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лудиторськиЙ висновок
(з в I т rI Ездл Е }It н о го луд и т о рл)

щодо фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiст,ло <IACTOP - УЖГОРОД))

станом на 3 | .12.2020 р.

Кер i в l t t t t1 ll I (j"ч ll1 cl ! ч ас н цк QL|t

ТОВ <<ДАСТОР - УЖГОРОД)

ЗВIТ ЩОЛО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

/lулl ка iз з ctc m ер е )lc е l, l lя лl

Mlt пilовели аудIит фiнансовоТ звiтностi Товzrриства з обмеN<еt-iоiо

вiдповiдалъrtiстlо (ДАСТОР - УХtГОРОД)) (далi ToBapr.tcTBo)., ilIo
сl(JlitдLtстьсrl з Балансу (Звi,гу про фiнансовий стан) на З l грулня 2020 pol(y. Звi,гу
rr1lo фirrанссrвi резуJIьта,ги (Звiту про сукупний дохiд), Звiту llpo рух грошоl]I{х
lttlrIrTiB (за гrlrяrьrl{N4 методом) та Звiту про вJIасниt1 капiтал за piK, пдо закiнчлtвся
зilзнаLtеноIо .ita,tolo, i rrримiток до (liHaHcoBoT звiтностi, вклюLIаtоtI14 стис.ltий
вLII(лад злlаtlуul}Iх облiкових полiтик за 2020 piK.

На tlatlty думку, :]а ви}Iятком впливу tIитанIlя описil[Iого в роздirli <Octrolla

lIJIrI дуI\4Itи iз застереженIlям)) I{ашого аудIlторського висIIоl}ку (звir,у
l{t]:}i.lJlex(tIoI,o ity/tt,tтopa), фiнансовit звi,гнiс,гь, що до/lае,гься, Bii{<lбlla;t<iit_:

;1ocтoBipHo, tз ycix оугтевLlх аlспектах (liHaHcoBиl"t стан Товариства F{a 3l грулня
2020 року, його фiнанссlвi результати i грошовi потоки за piK, tцсl закilttil{l]сrf
зазначеноIо дilтоIо вiдlrовiдно до Нацiональних положень (cT,arl,rlalэTiB)

бчхгалтерсьltt)го облiку (далi - НП(С)IiО) та LIинного законо/{авствtl YKpaTlrlr.

Ocl totict dля i|,ittKtt iз зactltepeJlcetlllrl,||
11ерсд скJtаданням рiчноТ фiнансовоТ звiтностi дJIrI забезttечеttгttl

;lос,говiрt;остi даних бухга-штерського облiку ToBaprlcTBoпl llpol]ci{ct]o
iнвентiiрllзацittl активiв i зобов'язань вiдповiдно до Полоя<енtlя гiро
irrвентарl.tзацitо активiв та зобов'язань, затверд}кеного IJаI(азоN,I VIiнiс,герс:тва
(liгrансiв УкраТtrи вiд 02,09.20lr4р, JЮ В79 (iз зпrirrап,tи i догtовнеttгtяlчtи).
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АУлитори не спостерiгали за iнвентаризацiею матерiальних активiв станом

На 31 ГРУДнЯ 2020 року, оскiльки ми були призначенi аудиторами Товариства
ПiСЛЯ 31 Грудня 2020 року, У зв'язку з тим, висновки про достовiрнiсть та
ПОВНОТУ ПокаЗникiв фiнансовоТ звiтностi, ми базували на аналiзi представлених
ТОвариством документах по iнвентаризацii активiв ) а також первинноi
ЛОКУментацii щодо фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства. За
ДОПОМогою ilJIьтернативних аудиторських процедур ми не змогли впевнитися в
НаЯВностi та кiлькостi запасiв вiдображених у фiнансовiй звiтностi Товариства
СТанОМ на 31 грудня 2020 року.З урахуванням такого обмеження, наша думка
ЩОДо фiнансовоi звiтностi за 2020 piK модифiкована внаслiдок можливого
ВПЛиву цього питання на порiвняннiсть даних звiтного року i вiдповiдних
показникiв.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi -

МСА) . Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого
аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). Ми е незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалtерiв (Кодекс РМСЕБ) та
еТИчними вимогами, застосованими в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ
Звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
КОдексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е

дОстатнiми i приЙнятними для використання ix як основи для нашоi думки iз
застереженням.

