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ЗBIT HЕЗAЛEжHoгo AУДиTOPA
щoДo фiнaнсoвoi звiтнoсTi

TOBAPисTBA З oБMЕ)IшнoIo BЦПOBIДAЛЬHIсTIO
( MI}кHA P o ДIЛЛ7 AЕP oПoP

T(

ДHIПP otIЕTP oB

сTaнoM Ha 31 гpyДня 2020,poкy

м. КиiЪ
2021 piк

CЬ

К>

зBIT HЕ'ЗAЛЕ)ItHoгo AУДиTOPA
TOBAPисTBA з oБMЕ}кЕHoIo BIДПOBIДAЛЬHIсTIO
( MI}кHA P o ДIЛ,n1 AЕP oПoPT( ДHI ПP oПЕTP oB C Ьк>
щoДo ayДиTy фiнaнсовoi звiтнoстi
сTаlIoM нa 31 гpyДня 2020 poкy
Aдpeсaт:

Звiт нeзaЛе}кнoгo aУДLITopa ПpиЗнaчarTЬся ДЛЯ Кepiвництвa Ta
Зaснoвникa Toвapиствa з oбмe)кенoю вiДпoвiДaльнiстtо (MIя{}IAP oДJЛ,n1

AЕPOПOPT(ДHIПPOIIETPOBсЬК>,

фiнaнсoвий звiт ЯкoГo пеpевipясTЬся.

ЗBIT щoДo AУДиTУ ФIHAI{сoBoi зBITнOCTI
ДУMкA

Mи

ПpoвeЛи aУДI4T фiнaнсoвoТ звiтнoстi Toвapиствa з oбмeженolo
вiДпoвiДaльнiстro (MII{FIAP oДIЛ,Й AЕPOПOPT(ДHIПPOПЕTPOBCЬК),
скopoчeнo - ToB (MA (ДI{IПPOПЕTPOBCЬК) (кoд зa eДPПoУ з78072"Iз,
ЮpиДиЧнa aДpecы УкpaТнa, 49042, м. .{нiпpo, Бaбyrшкiнський p_н' aеpoПopT
цивiльнoi aвiaцii) ДaЛi - ТoвapистBo' щo скЛaДaсTЬся з Бaлaнсy( Звiтy пpo
фiнaнсoвий стaн) стaнoM нa 31 .12.2020 PoкУ, Звiтy пpo фiнaнсoвi peзyЛЬTaTи
(звiтy Пpo сyкyлtтиiт дoхiд) зa 2О2О piк, Звiтy Пpo pyх |poшIoBих кorптiв (зa
ПpяMиM МеToдoМ) зa 2020 piк, Звiтy пpo BЛacний кaпiтaJl 3a 2020 piк, a Taкoж
Пpимiтoк Дo фiнaнсoвoТ звiтнoстi, BкJIIoЧaIoчи cтиcllиЙ BикЛaД зHaЧyщиx
oблiкoвих пoлiтик тa iншoТ ПoЯсHloBaльнoi iнфopмaцii:.

фiнaнсoвa звiтнiсть Toвapиствa з oбмеженoЮ
в iдп o вiдaльнi стro (MI}кHA P o ДIЛ,n1 AЕP oПoP Tк IHIПP OIIЕTP oB C Ьк ),
щo ДoДaeTЬсЯ, вiдoбpaжar ДoсToBipнo, в yсix сyTTrBиХ aсПектax вiДпoвiДнo Дo
зaстoсoвaнoi кoнЦеПTyaльнoТ oснoBи фiнaнсoвoгo звiтyвaння Ta нaДaс
ПpaBДиBy Ta HeyПepеД)кенy iнфopмaцiю пpo фiнaнсoвий cтaн Toвapиствa з

Ha нaшy Д}мкy,

oбмеlкeнoro вiДпoвiДaльнiстtо (MDI{HAP)ДЛП? AЕPoПoPT

(ДHIПPOПЕTPOBCЬК> нa 31 ГpyДня 2020 P., To iТ фiнaнсoвi pезyльтaти i
гporпoвi ПoToки зa piк, щo зaкiнчився зaзнaчeнoЮ ДaToIо' вiдпoвiднo Дo

