з «Положенням про ведення 

касових операцій у національній  валюті України», затвердженого Постановою Правління 

НБУ № 148 від 29.12.2017 р. із змінами та доповненнями. Станом на 31.12.2020 р. на                              

ВГО «СІНЕМА» залишок грошових коштів в касі відсутній. 

                  

Підтвердження правильності та адекватності визначення власного 

капіталу, його структури та призначення 

 
         Статут ВГО «СІНЕМА» затверджений Протоколом № 1 від 02 грудня 2016 року 

Позачерговою Конференцією Всеукраїнської громадської організації «СІНЕМА» та 

зареєстрований Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією                            

01.04.2010  року за  № 1 070 102 0000 039420. 

         Ми провели аудит достовірності бухгалтерського обліку наявності та руху власного 

капіталу ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік шляхом перевірки як засновницьких документів, так і 

даних первинного, аналітичного і синтетичного обліку в розрізі його фактичної структури. 

         Проведений аудит дає нам право підтвердити правильність та адекватність визначення 

як загальної величини власного капіталу у розмірі 0,0 тис. грн., його структури за 

перелікованим вище призначенням, так і достовірності його відображення у відповідних 

статтях Балансу (форма №1-м) станом на 31.12.2020 року. 
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Підтвердження реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності  

ВГО «СІНЕМА» 

 
   Станом на 31.12.2020 р. поточні зобов’язання  ВГО «СІНЕМА»  складають                                              

2 106,7 тис. грн., в т.ч.: 

- заборгованість за товари, роботи, послуги складає 6,6 тис. грн.; 

- заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 17,7 тис. грн.; 

- заборгованість за розрахунками зі страхування складає 6,4 тис. грн.;    

- заборгованість з оплати праці складає 23,7 тис. грн.; 

- інші поточні зобов’язання складають 1 963,6 тис. грн..      

   Станом на 31.12.2020 р.  інші поточні зобов’язання  ВГО «СІНЕМА»  складають              

1 963,6 тис. грн. та відображені в статті балансу «Інші поточні зобов’язання». 

         Вказана сума залишку містить суму розподіленої, але ще не виплаченої  авторської 

винагороди за 2020 рік у розмірі 720,6 тис. грн., отриманих у листопаді - грудні 2020 року за 

приватне копіювання іноземних фільмів спільного виробництва, на які ще не надійшли 

ідентифікаційні списки від іноземних ОКУ, суму коштів у розмірі 458,4 тис грн., отриманих в 

грудні 2020 року за приватне копіювання українських фільмів, які будуть виплачені авторам 

протягом першого півріччя 2021 року; суму коштів у розмірі 451, 9 тис. грн., зарезервованих 

протягом трьох років на рахунку організації для іноземних ОКУ з якими ще не укладено 

договори та суму нерозподілених коштів у розмірі 332,7 тис. грн., отриманих у другій половині 

грудня 2020 року, на які вітчизняні та іноземні ОКУ надіслали відповідні списки фільмів у 

січні-березні 2021 році.   

         Станом на 31.12.2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» також обліковується цільове 

фінансування у розмірі 71,4 тис. грн.. Вказана сума складає залишок коштів на поточному 

рахунку організації, утриманих з доходу від прав як збір за управління. 

         Станом на 31.12.2020 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахуються доходи майбутніх 

періодів у розмірі 88,7 тис. грн. Вказана сума залишку містить суму отриманої, але ще не 

розподіленої авторської винагороди, що буде розподілена та виплачена в наступному 

календарному році.  

         Станом на 31.12.2020 р. на балансі організації короткострокові кредити банків відсутні.    

         Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2020 р. відсутні.  

    Аудиторами  досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов’язань організації в усіх 

суттєвих аспектах відповідають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку                              

11 «Зобов’язання», затвердженому  наказом  Міністерства фінансів України № 20 від       

31.01.2000 р.  

 

Гарантії видані, гарантії отримані, обтяжені активи 

 
         Аудит підтверджує, що ВГО «СІНЕМА» станом на 31.12.2020 р. не має обтяжених 

активів, що підтверджується даними первинного, аналітичного та синтетичного 

позабалансового обліку. 

         ВГО «СІНЕМА» не надавала гарантій та не отримував гарантій від фізичних та 

юридичних осіб. 

 

Правильність ведення бухгалтерського обліку доходів 

 
Доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) 

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється 

організацією в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку 70 

«Доходи від реалізації» в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від                               

29.11.1999 року № 290 (далі – П(С)БО 15).  
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         Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності чистих доходів (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік не отримувало. 

 

Інші операційні доходи 

         Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина інших операційних доходів 

ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік склала 3 205,3 тис. грн. Вказані доходи отримано в результаті 

списання використання цільового фінансування основної діяльності громадської організації – 

зібраної та розподіленої винагороди авторам. 