Поясню в альнu й пар azp аф
Ми звертасмо увагу на те, що у сiчнi 2020 року у зв'язку зi спалахом

епiдемiТ новоТ хвороби COVID-19 Всесвiтня органiзацiя охорони здорсlв'я
(ВООЗ) оголосила надзвичайну ситуацiю мiжнародного значення в сферi
ОхОрони здоров'я, а з 11 березня 2020 року епiдемiя була визнана пандемiею. З
метою боротьби з поширенням iнфекцii, яка охопила бiльшiсть краТн cBiTy,
нацiональнi уряди запровадили ряд жорстких обмежувальних заходiв. Введенi
Законодавством УкраТни обмежувальнi заходи мали i мають значний вплив на
ризик не отримання Товариством запланованих можливих доходiв, якi були
передбаченi у зв'язку зi змiною законодавчих норм при виконаннi робiт та
надалttлi послуг Товариством.

Подальша стабiлiзацiя економiчноi та полiтичноi ситуацii значною мiрою
залежить вiд успiшних зусиль i украiнського уряду, i урядiв iноземних
фiнансових партнерiв Украiни у боротьбi з поширенням корона BipycHoТ
iнфекцiТ та подолання ii економiчних наслiдкiв. Але в даниit час важко
передбачити як розвиватимуться подальшi економiчнi, соцiальнi та полiтичнi
подii в Украiнi та cBiTi.

Нашу дуN{ку не було модифiковано щодо цього питання,

Су mm е в а н е в L.з нач е нiспt ь, u4о с пх о су €m ь ся б ез п ер ер в н ot l iял ь н о с пt i
На ocHoBi отриманих аудиторських доказiв аудитор дiйшов висновку про

вiдсутнiсть суттсвоТ невизначеностi щодо подiй або умов, яка могла б
поставити пiд значний cyMHiB можливiсть суб'скта господарювання
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гIродовжити своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi вiдповiдно до МСА 570
<Безперервн icTb дiяльностi>.

Кл lcl rt о в i п ltlt, а лl l I я ау i tt ttty
Клtочовi питанI-IЯ аудитУ - це пиТання, якi на HaUIe професiйне суджеIIIIrl,

були найбiльш зFIачущими пiд час нашого аудиту фiIrансово[ звiтгlостi за
поточнltй rrерitlд, цi питаннЯ розглядалисЬ У ItoFI,гeKcTi нашого аудиl.у
фirrаrrсовот звiтностi в rliлому ,га враховувались при формуваннi Думки щодо
tleT, при Llboмy ми не вI]словлюсмо окремоТ думкLI щодо цих питань.

KpiM питань, викJIадених У розлiлi <<основа для думки iз застереженням))
ми визначили' що немас iнrпих ключових питань аудиту, iнформацiло щоло
яких слiд IIадати в нашому аудиторському висновку (звiтi FIезалежlIого
аудитора).

Iпtui лrLtlпшпtя
протяl,ом звiтного року ми не надавали Товариству послуг, заборонених

tIинним закоIIодавством Украiни.

Iншu iнфор.uацiя
IHrtra irr(lормаrliя склада€ться з irrформацiТ, яка мiститься в Звiтi прtl

угtравлiння, пiдготоВлеllомУ У вiдповiдгIостi до вимог Закону YKpairrr.r
<l1po бухгалтерсьttllЙ облiК та фiнаНсовУ звiтнiстЬ в Украiнi> вiд |6.о,7.1999 р.
Л9 996-ХIV,га iнших застосовн[Iх законодавчих i нормативних вимог.

ltерiвництвоТовариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iHcPopMarliro,
пiдготов-ltену станом на та за piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року.

F{аrПа ДУМКа Щодо фiнансовоТ звiтностi не поuIир}осться IJa iHltry
ilIформацiю та N,{и tIе робимо вис[Iовок з будь-яким рiвгrеNl впевIlеItос.гi Iцоло
цiсТ iпшrоI irrtРорп,rацii.

