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зBIT
IIE зAЛЕ)кнoГo AУДиTOPA

щoДo PIЧHoi ФIHAHCoBoi зBITI{OсTI
TOBAPисTBA з oБNIЕ}кЕHoIo BIДПOBIДAЛЬI{ICTIO

(BCMк_TPЕиД)

CTAI{OM HA 31 ГPУДH,I 2020 PoкУ
Aдpесaт:

Звiт незaлежtloгo ayДиTopa пpизнaчaсTЬся ДЛя Учaсникiв Ta yПpaBлiнcькoгo ПrpсoнaЛy
TOBAPИCTBA З oБМЕxtЕHoЮ BIДПOBIДAЛЬHICTЮ кBCMК-TPЕЙД)>, фiнaнсoвa
звiтнiсть якoгo пеpевipяeться i мoже бyти викopplcтaниilДЛя oпpиЛюДнення iнфopмaцii пpo
Дiяльнiсть пiдпpиемсTBa тa йoгo фiнaнсoвoi звiтнoстi

PoзДIЛ I. (зBIT щoДo ФIHAIICoBoi зBITIIOсTI>
ДУMкA Iз ЗAсTЕPЕЖЕнI{яM
Ми пpoвеЛИ aУД|4T pi'rнoi фiнaнсoвoi звiтнoстi TOBAPИсTBA З oБMЕ)кЕнoЮ

BIДПOBIДAЛЬHICTЮ кBCMК-TPЕЙД) (нaдaлi _ Toвapиствo aбo ToB кBCMк-TPЕЙД)),
щo cклaДaсTЬcя з Бaлaнсy (Звiтy пpo фiнaнсoвий стaн) сTaI{oМ нa 31 гpyлътя2020 PoкУ, Звiтy
пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (Звiт пpo сyкyпний дoxiд) зa2020 piк, Звiтy пpo Bлaсний кaпiтaл
зa2020 piк, Звiтy Пpo pyx гpoшoвиx кorптiв (зa пpямим мeтoдoм) зa2О2О piк тa Пpимiтoк дo
piннoi фiнaнсoвoi звiтнoстi зa piк, щo зaкiнчився 31 гpyДня 2020 poку, BклIoчaIочlа cтиcлIаЙ
BиклaД знaчyщих oблiкoвих пoлiтик.

Ha нarпy Дyмкy' зa BиIIяткoМ МoжлиBoгo BплиBy IIиTaння' oПисaнoгo B poздiлi
кoснoвa Для ДyМки iз зaстеpeженняМ)) нarrloгo звiтy, пеpевipeнa фiнaнсoвa звiтнiсть, щo
ДoДaстЬсЯ' склaДrнa в yсiх cyTTсBиx aспекTax вiДпoвiДнo Дo Зaкoнy Укpaiни кПpo
бy<гaлтеpський oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в Укpaiнi) J\b 996-ХIV вiд |6.07.1999 poкy зi
змiнaми Ta ДoпoBtlенняМи тa Haцioнaльний пoлoжень (стaндapтiв) бyхгaлтepсЬкoГo oблiкy.

' oсHoBA ДЛЯ ДУMки Iз ЗAсTЕPЕ}I{ЕHIIяM
Mи ввaжaсМo' щo oтpимaнi НaIvIИ aУДl4тopськi Дoкatзи-е дoстaтнiми i належним14 ДЛЯ

Bикopистaння ik y якoстi oсI{oBи Для BислoBЛrння нarттoi ДyМки.
Зa pезyльтaTalуIvI ayДиTopсЬкoi пеpевipки фiнaнсoвoi звiтнoстi ToвapисTBa зa 2020 piк

Ayлитop зayBaжиB нaоTyпIlе :

1). Cтaнoм нaЗ|.I2.2020 poкy ToB (BCMК-TPЕЙД) вiдoбpaжеIlo B склaДi Бaлaнсy
(Звiтi пpo фiнaнсoвий стaн) oсновнi зaсoби (pядoк 1010) зa балaнсoвoro вapтiсTlo якa
сTaнoBиTЬ l08 283 Tиc. гpн.' щo скЛaДar 31,1 Yo aктиву бaлaнсy.

Пiд чaс пpoBeДeннЯ aуДИ'ГУ BстaIIoBЛеI{o, Щo сTaIIoМ нa 31 гpyлня2020 poкy y склaдi
нeoбopoтниx aктивiв Toвapиствa облiкoвyrтЬся 7 oб'сктiв oсI{oBIIих зaсoбiв вiднесених дo 4
гpyпи (с\,Iaшини тa oблaДнaння> пepвiснolo балaнсoвoю вapтiстro 8 996 тис. гpн. Стaнoм нa
зl.|2.2020 poкy ToB (BCМк-TPЕЙД> зaзнaченi oб'rкти oснoBtlих зaсoбiв зaМopTизoBaнo
нa 100 o/oу пoпepеднiх звiтних пepioдaх тa вiДпoвiДнo зaJIицIкoвa вapтiстЬ Якиx дopiвнroс 0.

Bимoгaми пyнктy 5 HaцioнaлЬнoгo Пoлoхtення (стaндapтy) бp<гaлтepсЬкoгo oблiкy
28 кЗмrнrпeння кopионoсTi aктивiв>)' зaTBеpДженoгo Haкaзoм Miнiстеpствa фiнaнсiв
Укpaiни вiд24.|2.2004 Js 817 пеpeдбa.reнo oбoвoязoк пiдпpиrМсTBa lraДaTy pi.rнoгo бaлaнсy
oцiнroвaти, vи iснyroть oзнaки Mo)I(ЛиBoгo зМeншIення кopиснoстi aктивiв, a oTже'
Toвapиствo пoBиIIнo бyлo оцiниTИ' ЧИ iснyroть oзнaки Mo)клиBoгo зМеншIення кopиснoстi
aбo вигiд вiд iх вiДнoвлення.

oскiльки Ha ДaTУ piннoгo 6aлaнcу Тoвapиствo нe здiйснилo вiДпoвiДних oцiнoк
МoжлиBoГo вiДнoвлення кopиснoстi aктiв, Mи Hе МaJIи зМoги BизнaЧити кopиГyвaння, якi
неoбхiДнo бyлo б зpoбити y paзi ПpoBeДrння вiдпoвiдних oцiнок вiДнoвлення кopиcнoстi
згaДaних aктивiв нa звiтнy дaтy. Mи нe зМoгЛи oцiнити IvIo)кЛиBoгo BПЛиBy Дaнoгo
вiдхилeння вiД вимoг П(C)Бo 28 нa фiнaнсoвy звiтнiоть Toвapиствa.



2). Пoтouнi зaбезпeчення' щo вiдoбpaженi в pядкy 166О бaлaнсy ТoвapисTвa' сTaI{oМ
нa 31 гpyлня2020 poкy вiдoбpaжeнo y сyмi з з82 тис. Гpн. тaякi cклaДaloTься iз зaбезпeчrнЬ
(pезеpвy) нa виплaTy вiдпyстoк пpaцiвникaм. Ha ДyМкy ayДиTopa pезеpB вiдпyстoк пoBинeн
бyти вiдoбpaжений У склaдi pяДкy 1520 <floвгoстpoкoвi зaбезпечeння> Ta |521
<.(oвгoстpoкoвi зaбeзпеченIlя BиTpaT пepсoнЕlлy> бaлaноy Toвapиствa.

Ми пpoвеЛИ aУДIrT вiДпoвiДнo Дo BиМoг З'aкoнy Укpaiни uПpo aУДI4'Г фiнaнсoвoi
звiтнoстi Ta ayДитopсЬкy Дiяльнiсть) J\Ъ 2258-УIП вiд 2|.|2'2017 poкy i Miжнapодних
стaндapтiв кoнтpoлю якoстi, aУДИ'lу)oгляДy' iнrпoгo нaДaння BпеBI{енoстi тa сyпyтнiх пoслyг
(МCA) Miжнapoднoi федеpaцiТ бyxгaлтеpiв (видaння2016-2017 poкiв), щo зaстoсoBylотЬся
в якoстi нaцioнaльних сTa[IДapтiв ayдитy згiДнo iз pirпeнням Ayдитopськoi l7aЛafl4 Укpaiни
вiд }гq 361 вiд 08.06.2018 poкy Ta y вiдпoвiднoстi Дo BиМoг cт.14 Зaкoнy Укpaiни <Пpo
бp<гaлтеpський oблiк тa фiнaнсoBy звiтнiсть в Укpaiнi> вiд 19'07.\999 p. J\Ъ996-ХIv,
вiДпoвiДнo Дo якoгo сepеднi пiдпpиeмствa зoбoв'язaнi нe пiзнirше нiж Дo l неpвня poкy, щo
IIaсTaе зa звiтним пеpioдoм, oпpиЛюДнIoBaTи pi.lнy фiнaнсoвy звiтнiсть paзoМ з
ayДиTopсЬкиN,I BиснoBкoМ нa свoiй вeб-стopiнцi.

IIOясHIOBAЛЬHиЙ пдpдгPAФ
Hе змiнlоtочи нarпoi ДyМки щoДo фiнaнсoвoi звiтнoстi' зBеpTaеMo Barпy yBaгy нa Tе'

щo Tовapиcтвo зДiйснюс сBoIo Дiяльнiсть B yMoBaх фiнaнсoвo-eкoнoмiчнoi кpизи.
B pезyльтaтi нестaбiльнoi оитyaцii в Укpaiнi Дiяльнicть Тoвapиствa сyПpoBoД}кyrTЬся
pизикaМи.

Bплив eкoнoмiчнoi кpизи тa пoлiтичнoi нeстaбiльнoстi, якi тpивaroть в Укpaiнi, a
Taкoж ixнr oстaтoчI{е BprГyлIoBaння неMo)кЛивo пepедбa.rl4TИ з ДoсTaTIIьorо вipoгiднiстro i
Boни Мo}кyTь нrгaTиBI{o BПЛинyти нa eкoнoмiкy Укpaiни Ta oпepaцiйнy дiяльнiсть
Toвapиствa.

Cвiтoвa пaнДeмiя кopoнaвipyснoi хвopoби (COVID-19) тa зaпpoвaДкення Кaбiнетoм
Miнiстpiв УкpaiЪи кapaнтиннИr. Ta oбмежyвaлЬних зaхoдiв, спрямoBaI{их нa пpoтидirо iT
пoДЕшЬшoгo пoшиpення в УкpaТнi' зyмoвиЛи BиIIикI{ення ДoДaTкoBих pизикiв дiяльнoстi
сyб' сктiв ГoопoДapЮBallня.

