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АудиторськиЙ висновок (звIт нЕзАлЕжного АудиторА) щодо рIчноi
ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (dЪВIВ

КЕПIТАЛD СТАНОМ НА 31.12.2019р.
Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, ТоВ (кУА кЛЬВIВ кЕПIТдЛ>

роздiл 1. звIт щодо Аудиту ФIнАнсовоi звIтностI
думкА
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi компанii ТОВ кКУА кЛЬВIВ КЕПIТАЛ), що
складаеться зi звiry про фiнансовиЙ стан на 31 грулня 2019р, та звiту про сукупний дохiд, звiry
про змiни у власному капiталi та звiry про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився
ЗаЗНаЧенОЮ ДаТою, i примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих
облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдображае достовiрно, в ycix суtтевих
аспектах фiнансовий стан ТОВ (КУА кЛЬВIВ КЕПIТАЛ> на 31 грулня 2019р., if фiнансовi
реЗУльтати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдае вимогtlN,I закону Украiни
кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 Ns 996-XIV щодо
складання фiнансовоI звiтностi.

ОСНОВА ДЛЯДУМКИ
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) та рiшення НКЩПФР
М 991 вiд 11.06.2013р. Нашу вiдповiда-тlьнiсть згiдно з МСА викJIадено в Додатку 1

<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiry. Ми е незilлежними по
вiдношенню до компанii згiдно з Кодексом етики професiйних бухга;lтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухга;rтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимог.lми, застосовними
законодавством Украiни до напIого аудиту фiнансовоi звiтностi, а тЕжож виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаемо, що отриманi нtlми аудиторськi докtви е достатнiми i прийнятними дJIя
використання iх як основи для нашоi думки iз застереженням.

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Суттевою статтею фiнансовоi звiтностi ТОВ кКУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ) е довгостроковi
фiнансовi iнвестицii. Питання пода_пьшоi оцiнки таких фiнансових активiв е ключовим
питанням, оскiльки стаття кIншi фiнансовi iнвестицii) с сугтевою та найбiльшою у фiнансовiй
звiтностi за 2019. TaKi фiнансовi iнвестицii представленi iнвестицiйними сертифiкатами та
вiдповiдно до облiковоi полiтики КУА на звiтну дату визначаються за справедливою вартiстю
через iнший сукупний дохiд. Визначення справедливоi BapTocTi iнвестицiйних сертифiкатiв, що
ЗнахОДятЬся в портфелi КУА, здiЙснюеться за моделлю, яка Bpzlxoвye BapTicTb чистих активiв
вiдповiдного iнвестицiйного фоrrду. ,Щане питання висвiтлено КУА в примiтках до фiнансовоТ
звiтностi. Враховуючи факт доступностi iнформацii щодо BapTocTi чистих активiв фондiв,
активtlми яких упрiшляе КУА, вибрана модель оцiнки е адекватною. Але аудитораI\,Iи визнаеться
ризик того, що при визначеннi справедливоi BapTocTi iнвестицiйних сертифiкатiв аудиторzlп4и
ще не бр пiдтверджений розмiр BapTocTi чистих активiв фондiв станом на 31.12.2019. Ми
звертаемо уваry на дане застереження.

IНШI ПИТАННЯ
Аулит фiнансовоi звiтностi ТОВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ)) за попереднiй 2018 piK бр
проведений ТОВ (ААН кСВЙЯ-КIРШ-АУДИТ>. Аулит фiнансовоi звiтностi КУА е .rо".орrr"r.
За результатом проведеного аудиту за попереднiй 2018 piK висловлена дуNка iз застереженням.

YKpaiHa 0l033, м.Киiв, вул. CiM'T Прахових,27, оф. 5;
Номср в Рсссгрi аулиторiв та суб'екгiв аулиторськоi дiяльностi l525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 2Е9-53-80; 289-55_64
c-mail : director@ýoya.com,ua
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Причини модифiкацii аулиторськоi дрtки не впливilють на фiнансову звiтнiсть поточного 20l9
року.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НДДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначас потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не
мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJт несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
ЗДаТнОсТi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
Застосовно, питання, шIо стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуточи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнськиЙ персонал або планус лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанii.

ВIДПОВIДАЛЬШСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у чiлому не
мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не
ГаранТУ€, Що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо
воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
СУТТ€ВиМи, якщо окремо або в сукупностi, як обГрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi.
Подальший опис вiдповiдальностi аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi мiститься в.Щодатку 1

до цього аудиторського звiту. I{ей опис € частиною нашого звiту аудитора.

Роздiл 2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВнИх дктIв

нАЙмЕнувАння оргАну, що признАчив суБ,€ктА Аудиторськоi
ДIЯЛЬНОСТI НА ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ,ЯЗКОВОГО АУДИТУ
ТОВ (ААН кСВЙЯ-КtРШ-АУДИТ) призначено для проведення обов'язкового аудиту
вiдповiдно до рiшення загаJчьних зборiв засновникiв за результатом проведеного тендеру
(Протокол JVч 15-02-19 вiд 15.02.20l9p.). IJe завдання с другим роком виконання завдання.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI АУДИТУ В ЧАСТИНI ВИЯВЛЕННЯ
ПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА ПОВ,ЯЗАНИХ IЗ ШАХРАЙСТВОМ
Суттсвих порушень, зокрема, пов'язаних з шахрайством, при проведеннi аулиту не
встановлено.

ПIДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО,
ДОДАТКОВИМ ЗВIТОМ
Аулиторський звiт узгоджений
(ЛъВIВ КЕПIТдЛ), що виконус

ЩО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ УЗГОДЖЕНИЙ З

з додатковим звiтом для внутрiшнього аудитора ТОВ (КУА
функцii аудиторського KoMiTeTy.

Укра[на 01033, м.Киlв, вул. CiM'i Праховщ 27, ф. 5;
Номср в Рссспрi еудrюрiв та суб'екгiв аудгюрькоI дiлльносгi l525
Код еДПОУ 2426З|64
тш./Фкс (0аа) 2t9-53-t0; 2t9-55{4
c-mBil: dirкtor@gcyr.com.us



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВlДАЛьнIстю (ллн (сЕЙя_кIрш-лудит)

IНФОРМАЦIЯ ПРО IHШI НАДАНI АУДИТОРОМ ПОСЛУГИ
Аулитори ствердж},ють, що не надавали ТОВ (КУД кЛЬВIВ КЕПIТДЛ) послуги, забороненi
Законодавством, а також iншi послуги, KpiM послуг з обов'язкового аудиту. IчIи надасмо
твеРдЖення, Iцо ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо нез€ulежностi ключового партнера
з аудиту та нашоi аудиторськоi фiрми вiд ТОВ (КУА кЛЬВIВ КЕПIТАЛ> при проведеннi
аудиту.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯАУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
АУлитОром приймалось рiшення про види, кiлькiсть проведення аудиторських процедур; про
витрати часу; кiлькiсть i склад спецiалiстiв, потрiбних для здiйснення повноцiнноi аудиторськоi
перевiрки i пiдготовки обГрунтованого аудиторського висновку.
Шоб досягти достатньоi впевненостi аудитор дотримувався принципу професiйного
СкеПТиЦиЗму в ходi всього аудиту. Усвiдомлюючи HaJ{BHicTb властивого ризику (ризику суб'екта
Господарювання), аудитором було дослiджено та вивчено систему бухгаrrтерського облiку i
внутрiшнього контролю для розумiння того, як готу€ться бlr<галтерська iнформацiя, та
отримання впевненостi про надiйнiсть цих систем.