У зв'язtсу з lIаIпим аудитом dliHaHcoBoT звiтностi нашою вiдповiла.llьнiс.t.lо
с ознайОмитисЯ з iншоtО iнфорпrацiсю' зазначеноЮ вище, .га lIрИ ЦЬоN-lу

l)озглянути, Llи icHye суттева невiдповiднiсть мiя< iншоlо iнфорш,rаuiеrо i
'" tРiнансОвою звiТrriстtО або нашИмl4 знанНями, отРиманимL{ пiд .lac аудlIт1,, або

LlI,1 ця it,ttлa irrфорпlацiя мас вигляд такоТ, шIо мiстить cyTTeI]e викривлеI]ня.
Якшlо, IIа Ocнol]i проведеноТ нами роботи cTocoBFIo iгlшоi iнформаrliТ, o.tpllMaHoT
до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iclIye сутт€]ве викривлеIIIIя
цiет iншот irrформацiт, ми зобов'язанi повiломити про цей сракт.

N4ll не вr{явI{ли iснування фактiв суттевоТ невiдповiдностi мiж Звi,r.оN,I lll]O
1rrlравrriння i фiнансовоIо звiтнiстю Товариства та iншt,tми нашими зl;чlннrlм14
o,i,l]I,Iд4a}ItlMIl. rtiд час аудиту.

вidповidальttiсtlоь уtlровлiнслrкоzо персоналу mа пlLlх, kozo наdiлеttо
ttсtйвttu4uлlal 17овновсlхtсеннямлl, за фiнансову звiпlнiсmь

УПРавлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансовоТ
звiтностi, що надае правдиву та неупереджену iнформацiю вiдгtовiдно до
НП(С)БО та Закону УкраТни пПро бухгалтерськлrй облiк та фiнансову звiтнiсть
В YKpaiHi> вiд 16.01 1999р. j\Ъ996-ХIV та за таку систему внутрiшнього
контролю, Яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, rцоб
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ЗабеЗПечИТи складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Пр' складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе
ВiДповiДальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть
На безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питаFIня, що
СТОСУIоТЬся безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про
безперервнiс,l,ь дiяльностi як основи для бухгаJIтерського облiку, KpiM випадкiв,
якЩо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинитлI
дiяльнiсть, або не мас iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повнова>I(еннями, несуть вiдповiдальнiсть за
наглял за процесом фiнансоRого звiтування Товариства.

Вidповidальнiспоь ауdutпора за ауdum фiналtсовоt звiпlнослпi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова

Звiтнiсть } чiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або
ПОмилки, та випуск аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), що
Уiстить нашу д}мку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
Проте не гарантус, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить
сУтт€ве викригJлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бутп результатом
ШахраЙства або помилки; вони вважаються суттсвими, якщо окремо або в
СУкупностi, як обrрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, якщо приймаються на ocHoBi цiеТ сРiнансовоI звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, Ml{ використовуемо
професiЙце судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
:l\,литу. KpiMтого, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнtосмо ризики сутт€]вого вI,IкривлеIIrIя

фiнансовоТ звiтtlостi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробля€IчIо 
,fа

BIlKoHycMo аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а тilкож о,грим}/сNlо
ii}/дlrторськi доказI{, що с достатнiми та прл.tйняlтнимtI дJlя RикорI.Iс,гаFItlrl Тх як
ocI,IoBI{ длrI нашоТ думки. Ризик виявлення сутт€вого вI,Iкривлення вttаслiдок
шахраЙства с вищиN{, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильгli
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролIо;

- отриму€мо розумiння заходiв внутрiшнього контролlо, riIo
c,I,ocycTbcrl аудиl,у, для розробки аудиторських lIроцедур, якi б вiдltовiдtа.ltи
tlбсl'авItrIаN,{, а1 не для висJIовJIення думки щодо еrРективнос,t,i cI]c,I,eN{и

в гrуr:рiшнього контроJIю ;

- оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтttк Til
обГрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнфtlрь,rацiТ,
зроблених управлiнським персоналом;

- доходI4мо висIIовку щодо прийнятностi використаI]FIя
vllpaB.ltillcbltLIN{ гIерсоналом припущення про безперервнiсть дiяльнос,гi яi(
ulСнови длrl бухгалтерського облiку т&, на ocHoBi отрLIманих аудиторськLIх
доказiв, робиrчrо BI.]cHoBoK, чи icHyc суттсва невизначенiсть щодо подiл"r або
vMoB, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продов)кит1.I
безперервну лiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ
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с\'l,тсвоi невLiзначеностi, IчIи повиннi привернути увагу в свосму аудиторсьItоN{у
вIIсновку (звiтi незалежного аудитора) до вiдповiдних розкl]иттiв iнформаuiТ у
,.Ьiнансовiй звiтностi або, якrцо TaKi розкриття iнформаrцiT с неналежнлlмLI,
rro.rlr(liKyBaTи свою д}мку. Наrшi висновки грунтуються на аудитороьких
_1окilзOх, отриI\,IаIIих до дати нашого аудиторського висновIiу (звiту незалежIIого
.:\,JlrTopa). BTiM майбутrri подiI або умови мох(утъ примуситIl Товариство
III)IIпинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст tPiHaгrcoBoT звi,гнос,гi
вк-lючно з розкриттям iнформаuiТ, а також те, чи показус фirrансова звiтгliс,гь
операцiТ та подii, що покладенi в основу if складання, так rцоб досяг,гI.I
_1.1стовiрногtl вiдображення.

Наrпi висItовки rрунтуlоться на аудиторських доказах, отриманих ло дати
l\,-frlторського висновку (звiту незалежного аудитора).

Мlи повiдомляс]vlо тим, кого надiлено найвишtlми повноважсннrlNlll,
:н(lормацiю про запланований обсяг i час провелення аудI.Iту та cy,r"r,cBi

ll\,дt1l6рgr*i результати, вклIоLIаючи буль-якi cyTTcBi недолiки заходiв
вttr,трiшнього I(онтролIо, виявленi нами пiд час аудиту.

lVIи тtlкож надасмо тим, кого надiлено найвищим}{ повноважеLIнями,
твердя{еIIFIя, що виконали вiдповiдr-ri ети.tнi вимоги u{одо незалежностi, TiI

повiдомлясмо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi tчtогли б обГруIIтоваIIо
вважатись тilкI{ми, шо впливають на нашу незалех<l-tiсть, а також ле це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

вIlконАння вимог зАItону укрАiни (про Аудит ФIнАнсовоi звIтностI
Т.\ АУДИТОРСЬКУ ДШЛЬНIСТЬ) ВIД 21.|2.207'7 ЛЪ2258-VIII тa МСА

Ау i ulttop сь Ki о цitt Ktt

I\4и виконали IIаш аудит, визнаtIаIочи cyTTcBicTb та оцilIlоlOLlIl l)изI4к
.1,lтсвого виIiривлеIIIIя фiнаtrсовоi звiтrrостi. Iдентифiкацirо та оцiтlку рltзlll<iв
JvtTcBoгo tsикривлення ми провели на piBHi сРiнансовоi зrзiтностi r,а гlа piBr-ri

- тверджень дJlя K-TlaciB операцiй, залишкiв paxyHKiB i розкрl,rття iнсРормацiТ.
I:ентифiкуючи ризики суттсвого викривлення в сРiнансовiй звiтностi, MI,I

j1,Iстосовувал LI професiйний сtсептиrlизм.
Рt,tзики Hil piBHi (liHaHcoBoT звiтностi можуть виникати, зокреlчtа, lзгtаслiдtllt

rrc:ltlлit<iB середовишlа контролIо, а саме недостатlrьоТ компетеIlтrlостi
r,правлiнського персоналу, вiдсутностi нагляду за складанняN,I фirrансовоТ
звiтностi, блокуванням управлiнським персоналом внутрiшнього контролtо,
схI{льностi до привласнення активiв. На пiдставi iнформацiТ, зiбраноТ у процесi
проведення проtIедур оцiнки ризикiв на piBHi фiнансовоi звiтностi, вклttlчi}lоttи
ll1,диторськi доI(rtзи, отриманi при оцiнцi структури заходiв конl,ролIо ,га

tlс,гагttlв.ltенlлi l,ilго, Iли були воI]и запровадженi, ми не виявI,Iли перелi.ленl.tх