Кеpiвництвo ToвapисTBa I{е iдeнтифiкyBaЛo сyTтевoi нeвизнauенoстi' якa мoглa б
пoсTaBиTи пiД знaчний сyмнiв здaтнiсть Toвapиствa безпеpepBIIo пpoДoBжyвaTи дiяльнiсть'
тoМy Bикopиeтoвyвaлo пpиПyщення пpo безпepеpвнiсть фyнкцioнyвaння ToвapисTBa' як
oсIIoBи Для oблiкУ пiд чaс пiДгoтoвки фiнaнсoBих звiтiв, Ilе BpaхoByloчи зpoсTalочy
нeвизнaЧенiсть пoв'ЯзaHУ iз змiнoto екoнoмiчнoТ ситyaцiТ тa песимiстичними пpoгнoзaМи
poзвиткy свiтoвoi тa нaцioнaльнoi екoнoмiки.

Cyттсвиx сyД)кeнЬ yпpaвлiнськoгo пеpсoI{aJIy щoДo oблiкoвих oцiнoк BплиBy
пaнДемii CovID-lg тa зaпpoBaДження кapaItTиIIниХ Ta oбмежyвaльниx зaхoДiв нa
IIеBизI{aчeнiсть oцiнки Ta poзкpиTTя y фiнaнсoвiй звiтнoстi Тoвapиствa iнфopмaцii
пoв'язaнoi з вiДпoвiДними oблiкoBиMи oцiнкaми ця фiнaнсoвa звiтнiсть не мiстить.

Пеpeдбa.rиTи МaсIIITaби впливy pизикiв нa мaйбyтне дiяльнoстi ToвapисTBa нa ДaнpтЙ
MoМeнT з ДoсTaTнЬoю ДoсToBipнiстro нeМoжЛиBo. Toмy фiнaнсoвa звiтнiсть не мiстить
кopигyBaнь, якi MoгЛи 6и буи peзyльтaToМ тaкиx pизикiв. Boни бyдyть вiдобpaженi y
фiнaнсoвiй звiтнoстi, як тiльки бyдyть iдентифiкoвaнi i зМo}кyTЬ бyти oцiненi.

кЛIoЧoBI IIиTAHHя AУДиTУ
Клroчoвi питaння aуДИTУ _ цe пиTaння, якi, згiДнo з нaшиМ пpoфесiйниМ сyДженняМ'

6ули нaЙ6iльtп знaнyщиМи ДЛя нaшoгo aуДИTУ фiнaнсoвoi звiтнoстi зa пoToчний пеpioд. I-{i

питaння poзГлянyтo B кoнтексTi aудиту фiнaнсoвoi звiтнoстi в цiлoмy пpи фopмyвaннi нarпoi
ДyМки пpo цю звiтнiсть, i ми не BислoBлIoсМo oкpеМoi дyмки з цих пиTaIIЬ.

BIДПOBIДAЛЬIIIсTЬ УПPABЛIнсЬкoгo ПЕ'PсOIIAЛУ TA Tих' кoгo
нAДIЛЕHO нAйBищиMи ПOBHOBA)I{EIIняMи, зA ФIIIAIIсOBУ зBITHIсTЬ

Упpaвлiнський пеpсoнaл ToB кBCMК-TPЕЙД)) нeсе вiДпoвiдaльнiсть зa склaдaння i



ДoсToBiplrе ПoДal{ня фiнaнсoвoi звiтнoстi вiДпoвiднo Дo пpинципiв бyxгaлTrpсЬкoгo oблiкy,
якi r зaгaльнoпpийняTиМи B Укpaiнi (Hauioнa-пЬних сTaнДapтiв бy<гi}ЛTеpсЬкoгo oблiкy тa
звiтнoстi). Упpaвлiнський Пepсoнirл тaкo)к несе вiдпoвiдaльнiсть зa Taкy сисTeМy
внyтpiшньoгo кoнTpoЛIо' якy вiн визнaчaс пoтpiбнoю ДЛя тoгo, щoб зaбезпeчити склaДaння
фiнaнсoвoТ звiтнoстi, Щo не мiститЬ сyTTeBих BикpиBЛеIIЬ BнaсЛiдoк rпaхpaftcтвa aбo
пoМиJIки.

Пpи склaдaннi фiнaнсoBoi звiтнoстi yпpaвлiнський пepсoнaл несe вiДпoвiдaльнiсть зa
oцiнкy зДaтнoотi Toвapиcтвa пpoДoB)кУBaTИ свoro Дiяльнiсть нa безпеpеpвнiй oснoвi,
poзкpиBaloчи' Де це зaсToсoBI{o' питaI{ня, щo сToсyIоTЬся безпеpepвнoстi дiяльнoстi, тa
BикopисToвyloчи пpипyщення пpo безпеpеpвнiсть дiяльнoстi як oсI{oBи для бyхгaлTеpсЬкoгo
oблiкy, кpiм випaдкiв, якщo yпpaвлiнський пеpоoнa;l aбo плaнyr лiквiдyвaти ToвapистBo чи
ПpИтlИ:яИ'IИ Дiяльнiсть, aбo нe мaс iнпrиx peaЛЬниx aлЬTepнaTиB цЬoМy.

Ti, кoгo нaДiленo нaйвищими пoB}IoBa}кlнIIяMи' нeсyтЬ вiдпoвiДaльнiсть зa нaгляД зa
пpoцесoм фiнaнсoвoгo звiтyвaння Toвapиствa.

BIДПOBIДAЛьIIIсTЬ AУДиTOPA зA AУДиT ФIHAIIсoBoi зBITHOCTI
Harпими цiлями с oTpиМaння oбrpyнтoвaнoi BпеBнeHoстi, щo фiнaнсoвa звiтнiсть y

цiлoмy не мiстить сyTTсBoгo BикpиBлеI{ня внaслiдoк шaхpaйствa aбo пoMиЛки' тa Bипyск
звiтy ayдитopa' який мiстить нarrry Д}мкy. oбrpyнтoвaнa BпеBI{енiсть r BисoкиМ piвнем
BПеBнеIloстi, пpoте не гapalrTye, Щo aУДl4T' пpoBеДeний вiдпoвiднo Дo МCA, зaBжДи BияBитЬ
сyTTсBe BI4кpиBЛення' якщo тaке iснye.

BикpивлeнI{я MoжyTЬ бyти pезyлЬтaToМ пraхpaйствa aбo пoМиЛки; BoI{и BBa)кaIoTЬся
сyтTсBиMи' якщo oкpеМo aбo в сyкyпнoсTi, як oбrpyнToBal{o oнiкyеться' BoI{и Мo)ItyTЬ
вплиBaTи IIa eкoнoМi'rнi pirпення кopисTyвaнiв, щo пpиймalоTЬcЯ нa oснoвi цiсi фiнaнсoвoi
звiтнoстi.

BикoнylочИ aуДklT вiдпoвiДнo Дo BиМoГ МCA, Ми BикopиcтoByсMo пpoфесiйне
сyДження тa пpoфесiйний скeпTиЦизМ ПpoтягoМ yсЬoгo зaBДaння з aуДЙTу. Кpiм тoгo, ми:

- iдентифiкyrмo тa oцiнroеMo pизики сyтTсBoГo BикpиBлеFIня фiнaнсoвoi звiтнoстi
внaслiДoк шaхpaйствa чи IIoMиЛки, poзpoблясмo й викoнyсMo ayДитopськi пpoЦeДypи y
вiдпoвiДь нa цi pизики, a Taкoж oTpиМyeMo ayДиTopськi дoкaзи, щo r дoстaтнiми тa
пpийнятниМИt,(ЛЯ BикopисTaння iх як oснoBи Для нaшoТ дyмки. Pизик IIе BияBЛеIIня
сyTTrBoГo BикpиBЛення внaслiДoк шaхpaйсTBa r BиЩиM' нiж Для BикpиBлeHня внaслiдoк
ПoМилки' oскiльки шaхpaйствo Мoжe BклIoчaти зМoвy' пiдpoбкy, нaвмиснi Пpoпyски'
непpaBиЛЬнi твеpдження aбo неxTyBaння зaхoДaМи внyтpirпньoгo кoнтpoЛю;

- oTpиMyrМo poзyмiння зaxoДiв внyтpirпньoгo кoнтpoЛIo' щo сToсyIоTЬс Я aуДLlTУ, ДЛЯ
poзpoбки ayДиTopських пpoцeдyp, якi б вiдпoвiдaли oбстaвинaм' a не ДЛя BислoBлeння
ДyМки щoДo ефективнoстi системи внyтpilпнЬoгo кoнTpoЛю;

- oцiнroемo пpийнятнiсть зaсToсoBaIIих oблiкoвих пoлiтик тa oбrpyнтoвaнiсть
oблiкoвиx oцiнoк i вiдпoвiднoгo poзкpиTTя iнфopмaцii, зpoбленoгo yпpaвлiнсЬкиМ
пepсoнirлoМ;

- ДoхoДиМo BисHoBкy ЩoДo пpийнятнoстi викopисTal{ня yпpaвлiнськиМ пеpсoнaлoм
пpиПylцerrня пpo безпepepвнiсть Дiяльнoстi як oснoви для бyхгa;lTеpсЬкoгo oблiкy Ta нa
oснoвi oтpиI\4aних ayДитopсЬких Дoкaзiв poбимo BисI{oBoк' .tи icнye сyTTrвa нeвизнaченiсть
щoДo пoдiй aбo yмoв, якi пocтaвилlа 6 пiД знaчний сyмнiв можливiсть Toвapиствa
пpoДoв)Iмти безпеpеpвнy дiяльнiсть. Якщo Mи ДoхoДиMo BиснoBкy щoДo iснyвaння тaкoТ
сyттевoТ невизнaченocтi, NlИ пoвиннi пpиBеpIIyTи yBaгy B сBoсМy звiтi ayДиTopa Дo
вiДпoвiДнoгo poзкpиття iнфopмaцiТ y фiнaнсoвiй звiтнoстi a6o, якщo тaкi poзкpиття
iнфopмaцii е ненaлeжниМи' мoдифiкyвaTи сBoIo Дyмкy. Harпi BиснoBки rpylrTyloTЬcЯ Нa
ayДиTopських Дoкaзaх, oTpиМaних Дo ДaTи l{aпIoгo звiтy ayлитopa. Bтiм мaйбyтнi пoдii aбo
yМoви Mo)кyTЬ IIpиМyсиTи Tовapиствo пpипиниTи сBoIo Дiяльнiсть нa безпepepвнiй oснoвi;

- оцiнroемo зaгaЛЬнr пoДaння' сTpyкTypy тa змiст фiнaнсoвoТ звiтнoстi BкЛIoЧнo з

4



poзкpиTTяM iнфopмaцii, a тaкoж Tе' Чи Пoкaзyr фiнaнсoвa звiтнiсть oпеpaцii тa пoДiТ, що
пoклaДeнi B oсIIoBy iT склaДaнн Я) TaК) Щoб Дoсягти дoстoвipнoгo вiДoбpa)кення.