основ

ВIДПОВЦНIСТЪ РОЗМIРУ СТАТУТНОГО ТА ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ВИМОГДМ
ЗАКОНОДАВСТВА
Розмiр статутного капiтаlry ТОВ (КУА (ЛЪВIВ КЕПIТАЛ) станом на 31 .|2.20|9р. скJIадае
7 100 000,00 (ciM мiльйонiв сто тисяч) грн., що вiдповiдас вимогЕl]u ст. 63 закону Украiни кПро
iнституги спiльного iнвестування>. Учасниками Товариства е МИХАЙЛIВ РОМДН

YKpaiHa 0l033, м,КиТв, вул. CiM'i Прахових, 27, ф. 5;
Номер в PeecTpi аулиторiв та суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi l525
Код еДРПОУ 2426З164
тел,/факс (044) 289-53-80; 289-5 5 -64
e-mail: director@scya.com.ua

н tslломостI п Ро ТоВ (кУА (ЛЬВIВ кЕПIТАЛ)
Повне найменуъання ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ

(<КоМПАнLя З УПРАВЛIнЕя АкТИВАМи (dbBIB кВПIТАЛ>
Скорочена назва ТоВ (кУА (ЛьВIВ кЕПIТАЛ>
Код еДРПОУ 41з l 102l
Мiсцезнаходження '7901'7, Львiвська обл., MicTo Львiв, Личакiвський район, вулиця

Водогiнна, будинок 2, офiс 8-м

Види дiяльностi 66.30 Управлiння фондами;
Номер, дата видачi та строк
дiТлiцензiТ НКЦПФР

Рiшення на видачу лiцензiТ на провадження професiйноТ дiяльностi на
фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних
iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами) ЛЪ бS4 вiд 12.09.2017р.

Перелiк iнстиryцiйних
iHBecTopiB, активи яких
перебувають в управлiннi
куА

_ПДЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ

IHBE с тиц лЙниЙ Фонд кгАлиI_ф киЙ >

Скорочено : ПВНЗIФ кГАЛИЩЬКlЙ>

-пдйовий вЕнчурний нвдивЕрсиФковАний зАкритrй
IнвЕстицI ЙrмЙ Фонд (лЕв кАпIтАл)
Скорочено: ПВНЗIФ кЛЕВ КАПIТАЛ)

Мiсце, дата та номер
проведення реестрацiйноТ лiТ

Товариство зареестровано Управлiнням державноi реестрацiТ
юридичного департаменry ЛьвiвськоТ MicbKoT рад" 28,04.2017,

Nч реестрацiТ 1 415 l02 0000 04163

Тел./факс, сайт +з 80 6'7'7 5 629 8 6, +з 80 5 0 4з 47 \ з 4 http ://lviv-capital. com. ua
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еВГЕНОВИЧ фозмiр внеску до статутного фонду 2485000,00 грн.) та ПРИВАТНЕ
ШДПРИеМСТВО "ЛЕВ MICTA 20|2' фозмiр внеску до статутного фонду - 4615000,00 грн.).
Власний капiтал ТОВ <КУА dbBIB КЕПIТАЛ> станом на 31 .|2.20119р. бiльше розмiру
статугного капiталу.

IНФОРМАЦIЯ ПРО АКТИВИ, ЗОБОВ,ЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
Активи
Загальна BapTicTb активiв станом на З|.|2.2019р. скJIадае 58 199 тис. грн., яка предст{lвлена
наступним чином:
- OcHoBHi засоби - 2l тис. грн.;
- Нематерiальнi активи - 10 тис. грн.;
- Непоточнi фiнансовi активи у виглядi iнвестицiйних сертифiкатiв за справедливою вартiстю

- 57 849 тис. грн.;
- .Щебiторська заборгованiсть, яка скJIадаеться, головним чином, iз заборгованостi за посJIуги

управлiння активЕIми -ЗIб тис. грн.
BapTicTb активiв у порiвняннi з 2018 роком збiльшилась на 45 l74 тис. грн., головним чином, за
рахУнок збiльшення BapTocTi фiнансових iнвестицiй та грошових коштiв КУД.