1lлtзикiв, якi привели до модифiкацiТ нашоТ думки.
Ризики на piBrri тверджень щодо класiв операцiй та подili, а тtlltож

tIов'язанI4х розкриттiв протягом перiоду аудиту, можна описати,IK:
. настання - операцiТ та подiТ, якi були зареестрованi або розкритi, дiйсr-ло NlaJl1.I

ь,Iiсце i ст,осуrоться ToBapI.IcTBa;
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. поtsноТа - Bci операцii та подiТ, якi пoBLrHHi реестРува,гися, були заресс,гровагti,

а Bci пов'язанi розкритТя, якi необхiдно було BKлIotIllTrr в фiнансову звiтнiс,гь,

бr,ло вItлючеFtо;
. точнiсть - суN{и та iншi данi, пов'язанi iз заресстрованимLI оперiltllяl\цlц l

подiями, були записаIлi правильно, а пов'язанi розкриття були вiдповiдI,1о

вlrмiрянi й викладенi;
r закриттrI перiоду операцiТ та подiТ

облiковому перiодi;
були зареестрованi у правильному

. к-rасlлфiкirr{iяl - операцii та подiт були заресстрованi гlа належних рахунках;
r подан[{я - операцiт та подiт вiдповiдно узагальненi або дета:riзовагri й .tiTko

в}tкладеFIi, а пов'язанi розкриття с релевантIlими та зрозумiлими в контеl<с,гi

в}lмоГ застосовНоi концептуальноТ осI{ови dliнансового зв iTyBaHHrI.

Пiд час аудиту ми IIе iдентифiкувапи TaKi ризики IIа piBr-ri тверд)tе}It ш{одо

K.taciB операцiЙ та гtодiй' якi tlривели дО модифiкацii нашоТ ДУМки.

Рлtзltки на piBHi тверлжень щодо залишкiв paxyHKiB та вiдповiдllих

l)озкриттiв на кiнець перiолу ми оцiнили наступним аIином:

. iснування - активи, зобов'язання та власний капiтал наявl"ti;

. права та зобов'язання - Товариство мае або контрол}ос права на ак,I,ивI,1, |l

зобов'язаrнIIя с зобов'язаFIнями Товариства;
. гIовнотаl - Bci активи, зобов'язання Tzl власний каПiТtlЛ, якi IuaIoTb

peec1pyBi-11,t.lcrl, були заресстрованi, а Bci пов'rrзанi розкри,I,т.lt, якi r-rсобхiдrtо

бу.llо вкJIюLIл{ти в фiнансову звiтнiсть, було включено;
. Tb.lHic,Tb, оцiнка та розподiл активи, зобов'язання та вЛаСНt,tй КаПiТаЛ

вклrоченi дО фiнансоВоi звiтнОстi У вiдповiдних сумах, yci псlв'яt:зitt"ti з I(иN,I

коригува,r"u ,rtоло оцiнки або рсlзподiлу налея{но заресстроваt-ti. а пов'яtзагli

l)о:]l(рt.jття було вiдпсtвiдrlо вимiрянi та викладеlti;
. ttitaclltpiKaцiяL - ilI(TиBI.{, зобов'язання та участь у капiтtrлi було вiдобра>кеIIо IIа

вiдповiдних рахунках;
. подання - ак-гИвлt, зобов'язаннЯ та участь у капlталl вlдIrовlдно узагаJlьl{сl'Il

або деталiзованi та чiтко викладенi, а пов'язанi розкрI,1ття с релевантнt,tпltа i

з1,1озумi.lt1,1п,tl.л В KoHTeKcTi вимог застосовноi концеltтуальноТ осIlови

,1-1 i нllнссlвого звi,гування.
Ili:t ч;lс ayj{tlTy Ml1.1 iдентисРiкували TaKi 1эизики IItl рiвпi твср/]жеIIь пlOдо

,,;lllшKiB paxyIrKiB Ita Itilleцb перiоду.