Ми пoвiДoМЛясМo TиМ' кoГo нaдiленo нaйвищими ПoBI{oBaженняМи, iнфopмaцiю Пpo
зaпЛaIIoBaниЙoбcяг i uaс пpoвeДення aуДИTУ тa сyттевi ayДиTopсЬкi pезyльтaти, BкЛIoчaIoчи
бyль_якi знaчнi неДoлiки сисTeМи внyтpirпньoГo кoнтpoлto' BияBленi нaми пiД чaс aуДИTу'

Mи тaкoж нaДarМo TиМ, кoГo нaДiленo нaйвищими ПoBнoBaЯ(енI{яMи' тBеpД)кеннЯ, Щo
Mи BикoнaЛи вiдпoвiднi етичнi виМoги щoДo нeзaЛе}ttнoстi, тa пoвiДoмляемo iм пpo всi
сToсyнки й iншi TI|I'IaHIIя- якi б мoгли обrpyнтoBaнo вBaх(aTИcЯ TaкиMи, щo вплиBaIoTЬ нa
нaшy незaлежнiстЬ' a Taкo)к Дe цe зaсTocoBtlе, ЩoДo вiДпoвiДних зaсTеpежниx зaхoДiв.

PoЗДIЛ II. (aBIT щoДo BиMoГ IнШIих ЗAкoHoДABЧих I
HOPMATиBIIих AкTIB)

oонoвнi вiДoмoотi пpo TOBAPиCTBO з oБMЕ){tЕнolo BЦПOBЦAЛЬHIсTIO
<<BсMк-TPЕЙД> нaвеДенi в Taблицi J\Ъ 1.

Jt1

Ayлитopи зaзнaЧa}oтЬ, Щo lltrзBa Toвapиствa, йoго opгaнiзaцiйнo-пpaвовa фopмa
гoсПoДapЮBaння Ta BИДI4 дiяльнoстi вiДпoвiдarоть Cтaтyтy Toвapиствa.

I
Пoвне нaйменyвaння
Toвapиствa

TOBAPИCTBO 3 oБМЕяtЕHolo
BIДПOBIДAЛЬHICTЮ (BCМк-TP ЕiIД>

2 Cкopoненe нaймeнyвaння ToB (BсMК-TPЕЙД)

J
Iдентифiкaцiйний кoд
юpидиннoТ oсoби

4085з644

4 laтa тa нoмep зaПисy в elP вiд26'09.20l6 poкy N9 107з |0200000з2446

5 BиДи Дiяльнoстi

46.90 Hеспецiaлiзoвaнa oПтoBa тopгiвля (oснoвний);
31.09 Bиpoбництвo iнtпиx мeблiв;
16.10 ЛiсoпиЛЬне Ta сTpyгaлЬне виpoбництвo;
46.19 liяльнicть пoсepeдникiв у тopгiвлi тoBapaМи
Ц]иpoкoгo aсopтиМe}rTy;
82.99 Haдaння iнrпих Дoпoмiхtниx кoмepuiйниx ПoсЛyГ'
н.в.i.y.;
4'l.l9 lнlлi BиДи poзДpiбнoТ тopгiвлi в неспецiалiзoвaниx
MaгzlзиHaх;
47.54 Poздpiбнa тopгiвля пoбутoвиМи еЛeктpoтoвapaМи B

спeцiалiзoвaHих Мaгaзинaх;
47.91 Poздpiбнa тopгiвля, щo здiйснroеться фipмaми
пoIlIToBoгo зaМoBЛeHHя aбo неpез Меpе)t(у Iнтepнет;
6З.99 Haдaння iнrпих iнфopмaцiйHиx Пoслyг, н.в.i.y.;
1 0'22 КoнcулЬTyBaHня з питaнЬ кoмеpЦiйнoТ дiяльнoстi й
кеpyBaI{Hя;
73'20 !ocлiД)l(ення кoн'tонкrypи pиHку Ta BияBлеHHя
ГpoМaДсЬкoТ дyмки;
'74.90Iылa пpoфесiйнa, HayкoBa тa тeхнiчнa дiяльнiсть,
н.в.i.y.

6
МiсцезнaхoД)кеtlHя
Toвapиствa

УкpaТнa, 0З124, мiстo КиТв, бульвap Baцлaвa Гaвелa,
бyлинoк l6

7 Кеpiвник CIMOHOB ЯPoсЛАB CЕPГIЙOBИtI
8 Гoлoвний бyхгaлтеp ЯЩoк TЕTЯFIA BAЛЕPIIBHA



ЩoДo MoЖЛиBoсTI (сПPoMo)ItнoсTI) TOBAPисTBA БЕзПЕPЕPBIIO
зДIЙсHIоBATи сBoIo ДIяЛЬшсTЬ ПPoTяГoM ндЙвлиЖЧих 12 MIсЯцIB

ПpипyшeнHя пpo безпеpеpвнiсть Дiяльнoстi poзгляДaeTЬcЯayДиTopoм y вiдпoвiднoстi

Дo MсA 570 <Безпepеpвнiсть Дiяльнoстi> (пepеглянутиЙ) як Taке' щo Toвapиствo
пpoДoBжyBaтиМе свorо Дiяльнiсть y близькoмy мaйбyтньoМy' не Мaючи нi нaмipy, нi пoтpeби
лiквiдyвaтиcя aбo Пpl4IIl4HЯTkr ii. Фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa пiДгoтoBЛеIIa BихoДячи з

пpипyщення бeзпеpеpвнoстi Дiяльнoстi. Упpaвлiнcький пepcoнaЛ Toвapиствa B}киBar

зaxoДiв Для пoкpaщення пoкilзникiв Дiяльнoстi Ta lloДaЛЬшoгo poЗBиTкy Toвapиствa.

Зiбpaнi Дoкaзи Ta aнa-пiз Дiяльнoстi Toвapиствa не ДaютЬ ayДиTopaМ пiДcтaв
сyмнiвaтисЬ в зДaтнoотi Toвapиствa безпеpеpBнo ПpoДoB)кyBaTи сBoIo Дiяльнiсть.

BикopистoByloчи звичaйнi ПpoЦеДypи Ta згiДнo aнaлiзy фiнaнсoвoгo сTa}Iy

Toвapиствa Mи не знaйrпли Дoказiв пpo пopyшення пpинципiв фyнкцioнyBaнI{я Toвapиствa.

Hе внoсячи ДoДaTкoBих зaсTеpежeнЬ Дo цЬoгo BисIIoBкy' зBepтarМo yвaгy Ha Tе, щo B
Укpafнi iснyе невпeвненiсть щoДo MoжлиBoГo мaйбyтньoгo нaIIpяMкy внyтpirпньoi
екoнoмiчнoi пoлiтики' нopМaTиBнo-пpaBoвoi бaзи Ta poзBиTкy пoлiти.rнoi ситyaцii. Ми не

МarМo зМoги пepедбauиTи Mo)клиBi мaйбyтнi змiни У Циx yМoBaх тa ix вплив нa фiнaнсoвий
сTaн' peзyлЬTaTи Дiяльнoстi тa екoнoмiянi пеpспектиBи Toвapиствa.

Щодo вИпoвiднoстi пpийнятoi yпpaвлiнським пеpсoнaЛoМ ToB (BCMк-
TPЕЙД> oблiкoвoi пoлiтики BиMoгaм зaкoнoДaвстBa пpo бyхгaлтеpський oблiк тa
фiнaнсoвy звiтнiсть тa HП(C)Бo.

КoнцептyaлЬнolо oc}IoBolo фiнaнсoвoi звiтнocтi Toвapиствa зa piк, щo зaкiнчився
31 гpyдня 2020 poкy, е Haцioнaльнi пoлoжeння (стaндapти) бyxгaлтеpськoгo oблiкy (дaлi _

HП(C)Бo).
Пpинципи пoбyДoви, MеToДи i пpoцедypи зaстoсyBaнItя oблiкoвoi- пoлiтики

Toвapиствa зДiйснroloTЬся згiДнo Haкaзy кПpo opгaнiзaцiТ бyxiaлтеpсЬкoгo oблiкy тa
oблiкoвy пoлiтикy пiдпpисмствa))' зaTBepД)кeнoгo Диpектopoм Topapиствa вiД 03.01.2018
J\Ъ BCMк-Л0з0118 (д*i _ oблiкoвa пoлiтикa).

oблiкoвa пoлiтикa Toвapиствa в пеpioдi, якиЙ пеpевipявсЯ, B|4зHaЧaе oснoвнi зacaДИ
BeДrння бyхгaлтеpсЬкoгo oблiкy Ta склaДaння фiнaнсoвoi звiтнoстi з ДoтpимaнняМ oснoBних
пpинципiв т4 зaбeзпeчeнняM мeтoДiв oцiнки Ta pеrсTpaцii гoспoДapсЬкиx oпеpaцiй, якi
пepeдбauенi Зaкoнoм Укpaiни <Пpo бyxгaлтepський oблiк тa фiнaнсoвy звiтнiсть в Укpaiнi>
J\Ъ 996-ХIv вiд 16.07.1999 poкy (зi змiнaми Ta ДoпoBIIrннями) тa HП(C)Бo.

oблiкoвa пoлiтикa Toвapиствa poзкpиBar oсIloви' стarrДapTи' ПpaBиЛa Ta IIpoцeДypи
oблiкy, якi викopистoBylоTЬcЯ т1pl4 'веДеннi oблiкy тa склaДaння звiтнoстi вiдпoвiднo Дo
нП(C)Бo. oблiкoвa пoлiтикa BсTaIIoBЛIoс тrpинципи BизI{aння тa oцiнки об'ектiв oблiкy,
визнaчення тa ДетaлiзaцiТ oкpемих стaтeй фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa.

POзкPиTTЯ IIIФOPMAцII У ФIHAIICOBIЙ зBITI{OCTI
Poз кp ummя iнф opлtа цi'i c mo c o в н o акm uв iв

Heoбopотнi aктиви' Bсьoгo: 109 665 тис. гpн.' y T. ч.:
- немaтеpiальнi aктиви _ 8з2 Tис. гpн.;
- незaBepшенi кaпiтaльнi iнвeстицii _ 550 Tис. гptl.;
- oснoвнi зaсoби _ l08 283 тис. гpн.
Oбopoтнi aктиBи' BсЬoгo: 238 383 тис. гpн., y T. ч.:
- зaпaси _ 69 з19 тиc. гpн. (виpoбничi зaпacИ _ 45 туlc. гpH.);
_ ToBapи _ 69 274 тис. гpн.;
- дебiтopськa зaбopгoвaнiсть зa ПpoДyкцiro, тoвapи, poбoти' Пoслyги _ 61 825 тиc.