ЗОБОВ,ЯЗАНIIЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗОбОв'язання ТОВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ) станом на 31.|2.20119р. скJIадаються з
поточних зобов'язань у розмiрi 13 тис. грн., якi скJIадаються з:
- поточних зобов'язань за товари, роботи, посJryги - 5 тис. грн.;
- РОЗрахУнкtlN,Iи з бюджетом (головним чином з податку на прибугок) у розмiрi 1 тис. грн.;
- розрахункtlми зi страхрання у розмiрi 1 тис. грн.;
- розрахункчlп{и з оплати працi на срry б тис. грн.;
Поточнi зобов'язання в порiвняннi з 2018 роком зменшились на |7 тис. грн., головним чином,
за рzжунок зменшення зобов'язЕIнь за товари, роботи, послуги.
Поточнi забезпечення скJIадаються з резерву вiдпусток станом наЗ1r.|2.2019р. вiдсугнi.
Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюеться у вiдповiдностi до
законодавства Украihи.

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ
Прибугок ТОВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ> за 2019р. скJIада€ 13 тис.
ЧаСТИНа пРибУтку у розмiрi 576 грн. була направлена до складу резервного капiтаlry у
вiдповiдностi до вимог законодавства та статуry Товариства.
Зага.пьна сушlа прибугку станом на 31.I2.2019p. за даними балансу склада€ 83 тис. грн.

ФОРМУВАННЯ ТА СПЛАТА СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРДВЛIННЯ
АКТИВАМИ (dbBIB КЕПIТАЛ) створено рiшенням загальних зборiв засновникiв
(ПРОтокол Nч 1 вiд 28 квiтня 20l7p). Товариство зареестровано Управлiнням державноi
Ресстрацii юридичного департilменry Львiвськоi MicbKoi ради 28.04.2О|7, номер запису l 415
102 0000 0416з.

.Щля забезпечення дiяльностi Товариства за рахунок вкладiв Учасникiв власними грошовими
коштaми та у вiдповiдностi до рiшення заftIльних зборiв 1"rасникiв Товдриствд З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ ДКТИВДМИ
(ЛЪВIВ КЕПIТАЛ> (Протокол J\Ъ l вiд 28 квiтня 20l7p.) створений статугний капiтал
Товариства у розмiрi 7 100 000,00 (ciM мiльйонiв сто тисяч) гривень 00 коп.

Украiна 0l033, м.КиТв, вул, CiM'i Прахових, 27. оф, 5;
Номер в PeecTpi аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоi дiяльностi l 525
Код еДРПОУ 2426З164
тел./факс (044) 289-53-80 ; 289-5 5 -64
e-mail: director@ýeya.com.ua



Учасник Сума внеску до
статутного капiталу,

гDн,

fата оплати Щокумент про
оплату

Михайлiв Р.С. 2485000,00 \6.06.20|1 Виписка банку ПАТ
КАЛЬФА БАНК)

ПП КЛЕВ MICTA
20l2>>

4615000,00 20.06.2017 Виписка банку ПАТ
(АЛъФА БАНк)

Всього: 7100000.00
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Зареестрований Статутний капiтал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ,, у розмiрi 7 100 000,00
(ciM мiльйонiв сто тисяч) грн. 00 коп. станом на 31 грудня 2019 року сформований у
вiдповiдностi до законодавства Украiни та сплачений в повному обсязi.

Розмiр статутного капiталу перевищуе мiнiмально встановлений l,|2 гл.З роздiлу П
кЛiцензiйних yп,IoB провадження професiйноi дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних
паперiв) - дiяльностi з управлiння активами iнститучiйних iHBecTopiB (лiяльностi з управлiння
активами)), затверджених рiшенням НКIJПФР ]ф 1281 вiд 2З.07.201Зр.

ВIДПОВIДНIСТЬ РЕЗЕРВНОГО ФОНДУ УСТАНОВЧИМ ДОКУМЕНТАМ
Резервний капiта_ll ТоВ (кУА (ЛЬВIВ кЕПIТАЛ) формусться вiдповiдно до вимог
законодавства та норм Статуту Товариства
В 2019 роцi нарахування до резервного капiталу становить 576 грн.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIi КУА
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ AKTIB НКЦПФР
ТоВ (кУА (ЛьВIВ кЕПIТАЛ>> в цiлому здiйснюс розкриття iнформацiТ з дотриманням вимог
нормативно-правових aKTiB НКЦПФР та МСФЗ.

СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ТоВ (кУА (ЛЬВIв кЕпIТАЛ> створена система внутрiшнього контролю, яка дозволяс
СКЛаДаТи фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або
помилки.
АУлиторами не були iдентифiкованi викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок шахрайства.

СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ
РОЗпОдiл повноважень органiв управлiння визначенi статутом та внутрiшнiми док}ментами
ТОВ (КУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ>. Збори учасникiв вiдбуваються у строки та в порядку, який
вiдповiдас статутним документам та законодавству.
Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiда€ вимогам законодавства Украiни.

ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОВ,ЯЗАНИХ ОСIБ
Перелiк пов'язаних осiб наведений примiтках до фiнансовоi звiтностi i представлений двома
фiзичними особами - власниками та керiвним персонаJIом Товариства. Аудиторами не було
iдентифiковано iнших пов'язаних осiб.

ОпераuiТ з пов'язаними сторонами, Що виходять за межi HopMa]Ibнoi дiяльностi, якi
управлiнський персона,r ранiше не iдентифiкував, або не розкривав аудитору, не встановленi.

YKpalHa 0l0]J. м.Киiв. Byll. CiM'i IlpaxoBttx.27. o(l. 5l
}loMcp в Pct,c rрi ауltи-lrlрiв r,a суб'с,кз,iв аули,IорOькоi iliяltыltlс,l.i l 525
Кол (''i lPI l()Y 2426З'l64
гс.l,/факс (044) 21l9-53-80; 289-5 5-64
c-ntat l dlrссttlгrisсу a,crlm,ua
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НАЯВНIСТЬ ПОДЙ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
ТОВ кКУА (ЛЬВIВ КЕПIТАЛ> були вiдсугнi подii пiсля дати балансу, якi могли б вплинуги
на покilзники фiнансовоi звiтностi станом на З|.l2.20l9р. ,Щатою затвердження фiнансовоi
звiтностi до випуску - l4.02.2020p.

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТУПIНЬ РИЗИКУ
ПрУленuiйнi покtвники розрzжоврались вiдповiдно до Положення щодо пруленuiйних
нормативiв професiйноi дiяльностi на фондовому ринку та вимог до системи управлiння
ризикаN.lи, затвердженого рiшенням НКI]ПФР J\Ъ 1597 вiд 01.10.2015р.
Пруленчiйнi покЕlзники в ТОВ (КУА кЛЬВIВ КЕПIТАЛ) стаIIом на 31.12.2019р.
вiдповiдають нормативним значенням.
На пiдставi проведеного ана-тliзу результатiв пруденцiйних показникiв дiяльностi КУА
вважаемо, що сцrпiнь ризику е низьким.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО ЛУДИТОРСЪКУ ФIРМУ
Ауdumорська перевiрка вuконана ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДДЛЪНIСТЮ кААН кСЕЙЯ-
КРШ-АУДИТУ, яке внесено do Реесmру ауdumорськuх фiрм mа ауdumорiв за номером 1525,
Kod €!РПОУ 242631б4.
тов <ддН <СейЯ-Кiрul-ауdum> зареесmроване 29.03.1996 р. Московською районною dерuсавною аdмiнiсmрацiею
м. KueBa.
Мiсцезнахоdження ТОВ кДДН <СЕЙЯ-ЮРШ-ДУ!ИТ>: 01033, м. Kui:B, вул. CiM'i Праховчх, 27, оф. 5, mел./факс
289-53-80,289-55-64.

Свidоцmво про вidповidнiсmь сuсmемu конmролю якосmi м 0570, вudане дПУ вidповidно dо рiшення Ns 3]9/4 Bid
24. 1 2.20 I 5р. (чuнне do 3 I. 1 2.2020р.).