MiжнapoДниx сTaI{ДapTiв

ф

iнaнсoвoi звiтн oстi.

oсIIoBA ДЛя ДУMки

Ми пpoBeЛи aУДLIT Toвapиствa з oбмежеHoto вiдпoвiДaльнiстro
(МI}кFIAP o ДIЛ,frI AЕPOПOPТ(ДHIПP oПЕTP oB CЬк ) в iДп o вiднo Дo BиМ o Г
MilкнapoДниХ сTaнДapTiв aудиту ((MCA)) лpийнятих в ЯкoсTi HaцioнaлЬниx
стaндapтiв aУДИTУ piшeнням Ayдитopськoi IIaJIaTИ Укpaiни J\Ъ 361 вiд
08.06.20 1 8poкy.CкJlaДaння ayДиTopсЬкoГo BиснoBкy щoДo ПoBlloгo кoMПлекTy
фiнaнcoвoТ звiтнoстi pегпaМеI{TyrTЬся МCA J\b700 <ФopмyлIoBaнI{Я ДyМки тa
скЛaДaннЯ звiтy щoДo фiнaнсoвoi звiтнoстi>>, MCA J\b706 <Пoяснroвaльнi
пapaгpaфИTaПapaГpaфи з iнtпиx ПиTaнЬ y звiтi Heз€ше)кHoГo ayДитopa).

Harпy вiДпoвiДaльнiсть згiДнo з ЦиMи сTaHДapTaMи BикЛaДенo в.poздiлi
<BiдпoвiДaльнiсть ayДиTopa зa aУДИT фiнaнсoвoТ звiтнoстi> нarпoгo звiтy. Mи
с HезaJIе)книМи пo вiднoшеннЮ Дo Toвapиствa ,згiднo з КoДексoм Етики

Пpoфeсiйниx Бyxгaлтеpiв PaДи з мilкнapoДHиx стaндapтiв еTики ДЛЯ
бyхгaлтеpiв (<Кoдeкс PМсЕБ>)
еTичниМи BиМoгaМи, ЗaстoсoвниМи B
'a
УкpaiЪi дo нalПoГo aУДI4TУ фiнaнсoвoТ звiтнoстi, a Taкoж Bикoн€lЛи iншli
oбoв'язки з еTики вiдпoвiднo Дo циx BиMoГ тa КoДексy PМCЕБ. Mи BвaжaeМo'
щo oтpимaнi нaMи ayДитopськi Дoкzlзи r дoстaтнiми i пpийнятниMи ДЛЯ
BикopисTaHЕIЯ

ik як oсI{oBи Для нaшoi дyмки.

шIшI пиTAIIIIя

Упpaвлiнський Пеpсoн€tЛ Hе iдентифiкyBaB сyттсвoТ l{еBизнaченoстi,
якa MoГлa б пoстaBИTИ пiд знauний сyмнiв здaтнiсть ToвapИcTBa безпepеpвнo
ПpoДoB)кУBulИ дiяльнiсть, ToМy BикopисToByBaB ПpиПyщeння пpo
безпеpepвнiсть фyнкцioнyBal{нЯ ToвapистBa, ЯК oснoBи для oблiкy пiд uaс
пiДгoтoвки фiнaнсoвиx звiтiв.
Bплив екoнoмiчнoi кpизи тa пoлiтичнoi нестaбiльнoстi, якi тpивaють
в Укpaiнi, a тaкoж ixнс oстaToчнe BperyЛIoBaHHЯ' неМo)кЛиBo ПеpеД6aчити з
ДoсTaTнЬotо вipoгiднiстro, To)к BoI{и Mo)ItyTЬ неГaTиBнo BПЛинyTИ Нa екoнoмiкy
УкpaТни Ta oпеpaцiйнy дiяльнiсть Toвapиствa.
Cвiтoвa пaндeмiя кopoнoвipyснoi xвopoби (CovID-19) vеpез вipус
sARS-сoУ -2 тaзaпpoBaД)I(еHнЯ Кaбiнeтoм Мiнiстpiв УкpaТни кapaнTиIlниx Ta
oбмежyв€lJlьниx зaxoдiв, сПpЯМoBaниХ нa пpoтидiro iТ пoдaльпIoГo Пoшиpel{Hя
B Укpaiнi, зyМoBиЛи BиIIикHенI{Я ДoДaTкoBиx pизикiв дiяльнoстi сyб'сктiв
ГocПoДapюBaI{.Hя.

