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Дyмкa iз зaстеpоtкення}t

Mи пpoвeли ayдиT фiнaнсoвoi звiтнoстi пpиBaTHoгo пiдпpиeп{стBa (ToPГoBИЙ дIм
(CAЛЮT) (кoд СflPПoy 36394628), щo сIиaдarтЬся з бaлaнсy (звiry пpo фiнaнсoвий стaн)
стaнoМ нa 31 гpyДня 2020 poкy, звф пpo фiнaнсoвi peзyЛЬTaTи (звiry пpo сyl(yпний дoф), звф
пpo pyх гpoцIoвиx кoштЬ, звф пpo влaсний кaпiтaл зa piк, щo зaкiнuився нa зaзнaЧeнy дaтy i
пpимiтoк дo фiнaнсoвoi звiтнoстi.

Ha нaшy дy]икy, зa BиHяткoМ BпЛивy питaнь, oписal{иx в poздiлi <oснoвa для дyмки iз зa-
стepeжeн}им> фiнaнсoвa звiтнiстЬ, щo дoдarтЬся' вiдoбpокaе дoстoвipНo' B yсix сртeвиx
aспeкTаx фiнaнсoвий стaн пpиBaтнoгo пiдпpиеМстBa (ToPгoBИЙ дм (CAЛЮT> сTaHoM нa
31 гpyдня 2020 poцy' йoгo фiнaнсoвi pезyльтaти i гpotпoвi пoт0ки зa piк, щo зaкiнuиBся зaзHaЧe-
нoю дaтoю, вiдпoвiднo дo нaцioнaлЬниx пoЛoжeнЬ (стaндapтЬ) бyxгaлтеPсЬкoгo oблф тa вiд-
пoвiдaе виMoгaN{ 3aкoнy Укpaшlи вiд 16 Липня 1999 poкy N9 996 "Пpo 6p<гaлтepський oблiк тa
фiнaнсoвy звiтнiсть в Укpaшrf ' щoДo сKIIадaнrrя фiнaнсoвoi звiтнo стi.

oснoвa ДДя дyMки iз зaстеpeхсенняlvl

У звiтi пpo pyx гPolIIoBиx кorцтiв нщxoркeння2З 318 тис. гpн. вiд пoгaцIeння IIoBopoт-
нoi фiнaнсoвoi дoпoМoги тa BитpaЧaътня 17 55]. тис. гpн. нa нaдaння пoBopoтlloi фiнaнсoвoi
Дoпoп,Ioги вiдoбpaл<eнi y склщi oпepaцйнoi тa iнвeстицйнoi дiяльнoстi, a нe y склщi
фiнaнсoвoi дiяльнoстi. У pядrсy 3260 дaнoгo звф нe вiдoбpаrкенo 9 568 тис. гPн., BиTpaЧeHиx
нa пpидбaння нeoбopoтниx aкгивЬ.

Mи пpoвeли ayцит вiдпoвiднo дo Мiх<нapoДrrиx стaндapтiв aУДvlту Bидaння 2016-20il.7
poKiв (MсA). Harшy вiдпoвiдaльнiсть згiднo з ЦиMи стaндapTaМи Bиклaдeнo в poздiлi <BЦ-
пoвiдaльнiстЬ aуДиTopa зa ayДит фiнaнсoвoТ звiтнoстi)) нaшIoгo звiry Mи r незaJIФt(Hими пo вiд_
нoшеЕIHю дo пiдпpиrlvlстBa згiднo з eтичHиМи BиМoгaMи' зaстoсoBi{иNIи в Укpaшi Дo нaшoгo
aУДLlTУ фiнaнсoвoi звiтнoстi, a TaKo}I( BиKoнaли iнrцi oбoв'ЯзKklз еTиKи вiдпoвiднo Дo Циx BиMoг.
Ми ввaжaеМo' щo oтpимaнi нaМи ayдитopськi дoкaзи е дoстaтнiми IпpиilнятниМи дЛя BиKopи-
стaння lx як oснoвvl ДЛя нaшoi дylvllм.