гpн.;
_ дебiтopськa зaбopгoвaнiсть зa BиДaниМv:aBalнcaм,vI _ 17 тис. гpн.;
- iншa пoToчHa дебiтopськa зaбopгoвaнiсть - 99'795 тис. гpн.;



- Гpoшi Ta iх екBiBЕlЛеtITи _ 5 089 Tис. Гpн.;
- BиTpaти мaйбyтнiх пеpiодiв - I22 Tис. гpн.;
- iнrпi oбopoтнi aк<'ГLIBИ -2 2|6 тис. гpн

Heoбopoтнi aктиви' yтpиMyBaнi Для пpoДDl(y' тa грyпи вибyття _ 488 тис. грн.

нЕoБoPoTHI AкTиBи
Hемaтеpiaльнi aктиви
Cтaнoм нa 3l гpyДня 2020 poку пеpвiснa вapтiсть немaтеpiaлЬних aкTиBiв склaДaлa

8З2 тиc. ГpII. Ta пopiвнянo iз пеpвiснoтo вapтiстro сTaIIoМ нa 3 1 гpyлня2019 poкy збiльIПlЛacЯ
вapтiсть пpидбaних немaтеpiaлЬних aкTиBiв нa 302 Tис. Гpн.

Знoс (aмopтизaцiя) немaтеpiaлЬних aкTиBiв нapaхoвyсTЬся пpямoлiнiйним метoДoм i
сTaнoM нa 31 гpyлня2О2О poкy сTaнoвить 183 тис. Гpн.' щo g.a746 Tис. Гpн. бiльше нiж зa
aнaлoгiчний пеpioл Минyлoгo poкy.

,(o немaтеpiaльних aктивiв вiДнесенi пpoгpaмнi ПpoДyкTи, МoДyлЬ МеpежеBoГo
oблaДнaння, лiцензiй нa ПpoГpaМнi пpoдyкти (y виглядi oпцii кoДiB aктивaцii) тa пpoгpaмнi
модyлi Дpyкy еTикeтoк пиЛЬнoгo цeнтpy.

Ha дyмкy ayДиTopa' oблiк немaтepiaлЬних aкTивiв y всiх сyтTrBиx aсПекTaх вiдпoвiДaе
BиМoгaМ oблiкoвoi пoлiтики, П(C)Бo 8 кHeмaтеpiaльнi aкTиBи))' ЗaTBеpД)кенoгo нaкaзoМ
Miнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд 18.10.1999 p.Nэ242 (зi змiнaми i дoпoвненнями).

Кaпiтaльнi iнвестицii
Зa дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa сTa}IoМ нa 3 1 гpyлrlя 2О2О poкy вapтiсть

I{езaBеpшених кaпiтaЛЬних iнвестицiй cкЛaДar 550 тис. Гpн., Дo скЛaДy якoi вiДнесенo
нeвiД'емнi пoлiпrшення opeнДoBal{oГo ПpиМiщення.

Ha дyмкy ayДиTopa, oблiк кaпiтaльних iнвестицiй y всiх сyTTсBих aсПекTaх вiДпoвiдaе
BиМoГaМ oблiкoвoТ пoлiтики, П(C)Бo 7 <oонoвнi зaсoби>, зaтBеpДженoГo нaкaзoM
Miнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд27.О4.2000 p. Ns 92 (зi змiнaми i Дoпoвненнями).

oснoвнi зaсoби тa iншi необopoтнi активи
Зa Дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi сTaFIoМ нa 3 1 гpyлня2020 poкy нa бaлaнсi Toвapиствa

oблiкoвyrоTЬся oснoBнi зaсoби тa iнrпi нeoбopотнi мaтеpiaльнi aктиви пеpвiснoro вapтiстro
|48781 Tис. гpн.' сyМa нaкoпиченoГo знoсy (нapaxoвaнoi aмopтизaцii) нa зaзнaчeнy звiтнy
ДaTy сTaI{oвить 40 504 тис. гpн.

Taблиця Nэ 2 (тис. гpн.)

Пеpвiснa вapтiсть oб'сктiв oсIIoBI{их зaсoбiв тa iнпrих нeoбopoтних мaтepia-пьниx
aктивiв стaI{oM нa 3l гpyлrтя 2020 poкy B пopiвняннi з 31 гpyлня 2О|9 poкy збiльпrилaся нa
86 770 Tис. гpн.' щo B oснoвнoМy вiдбyлoся зa paхyнoк:

- пpидбaння нежитлoвoi бyлiвлi (лiт. A) - кoмбiнaт хapчyBalrня кМepидiaн>
зaгaЛЬнoю ПЛoщею 8 44з,90 кB. M' зa aДpеcoю: м. Киiв, бyльвap Лепce Iвaнa, 6уд' 2З;

- пpидбaння TpaнсПopтних зaсoбiв;
- olloBлеtlня виpoбничoгo oблaДнaння;
- BсTaI{oBлеI{ня сеpBepl{oГo Ta Меpе}кевoгo oблaДнaння;
- Toщo.

БУДинки, сПopУДи тa ПеpeДaвaJlьнi пpистpoТ '74',7 59 524
Maшини тa oбладнaння 5з 4з6 70 846
Tpaнспopтнi зaсoби 1 512
IнстpумeнтИ, ПpИЛaДИ тa iнвентap 241 964
Iншi oснoвнi зaсoби 6 818 9 248
Iнrпi нeoбopoтнi мaтеpiaльнi aктиви 'r7 5 6 69з
Bсьoгo: 62 017 148 787



Cyмa нapaхoBaнoгo знoсy oсHoBIIих зaсoбiв сTaнoМ нa 31 гpyДня 2020 poку скЛaЛa
40 504 Tис. гpн.

Biдпoвiднo дo oблiкoвoТ пoлiтики ТoвapI4cTBa llapaxyBaнI{я tlМopTизaцii нa oснoвнi
зacoби зДiйонroеться пpямoлiнiйним МeToДoм. Згiднo нaДaних нa poзГЛял ayдитоpiв
дoкyментiв нapaхyBaння aМopTизaцiТ мaлoцiнних нeoбopoTllих Maтеpiaльниx aктивiв гpyПи
<Maлoцiннi неoбopoтнi мaтepiaльнi aктиви) пpoBoДитЬся в poзмipi 1,00 % вapтoстi тaкoГo
oб'сктy B ПеpшIoMy мiсяцi йoгo вiдпyскy зi склaДy B rксПЛyaтaцiro, щo вiДпoвiдae вимoгaм
oблiкoвoТ пoлiтики Тoвapиствa. Ayдитopи зaзнaЧaюTЬ пpo нeзмiннiстЬ BизI{aченoгo МеToДy
пpoтягoМ звiтнoгo пepioдy.

Ha дyмкy ayДитopiв, дaнi фiнaнсoвoi звiтнoстi сToсoBнo oсI{oBниx зaсoбiв в цiлoмy
вiДпoвiДaloть ДaIIиM pегiстpiв aнaлiтичнoгo 'Гa синTeTичI{oгo oблiкy Toвapиствa тa
пеpвинниМ ДoкyМerrTaм' нaДaниМ нa poзгляД ayДиTopaМ; склaД oсI{oBI{их зaсoбiв тa iнrпих
неoбopoтниx мaтepiaлЬних aктиBiв, дoстoвipнiсть i пoвнoтa iх oцiнки в цiлoмy вiДпoвiдaroть
BиМoгaМ П(C)Бo 7.

Пiд чaс ПpoвеДrннЯaуДИTу BстaнoBЛенo, Щo сTaнoM нa 31 гpyдня202О poкy y склaДi
неoбopoтниx aктивiв Toвapиствa oблiкoвyсTЬся 7 oб'eктiв вiДнесених дo 4 гpyпи oснoBI{их
зaсoбiв ((МaпIини тa oблaДнaння> пеpвiснolo бaлaнсoвoю вapтiстtо s 996 Tис. гpн.

Cтaнoм нa 31.|2.2020 poкy ToB кBCMК-TPЕЙД) зaзнaчeнi об'rкти oсI{oвниx
зaсoбiв зaМopTизoBal{o нa l00 % y пoпepeДнiх звiтних пеpioдaх тa вiдпoвiДнo зaJIишIкoBa
вapтiсть яких дopiвнtoе 0.

Bимoгaми пyнкTy 5 HП(C)Бo 28 <Зменrпeння кopиснoстi aктивiв>, зaTBеpД}ке}toгo
Haкaзoм Мiнiстepствa фiнaнсiв Укpaiни вiд 24,12.2004 Ns 817 пеpeдбaченo oбoв'язoк
пiдпpисмстBa Ita дaтy piннoгo бaлaнсy oцiнroвaти, uи iснyrотЬ oзнaки MoжлиBoгo зМеншrння
кopиснoстi aктивiв, a oDкe Toвapиствo пoBиннo бyлo oцiниTИ)ЧI4 iснyroть oзнaки МoжлиBoгo
зМеншення кopиснoотi aбo вигiД вiд ii вiднoBленнЯ.

Ha нaшy ДyМкy' стaltoМ нa 31 гpyДня 2020 poку для oб'ектiв неoбopoтних aктивiв
вiДнeсениx ТoB (BCМк-TPЕЙД) дo 4 rpулиocнoBl{их зaсoбiв (Maшшlи 

'a 
oбnuд'uння))' тa

якi нa дaту бaлaнсy пoвнiсТю зaмopTизoвaнo' iснyroть oзнaки МoжлиBoгo вiднoвлeння
кopиснoсTi aктивiв, як Taкиx' Щo гeнеpyюTЬ гpoшoвi пoтoки. " '

oскiльки Ha ДaTУ pi.rнoгo 6aлaнcу Toвapиcтвo не зДiйснилo вiдпoвiДних oцiнoк
Мo}клиBoгo вiднoвлення кopиснoстi aктiв, Mи не МaJIи зМoги BизнaчиTи кopиГyвaння, якi
нeoбхiднo бyлo б зpoбити y paзi пpoBeДeння ToB (BCMк-TPЕЙД) вiДпoвiДних oцiнoк
вiДнoвлення кopиснoстi згaДaних aктивiв нa звiтнy дaтy. Mи не зМoгли oцiнити МoжЛиBoГo
BпЛиBy Дaнoгo вiДхилення вiд вимoг HП(C)Бo 28 нa фiнaноoвy звiтнiсть Toвapиствa'

oБoPoTHI AкTиBи
Зa Дaними фiнaнсoвoТ звiтнoстi Toвapиствa сTaнoM нa 3l ГpyДня 2О20 poку y aктивi

Бaлaнcy зa сTaTTяМи кHeзaвеpшене виpoбництBo) Ф.||02)' кГoтoвa пpoдщцiя) (p. ll03),
<Пoтoчнi бioлoгiчнi aкTиBи)) (p. 1110), кПoтo.rнi фiнaнсoвi iнвестиuii> 1r. 1160), зilлишки не
oблiкoвyroTЬся Ta вiДпoвiднo вiдсyгнi.

oблiк зaпaсiв
Зa Дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa стaнoМ нa 31 гpyДня 2020 poку y aктивi

Балaнсy зa стaтTelo <Зaпaси> (r. 1100) oблiкoвyтoтЬся зaпaси в сyмi 69з19 Tис. гpн. aбo ж
20 Yo aктpIвy бaлaнсУ, Щo в цiлoмy вiдпoвiдae ПеpBиItIlиM ДoкyMеIrTaМ' ДaHиМ pегiстpiв
aнaлiтичнoгo Ta сиIlTeTичIIoгo oблiкy.