Кеpiвництвo ToвapисTBa нe iДентифiкyвaлo сyTTсBoТ невизнaueнoстi,
якa МoГЛa 6"постaBИTИ пiд знa.rний сyмнiв здaтнiсть ToвapисTBa бeзпеpеpвнo
пpoДoB)кУBaTИ дiяльнiсть, ToMy BикopисToByBaJIo Пpипyщення Пpo
бeзпеpepвнiсть фyнкцioнyBaнI{Я ToвapистBa, як oснoBи для oблiкy пiд vaс
пiдгoтoвки фiнaнсoвиx звiтiв,' не BpaxoByroЧи зpoсTaloчy неBиЗнaчeнiсть
пoв'язaнy iз змiнoro екoнoмiчнoi ситyaцiТ тa песимiстиЧниМи ПpoгнoзaМи
poзBиTкy свiтoвoТ тa нaцioнaльнoТ екoнoмiки.
Cyттевиx сyД)кeнЬ yпpaвлiнсЬкoгo Пrpсoн€rЛy щoДo oблiкoвих oцiнoк
BПЛиBy пaнДемiТ COVID-19 тa ЗaПpoBaД}кення кapaнTиI{ниx Ta oбмeжyвЕшЬних
зaxoДiв Нa HеBизнaЧенiсть oцiнки Ta poзкpиTтя У фiнaнсoвiй звiтнoстi
Toвapиствa, iнфopмaцiТ, Пoв'язaнoi з вiдпoвiдними oблiкoвими oцiнкaМИ ЦЯ
фiнaнсoвa звiтнiсть не мiстиTЬ, Taк як cкJlaДенa Дo нaсTaI{ня циx пoДiiт. [ля
бaгaтьox сyб'ектiв гoсПoДapюBaнI{я пaндeмiя COVID-19 тa зaпpoвaД)кення
кapal{TиIlниx Ta oбмежyв€lJlЬниx зaxoдiв Мoжe cПpИЧИHИTИ пpямий Ta
непpямий фiнaнсoвий BПЛиB I{a ix дiяльнiсть. Пpямий BплиB Moжe
ПpoяBЛяTися Чеpез знецiнення неoбopoтниx aктивiв, сyTTсBy змiнy ik
cпpaBeДЛивoi вapтoстi, змiни ouiкyвaниx кpeДиTниХ збиткiв щoДo фiнaнсoвиx
aктивiв, знецiнення дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi Toщo. Hепpямий _ .rеpез

BПлиB нa ПoкyПцlB Ta ПoсTaчaЛЬHикlB' щo Мoже ПpизBeсTи Дo зpoсTaння
BиTpaT чи зHи)кeннЯ ДoхoДiB' неoбхiднoстi пеpepaxyнкy зaбезпечeнЁ. Harпy
ДyМкy не бyлo мoдифiкoBaнo щoДo цЬoГo ПиTaHHя.

BIДIOBЦAЛЬIIIсTЬ кЕPIBI{иIITBA TA oсIБ, кoгo IIAДIЛEIIO IiAЙBищиMи
ПOBIIOBA)IшнILяMи TOBAPисTBA' A тAкo)к BIДIOBIДAЛЬних зA ФIнAIIсOBУ
зBITIIIсTЬ