Iнцra iнфopмaцiя

Упpaвлiнський пepсoнaл нeсe вiдпoвiдaльнiсть зa iнrпy iнфopмaцiю. Iнпra iнфopмaцiя
скJIaдaсTЬся зi звф пpo yпpaвлiння, скЛaДeнoгo вiдпoвiднo дo MетoдиЧHиx pекoмендaцй зi
скЛaДaння звф пpo yпpaвлiння, зaтBеpд)кeниx Haкaзoм Miнiстepствa фiнaнсЬ Укpalни BЩ 7
гpyДHя 2018 po'сy N9 9B2.
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Haшa ДyMKa щoдo фiнaнсoвoi звiтнoстi нe пoшиpюrTЬся нa iншry iнфopмaцiю i ми нe

poбимo BиснoBoк з бyдь-яким pЬнeм BпeBFIeI{oстi щoдo цiеi iнlлoi iнфopмaцii.

У зв'язt<y з нaшIиМ ayДитoм фiнaнсoвoi звiтнoстi нaЩoЮ вiдпoвiдaльнiстю с oзнaйoмити-

ся з iнlrroю iнфopмaцiсro, iдeнтифiкoвaнoю Bищe, тa пpи ЦЬoМy poзглянyTи, uи iснyе сyттeBa

нeвiдпoвiднtстi йix iнrшoю iнфopмaцirю тa фiнaнсoвoю звiтнiстю a6o дoKaзaМи, oтpиМaниMи

пiд uaс aуДиTy, aбo чи ця iнфopмaцiя мae Bигляд тaкoi щo мiститЬ сyTтеBe BиKpиBлeння.

Яшцo нa oснoвi пPoведeнoi нaми poбoти стoсoBilo iнrцoi iнфopмaцii' oтpиMаltoi дo дaти
звф ayцитopa' Mи дoxoдиMo виснoBlty' щo iснye сyгт€Be BиKpиBЛeння цiеi iнцroi iнфopмaцii, ми
зoбoв'йзaнi пoвiдoмиTи IIpo цeй фaкт. Ми не Bl4ЯBуIЛИтaKиx фaктiв, якi нeoбxiднo бyлo BкЛюЧи-

ти дo звiry.

Biдпoвiдaльнiсть yпpaвлiнсьKoгo пеpсollaJry тa тиx' кoгo нaдiденo нaйBиIIЦ'rМи

пoBIIoвIDItеIIняМи, зa фiнaнсoвy звiтнiсть

Упpaвлiнський пepсoнaЛ несe вiдпoвiдaльнiсть зa скЛaДaння i дoстoвipнe пoДarrня

фiнaнсoвoi звiтнoстi вiдпoвiднo Дo нaцioнaльниx пoЛoх(ень (стaндapтЬ) бyxгaлтеpсьKoгo

ofuiщy тa зa тaKy системy внyтpirшнЬoгo Ko}tтpoЛIо, яKy yгIpaвлiнський пеPсoнaJI визнaЧaе

.'o'piб'oro для тЬгo, щo6 зaбезпeчити смirдaння фiнaнсoвoi звiтнoстi, щo нe мiстить сyг-

T€виx BиKpиBлеHь внaслiдoк rшaxpaйствa a6o пoМиЛKи.

Пpи скrrщaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi щpaвлiнський пеpсoнaJl несe вiдпoвiдaльнiсть зa

oцiнKy здaтнoстi п[дпpиемсTBa пpoДoDI(yBaTи сBoю дiяльнiсть нa бeзпepepвнй oснoвi poзKpи-

вaloчи' Дe це зaсToсoBнo' питaння' щo сToсyються бeзпepepвнoстi дiяльнoстi' тa викopистoвyю_

чи пpипyщeння Пpo бeзпepеpвнiсть дiяльнoстi як oсHoBи для бyxгaлTepсЬкoгo oблiцy, кpiм ви_

пщKiв, якщo щpaвлiнський пеpсoнaл aбo плaнye лiквiдрaти ToBapистBo Чи пPипинити дtя-

ЛЬнiсть, абo не мaс iнtпиx peaЛьниx aЛЬтеpнaTиB цЬoп{y.