Зaлacи Toвapиствa сTaI{oМ нa 31 гpyлrlя2020 poкy склaДaloться з:
- виpoбни.tих зaпaсiв нa сyМy 45 тис. гpн.;
- тoвapiв (тoвapнi зaлиrпки) нa сyМy 6'7 274 Tис. Гpн.

Bизнaння тa пepвiснa oцiнкa зaпaсiв зДiйснroстЬся зtlле)кнo вiД rпляхiв нaДхoДження
зaпaсiв нa пiдпpиrМсTBo: пpидбaнi зa ПЛaTy' BигoToBленi влaсним|4 cI4IIaNIl4, внeсенi Дo
сTaтyтнoгo кaпiтaлy, oтpимaнi бeзoплaтнo, пpидбaнi в peзyльтaтi oбмiнy нa пoдiбнi тa
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неПoДiбнi ЗaпacI4 вiДпoвiДнo П(C)Бo 9 кЗaпaси), зaтBepД)кeнoГo Haкaзoм Miнiстеpствa
фiнaнсiв Укpaiни Np246 вiд20'10Jr999 poкy (зi змiнaми i дoпoвнeннями).

Aнaлiтичний oблiк зaпaсiв BеДeTЬся Toвapиствoм y вiдoмoсTях Пo кo)кIIoMу гlИДУ
зaпaсiв oкpеМo y poзpiзi нaймeнyвaнь.

ЗдебiльrпoГo, зaПaси сфopмoвaнi з товapiв, пеpедбa.rених Для пoД€lЛЬ[Ioгo ПpoДa)кy
(99'9 вiДсoткiв вiд всiх зaпaciв). ,(етaльний aнaлiз ToBapIIих пoзицiй' вiдoбpaжених
ToвapиствoМ y скЛaДi тoвapiв, Bкaзyе IIa Tе, щo ToBapи МaIoTЬ виpoбниuе, бyдiвeльне тa iнrпе
пpoМиcЛoBе Ilpизнaчeння зi знaчниМ тepмiнoм збepiгaння.

Taким чинoМ' нa ДyМкy ayДиTopa pИзИКИ BTpaTи B pезyЛЬTaTi знецiнення цих aктивiв
пpoTягoМ звичaйнoго oпеpaцiйнoгo цикЛy вкpaй нeзнaчнi.

oблiк зaпaсiв y Toвapиствa зДiйснIoсTЬся в цiлoмy y вiдпoвiднoстi iз вимoгaми
oблiкoвoi пoлiтики ToB (BCMк-TPЕЙД)) Ta BиMoгaМ П(C)Бo 9 <Зaпaси>.

fieбiтopськa зaбoргoвaнiсть
Cтaнoм нa 31 гpyДня 2020 poку y склaдi aктивiв Toвapиствa oблiкoвyloTЬся

дебiтopськa зaбopгoвaнiсть нa зaгaJIЬI{y сyМy 16116з7 Tис. гpн., щo скЛaДaе 46,4oА aктиву
бaлaнcу, a сaMе:

Taблиця Ns 3 Tис'

!ебiтopськa зaбopгoвaнiсть Тoвapиствa зa ToBapи, poбoти, ПoсЛyги (p. 1615) стaнoм
нa 31 ГpyДня 2О20 poку oблiкoвyстьcя нa бaлaнсi y сyмi 6| 825 Tиc. Гpн.' щo B цiлoмy
вiдпoвiдaе ПеpBинниМ ДoкyМrliTaМ Ta ДaниМ pегiстpiв aнaлiтичнoгo Ta синTетичнoгo oблiкy
Ta склaДarTЬся з сyМ ПoToЧнoi зaбopгoвaнoстi зa тoBapи (poбoти, пoслyги).

!ебiтopськa зaбopгoвaнiсть Toвapиствa зa poзpaхyнкaМи з бtоджетoМ (p.1i35)
сTaнoМ нa 31 ГpyДня 2020 poку oблiкoвyетЬся нa бaлaнсi y сyмi |7 тиc. гptl., щo в цiлoмy
вiдпoвiДaе пеpBинниМ ДoкyMеIITilМ Ta ДaниM pегiстpiв aнaлiтичнoГo Ta сиI{TeTичнoгo oблiкy
Ta склaДaстЬся з сyМ спЛaченoгo П!B.

Iншa пoтoчнa ДебiтopсЬкa зaбopгoвaнiсть стaнoм нa 31 гpyлня 202О poку сTaIIoBиTЬ
99 795 тис. гpн. Ta r ПoToЧнoю зaбopгoвaнiстto зa Дoгoвopoм фiнaнсoвoТ дoпoмoги нaдaнoi y
2020 poui тa iнrпими ДoгoBopzlми зa нaДaнi пoслyги. B цiлoмy iнпra пoтouнa дебiтopсЬкa
зaбopгoвaнiсть вiДпoвiдaе пepвин}IиМ ДoкyМенTaМ Ta ДaниМ pегiстpiв aнaлiтичнoГo Ta
синтeTиЧIloгo oблiкy.

Ha сyми дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi peзеpB сyмнiвних бopгiв в 2020 poцi нe
сTBopIoBaBся. ПpoстpoчeнoТ дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi I{е Bиявленo.

Ha дyмкy ayдитopiв бyxгaлтеpський oблiк ПoToчнoi дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi
зДiйснroеться TовapиcTвoМ в yсiх сyTTrBиx acПекTaх вiдпoвiДнo дo П(C)Бo 10 <!ебiтopсЬкa
зaбopгoвaнiсть>>, зaTвеpД}кенoгo нaкaзoм МiнiстеpсTBa фiнaноiв УкpaiЪи вiд 08.10.1999 р.
Ng2З7 (зi змiнaми i дoпoвненнями).

Гpoшoвi кoшти
Зaлишoк гpolпoBих кorптiв Toвapиствa сTaHoМ нa 31.12.2020 poкy сTaнoвитъ З 724

Tио, гpн.' щo вiдoбpaжений в Бa-пaнсi (Звiтi пpo фiнaнсoвий стaн), в Звiтi пpo pyх ГpoПIoBиХ
кorптiв тa вiдпoвiдaс ДaIIиM aнaлiтичнoГo Ta cиIlTеTиЧнoгo oблiкy.

Зaлиrпки гpoшoвих кotптiв Toвapиствa вiДпoвiДaroть бaнкiвським виПискaM Ta
ДaI{иM' вiдoбpaжениМ B фiнaнсoвiй звiтнoстi Toвapиствa.

Зa пpoДyкцiro, тoвapи, poбoти' пoсЛyГи 61 825 45 68з
зa poзpaхуHкaМи з бroДrкетoм 1',7 4 t'76

iншa пoтoчнa дебiтopськa зaбopгoвaнiсть 99',795 86 984
Bсьoгo t6t 631 136 843



Bитpaти мaйбyтнiх пеpioдiв
Bитpaти мaйбyтнiх пepioдiв сTaI{oМ нa 31 гpyлllя 2О2О poкy сTaнoBЛяTЬ |22'rиc. гpн.,

Щo B цiлoмy вiДпoвiДaс ПеpBинниM ДoкyМенTaМ Ta ДaниМ pегiстpiв aналiтичнoГo Ta
синтетичнoгo oблiкy.

Iншi oбopoтнi aктиви

,(o iнrпих oбopoтних aктивiв, якi стaнoм нa 31 гpyдня2020 poкy склaДaють2276тиc.
гpн., вiднесeнi Дебетoвi сaльДo paхyнкiв 6431 <ПoдaTкoBе зoбoв'язaння)) B cумi 2 757 тиc.
гpI{. Ta 6442 кПoдaткoвий кpeДиT) в сyмi 59 тис. гpн.

нЕoБoPoTHI AкTиBи' УTPиMУBAI{I ДЛЯ ПPoДAЖУ' TA гPУПи
BиБУTTя.

Cтaнoм нa 31 ГpyДня 2020 poку oблiкoвyтoться неoбopoтнi aкTиBи yтpимyвaнi для
пpoДa}кy в зaгaльнiй сyмi 488 Tис. гpн., щo cTal{oвить 0,l Yo aктиьу бaлaнcу.

ДoBгoсTPoкoBI ЗoБoB'ЯЗAHHя' цшЬoBE ФIIIAHCУBAIIHя TA
ЗAБЕзПЕЧЕHHя

Зa дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa сTaI{oМ нa 3 1 гpyлня 2020 poкy y Бaлaнсi
зa poздiлoм к.{oвгoстpoкoвi зoбoв'язaння, цiльoве фiнaнсyвaнI{я Ta зaбезпечення) (p. 1595),
зaЛишIки не oблiкoвylоTЬся.

ПoToЧнI зoБoB,язAIIня
Зa дaними фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa сTaнoМ нa 31 гpyлня2020 poкy y пaоивi

Бaлaнсy Зa сTaTTяMи <Пoтoчнa кpеДитopсЬкa зaбopгoвaнiсть зa ДoBГoсTpoкoBиМ
зoбoвoязaнняМи) (p.1610)' (ПoToЧнa крeДитopcЬкa зaбopгoвaнiсть зa oДеp)кaниMи
aBaнсaми) (p.1635)' (пoтoчнa кpеДиTopськa зaбopгoвaнiсть iз внyтpirпнiх poзpaхyнкiв>
ф. 16a5) тa <,(oхoди мaйбyтнiх пеpioдiв> (p. 1665) зaлишки не oблiкoвуIoTЬcя тa вiДпoвiДнo
вiдсyтнi'

' Bизнaння, oблiк тa oцiнкa зoбoв'язaнь Toвapиствa
Ayдитopoм ДoслiДженo, Щo BизI{aI{ня, oблiк тa oцiЦкa зoбoв'язaнь ToвapисTBa B

цiлoмy вiДпoвiДaють BиМoгaM П(C)Бo l1 <Зoбoв'язaння), зaTBеpД}кeнoМy FIaк.LзoM
Miнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд 31.01.2000 p. J'lb 20 (iз змiнaми i дoпoвненнями).