Кеpiвництвo ToB (MA (ДHIПPOПЕTPOBсЬк) несе вiДпoвiДaльнiсть
зa скЛaДaння i дoстoвipне ПoДaння фiнaнсoвoТ звiтнoстi вiдпoвiднo дo МCФЗ
Ta Зa Taкy сисTеМy внyтpirпнЬoГo кoнTpoЛю, ЯКУ кеpiвництвo BизнaЧaс
пoщiбнoЮ ДЛя ToГo' щoб зaбeЗПeчиTи скЛaДaння фiнaнсoвoi звiтнoстi, щo не
мiстить cyTTrBиx BикpиBлeнь внaслiДoк шaхpaйствa aбo пoмилки.
Пpи склaдaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi кеpiвницTBo I{есe вiдпoвiдaльнiсть
Зa oцiнкy зДaTtIoсTi ToвapисTBa ПpoДoB)IrУBa'IИ сBoIo дiяльнiсть нa
бeзпepеpвнiй oснoвi, poзкpиBalочи' Дe це зacToсoBallo' IIиTaHI{я' щo
сToсyIoTься бeзпepepвнoстi дiяльностi, тa BикopисToBytoЧи ПpиПyщення Пpo
безпepеpвнiсть дiяльнoстi як oсHoBи ДЛЯ бyхгaлтеpсЬкoгo oблiкy, oкpiм
випaдкiв' кoЛи кеpiвницTBo Mar нaмip лiквiдyвaти ToвapисTBo чи пpиПиHИTИ
iT дiяльнiсть, aбo кoЛи y tlЬoГo вiдсутня бyДь-якa iншa pеaЛЬнa aЛЬTepнaTиBa'
кpiм лiквiдaцiТ aбo ПpиПиHення дiяльнoстi.

oсoби, вiДпoвiДaльнi зa

yпpaвлiння ToB

(МA

(ДHIПPOПЕTPOBCЬк>, нeсyTЬ вiДпoвiДaльнiсть зa нaгJIяД зa ПpoцесoМ
пiдгoтoвки фiнaнсoвoi звiтнoстi ToвapисTBa.

BIДIIOBЦAЛьIIIсTЬ AУДиTOPA зA AУДиT ФIIIAIIсoBoi ЗBITI{Oсп тOBAPисTBA

Harпими цiлями с oTpиMaнHЯ oбrpyнтoвaнoТ впeвненoстi, щo
фtнaнсoвa зBlTHlсTЬ B цlЛoMy не мiстиTЬ сyTTсвoгo BикpиBЛеHнЯ внaслiдoк

шaxpaисTBa aoo пoМиЛки, a Taкoж BиПyск зBlTy ayДиTopa, Щo МlcTиTЬ IIaшy
Дytvlкy. oбrpyнтоBalla впевненiсTЬ с BисoкиМ piвнем BПeBI{енoстi, пpoте не
гapaнTyr' щo ayДиЪ ПpoBеДeний вiДпoвiДнo дo MCA, зaB)кДи BияBиTЬ сyTTсBе
BикpиBЛеI{ня' кoЛи BoIIo iснyе. BикpивленнЯ Mo)кyTЬ бути pезyЛЬTaToМ
rпaxpaйствa aбo ПoМиЛки; BoHи BBaжaIoTЬсЯ сyTTrBИМИ' якщo oкpеМo aбo в
сyкyПнoстi, як oбгpyнтoBaнo ouiкyсться, BoIIи Mo)кyTЬ BПЛиBaTи Ha екoнoмiчнi
pitпення кopисTyBaнiв, щo пpиймaЮTЬся Ha oсI{oBi цiсТ фiнaнсoвoi звiтнoстi.
BикoнyrоЧИ aуДI4T вiдпoвiдно дo Зaкoнy УкpaТни <Пpo aУД|IT фiнaнсoвoТ
звiтнoстi Ta ayДиTopсЬКy дiяльнiстЬ) Ta MсA (видaння 2016-17 poкy) в якoстi
нaцioнaлЬниХ стaндapтiв aУДИTу (HCA) piшreнням AyДитopськoi I7aЛaTИ
УкpaiЪи J\ъ 361 вiд 08.06.2018 PoкУ, Ми BикopисToByсМo пpoфeсiйне сyдження
тa пpoфеciЙний cкептицизM пpoTяГoм BсЬoгo зaBДaння з ayДиry. oкpiм Toгo'
?

