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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Звiт незалежного аудитора (далi - Звiт) признача€ться для учасникiв та керiвництва

Товариства з обмsженою вiдповiдальнiстю (М,С.Л, )

звlт щодо Аудиту ФlнАнсово[ звlтностl

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансово'| звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
(М,С,Л,D (далi - Товариство), що скпадаеться з Балансу (Звiт про фiнансовий стан)

станом на 31 грудня 2020 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд),
звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) та звiту про власний капiтал за piK,

цо закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи

стислий виклад значущих облiкових полiтик,

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi <Основа для думки
iз застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Товариства, що додаеться,
складена в yciХ сутrевих аспектах вiдповiдно до Положень (стандартiв)

бухгалтерського облiку в yкpaiHi (далi- П(С)БО) та вiдповiдае вимогам 3акону Украiни

<Про бухrалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в yKpaTHiD вiд 16.07.1999 N9 996-xlV

щодо складання фiнансово'i звiтностl,

Основа для думки iз застереженням

Станом на 01.01,2020 року та протягом звiтноrо року Товариство не проводило оцiнку

справедливоi Bapтocтi нематерiальних активiв та iнtлих необоротних акгивiв, 3а умов
вiдсутностi поточно'i незалежноi оцiнки, ми не мали змоги отримати достатнi та

належнi аудиторськi докази щодо впливу цього питання на нематерiальнi акгиви

Товариства балансовою вартiстю 994268 тис, грн. та 988 154 тис, грн станом на

Оl,О1.2020 р- та З1,12,2020 р, та на iHrui необоротнi активи Товариства балансовою
вартiстю 976 548 тис, грн. та 976 548 тис. грн станом на 01.01.2020 р. та З1.12,2020 р-

вiдповiдно, У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, якi саме кореryвання потребували

елементи, шо входять до складу Балансу (3BiTy про фiнансовий стан) станом на 31

грудня 2020 року, 3BiTy про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) та Звiту

про власний капiтал за piк, що закiнчився З1 грудня 2020 року,

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - NIсA), Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть

аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту. Ми о незалежними по

вjдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РlМСЕБ) та етичниlvи

вимогами, застосовними в yкpa"lHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також

виконали iнmi обов'язки з етики вiдповiдно до цих виl\rог та Кодексу РМСЕБ, Ми

вважаемо, що отриманi наlми аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання Тх як основи для нашоТ думки iз застереженням,

тов (БЕнтдМс дУдИт), yкparвa о4l о7 ки]ь вул татарська 7, оф 89, +з8044 492-25-4З benlams aUdii@gmail.com
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lHu,la iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, lнша iнформацiя

складаеться з iнформацiТ, яка мiститься в Звiтi про управлiвня за 2020 piк, але не о

фiнансовоЮ звiтнiстю та нашим звiтоМ аудитора щодо неТ, Очiкубться, що Звiт про

управлiння за 2О2О piK буде наданий нам пiсля дати цьоtо звiту аудитора.

наша думка щодо фiнансовоj звiтностi не почJирюеться на iншу iнформацiю i ми не

робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiоj iншоТ iнформацii,

у зв'язку з нашим аудитом фiнансово'i звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана,

та при цьому розглянути, чи icнyo суттова невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею та

фiнансовоЮ звiтнiстю абО наIlJими знаннями, отриманимИ пiд час аудиту, або чи ця

iнша iнформацiя мас вигляд такоL що Mic] ить суттсве викривлення

коли ми ознайомимося зi Звiтом про управлiння за 2020 pik, якщо ми дiйдемо висновку,

що в ньому icHye суттеве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це
питання тим, кого надiлено найвиl].{ими повновахеннями.

Ключовi питання аудиту

ключовi питання аудиту _ це питання, що, на наше професiйне судження, були

найбiльш значущими пiд час наtI]ого аудиту фiнансовоj звiтностi за поточний перiод,

Цi питання розглядалися в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та

при форNlуваннi думки щодо не|; при цьому пrи не висловлюемо oкpeMo-1думки щодо

цих питань, Додатково до питання, описаного в роздiлi (Основа для думки iз

застереженням>, ми ви3начили, що описанi нижче питання е ключовим питанням

аудиту, якi слiд вiдобразити в наtлому звiтi,

Наявнiсmь cyOoBuX справ в якчх ТоварUсmво вчсmупае вi1повidачем

стано[4 на даry складання висновку кiлькiсть судових справ, пов'язаних з

Товариствоlv, за ocTaHHi 3 роки дорiвнюе 73, Ми проаналiзували перелiк судових

справ та вiдкритих проваджень, Були дослiдженi фаrrи виникнення подiй, якi

призвели до зазначених ризикiв, Були проаналiзованi варiанти вирiшення питань.