У склaдi пoToчних зoбoв'язaнь Toвapиствa oблiкoв}.IoTЬся кopoTкocтpoкoвi кpеДиTи
бaнкiв (p. 1600)' щo стaнoМ нa ДaTy бaлaнcу сTaнoBиTЬ 9100 Tис. гpн., щo скЛaДaе 5,5oА
пaсиBy 6asтaнcу.

Cтaнoм нa 31 гpyДня 2020 poкy У склaДi пoToчних зoбoв'язaнь Toвapиcтвa
oблiкoвyloться пoтoчнa кprДиTopсЬкa зaбopгoвaнiсть нaзaгaлЬнy cуму 77 495 тиc. гpн.' щo
скЛaДae 47 o/oлacивy бaлaнсy' a сaMе:

J,'lb 4 Tис'

Ayлитopaми BсTaIIoBЛенo' щo BизI{aння' oблiк тa oцiнкa зoбoв'язaнь ToвapисTBa B

цiломy вiДпoвiДaють BиМoГaM П(C)Бo l1 <Зoбoв'ЯзaНъIЯ>>, зaTBеpДяtенoМy нaкaзoМ
Miнicтеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд 31.0l.2000 p. J,lb20 (зi змiнaми iДoпoвненнями) тa
oблiкoвoi пoлiтики Toвapиствa.

Кpeдитopськa зaбopгoвaнiсть зa ToBapи' poбoти, пoслyГи сTaнoМ нa 31 гpулня2020
poкy стaнoвить 73 059 тио. гpн.' щo скЛaДarTЬся iз пoтoчнoТ гpolпoвoi зaбopгoвaнoстi зa

10

тoBapи' poбoти, ПoсЛyги '7з 059 з5 |2',7

poЗpaхункaми з бtoдхсетoм: 4 419 495
- y T.ч. з пoДaткy нa пpибyтoк 4 226 490
poзpaxyнкaми зi стpaxyBal-Iня l2
poзpaхyнкaMи з oпЛaTи Пpaцl 5 I

Bсьoгo 17 495 35 623



ДoГoBopaМи пoсTaBoк ToBapl{oi пpoДyкцiТ.

ПpoведениМ aуДиToМ BстaнoBлеI{o, Щo cTaнoМ 31 ГpyДня 2020 poку в oблiкy
Toвapиствa paхyeTЬся кpeДиTopськa зaбopгoвaнiсть y сyмi 6 888 тис. Гpн зa poзpaxyнкaМи з
3 (тpьoмa) Фiзичними oсoбaми-пiдпpиeмцяMи ДrpжaBl{a pессTpaцiя яких пpипиненa.

Bpaхoвyroчи Зaзнaчене, Стopoни дiiтlлllи зГoДи, щo пpипинення Дiяльнoстi фiзиuних
oсiб-пiдпpиемцiв, не с нaслiдкoм ПpиПинення зoбoв'язaнь ToвapI4c'IBa щoДo Bикoнaння
дoгoвipних yMoB, a cПЛaTa тaких зoбoв'язaнь вiдбyвaтиМrтЬcя y BстaнoBлений зaкoнoМ
спoсiб.

Ha дyмкy aУДИTopa кpeДиTopськa зaбopгoвaнiсть зa poЗpaхyнкaМи з Фiзичними
oсoбaми-пiдпpиемцяМи Деp}кaBl{a pеrcтpaЦiя яких ПpиПиненa не с безнaДiйнotо, a BTpaTa
сTaTyсy пiдпpиемця, не звiльняс Toвapиствo вiД зoбoв'язaнЬ Зa poзpaхyнкaМи з фiзинними
oсoбaми.

!o кpeдитopськoi зaбopгoвaнoстi зa poзpaхyt{кaМи З бroДжетoм вiДнeсенa зaбopгoвaнiсть
З пoДaTкy нa пpибщoк- 4226 Tис. Гpн. Ta IIoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть - 193 тис. гpн.

Кpедитopськa зaбopгoвaнiсть зa poзpaХyнкaМи зi сTpaхyBaнняМ склaдaсться iз
зaбopгoвaнiстro зa poзpaхyнкaми iз зaгaльнooбoв'яЗкoBoгo Деp}кaBнoГo сoцiaльнoгo
сTpaхyBalrня Ta нa дaтy бaлaнсy (31 '12.2020 poкy) сTaнoBиTЬ \2 тиc. гpн.

Пoтoчнi зaбeзпеченнЯ' щo вiдoбpaженi в pядкy l660 бa-гraнсy ToвapисTBa' сTaнoM нa
31 гpyлня 2020 poку вiдoбpaженo y сyмi з з82 Tис. Гpн. тa якi скЛaДaloTЬся iз зaбeзПеЧенЬ
(pезеpвy) IIa BипЛaTy вiдпyстoк пpaцiвникaм. Ha ДyМкy ayДиTopa pезеpв вiдпyстoк ПoBиFIеFI
бути вiдoбpaжений y склaДi pяДкy 1520 <,{oвгoстpoкoвi зaбезпечення> 'ra I52l
<.{oвгoстpoкoвi зaбезпeчення BиTpaT ПеpсoнaЛy> бaлaнсy Toвapиствa.

Iнrпi пoтoчнi зoбoв'язaння вiДoбpaженi B pяДкy 1690 бaлaнсy ToвapисTBa, Ta сTaнoМ
нa 31 гpулня2020 poкy сTaIroBЛЯTЬ 178 680 Tис. гprr. aбo 51 Yoпacиву бaлaнcу, скЛaДaloTЬсЯ
iз пoтoчнoi гpotпoвoi зaбopгoвaнoстi зa oTpиМaниМи ПoзикaМи Ta ДoГoвopaми фiнaнсoвoТ
ДoПoМoги, якa с ПoToчнoю кpеДиTopсЬкoЮ зaбopгoвaнiстto з теpмiнoм ПoгaпIення лo 1 poкy.

PoЗДIЛ (<POЗкPиTTя IHФOPMAцII щoДo ФIIIAI{сOBих PЕзУЛЬTATIB)

Ioхoди
Бщгалтepський oблiк ДoхoДiв зДiйснroсться Toвapиствoм нa вiдпoвiдних

сyбpaхyнкax кЛaсy 7 <,,{oхoди Ta prзyлЬTaти Дiяльнoстi> в Цiлoмy y вiдпoвiднoстi з
Пoлoженням (отaндapтoм) бyхгалтеpсЬкoгo oблiкy 15 <Дoхiд), зaTBrpД)кенoМy нaкaзoМ
Мiнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд29.II.|999 poкy J\Ъ 290,зt змiнaми i Дoпoвненнями (дaлi
_ П(C)Бo 15) тa Haкaзy пpo oблiкoвy пoлiтикy.

Biдoбpaжeння ДoxoДiв в бyхгaлтepсЬкoМy oблiкy Toвapиствa зДiйснюeTЬся нa
пiдстaвi нaсTyПI{их пеpвинних дoкylvtентiв: aктiв Bикoнaних poбiт (пoслyг), BиПисoк бaнкy,
poзpaхyнкoвих вiДoмoстей тa iнпrиx ПеpBиIIниx дoкyментiв, пеpедбaЧeниx сTaT'геЮ 9 Зaкoнy
j\ъ 996.

Cтpyктypy ДoхoДiв Toвapиствa вiдпoвiднo Звiry пpo фiнaнсoвi pезyлЬTaTи (Звiт пpo
сyкyпний дoхiд) зa2020 piк нaведенo в Taблицi J\Ъ 5.

Taблиця J,ft 5 (тис. гpн.)

Ha дyмкy ayдитopiв бyхгaлтеpський oблiк сyкyпнoгo ДoxoДy Toвapиствa в yсiх
сyTTeBих aспекTaх BеДеTЬся y вiдпoвiднoстi Дo нopм П(C)Бo.

Чиcтplйдoхiд вiд pеалiзauiТ пpoдrкuiТ (тoвapiв, poбiт, пoслyг) l 464з40 1 026 3',70

[нrпi oпepaцiйнi дoхoди 6 з86 4 56з
[нrпi фiнaнсoвiдoхoди 291 465
[ншi ДoхoДи з|4
Bсьoгo I 47t 331 1 031 398



Bитpaти
Ha дyмкy ayДитopiв, oблiк BиTpaT Toвapиствa BeДеTЬся в цiлoмy вiдпoвiДнo Дo нopМ

Пoлoження (стaндapтy) бyхгaлTеpсЬкoгo oблiкy 16 <Bитpaти), зaTBеpД}кeнoГo нaкilзoМ
Miнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни вiд 31.12.99 p.J\Ъ318 iз змiнaми TaДoпoBI{енI{яMи (дaлi -
П(C)Бo 16). CтpyкTypa BиTpaт Toвapиствa вiДпoвiДнo дo Звiтy пpo фiнaнсoвi pезyльTaTИ зa
2020 piк нaBеДeнo в Taблицi J\b 6.

Тa6лиця Nо 6 (тис. гpн.)

Елементи oпеpaцiйних BиTpaT Toвapиствa вiдпoвiДнo Дo Звiтy пpo фiнaнсoвi
pезyлЬTaTи зa2020 piк нaведeнo в Taблицi Jъ 7.

Taблиця j\гl 7 (тис. гpн.)

Зa pезyльтaTaМИ ayДиTopсЬкoi пеpевipки BсTaIIoвЛенo' щo Дaнi, якi вiдoбpa}кеFlo B

oбopoтнo-сЕlЛЬДoBих вiдoмoстях,HaДaHИX ayДитopaМ' B oснoBIIoмy вiдпoвiДaloTЬ пеpBиI{ниМ
ДoкyМеIrTaМ Ta ДaниМ фiнaнсoвoi звiтнoстi Toвapиствa зa 202О piк. Ha ДyМку ayДитopiв,
oблiк BиTpaT'l'oвapиствa BrДеTЬся в цiлoмy вiДпoвiДнo Дo нopм П(С)Бo.

Ayдитopи BBaхtaIoтЬ' щo Звiт пpo фiнaнсoвi pезyльтaти (Звiт Пpo сyкyпний дoхiд) зa
2О20 piк в yсix сyTтrBих aсПекTaх IIoвнo i дoстoвipнo вiдoбpa}кae BеЛичинy i сTpyкTypy
ДoхoДiв тa BиTpaT Тoвapиствa.