пояснення шqоiо лrезульпхqпruвносllti ауDuпtу в часпlltlti BttЯBltellltrl lloPYLLtetlb,

J l, к Il е.| t ч t t 0 в' lt з u l t t t х iз tct ctx1l ct ti с l t, в о л,l

Iдеr1r.l,r(liкацiя та оцiнrса ризикiв суттевого викривленнrI фirrансовоТ
..:H.lCTi uпu.пiдо,. tttaxpaйcTBa проводилась вiдповiдгrо до N4CA 240

В:_-tповiДальrtiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при.аулитi сРirrагlсовоi

,зlтгtостil>. Ризик невиявлеЕlня суттсвого викривлеFIця внzlслlдок шахраистI]tl с

-;iцII\I. Hix< для викрrtвJIення внаслiдок помилки, оскiльки шахраl.,iство Moilie

,;.;.;1рч?,III зI\{оl]у, пiлробку. навмиснi пропуски, неIIраВилtЬНi ТВеРДЖеННrl абО

: : - \ л \ Fjiitl l]я за хода1\,l l{ BНyTpitt_t t-l ього контроJIю.

Ili: час l]иконання процедур оцirrr<и рr.rзикiв i пов'язаноТ з ними лiяльнос,гi

.-.-,я отримаlltнrI розушлiння суб'скта господарюванrIя та його серелоlз14lIlа,
(l
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_- : ..r)ЧзЮLII{ його внутрiшнiй контроль, ,Il( цього вимаl,ае N4CA з 1 5

.-:irтllфiкitцiя Ttt оцiнка ризлtкiв суттевих викрI,IвлеI]ь через розумiння суб'екта
.-..по_]аРюваtltlЯ i йогО середовища)), ми виконали процедури оцiнки стану
. :.,, грiшнього контролю Товариства.

CllcTeMa вlrутрiшнього контролЮ спрямована I{a уtIеред}кеI{ня, виявлсtlllя i

:,l:lРаВЛеItIIя суттсвих помилок, забезпечеIIня захисту i збере>rtеFIIIя aKTltBiB,

.. зногtt i .го.lносr.i облriковоi докуvrентацiТ та вкJIIочас алмiнiстра,гивнrlt'it ,га

. \l l1-ITcpcbKt.tй KoIlTpoJIb. Бухгалтерськиl,i ко}l,гроJtь забезпе,lус зберен<еFIнrI

-::;TlIBiB 'ГоварrtсТва, достОвiрнiстЬ звiтностi та вклIоLIас попереднiй, первинltиli
ПtlТочний) i подальшиЙ контролЬ. Оцiнюючи вищенаведене, нами зроблrеrlо

зlIсновок шtодо адекватностi проrIедур внутрirrlнього кон,гI)олю в Товарисr,вi.

НамИ бу-ltИ lIaдaIti запитИ до упраВлiнськогСl персоI{ilлу, яl<i на I,IaIпy /lyN,ll(y,

].:.r)IiYTb MaTI] irrфорш,rаrrilо, яltil, ймовiрно, може допомогтl] при iдеrrти(liкаuiТ

l^;tзltкiв су.I-гсl]ого викривлеFIнrI внаслiдок шахрайс,гваt або l]olvll,lJll(и. N4I,r

tsItконали аналiтичнi процедури', в тому числi по cyTi, з викорt{станнrINI

_]L-талiзованих даних, спостереження та iншi. N4и отришlали I)озумiнt-tяl зовt-liшнiх
.tttttникiв, дiяльностi Товариства, структуру л"Iого власностi, структуру та спосiб

1_1iHaHcyBilHI-Iя, облiкову полiтику, rцiлi та стрilтегiТ i пов'язанi з IIими бiзнес-

:,}I,Jl1I(и, сltlitIl<и,гtl огля/lи (liIlагIсових результirтiв.