Mи:

_

iдeнтифiкyсмo тa BизнaчarМo pизики сyTTсBoГo BикpиBЛенHя
фiнaнсoвoi звiтнoстi внaслiдoк шaxpaйствa ЧI4 пoМиЛки, poзpoбЛяeмo Ta
BикoHyeMo ayДиTopськi ПpoцeДypи y вiдпoвiДь нa цi pI4ЗИКИ' Ta oTpиМyrMo
ayДиTopськi дoкaзИ, Щo r ДoсTaTнiми тa пpийнятнИNIИ ДЛЯ BикopисTaння ik як

oснoBи ДЛЯ нaшoi ДyMки. Pизик He BияBлeIIHЯ сyTтсBoгo BикpиBлeння
внaслiдoк шaхpaйстBa r BищиМ' нilк для BикpиBЛeння BнaслiДoк пoмилки,

oскiльки шaxpaйстBo Мo)ке BкЛIoчaTи зMoBy, пiдpoбкy, нaBMиснi пpoпyски,
нeвipнi TBepДжeH ня aбo нexTyвaння зaxoДaМи BнyTpilпньoгo кolrTpoЛю ;
- oTpиМyeMo poзyмiння зaхoДiв внyтpitшнЬoГo кoIITpoJIIo, Щo
сToсyIoTЬcЯ aУДИTУ, ДЛЯ poзpoбки ayДиTopсЬких ПpoцеДyp, якi б вiдпoвiдaли
oбстaвинaм, a Hе ДЛЯ BисЛoBлeнHя Д}мки щoДo eфективнoстi сисTeМи

внyтpiшlнЬoгo кoЕITpoЛЮ Тoвapиствa;

_

oцiнЮeМo пpийнятнiсть зaсToсoBaHих oблiкoвиx пoлiтик Ta
oбrpyнтoвaнiсть oблiкoвих oцiнoк Ta вiдпoвiднoгo poзкpитTя iнфopмaцiТ,

зpoблениx yпpaBЛiнським ПepсoнuшIoM;

-

ДoxoДиMo BисI{oBкy щoДo пpийнятнoстi BикopисTaI{нЯ
кеpiвницTBoM IIpиПyщeIIHя Пpo бeзпepеpвнiсть дiяльнoстi Як oсHoBи ДЛЯ
бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy To, нa oснoвi oTpиМaних ayДиTopсЬкиx дoкaзiв,

ДoхoДиМo BисIloBкy' чи iснyr сyTTсBa HeBизнaЧeнiсть щoДo пoдiй aбo yмoв, якi
ПoсTaBиЛи 6 пiд знaчний сyмнiв зДaтнiсть Toвapиствa ПpoДoB)кyBaTи
безпеpepвнy Дiяльнiсть. Якщo Ми ДoХoДиMo BиснoBкy щoДo iснyвaння тaкoТ
сyттевoi HeBизнaЧeнoстi, Mи пoвиннi ПpиBepI{yTи yBaГy B сBoсМy звiтi
ayДиTopa дo вiдпoвiДнoгo poзкpиTTЯ iнфopмaцii y фiнaнсoвiй звiтнoстi aбo,
якщo тaкi poзкpиTTЯ iнфopмaцii е нeнaлl)книМи, мoдифiкyBaTkI сBoIo ДyMкy.
Haшi BиснoBки rpyнTytoTЬcя нa ayДитopсЬких Дoк€tзax, oTpиMaIIиx Дo ДaTИ
нa[Ioгo звiтy ayДиTopa. Tим не Менш, мaйбyтнi пoдii aбo yмoви Мo)кyTЬ
ПpиМyсити ToвapисTBo ПpиПиниTи сBoIo дiяльнiсть нa бёзпеpepвнiй oснoвi;

,

-

oцiнtосмo зaГaЛЬне ПoДaння' сTpyкTypy Ta змiст фiнaнсoвoi
звiтнoстi BкЛIoчнo з poзкpиTTяМи iнфopмaцii, a Taкoiк Te, чИ Пoк€tзyс
фiнaнсoвa звiтнiсTЬ oПepaцiТ тa пoдii, щo Лe}кaTь B oсHoвi iТ склaДaннЯ' Taк'

щoб ДoсяГTи ДoсToвipнoгo вiдoбpalкеннЯ.
Ми пoвiдoMЛясМo кеpiвницTBo Ta oсiб, вiдпoвiдaлЬниХ зa yПpaBлiння
Toвapиствoм, iнфopмaцiro Пpo зaПJlaнoвaний oбсяг Ta чaс ПpoBeДеHHЯ aуДИTУ
Ta сyTTrBi ayдитopськi pезyЛЬTaTИ) виявленi пiд vaс aУДИTУ, BкЛIoчaЮ.rи бyдь_
якi сyттсвi нeдoлiки зaxoДiв внyтpiIIIHЬoГo кoHTpoJIIo' BияBЛенi нaми пiд .laс
aУДИTУ.

