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         Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 
Ключові питання аудиту 
         Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань. 
Сплата податків 
         Протягом 2018 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 ВСО «СІНЕМА» до Реєстру  
неприбуткових установ та організації 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 2018 року розміщує на депозитних рахунках АТ «ОТП 
БАНК» вільні обігові кошти у розмірі 1 330,00 тис.грн. Приймаючи до уваги суттєвість 
доходу у вигляді відсотків від вказаних операцій у розмірі 60,8 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 2018 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 31.12.2018 року на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується залишок 
нерозподіленого цільового фінансування у розмірі 91,8 тис.грн. Приймаючи до уваги 
суттєвість залишків цільового фінансування для фінансової звітності та значущість питання 
для діяльності організації, ми визначили розкриття інформації щодо цих залишків ключовим 
питанням аудиту. 
         Вказана сума залишку містить суму винагороди зібраної за кордоном та ще не 
розподіленої, що надійшла  до організації в грудні 2018 рік, а звіти від іноземних Організацій 
Колективного Управління, з персональним розподілом коштів на кожного з авторів фільмів, 
надійшли у січні-лютому 2019 року та будуть виплачені авторам у            2019 році. 
         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 2018 року. Ми перевірили розкриття інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», 
щодо залишку нерозподіленого цільового фінансування станом на       31.12.2018 року. 
 
Залишок поточного зобов’язання на кінець звітного періоду 
         Станом на 31.12.2018 року на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується залишок поточного 
зобов’язання у розмірі 2 570,2 тис.грн. Приймаючи до уваги суттєвість залишків  поточного 
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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  винагороди 
авторам за 2018 рік у розмірі 1 510,0 тис.грн., в тому числі російським  та іноземним авторам 
за фільми спільного виробництва, та суму коштів у розмірі 1060,2 тис.грн. за приватне 
копіювання фільмів іноземного виробництва, зарезервованих протягом трьох років на 
рахунку організації для іноземних авторів. 
         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 2018 року. Ми перевірили розкриття 
інформації, підготовлені ВГО «СІНЕМА», щодо залишку поточного зобов’язання станом на 
31.12.2018 року. 
 

Інша інформація 
         Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається зі Звіту щодо суми винагороди зібраної, утриманої, перерахованої та 
нерозподіленої за 2018 рік, що розкривається та подається ВГО «СІНЕМА» до Департаменту 
інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі за 2018 рік, але не 
містить фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. 
         Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
         У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 
таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.  
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність  
         Управлінський персонал ВГО «СІНЕМА» несе відповідальність за складання 
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999 р., національних Положень (стандартів) фінансової 
звітності, затверджених наказами Міністерства фінансів України та за внутрішній контроль, 
який керівництво ВГО «СІНЕМА» визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  
         При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосується безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
         Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування компанії. 
 
 
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, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  
ВГО «СІНЕМА» за 2018 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.  
         Статут ВГО «СІНЕМА» затверджений Протоколом № 1 від 02 грудня 2016 року 
Позачерговою Конференцією Всеукраїнської громадської організації «СІНЕМА». 
         Згідно з Відомостями з ЄДРПОУ відповідно до Довідки відділу статистики у 
Печерському районі АБ № 241172 від 19.04.2010 р., основним видом діяльності ВГО 
«СІНЕМА» за КВЕД  є : 
91.33.0 Діяльність громадських організацій, не віднесених до інших групувань 
 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 і суміжних прав, реалізація і захист на 
території України законних прав та інтересів своїх членів-суб’єктів авторського права і 
суміжних прав у галузі аудіовізуальних творів, драматичних, музичних, образотворчих, 
музично-драматичних, хореографічних та інших творів, створених для сценічного показу, 
публічного виконання або сповіщення. Ілюстрування в друкованих або електронних 
виданнях. 

    
Форма ведення бухгалтерського обліку: 
         На ВГО «СІНЕМА» бухгалтерський облік веде керівник 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  2018 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 2018 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. 
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Наявність  та незмінність облікової політики на ВГО «СІНЕМА» за період, що 
перевіряється: 
         Здійснений аудит підтверджує, що облікова політика в 2018 році на ВГО                 
«СІНЕМА» регламентувалася наказом  № 1 від 01 січня 2018 року «Про організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику в 2018 році». Визначені в наказі про облікову 
політику методологічні принципи протягом 2018 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 2018 р. рахується  та підтверджено 
даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку власних нематеріальних активів 
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 2018 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 № 2 від 28.12.2018 р. 
         Інформація про нематеріальні активи відображена в балансі у статті «Основні засоби», 
як того вимагає П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»,  
затверджений наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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 2018 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується та підтверджено 
даними первинного, аналітичного та синтетичного обліку власних основних засобів 
первісною вартістю 17,7 тис.грн., знос – 10,3 тис.грн. та залишковою вартістю 7,4 тис.грн.   
         Аналіз  даних інвентаризації основних засобів свідчить, що  вона проведена станом на 
31 грудня 2018 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 № 2 від 28.12.2018 р. 
         На ВГО «СІНЕМА» протягом 2018 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 2018 р. та у відповідності з 
П(С)БО 7 «Основні засоби» на підприємстві застосовувався прямолінійний метод 
нарахування амортизації. Цей метод застосовувався протягом 2018 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».  
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Правильність ведення бухгалтерського обліку фінансових інвестицій 
 