Ti, кoгo нщiлeнo нaйвищими IIoBнoBDке}I}IяIvIи' нeсyгЬ вiдпoвiдaльнiсть зa нaгЛяд зa

пpoцeсoм фiнaнсoвoгo звiryвaння ToBapистBa.

Biдпoвiдaльнiсть ayДитopa зa ayДит фiнaнсoвoi звiтнoстi

HаtltиMи цiлями e oтpиN,taння oбlpyнтoвaнoi BпeBHенoстi, щo фiнaнсoвa звiтнiсть У цiлo_
мy нe мiстить сyгTrBoгo BиKpиBЛeння внaслiдoк шaxpaйствa aбo пoMилки' Ta BиITyсK звiry ayди-

тopa, щo мiстить нaшy дyиЦy. oбlpртoвaнa BпeBнeнiсть e BисoKиМ piвнeм BпeBнeнoстi, пpoтe

нe гaPaнтyr, Щo aУДvlT' пpoвeДeний вiдпoвiдrro дo MCA, зaBЖди BvtЯBИTЬ сyгтeвe BиKpиBЛeння'

"*щouoнЬ 
iснyе. BикpивлeнFIJI Mo)KyTЬ бyги peзyлЬTaToМ шaxpaйствa aбo пoмиЛки; Boни BBDKa-

ються сyттеBиМи, якщo oкPеМo aбo в сyкyпHoстi, як oбгpртoBaнo ouфеться, BoI{и lvloжyгЬ

вплиBaти Ha eкoнol\лiuнi pirпeння кopистyвauiв, щo пpиймaroтЬся нa oснoвi цiеi фiнансoвoi звiт_

нoстi. 
?

BикoнyrouИ aуДИT вiдпoвiднo дo BиIиoг MсA, Ми викopисToвyеМo пpoфeсйнe сyдх(eння

тa пpoфeсйний скептицизМ пpoTягoМ yсЬoгo зaBдaнHя з ayДитy. Kpiм тoгo, ми:

- iдентиффемo тa oцiнюeМo PизиKи сyгтeвoгo BиKpиBЛення фiнaнсoвoi звlтнoстi внaслi-

дoK цIaхPaйствa Чи пoМилKи, poзpoбляемo й BикoнyeМo ayдитopськi пPoцeДypи y BЦ-
пoвiдь нi цi pизиKи, a Taкoж oтpиMy€Мo ayдитopськi дoKaзи, щo e ДoсTaTнiми тa лpийня-
тниМи ДЛя BиIФpисTaHЕIя rx як oснoвl4 ДЛЯ нaшroi дyМки. Pизик нe ви'IBЛенH;I сyгтrBoгo
BиKpивЛeння внaслiдoк шaxpaйстBa e вищиМ, нbк для BикpивЛeння внaслiдoк пoMилKи,

oскiльки шaxpaйствo Мo)Ke BKIIюЧaTи зМoBy, пiдpoбкy, нaвмиснi пpoпyсKи, нeпpaвильнi
тBеpд)Keнrrя aб o HФffyBaHHя з axoдaМи внyгpilлнь o гo Ko гITp oЛю ;

- oтpиМyеМo poзyмiння зaxoдЬ внyгpilшнЬoгo Ko}IтpoЛto, щo стoсyютЬся ayДиTy, дЛя poз-

poбки ayдитopсЬкиx пpoцeДyp, якi б вiдпoвiдaли oбстaвинaМ' a не дЛя вислoBЛeння

ДyMки щoДo ефeктивнoстi системи внyгpilпнЬoгo Kollтpoлю;
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- oцii{юеМo пpийI{яTI{iсTЬ зaстoсoBaниx oбЛiкoвиx пoЛiтик тa oбrpyнтoвaнiсTЬ oблiкoвиx

oцiнoк i вiдпoвiдниx poзкpиттЬ iнфopмaцii, зpoблeниx yпpaвлiнським пepсoнaЛoм;