Для оцittки ризикiв суттсвих викривлеIIь внаслiltок rшaхpal"icTBtt NIIt

tsllкорис.Гоl]уваJlи свос професiйне судження. Проr,;tгом виt{онання ауди,гOрсьl(1,1х

IIl)оцедур MLI отримали розумiння системи контроJIю, яtкi були розробrrенi 
,га

вrlровадя<енi управлiнським персоналом Товtilэиства для запобiганнrt l,tl

;] I IявIIелlIIя шахрайства.
ГIi;1 .1хО ауди1у ми не знайtuли tPaKTiB Ttl тверджень Ilpo rtlaxpalicTBo, яlкi б

].1t)гли пI)Ilвсрllути lлашу увагу. На rrаtпу д}мl<у, зLlходи коlil'рОЛто, Яt<i ЗаС'ГОСУВill]

лtI яких дотримувався управлiнський персонал Товариства лля запобiгаlrгrя ii

вltrtвленI{я шахрайства, с вiдповiдними та ефективними.

IIoяc:ttettttlt tцоt)о обслtzу aydttпlY пrа влсlсIrrlt(tLtх Dля ауDUпlу обмеllсеltl)

Дули"Г гtередбачас виконання аудиторських процедур для отримаI{ня

.lr.-tlI.IOPсьKI.I* jlсlt<азiв стосовно сум та розкриттiв tз (liгrансоrзiй звiтносl,i. t]iдбiр

пl)оItедур заtJlg)l(ить вiд сулження аудитора, вклIоLIаtочtt оцirlку ризикiв суr-гсвl,tх

вIIкрltвлснь фirлаrrсовоi звiтtlостi внаслiдок шахрайства або ПоN,ttlJIlit,l.

ВttконуtочИ orliHKY циХ ризикiв, аудитор розглядас заходи внутрiшгlьоt,о

KOIlTpoJIIo, Що стосуIоться складання та дос,говiрного подання ToBaprtcTBotvt

,iliItaгtcoBoT звiтtlостi, З метоЮ розробкr,l аудиТорських гIроцедур, якi

вiдповiдають обстави}ltlм, а не з MeToIo висловлення думки щодо ефективltос,ri

внутрirпнього контролю Товариства. Аудит вклюtIас TaIto}It оrliгrкУ вiitповiдrtос,гi

RIIкорис1аних облiкtlвих полiтик, прийнятнiсть облiI(ових otliHol<, виI(0IIalIIl,{х

., гtравлirrськLlм персоIIалом, та оцiнк1, загального подання фitrаrrсовоТ звiтtlостi,

Внас:liдоК вJIастивих аудиту обмежень, яt<i с наслiдкоп,t xapaк,l,epy

tilirtaHcoBoT зrli,l ttocTi' характеРу аудIrтОрськиХ процедуР, потребИ, щоб аудIl,г

lli)оводивсrl у NIeriax обrрунтованого перiолу часу та за обгрунт,оваllоltt

вартiстю, а .гilко)t внаслiдок обмежень, властIlIзих BrryTpimI-IboN,ly KOHTpoJlI().
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l. j,lC не\1IIн\/чI1l"] рrIзик того, що деrlкi cyTTCBi викрIIвлеIJIJя в tРirlансовiй
;BiTHocTi }IoяiyTb бути IIе виявленi HaBiTb в тому разi, якшо аудит Iiале)кно
сп-]анованrIй та виконусться вiдповiдно до NzICA.

Напли здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, голtlвнсrТ I(FlигLl та
.l.:.t_liтIitlltого облiку Тсlвариства за piK що миIIув cT.lIIoN{ на 3l гру/UIя 2020

., ,:_. Перевiркоtо вiдхидснь [Ie встiIltовлеIIо. Пiд час псревiрItи ittmtrx форпr
-,..HocTi порушень не в}IявJIено. Щанi форп,r звiтностi вiдповiдаtоть олI]н
_ :-io\Iy. Розбiжностей п,tiж с]2ормами (liHaHcoBoT звiтностi не BcTaIIoI]JIoI]o.
_ с,зарttство протяго1\I перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраr-rоТ
,_.-liKoBoT полiтики та забезпечувало iJ незмiннiсть.