Ауdum фiнансовоi'звimносmi зdiйснювався ауdumорською 2рупою у склаdi 3-х осiб пid керiвнuцmвом незсаеэrсноео
ауdumора MapKiBcbKoi' е. С.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НЛ ПРОВЕДЕННЯ ЛУДИТУ
Дуdumорська перевiрка провеdена на пidсmавi ,Щоеовору Л|Ь 1902/19 Bid 19.02.2019р, Дуdumорська перевiрка
провоduлась з 25.02.2020р. по 27.02.2020р.

.Щата скпадання аудиторського висновку: 27 .02.2020р.

Партнер iз завдання MapKiBcbKa €.С.

Зпорiченко I.I.

YKpaiHa 0l033, м.Киiв, вул. CiM'i Пра,хових,27, оф. 5;
Номср в PeecTpi аулиторiв та суб'екгiв аудlтгорськоI дiяльностi l 525
Кол е.ЩРПОУ 24263164
тtл./факс (044) 2t9-r3-80; 289-5 5{4
e-mail : dircctor@ýeye.com.ua

Генеральнийдиректор i

тов (ААн (сЕЙя_кIрш_Аудит> 9{'с



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПоВцАлънIстю (лАн (сЕЙя_кIрш_Аудит)

ДОДАТОК 1 ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

I]iлями аудитора е:

(i) отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттевого викривлоння внаслiдок шахрайства або помилки; та
(ii) склалання звiry аудитора, що мiстить дуIчIку аудитора.

Хоча обГрунтов€ша BпeBHeHicTb означае високий piBeHb впевненостi, це не е гарантiею, що
аУДИТ, пРОВеДениЙ вiдповiдно до МСА, завжди дае змоry виявити с)rггсве викривлення, якщо
таке icHye.
Викривлення можуть буги наслiдком шахрайства або помилки. Вони ввtuкаються суттевими,
ЯКЩО, ВЗЯТi ОКРеМо або в сукупностi, вони, як обфунтовано очiкуеться, можугь впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього зЕIвдання з аудиту.
KpiM того, ми:

' iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сугтсвого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахраЙства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiДповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що € достатнiми та
приЙнятними дJuI використання ix як основи для HarIroI лумки. Ризик невиявлення
суIтевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок
помилки, оскiльки шахраЙство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження або нехтування заходtlми внутрiшнього контролю;
, отриму€мо розуruiння зttходiв внугрiшнього контролю' що стосуються аудиц, для
РОЗРОбки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинЕlм, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи внуrрiшнього контролю;
'оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових
Оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персон{rлом;

' Доходимо висновку щодо прийнятностi використчtння управлiнським персонtlлом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга-штерського облiку та, Еа
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye сугг€ва
неВиЗначенiсть щодо подiЙ або умов, якi поставили б пiд значний суплнiв можливiсть
компанii продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснрання такоi сугтевоi невизначеностi, ми повиннi привернуги уваry в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкриття iнформацii е ненчtлежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ГрунтуIоться на аудиторських докtr}zlх, отримilних до дати нашого звiry
аУДиТора. BTiM маЙбутнi подii або уплови мояq/ть примусити компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

' оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

РоЗкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдобрzDкення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновЕDкеннями, iнформацiю про
ЗаплановzlниЙ обсяг i час проведення аудиту та суrтсвi аудиторськi результати, вкJIючtlючи
буль-якi cyrTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
Виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливЕlють на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

YKpaiHa 0l033, м.Киiв, вул. CiM'i Праrtових, 27, оф. 5:
Номер в PeecTpi аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоТ дiяльностi l 525
Код еДРПОУ 2426З164
тел,/факс (044) 289-53-80; 289-55-64
e-mail: director@ýeya.com.ua
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IНШI ДОДАТКИ

YKpaiha 01033, м.Киiв, вул. CiM'i Праховщ 27, оф. 5;
Номср в Реесгрi аудиторiв та суб'екгiв аулrrюрськоi лiяльностi l 525
Код еДРПОУ 2426З164
тtл./факс (044) 2t9-5З-Е0; 2Е9-5544
e-mail : director@ýcya.com, ча