Оскiльки не мо)миво передбачити результати розгляду судових справ та

розрахуватИ суми втрат, зазначений факт не вплинув на судження аудиторiв

стосовно фiнансовоi звiтностi, однак аудитори вiдмiчають той факт, що в примiтках

до фiнансово] звiтностi ця iнформацiя не знайшла своrо вiдображення. В примiтках

до фiнансовоj звiтностi rовариством не розкри]i прогнозованi витрати, якi

Товариство може понести в результатi розtляду справ не на корить Товариства,

Операцii з пов'язанuмч сmоронамu

Протягом 2020 року Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <М,С,Л.> здiйснювало

операцij з пов'язаНими сторонапrи. Повнота вiдображення таких операцiй у фiнансовiй

ТОВ (БЕНТАМС АУДИТ, yKpa lнa О4] О7 Киiв вул Татарська 7 оф 89 +з8о44 492 25 43 benlams,a0dit@gmailcom
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звiтностi Товариства та ix оцiнка е значущими питаннями при проведенi нами аудиту

фiнансовоi звiтностi за звiтний перiод,

В процесi аудиторськоТ перевiрки ми отримали вiд керiвництва Товариства лист-

пiдтвердження перелiку пов'язаних осiб та провели його аналiз на повноту включення

Bcix cтopiн, якi можуть бути визнани[4и пов'язаними сторонами. Ми також провели

аналiз операцiЙ з особами, розкритими управлiнським персоналом Товариства як

пов'язанi i зiставили ix з даними, наведеними у фiнансовiй звiтностi.

lнфорNlацiя стосовно операцiй з пов'язаними сторонами розкрита в Примiтках до

фiнансовоi звiтностi Товариства за 2020 piK.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваження, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансовоi зBiTHocTi

вiдповiдно до П(С)БО та Закону Украiни (Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в yкpaiнiD та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi,
та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухrалтерського облiку, KpiM випадкiв, якцо управлiнський персонал або плануе

лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнч,lих реальних
альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

Нашими цiлями о отримання обiрунтовано"l впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в

цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та

випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обiрунтована впевненiсть е високим
piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА,
завжди виявить суттеве викривлення, коли воно icнye. Викривлення можуть бути

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттовими, якщо окремо або

в сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, цо приймаються на ocнoBi цiоj фiнансовоi звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до ви[,lог МСА, ми використовуемо професiйне судження

та професiйний скептицизм протягол, усього завдання з аудиту, KpiM того, lvи:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи поlvилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що
с достатнiми та прийнятниlми для використання Jx як основи для наllJоI думки,

тОВ (БЕНТАМС АУДИТ,. yкpaiнa о4107 Киiъ вул Taтapcbg 7, оф.89. +38044 492,25,4З bentams,audit@gmail,com 4
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Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж

для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехryвання
заходами внугрiшньоl,о контролю;

. отримуомо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуоться аудиту,

для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю,

. оцiнюепrо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обlрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським
персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок, чи icнye суттова невизначенiсть шодо подiй або умов, якi поставили б
лiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi, Якщо ми доходимо висновку lлодо iснування TaKo'i cyтTeBoJ

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якцо TaKi розкритгя
iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
Fрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. BT|M майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoBi;

Ми повiдомляемо тиlv, кого надiлено найвицими повноваженнями, разом з iншими

питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi

аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього

контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

3 перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженняlчlи, ми визначили Ti, що були найбiльш значущими пiд час
аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi б ключовими питаннями

аудиту, Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора oкpiМ випадкlв, якщо

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання,
або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть

очiкувано переважити його користь для iHтepeciB громадськостi,

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих
l нормАтивних AKT|B

ЗеiOно BuMoe ч.З сm,14 Закону Украiнч <(Про ауOum фiнансовоi звimносmi mа

ауdumорську diяльнiсmь,, N9 2258-vlll вid 21,12.2017 р, (dалi - Закон Ne225+vlll), 0о
Ауdumорськоео звimу навоduмо насmупну iнформацiю:

ТОВ (БЕНТАМС АУДИТD. Украiна 04107 Киrв вул Татарська 7, оф 89 +З8044 492-25-4З bentams aUd]l@gmai]com