В ходi аудиторськоТ перевiрки ауд}tторами не булr.r виявленi с|lаltти, яl<i б

.,.;,]\,вilлI,{ Ila 1,с, що фirrагrсова звiтt-liсть ТОВ ((ДАСТОР-УЖГОРОД )) за

- ']0 piK складена на пiдставi недостовiрних та негIовнItх даних про сРirrансово-
. .rсIlодарську лiяльнiсть Товариства.

Пiд час аудLIту аудIlторами не булчl виявленi факr,и порушеl{[Iя
ToBap1,IcTBoM норм tIинного законодавства в процесi здiйсгtення (liHar-rcoBo-
r-rlсполOрсьt<оТ .цiяльностi, at тако)к встtlновIIеного порrIдку вс/lсtlня
бl,хгалl,герс]ького облiку та подаIlня фiнанссlвоi звiтtлостi.

oCHoBHI в ON{OCTI ПРО АУ РСЬКУ ФIРМУ
IoBHe найменування

ltдичноТ особи
Jс,rIтифiкацiЙниЙ код
, 1 . с цезнitход7iе}iня,
,;.lе(lон, e-rntri1

)есстраtцiйнi даrri

, rcl) ресстрацiТ
.. _iltTopcbKoT (lipпrlr в
_- ,. : r,lli аудиторiв та
..,J'c,KTiB a}::tl{l,opcbкoT

iя--tьностi
HorIep та дата
свiдоцтва

видачi
про

вi:псlвiднiсть системи
хонтролю якостi

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстtо
ька фiрма <<Галичина-аудитсервiс>

225999вз
4б001, м. Тернопiль, вул. Замкова, буд.
Тел. моб . 109'7 l'77'7-35-60;
Тел. * з8 0352-25-39-зб

5, кв. 37;

e-mail: markian@email.ua

Суб'скт пiдприсмницькоТ дiяльностi зареестрований
Виконавчим KoMiTeToM ТернопiльськсlТ MicbKoi Ради
народних депутатiв 12.07 .l995p., номер запису в

Сдиному державному pe€cTpi юрlлдичних та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв: | 646 120 0000 006550
ТОВ АФ <Галичина-аудитсервiс)) включена в Ресстр

аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяльrtостi до

роздiлу 3 <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi,якi MaIoTb

право проводити обов'язковий аудит cPiHaHcoBoT

звiтностi пiдприсмств)) за lloп,tepoM 0804
Свiдоцтво J\Ъ 07б8
Украiни 29.03.2018р.
29.03.2018р.).

видане Аулиторською палатою
(рiшення АПУ Jф З5614 вiд

IJ_{ирба Маркiян Теодорович, номер реестрацiТ в Ресс,грi
аудиторiв та суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi, розlti.il 1

<Ачдитори> 100977.

: . -,iliBllrIK
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Оаювнi Bidolwocпli ttpo ул,lовll dozoBolly

Вiдповiдно до договору JЪ 09iЗК-2l вiд 06 серпнrI 202l року аудLIторська
repeBipKa проводилась наN,Iи у перiод з 06 серпtlя202l року по 19 серпгrя 202l
:rOKy в бухгал,герiТ ТОВ (ДАСТОР - УЖГОРОЛ )) .

Парr,нером завдання з аудIrту, результатом якOго с аудl.tт,орсьtсшйl
3llcIIoBoK (звiт lIезалежIIого аупитора), € аудлrтор IЩирба MirpKilIll
Геодоровlл.l. Номер ресстрацiТ в PeccTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ
]iяльностi, розлiл 1<Аулпторt{>> l009'l7.

Вiд iMeHi ТОВ <Аудиторська фiрма <<Гали рвlс)

Щиректор Щирба IVIаркiян Теодоров

Номер ресстрацiТ в PeccTpi аудитор рськоТ дiяльностi,
розлiл 1 <<Аулlлтори)> 100977.

-Адреса 
аудиторськоТ фiрми: 46001, м. Тернопiль, вул. Замкова,5lЗ7

а аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора): 19 сергrня 2021р.JaT

L)