Ayлитop пiдтвеpлжyс пpaBиЛьнiсть визнaчення ДoхoДiв Ta BитpaT Toвapиствa,
вiдпoвiДнiсть Дaниx пo ДoхoДax Ta BиTpaTaх пеpвиннiй дoкyмeнтaцiТ Ta ДaниМ
бщгaлтеpсЬкoГo oблiкy.

Фiнaнсовий pезyльтaт Дiяльнoстi Toвapиств a зa 2020 piк, визнa.rений як piзниця мiж
ДoхoДaМи Ta BиTpaTaМи' стaнoBитьЗ6 796 тис. гpн. пpибyткy, тoдi як зa2О19 piк фiнaнсoвим
pеЗyлЬTaToм Toвapиствa бyв пpибyтoк y сyмi 18 384 Tис. гpн.

Ha дyмкy ayДиTopa, фiнaнсoвi звiти Toвapиствa вiдoбpa}кaloTЬ спpaвеДЛиBo i
дoстoвipнo в yсiх сyTTсBих acПeкTaх фiнaнсoвий стaн Toвapиствa стaI{oM нa 31 гpyдня2020
PoкУ, йoгo фiнaнсoвi peзyльTaTИ Зa2020 piк y вiдпoвiднoстi лo П(C)Бo.

Poздiл <Звiт пpo iншi пpaвoвi тa рeryЛятopнi BиMoги)

BЛAсHиЙ кдпIтдл
Зa Дaними Бaлaнсy влaсний кaпiтaл Toвapиствa сTaнoМ нa 31 гpyДня 202О poку

склaДaе cуму 79 8'79 тиc. гpиBeнЬ.

Bлaсний кaпiтaл Toвapиствa склaДarTьcя iз:
- зaperсTpoBalloгo (пaйoвoгo) кaпiтaлy в poзмipi 2 000 Tис. гpн.;

Coбiвaфсгь pеалiзoвaнoТ пporyкцiТ (тoвapiв' poбiт' пoслyг) 1 28s lsl 92t 521

Aдмiнiстpaтивнi витpaти 89 844 5з "l12

Bитpaти нa збут 40 912 зз 920
[ншi oпepaцiйнi витpaти 8 6',7з з 861

Фiнaнсoвi BиTpaTи 9 9з5
[нrпi витpaти 20

Bсьoгo: 1 434 535 1 013 014

Maтepiaльнi зaтpaти 21 786 |0 -l5з

Bитpaти нa oплary пpaцi з6 81l з2 l02
Biдpaхyвaння нa сoцiальнi зaхoди '7 419 '7 016
Aмopтизaцiя 21 162 l0 42'7

[нrпi oпepaцiйнi витpaти 5t'754 31 195

Bсьoгo: 138 932 91 493
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- неpoЗПoДiленoгo пpибyткy y сyмi 7'7 879 Tис. Гpн.

Ha дyмкy ayДиTopa' poзмip Ta сTpyкTypa BЛacнoгo кaП тaлy вiдoбpaжeнi y фiнaнсoвiй
звiтнoстi Toвapиствa стaнoМ ътa З L12.2О20 poкy дoстoвipнo.

CTATУTIiиЙ кAПITAЛ
,{ля oблiкy сTaтyTнoГo кaпiтaлy Toвapиствo BикopисToвyr paХyl{oк бyхгaлтepсЬкoгo

oблiкy 401 <Cтaтyтний кaпiтaл>.

У ToвapисTBa сTaнoM нa 31 гpyдня 2020 poку Ta нa ДaTy склaДaннЯ BиcнoBкy
зaperстpoBaний cтaтутний кaпiтaл сTaBиTЬ 2 000 000 (лвa мiльйoни) ГpиBeI{Ь 00 кoпiйки, щo
пoвнiстtо сфopмoвaний гporпoвиМи кoIIITaМи.

Hoвa pедaкцiя yстaнoBЧoгo ДoкyMеIrтy (Cтaтyтy), зaтBеpД}кенa Зaгaльними збopaми
Учaсникiв Toвapиствa з oбмежeнoю вiДпoвiДaльнiстro кBCМК-TPЕЙД) вiд2З '04.2019 jlb 9,
зapеrcTpoвaнo в pеeстpi зa Ns 106I-1О62 вiд2З.04.2019 тa пеpедбauaе poзмip Cтaтyтнoгo
кaпiтaлy 2 000 000 (лвa мiльйoни) гpиBеIIЬ 00 кoпiйки, iнфopмauiя щoдo Якoгo I{aBеДеHa B
Taблицi J\Ъ 8.

J\Ъ 8

Biдпoвiднo Дo Пpoтoкoлy зaгaJlЬниx збopiв зaснoвникiв вiд l'7'04.2020 Jt 14,
пpийнятo piпreння ЩoДo вiдстyплeння Шкoтнiкoвим Яpoслaвoм €вгeнoвичем нaлeжнoi
йoмy vaстки )/ сTaTyTIIoMy кaпiтaлi Toвapиствa нa кopисть AT (ЕФЕCBAЙ>. Taким ЧинoМ'
сTaнoM нa 31. 12.2020 poкy yчaсникaMи ToB (BCMК-TPЕЙ!> е:

Taблиця Jt 9

1

Гpoмaдянин Укpaiни L[Iкoтнiкoв Яpoслaв Свгeнoвиu, пaсПopT
сеpiя CH Ns 214869, виДaний Paдянським PУ ГУ MBC
Укpa'iни в м. Кисвi 16.07.1996 p.; мicце perстpaцiТ: 03057, м.
КиТв, пp. Пepемoги, бyДинoк j\Ъ 60, кв.265 peсстpaцiйний
нoМеp oблiкoвoТ кapTки пЛaTникa пoдaткiв 2763506854

I 000 000,00 50

2

Гpoмaдянин УкpaТни Lllкoтнiкoв Poдioн eвгенoвиu, ПaсПopT
сеpiя Cн J\Ъ 415995, виДaний Paдянським PУ ГУ MBC
УкpaТни в м. Киeвi 18.02'1996 p.; мiсцe peестpaцiТ: 03057, м.
КиТв, пp. Пеpемoги, бyДинoк J\ъ 60, кв.265 pеeстpaцiйний
нoМеp oблiкoвoТ кapтки плaTникa пoДaткiв 294з108515

1 000 000,00 50

Bсьoгo: 2 000 000,00 100

1

AКЦIOнЕPHЕ TOBAPИCTBO (ЗAКPИTИЙ
HЕ,ДИBЕPсИФIкOBAHИЙ BЕ'нчУPHиЙ
кOPПOPATИBIIИЙ IHBЕсTИцIЙниЙ ФoнД
кЕФЕCBAЙ), кoД сДPПoУ 43544'726, мiсцeзнaхoД)кення:
01001, м. КиТв, Cпopтивнa ПЛoщa' 6ул'3, лiтеpa B, вiд iменi i
зa paхyrroк якoгo нa пiДстaвi loгoвopу J\Ъ 04/0з-2020ll пpo
yпpaвлiння aктиBaМи кopПopaTиBнoгo iнвeстицiйнoгo фo'дy
вiд 04.03.2020 poку дie ToB <Кoмпaнiя з yпpaвлiння aктиBaМи
кAЛЬTA IHBЕCTMЕI]T)

1 000 000,00 50

2

Гpoмaдянин УкpaТни LШкoтнiкoв Poдioн eвгeнoвин, ПaспopT
сеpiя CF{ J\Ъ 415995, виДaний PaДянським PУ ГУ MBC
УкpaТни в м. Киевi |8'02.1996 p.; мiсцe pесcтpaцiТ: 03057, м.
КиТв, пp. Пеpемoги, бyДинoк J\ъ 60, кь.265; peсстpaцiйний
нoМep oблiкoвoТ кapTки ПЛaTникa пoДaткiв 294з|08515

1 000 000,00 50

Bсьoгo: 2 000 000,00 100

1з



Hеoплaчений кaпiтaл Tовapиствa оTaI{oМ нa 31 гpyлня2020 poкy вiдсyтнiй.

Ayдитopи зЕBIIaчaIoтЬ пpo вiдпoвiднiсть poзмipy сTaтyтнoгo кaпiтarry Toвapиствa
сTaTyтI{иМ ДoкyMенTaМ. Ha дyмкy ayДитopiв фopмyвaННЯ Ta сПлaтa сTaTyTнoгo кaпiтaлy
Toвapиствa в yоix сyTTrBих aспeктaх вiДпoвiДaе BиMoгaМ чиннoГo зaкoнoДaBствa. Чaоткa
ДеpжaBи B сTaTyTнoмy кaпiтaлi Toвapиствa вiдсyтня..

Poзмip стaтyTнoгo кaпiтaлy Toвapиствa стaнoМ нa 31 ГpyДня 2020 poку вiДпoвiДaе
BиMoгElМ чиннoгo зaкoнoДaBсTBa тa BсTaнoвлениM llopмaTивaМ

У 2020 poцi poзмip сTaTyTIroгo кaпiтaлy не змiнtoBaBся.

Poзкpиття iнфopмaцii щoдo пoB'язaних стopiн згiднo П(с)Бo 23
Biдпoвiднo Дo BиМoг П(C)Бo 23 <Poзкpиття iнфopмaцiТ щoдo пoBoязaних стopiн> тa

MCA 550 <Пoв'язaнi стopoнvI>>NIvIзBеpTaЛися дo yпpaвлiнсЬкoгo пеpсoнaЛy iз зaпитoм щoДo
нaДaння спиcкy пoв'язaltих oсiб тa, зa нarlBtloстi тaких oсiб, хapaкTеpy oпеpaцiй з ними.

Згiднo П(C)Бo' пoв'язaниМи стopoнaМи BвaжaIoTься: пiдпpиlMсTBa' щo знaхoДяTЬся
пiд кoнтpoлем aбo сyTTrBиМ BПЛивoМ iнtпиx oсiб; пiдпpисMсTвa aбo фiзи.rнi ocoби, якi пpямo
aбo oпoсepеДкoвal{o зДiйснroroтЬ кol{TpoлЬ нa пiдпpисMсTBoМ aбo cyттевo BПЛиBaIoть нa йoгo
Дiяльнiсть, a Taкo)к близькi ЧЛени poДини тaкoi фiзи.rнoi oсoби.

Пoв'язaними сTopoнaМи ToвapисTBa r:
lШкoтнiкoвa Poдioн eвгeнoвич _ зaснoBI{ик ToBapисTBa.
AT (ЕФЕCBAЙ)) _ зaо}IoBник ToBapисTBa.
LШкoтнiкoв Яpoслaв eвгенoвич - зaсIIoBI{ик AT кЕФЕCBAЙ).
Ayлитopи зaзнaчaloтЬ пpo вiдсyтнiсть iнфopмaцii щoдo oпеpaцiй з пoB'язaними

oсoбaми, щo BихoДять зa межi нopМaлЬнoi Дiяльнoотi Tовapиотвa.