- дoxoдимo BиснoBI(y щoдo пpийнятнoстi викopистaння щpaвлiнсьKиМ пepсorr;Uloм пpи-
ггyIщеH}lя пpo безпеpеpвнiсть дiяльнoстi яK oсHoBи для бyxгaлTepсЬKoгo oблф та' нa
oснoвi oTpимaниx ayДитopсьKих дoкaзiв, poбимo BисHoBoк' uи iснyс сyгтeBa нeBизНaЧe-
нiсгь щoдo пoдй aбo yмoв, якi пoстaвили 6 пiд знauний сyмнЬ мoхvlивiсть пiдпpис-
}lствd щoДoв>киTи бeзпеpepвнy дiяльнiсть. Якщo Ми ДoxoДиMo Bиснoвкy щoдo iснрaн-
ня такoi сртeвoi неBизнaЧенoстi, Ми пoвиннi пpивеpнри yBaгy B сBoеМy звiтi ayдитopa
дo вiдпoвiдних poзKpиттiв iнфopмaцii y фiнaнсoвй звiтнoстi aбo, якщo тaкi poзкpиття
iнфopмaцii r нeнaЛeх(нivltIуIpl, мoдифiкyвaTи сBoro дyМщy. Harпi BисI{oBки rpyнryюTься нa
ФдитopсЬKиx дoкaзax, oTpиI\{aниx дo ДaTи l{aшoгo звф ayдитopa. Bтiм мaйбyпri пoдii
aбo yшtoви МoжyгЬ пPиМyсити пiдпpиемстBo пpипинити сBoю дiяльнiсть нa безпеpе-
pвнй oснoвi.

- oцiнюеМo зaгaлЬне пoДaнHя, стpyкTypy тa змiст фiнaнсoвoi звiтнoстi BкЛroчнo з PoзKPlrт-
тями iнфopМaцц a тaKo)к тe, чи пoKaзyr фiнaнсoвa звiтнiсть oпepaцii тa пoдii, щo пoK/Ia-

денi в oснoBy ti склцaння' тaK, щo6 дoсягти дoстoвipнoгo вiдoбpDKeI{ня.

Mи пoвiдoMЛяеNIo TиM, Koгo нщiленo нaйвищими пoBнoBalкеHHяМи, iнфopмaцiio пpo
зaпЛaнoBaний o6сяr i uaс пpoвeДення ayдиТy тa сyrтевi ayдитopськi pезyЛЬTaTи' BI(ЛюЧa}oЧи
бyдь-якi сyттевi нeдoлiки зaxoдiв внyтpirпньoгo кoнTpoЛю' BиявЛенi нaми пiд uaс ayДиTy.

Mи тaкoж HадaeМo тиМ, кoгo нщiпeнo нaйвищими пoBI{oBa>кeнняMи' тBepджeння, щo
Ми BиKoHаJIи вiдпoвiднi етичнi BиМoги щoдo незaлФKЕIoстi" тa пoвiдoмляeмo 'lМ пpo всi стoсy_
llltсl Й irдrri питaння, яKi МoгЛи б oбrpщтoBaнo Bвa>кaтисЬ тaKиМи' щo BIIЛиBaють нa нaшy
нeзaлe>юriсть, a тaкo)к, де Це зaстoсoвtlo, щoдo вiдпoвiдниx зaсTеpе)книx зaxoдiв.

К.rпочoвий пapтнер з ayДитy

Пapтнepoм зaвдaння з aуДvlTУ' peзyЛЬтaтoм яKoгo е цeй звiт незaле)кнoгo ayдиTopa' е Лю-
дMила Лавpr+rerпсo-

Юrючoвlдi гlаРгнеp з aуД|4TУ Л. Л. ЛaвpинeнKo

Hoмep pе€сгpаlТtT g ayДиTopсЬкoi дiяльнoстi 10 1970

flиpeкгop с. M. Kopинeвський

Hoмep pеесщяlпT в Pессгpi ayдитopсЬKoi дiяльнo ст i L0 I97 2.

Aщитopсьrи фlpыа "Cеpкo" (юд сДpпoУ 20135311-) вклюЧerra Дo Peестpy ayдитopЬ тa
сyб'екгiв аyшггopcюi дlшrьнoстi зa Ns 0ЗsЗ.
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