Harua вiдпoвiдaльнiсть ПoЛяГar B незaЛежHoмy BисЛoвЛeннi виснoBкy
щoДo iнфopмaцii пpo фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa, ЯКa сфopмyлЬoBal{a
Haлe}кнo B кollTекстi пpeдмеTa aуДИTу i йoгo кpитеpiiв.

зBIT AУДиTOPA щoДo BиMoг IнЦIих зAкoнoДABЧих

TA HOPMATиBHих AкTIB
II{IПA IIIФOPMAцIя

Haшa ДyМкa Пpo фiнaнсoвy звiтнiсть нr ПoшиploсTЬсЯ нa iнruy
iнфopмaцiю, i Ми не бyдeмo HaДaBaTИ впeвненiсTЬ y бyд" - якiЙ фopмi щoДo
ДaнoТ iнфopмaцiТ. Кepiвництвo Toвapиствa нeсе вiдпoвiдaльнiсть зa iнrпy
iнфopмaцirо.

У

зв'язкy З ПpoBеДенняМ нaМи aУДИTУ фiнaнсoвoТ звiтнoстi, нatrlиМ
oбoв'язкoм r oзнaйoмлеHl{я з iншorо iнфopмaцiеrо i poзгляд Пpи цЬoМy
ПиTaI{ня' чи r сyTTсвi невiдпoвiДнoстi мilк iншoro iнфopмaцieгo тa фiнaнсoвorо
звiтнiстro aбo нarпиМи знaннЯNIИ) oTpиМaниMи B хoдi ayдитy, i .rи не мiстить
iншra iнфopмaцiя iнших Мo)кЛиBиx iстoтниx сIIoTвopенЬ.
УзГoД)кЕtIIсTЬ зBITУ IIPO ).IIPABЛIння з ФIIIAIlсoBoIo зBITIiIсTIO

Biдпoвiднo Дo aбзaцy 5 пyнктy 3 стaттi 14 Зaкoнy Укpaiни <Пpo aУДИT
фiнaнсoвoТ звiтнoстi 'Гa ayДиTopсЬкy дiяльнiсть> Звiт Пpo yпpaвлiння, щo
нaДarTЬся ToB (MA (ДHIПPOПЕTPOBCЬкD склaдeний вiДпoвiДнo Дo
Зaкoнy УкpaТни вiд 05.10.2017 J\Ъ 2|64-УIII - Пpo BнrсеннЯ змiн дo Зaкoнy
Укpaiни Ns 996 ''Пpo бyхгaлтepський oблiк тa фiнaнсoBу звiтнiсть в УкpaТнi''
тa FIAКAЗУ MIHIсTЕPCTBA ФIHAHCIB УКPAIHИ вiд7 ГpyДня 201s poкy
j\b 982 <Пpo зaTBrpДженнЯ MетoдинHиx pекoменДaцiй зi склaдaння звiry пpo

з

фiнaнсoBolо звiтнiстro ToB (MA
(ДHIПPOПЕTPOBCЬк) Зa звiтний пеpioд Ta I]е мiстить cyTTсBиx

yпpaвлiння>, yзгoдlкений
BикpиBЛенЬ.