 

Інші доходи 

         Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина інших доходів                           

ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік склала 1,6 тис. грн. та включає відсотки в результаті розміщення 

коштів на депозитному рахунку в АТ «ОТП БАНК». Вказані доходи відображались на підставі 

первинних документів – виписок банку. Відхилень між даними первинних документів, 

бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудиторами не встановлено.  

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2020 рік в усіх суттєвих 

аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів ВГО «СІНЕМА». 

 

Правильність ведення бухгалтерського обліку  

витрат виробництва та обігу 

 
На ВГО «СІНЕМА» протягом 2020 року згідно з прийнятою обліковою політикою та 

відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 

№ 318 від 31.12.1999 р. 

Відображення витрат на ВГО «СІНЕМА» протягом 2020 року здійснювалось на 

відповідних рахунках обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та 

Інструкції № 291 по його застосуванню.  

За результатами аудиту встановлено, що в основному дані відображені в журналах – 

ордерах та оборотно – сальдових відомостях, наданих аудиторам, стосовно витрат організації 

за 2020 рік,  відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 

         Витрати ВГО «СІНЕМА» за 2020 рік склали 3 206,9  тис. грн., в т.ч:  

- інші операційні витрати – 570,1 тис. грн.; 

- інші витрати – 2 636,8 тис. грн. 

         Інші операційні витрати у розмірі 570,1 тис. грн. містять кошти, що утримані 

організацією із зібраної винагороди для фінансування видатків на утримання ВГО «СІНЕМА» 

у 2020 році. 

         Інші витрати у розмірі 2 636,8 тис. грн. складають суми розподіленої та виплаченої 

винагороди авторам у 2020 році. 

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2020 рік в цілому в усіх 

суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру витрат                                           

ВГО «СІНЕМА». 

 

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів  

діяльності ВГО «СІНЕМА»,  

відображених у фінансовій звітності за  2020 рік 

 
         З метою підтвердження реальності та точності фінансових результатів ВГО «СІНЕМА» 

здійснено перевірку обліку доходів відповідно до П(С)БО 15 «Доходи» та витрат діяльності 

підприємства відповідно до П(С)БО 16 «Витрати», порядок оцінки використаних для цього 

сировини і матеріалів відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», нарахування включених у витрати 

амортизації (зносу) відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», 8 «Нематеріальні активи», 

витрат і послуг зі сторони відповідно до П(С)БО 11 «Зобов‘язання». 
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         Доходи (прибутки) Організації відповідно до діючого законодавства протягом 2020 року 

використовувались виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації 

мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом ВГО «СІНЕМА».  

         Отримані доходи (прибутки) Організації або їх частини за результатами 2020 року не 

розподілялись серед її засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати 

їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

         Ми зібрали достатніх доказів підтверджуючих, що «Звіт про фінансові результати» за  

2020 рік (форма № 2-м) складений правильно і достовірно відображає чистий прибуток у 

розмірі 0,0 тис. грн, отриманий за результатами 2020 р.  

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 

Назва аудиторської фірми 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОНСУЛЬТАНТ-2» 

Ідентифікаційний код  

юридичної особи  
24081256  

Юридична адреса 

Місцезнаходження юридичної особи  

10103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А.  

01133, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 23 А, оф. 33. 

Номер, дата видачі 

свідоцтва про державну реєстрацію 

 

Свідоцтво Серії А00  № 031218  від   25.12.1995 р.                            

№ 1 070 120 0000 007266, видане Печерською 

районною в м. Києві  державною адміністрацією. 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності 

Аудиторської палати України 

(розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності») - 

4307 

Номер, дата видачі сертифікату 

директора – аудитора Герасимович Інни 

Анатоліївни 

Сертифікат Аудиторської палати України                                 

серія А № 002952 від 05.09.1996 р., продовжений 

згідно рішення Аудиторської Палати України 

№312/2 від 25.06.2015 р. до 05.09.2020 р.  

Номер реєстрації директора – аудитора 

Герасимович Інни Анатоліївни у реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності  

(розділ «Аудитори») – 100120 

Електронна адреса 

Телефон (факс) 

afconsul.ua@gmail.com 

(044) 285 – 10 – 85   

            Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору             № 53 від 15 лютого 2021 року 

Дата початку та дата закінчення  15 лютого 2021 року – 30 березня 2021 року 

Дата складання Звіту незалежного 

аудитора  

30 березня 2021 року 

 

Директор-аудитор 

ТОВ «АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «КОНСУЛЬТАНТ-2», м.Київ 

(сертифікат Аудиторської Палати України  

серія А № 002952 від 05.09.1996 р.)                                                                        І.А. Герасимович 

 

 

Дата видачі звіту аудитора: 30 березня 2021 р.  

Місце видачі звіту аудитора: 01133, м.Київ, б-р. Лесі Українки, 23-А, оф. 33.    