Iнфopмaцiя пpo нaявнiсть пoдiй пiсля дaти бaлaнсy.
, ПoдiТ пiоля Дaти бaлaнсУ, Щo не вiдoбpaженi в фiнaноoвiй звiтнoстi Ta Мo)кyTЬ МaTи

сyттевий Bплив нa фiнaнсoвий стaн Toвapиствa' пo зaявi yлpaвлiнськoгo Пepсoнaлy,
вiдсyтнi.

Iдентифiкaцiя тa oцiнки ayДитopoм pизикiв сyTтсвoгo BикpиBЛeння фiнaнсoвoi
звiтнoстi внaслiДoк rшaхpaйствa.

Пiд uaс Bикoнaння пpoцеДyp oцiнки pизикiв пoвoязaнoТ з ниМи Дiяльнoстi Для
oTpиMaння poзyмiння сyб'сктa гoспoДapюBaння тa йoгo сеpеДoвищa, BкЛIочtlIoчи йoгo
внyтpirпнiй кoнтpoлЬ' як цЬoгo вимaiaе МCA315 кIдентифiкaцiя тa oцiнroвaння pизикiв
сyTTсBoгo BикpиBЛення Чеpeз poзyмiння сyб'ектa гoспoДapюBallня i йoгo сеpеДoвище))' н€tМи
бyли викoнaнi пpoцедypи неoбхiДнi для oтpиМaння iнфopмaцii, якa Bикopистoвyвaлaся пiд
чaс iДентифiкauii pизикiв сyттeвoго BикpиBЛення внaслiДoк rпaхpaйсTBa y вiДпoвiДнoстi дo
MCA 240 <BiдпoвiДaльнiсTЬ ayДитopa, Щo стocyrTЬсЯ rшaхpaйствa, rlpvl aудiитi фiнaнсoвoТ
звiтнoстi>. Haми бyли пoлaнi зaпити Дo yПpaBлiнськoгo Пеpсoнaлy тa iнrпих пpaцiвникiв
Toвapиствa, якi нa нaшry Д}мкy, MoжyTЬ мaти iнфopмaцiro, якa ймoвipнo' Мoже ДoпoМoГTи
пpи iдeнтифiкauii pизикiв cyTTeBoгo викpиBлення внaслiДoк шaхpaйствa aбo пoМилки. Haми
викoнaнi aнaлiтичнi пpoцеДypи' B ToМy числi пo оyтi з BикopиоTaIIня ДeTaЛiзoвaних Дaних'
спoсTеpе)кеIlHя Ta iнrшi. Mи oTpиМaли poзyмiння зoвнitпнix .tинникiв, дiяльнoстi сyбoектa
ГoспoДapюBaння' сTpyкTypy тa спoсiб фiнaнсyвaння, oблiкoвy пoлiтикy, цiлi тa стpaтeгii i
пoв'язaнi з ниМи бiзнeс-pизики, oцiнки тa oгЛяДи фiнaнсoвих peзyльтaтiв.

Mи нe oтpиМаЛи Дoкaзiв oбстaвин, якi мoжyть свiДчити пpo Мo}кливiсть тoгo, щo
фiнaноoвa звiтнiсть мiотить сyTTrBе BикpиBЛeI{ня внaслiДoк rпaхpaйcтвa.
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oснoвнi вiДoмoстi Пpo ayДиTopсЬкy фipмy Ta yMoBи Дoгoвopy нa ПpoBеДeння ayДиTy
oснoвнi вiдoмoстi Пpo ayДиTopськy фipмy нaвеДенi в Taблицi J\ъ 10.

Taблиця ]ф 10

1

Пoвне нaймeнyвaння Ta
iдентифiкaцiйний кoд topиди.tнoТ
oсoби

Тoвapиствo з oбмеженoro вiДпoвiДaльнiстro
<Ayдитopськa фipмa кIмoнa-AyДиT), 2з 50027 7

2

Bклroченo дo Peестpy ayлитopiв
Ta сyб'ектiв ayДитopськoi
Дiяльнoстi, ДlTd BкЛIoчення
вiДoмoстей дo Pесстpy, нoМеp B

Pеестpi

Cвiдoцтвo Ayдитopськoi пaлaти
Укpaiни Пpo T€, щo сyб'скт
ayДитopсЬкoi Дiяльнoстi пpoйrпoв
зoвнirпнro пеpевipкy сисTеМи
кoнТpoлЮ якoстi ayДиTopських
ПoсЛyг, ствopенoТ вiДпoвiДнo Дo
стaндapтiв aУД|4Tу, нopМ
пpoфесiйнoi еTики Ta
зaкoнoДaBчих i нopмaтиBних
BиМoг' щo pеГyЛюIоTЬ
ayДиTopсЬку дiяльнiсть

Poздiл кCyб'скти ayдитopськoi Дiяльнoстi>
24.I0'2018, J\Ъ079l;
Рoздiл <Cyб'екти ayДиTopсЬкoТ Дiяльнoотi, якi
МaIoTЬ ПpaBo ПpoBoДиTи oбoв'язкoвиЙ aулит
фiнaнсoвoi звiтнoстi >> 1з .I2.20118, J\Ъ079 1 ;

Poздiл кCyб'скти ayДиTopсЬкoT Дiяльнoотi, якi
МaIoTЬ IIpaBo IlpoBoДиTи oбoв'язковий aУДИ"Г

фiнaнсoвoi звiтнoстi пiдпpиемств, щo
сTaI{oBляTЬ сyспiльний iнтepес> lЗ'1r2'20|8,
jф0791

Hoмеp блaнкy jtlЪ 0751, зaтвеpДжeне PiшенняМ
AПУ вiд 25'0I.2018 poкy N9354/3

J

Пpiзвище, iМ'я, Пo бaтькoвi
гeнеpaЛЬнoГo Диpектopa

Hoмеp pееcтpaцii у Pеестpi
ayлитopiв Ta сyб'ектiв
ayДиTopсЬкoi Дiяльнoстi (Poздiл
<Ayдитopи>)

Bеличкo oльгa BoлoДимиpiвнa

100092

4

Пpiзвище, iM'я, Пo
ayДиTopa' якиЙ
ayДиTopсЬкy пеpевipкy

Hoмеp pесстpauii у Pесстpi
ayлитopiв Ta сyб'сктiв
ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi (Poздiл
<Ayдитopи>)

бaтькoвi
ПpoвoДиB

Ilepбaкoв oлeксaндp Baдимoви.r

1 00089

5 MiсцезнaхoДжrння 01030, м. КиТв, вул. Пиpoгoвa,2lЗ7
6 Фaктичне мiсце poзтallryBaння 02|40' м. Киiв, пpoоПекT M. Бaжaнa,26, oф. 95
7 Tелефoн/ фaкс 044 565 -',77 -22, 565-99-99
I Е-mail mail@imona-audit.ua
9 Bеб-сaйт www.imona-audit.ua
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Oснoвнi вiДoмoстi пpo yМoви ДoгoBoрy нa ПpoвеДення ayДиry pi.lнoi
фiнaнсoвoТ звiтнoстi:

Згiднo з .{oгoвopoм }lЪ 29-|104 вiд 29 квiтня 2020 poку пpo пpoBеДeння aуДИ^tу
(ayлитopськoi пepeвipки) ToB <Ayдитopськa фipмa <Iмoнa _ Ayлит> (нaдaлi _ Ayдитop), щo
BкЛIочене дo Poздiлiв Pеестpy ayлитopiв тa сyб'сктiв ayдитopськoi Дiяльнoстi, a сaмl:

Poздiл: Cyб'eкти ayДиTopсЬкoi Дiяльнoстi (нoмеp pеестpaцii y Pеrcтpi Ta ДaTa
BкЛIoЧення вiДoмoстей дo poздiлy Pесcтpy J\b 0791 вiд24.10.20I8 poкy);

Poздiл: Cyб'екти ayДиTopсЬкoТ Дiяльнoстi, якi МaIоTЬ пpaBo пpoвoДиTи oбoв'язкoвий
aУД|IT фiнaнсoвoi звiтнoстi (нoмеp peестpaцiТ y Pесстpi Ta ДaTa BклIoчeння вiДoмoстeй Дo
poздiлy Pеeстpy J\b 0791 вiд l3.12.20|8 poкy).

Poздiл: Cyб'eкти ayДиTopсЬкoi Дiяльнoстi, якi МaютЬ пpaBo пpoBoДити oбoв'язкoвий
aУДИT фiнaнсoвoi звiтнoотi пiдпpиемсTB' щo cTaнoBлятЬ сyспiльний iнтepес(нoмеp peeстpaцii
y Peсстpi тaДaTa BкЛIoЧення вiДoмoстей дo poздiлy Pеестpy J\Ъ 0791 вiд1З.12.2018 poкy).

Cвiдoцтвo AПУ пpo вiдпoвiднiсTЬ сисTеМи кoнTpoлro якoстi (нoмеp блaнкy J\ъ 0751,
Piшення AПУ вiд 25.О12018 poкy Jllb з54lз), пpoBеЛa aУДl4T piннoi фiнaнсoвoi звiтнoстi y
склaДi:

Бaлaнсy (Звiтy пpo фiнaнcoвий стaн) стaнoм IIa 31 гpyдня 2О20 poку, 3вiтy пpo
фiнaнсoвi peзyлЬTaти (Звiтy пpo сyк)пний дoхiд) зa202О piк, Звiтy пpo pyх гpoЦIoвих кoштiв
зa2020 piк, Звiтy пpo BЛaсний кaпiтaл зa2020 piк i Пpимiтoк Дo фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa202О
piк нa пpeДМеT ПoBнoTи, дoстoвipнoстi тa вiДпoвiднoстi чиннoМy зaкoнoДaBсTBy i
BстaнoBлеI{иМ нopМaTиBсlМ.

.{aтa пoнaткy пpoBеДення ayДитy : 29.О4,2021 poкy.

,(aтa зaкiнчення пpoBеДеннЯ aуДI4TУi 28,05'2021 poку

Ayлитop
(Hoмеp pеестpaцii y Peсстpi
(Poзлiл <Ayлитopи)) 1 00089)

Генеpaльний диpектop
(Hoмеp pеестpaцiТ У Peсcтpi
(Poздiл кAyлиТopи)) 1 00092)

ayДиTop1B TA

ayДитoplB Ta

бaков o.B.
ДlяЛЬнoсT1

o. B.
Дiяльнoстi

28 тpaвня 2021 poкylaтa скЛaДaння Звiry неЗaлe)кнoгo' ayДиТopa:

t6