Ми oзнaйoмиЛИcЯ з iнфopмaцiсro' щo ПprДсTaBЛrнa У Звiтi Пpo
yпpaвлiнHЯ' Ta Пpи цЬoМy poзГJlянyли iТ, Ha I{aЯBнiсть сyттевoi невiдпoвiДнiстi
мiж звiтoМ З yПpaBлiння тa фiнaнсoBolo звiтнiстro , Ta ЧИ цей звiт з yпpaвлiння
BИГЛЯДaс. TaкиМ' щo мiстиTЬ cyTTсBе BикpиBЛеHt{Я. Ha oснoвi пpoведeниx FIaMи
ayДиTopсЬкиХ ПpoцеДyp, Mи ДoХoДиMo BиснoBкy, щo фiнaнсoBa Ta нeфiнaнсoвa
iнфopмaцiя, щo IIaBеДенa в Звiтi Пpo yПpaвлiння Ta y фiнaнсoвiй звiтнoстi
ToвapистBa зa piк, щo зaкiнчивcя ЗI ЩУдня 2020 poкy, не сyПеpечиTЬ oДнa
oднiй.
oснoвнi вiДoмoстi пpo сyб'сктa aуДитopськoi дiяльнoстi, щo пpoвiв ayДиT

I

Пoвне нaйменyвaнIlя Ta
iдентифiкaцiйний кoд lоpидиннoi
oсoби

Toвapиствo з oбмеженotо вiДпoвiдaльнiстro
кAyдитopськa фipмa <Iмoнa_AyДиT )' 2з 5 002'7'7

Bклroченo дo Pееcтpy ayдитopiв тa
сyб'сктiв ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi,
ДaTa BклIoчeння вiдoмoстей дo
Peестpy, I{oMep в Peсстpi

PoзДiл кCyб'eкти ayДиTopсЬкoi Дiяльнoстi>
24'|0.2018, J\Ъ079l;
Poздiл кCyб'eкти ayДиTopсЬкoi Дiяльнoстi, якi
МaIoTЬ пpaвo ПpoвoДиTи oбoв'язкoвиЙ aудlит
фiнaнсoвoT звiтнoстi >> Iз.12.2018, Nэ079 1 ;
Poздiл <Cyб'екти ayДитopсЬкoi Дiяльнoстi, якi
МaIoTЬ пpaBo IIpoBoДити oбов'язкoвий aулvтт
фiнaнсoвoТ звiтнoстi пiдпpиемсTB' щo сTaнoBЛЯTЬ
сyспiльний iнтepео> |3.|2.20118, J\Ъ079 1

Cвiдoцтвo Ayлитopськoi палaти
УкpaiЪи Пpo Tе' щo сyб'ект
ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi пpoйrпoв
зoвнirпнro пеpевipкy сисTеMи
кoнтpoлю якoстi ayДитopсЬких
пoслyг' ствopeнoi вiДпoвiДнo Дo
стaндapтiв aУ Д'ITу' нopМ
пpoфесiйнoТ етики Ta зaкoнoДaBчиx
i нopмaтивниx BиМoГ' щo
peгyлюIoTЬ ayДиTopськy дiяльнiсть

Hoмеp блaнкy J\b0751, зaтвеpджене Pirпенням
AПУ вiд 25.0|.20|8 poкy J\Ъз54l3

Пpiзвище, iM'я, пo бaтькoвi
генepaлЬнoгo ДиpекTopa

Bеличкo oльгa Boлoдимиpiвнa

2
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6
7
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Hoмеp perстpaцii y Pеrотpi
r00092
ayлитopiв тa сyб'eктiв ayдитopськoi
Дiяльнoстi (Poздiл кAyдитopи>)
Пpiзвищe, iм'я, пo бaтькoвi
Bеличкo oльгa BoлoдимЙpiннa
aу Д'IT op a, який пpoвoдив
ayДиTopсЬкy пepевipкy
Hoмеp peсcтpaцiТ у Pеестpi
ayлитopiв тa сyб'ектiв ayдитopськoi
Дiяльнoстi (Poздiл кAудитopи>)
МiсцeзнaxoД)кення
Фaктичне мiсцe poзтaIIIyBaння
Teлефoн/ фaкс
Е_mail
Beб-сaйт

100092

010з0, м. Киiв, вyл. Пиpoгoвa,2lЗ7
02140, м. КиiЪ, пpoспект M. Бaжaнa,26, oф.95
044 565 -',77 -22, 565 -99-99
mail(Eimqnа_audit.ua
www.imona-audit.ua