         Станом на 31.12.2018 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 2018 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 31.12.2018 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 2018 р. здійснювалась за методом ідентифікованої 
собівартості. Цей метод застосовувався протягом 2018 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.   
         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 31.12.2018 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахується дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги у розмірі 0,7 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 2018 рік, на ВГО «СІНЕМА» не передбачено створювати резерв сумнівних 
боргів. Резерв сумнівних боргів в організації не створювався.  
         Станом на 31.12.2018 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» рахуються витрати на утримання 
організації у 2019 році у розмірі 26,9 тис.грн., що обліковуються на рахунку 39 «Витрати 
майбутніх періодів». 
         Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. 
відсутня. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 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 31.12.2018 р. залишок грошових коштів 
складає 2 641,4 тис.грн., в т.ч.: 

- на поточних рахунках в банках у розмірі 1 311,4 тис.грн.; 
- на депозитних рахунках на суму 1 330, тис.грн., 

що вірно відображено у Балансі станом на 31.12.2018  р. 
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         Станом на 31.12.2018 р. на ВГО «СІНЕМА» рахується депозит у розмірі                     
1330,0 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 НБУ 
№ 637 від 15.12.2004 р. із змінами та доповненнями. Станом на 31.12.2018 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 2018 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 31.12.2018 року. 
 

Підтвердження реальності розміру зобов’язань у фінансовій звітності  
ВГО «СІНЕМА» 

 
   Станом на 31.12.2018 р. поточні зобов’язання  ВГО «СІНЕМА»  складають              

2 570,2 тис.грн. та відображені в статті балансу «Інші поточні зобов’язання». 
         Вказана сума залишку містить суму розподіленої, але ще не виплаченої  винагороди 
авторам за 2018 рік у розмірі 1 510,0 тис.грн., в тому числі російським  та іноземним авторам 
за фільми спільного виробництва, та суму коштів у розмірі 1060,2 тис.грн. за приватне 
копіювання фільмів іноземного виробництва, зарезервованих протягом трьох років на 
рахунку організації для іноземних авторів. 
         Станом на 31.12.2018 р. на балансі організації короткострокові кредити банків відсутні.    
         Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2018 р. відсутні.  
         Станом на 31.12.2018 р. на балансі ВГО «СІНЕМА» обліковується цільове 
фінансування у розмірі 91,8 тис.грн. Вказана сума залишку містить суму винагороди зібраної 
за кордоном та ще не розподіленої, що надійшла  до організації в грудні 2018 рік, а звіти від 
іноземних Організацій Колективного Управління, з персональним розподілом коштів на 
кожного з авторів фільмів, надійшли у січні-лютому 2019 року та будуть виплачені авторам у 
2019 році. 

    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 31.12.2018 р. не має обтяжених 
активів, що підтверджується даними первинного, аналітичного та синтетичного 
забалансового обліку. 
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         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).  
         Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності чистих доходів (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік не отримувало. 
 
Інші операційні доходи 
         Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина інших операційних доходів 
ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік склала 2 615,6 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 2018 рік склала 60,8 тис.грн. 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 рік,  відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 
         Витрати ВГО «СІНЕМА» за 2018 рік склали 2 676,4  тис.грн., в т.ч:  

- інші операційні витрати – 560,7 тис.грн.; 
- інші витрати – 2 115,7 тис.грн. 

         Інші операційні витрати у розмірі 560,7 тис.грн. містять кошти, що утримані 
організацією із зібраної винагороди для фінансування видатків на утримання ВГО 
«СІНЕМА» у 2018 році. 
         Інші витрати у розмірі 2 115,7 тис.грн. складають суми розподілених винагород авторам 
у 2018 році. 

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати за 2018 рік в усіх суттєвих 
аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру витрат ВГО «СІНЕМА». 
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Підтвердження реальності та точності фінансових результатів  
діяльності ВГО «СІНЕМА»,  

відображених у фінансовій звітності за  2018 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». 
         Доходи (прибутки) Організації відповідно до діючого законодавства протягом 2018 
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 2018 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  
2018 рік (форма № 2-м) складений правильно і достовірно відображає чистий прибуток у 
розмірі 0,0 тис.грн, отриманий за результатами 2018 р.  
   
 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
 

Назва аудиторської фірми ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО             
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АНАЛІТИК» 

Ідентифікаційний код  
юридичної особи  
 

14274505 

Юридична адреса 
Місцезнаходження юридичної особи  

01042,  м. Київ, вул. Чигоріна, 57А 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44 

Номер, дата видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію 
 

Витяг з Єдиного державного реєстру № 
1004865169  від   15.01.2019 р. 

Номер, дата видачі Свідоцтва про 
включення в Реєстр аудиторських фірм 
та аудиторів 

Свідоцтво про внесення в Реєстр 
аудиторських фірм та аудиторів № 0030 
видане рішенням Аудиторської  Палати 
України від 29.10.2015 р. № 316/3 строком 
дії до 29.10.2020 р. 
 

Номер аудиторської фірми в Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 

№ 0030 

Номер, дата видачі сертифікату голови 
правління – аудитора Головача 
Володимира Володимировича 

Сертифікат Аудиторської палати України                       
серія А № 007164, виданий рішенням 
Аудиторської палати України від 29.05.2014 
року № 294/2, продовжений до  29.05.2019 р.  

Номер голови правління-аудитора в № 100296 
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