Згiднo з.(oговopoм J',lb28-1/04 вiд 28.04.2021poкy ToB кAyлитopськa фipмa <Iмoнa
- Ayдит> (нaдaлi _ Ayдитop),щo вклroченe Дo Pоздiлiв Pеeотpy ayдитopiв тa сyб'eктiв
ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi, a сaмe:
Poздiл : Cyб'екти ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi (нoмеp pеrстpaцiТ y Pеrстpi тa дaтa
BкЛIoчення вiДoмoстей дo poздiлy Peecтpy j\Ъ0791 вiд24.l0.18 poкy);
Poздiл: Cyб'скти ayДиTopськoi дiяльнocтi, якi МaIoTЬ пpaBo пpoBoДиTи oбoв'язкoвий
aУДI4T фiнaнсoвoТ звiтнoстi (нoмеp peестpaцii y Peсстpi Ta ДaTa BклIoЧення вiДoмoстrй Дo
poздiлy Pеесщy J\ъ0791 вlдlЗ.l2.18 poкy).
Poздiл: Cyб'екти ayДиTopсЬкoТ Дiяльнoотi, якi МaIoTЬ пpaвo пpoвoДиTи oбoв'язкoвий
aуДI4'I фiнaнсoвoi звiтнoстi пiдпpиеМсTB' щo сTaнoBЛяTь сyспiльний iнтepес(нoмep
perстpaцii y Pеестpi Ta ДaTa BклIoчrння вiдoмoстей дo poздiлy Pеестpy J\b079l вiд 13.12'18

poкy).

Cвiдoцтвo AПУ пpo вiдпoвiднiстЬ сисTeMи кollTpoЛro якoстi (нoмеp блaнкy J\ъ0751,
Piшeння AПУ вiд 25'01'20|8 poкy J\ъ35413), пpoBeЛa aУДklT pi.rнoТ фiнaнсoвoТ звiтнoстi y
склaДi:

о
о
o
о
о

Бaлaнсy (Звiтy пpo фiнaнсoвий отaн) сTaIIoм нa 31 гpyДrrя 2020 poкy,
Звiтy пpo фiнaнсoвi pезyльтaти (Звiтy пpo сyкyпний дoхiд) зa2020 piк,
Звiтy пpo pyх гpoшIoBих кorптiв зa2020 piк,
Звiтy пpo Bлaсний кaпiтarr зa2020 piк'
Пpимiтoк Дo piuнoi фiнaнсoвoi звiтнoстi зa2020 piк

TOBAPИCTBO З oБMЕ}кЕHoIo BIДПOBIДAЛЬHICTIO кMIЖHAP)ДHИйL
AЕPoПoPТ к IHIПPOПЕTPOBCЬк) нa пpeдМeт пoBнoTи, дoстoвipнoстi тa вiДпoвiДнoстi
чиннoМy зaкoнoДaBсTBy i встaнoвлеl{им нopМaтиBaМ' a тaкo)к пpoBелa нeзaЛежнy

ayДиTopсЬкy пepeвipкy пеpBинних Ta yсTaI{oBчих Дoкyментiв, бyxгaлTеpсЬкoГo oблiкy тa
pi.rниx фiнaнсoвиx звiтiв Toвapиcтвa нa пpeДМеT пoBI{oTи, дoстoвipнoстi тa вiДпoвiДнoстi
ЧиннoМy зaкoнoДaBствy i BсTaIIoBлеItиМ нopМaTиBЕlМ.

Пеpioд пpoBeДeння пеpeвipки:

Ayлитop
(Hoмep pеестpaцii

y

<Ayлитopи)) 100092)

з

05 тpaBIIя

пo 28 TpaBня 2021 poкy.

Peсстpi ayлитopiв тa cу6'

Генерaльний диpeктop
(Hoмеp pеестpaцii y Peсстpi ayлитopiв тa сyб'сктiв
<Ayлитopи)) 100092)

[aтa склaДaнця Звiry нrзaЛе)кнoгo ayДитoрa:

o.B

o.B

28 тpaвня 2021

(Poздiл

(Poздiл

poкy

