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AUDlT COMPANY

Аудиторська компанiя ТОВ <<BapiaHTar>

Номер реестрацii в peocTpi аудиторiа та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
роздiл "Суб'екти а}диторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансово'i звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний iHтepecD N9З556

м. Мукачево 89600, вул. Валенберга 29/2, тел./факс: + 38 0З131 3_23-53

МеmЬеr of JPA lNTERNAT|ONAL

ЗВIТ НВЗАЛВЖНОГО АУЛИТОРА

упр авл iHcbko.иy персо Hmly mа власн акшryr, iHtlt uм за цiкавле н urttt особам :
Кому н аль не пid пр uсмсmво

к Му кач iBcb ке кар' ероу правл iлtня l>

Щумка
Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi Комунального пiдприемства

кар'ероуправлiння> (надалi <<Компанiя>>), що складаеться з звiry про фiнансовий стан
20l9 року, звiry прО сукупний дохiд, звiry про змiни у власному капiталi та звiry про 

1

коштiв за pik, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi.

кМукачiвс
на 3l гру

На нашу ДУмку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих
аспектах фiнансовий стан КомпанiТ на 31 грудня 2019 р., iT фiнансовi результатr.а bin, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв фiнансовоi.звiтностi 1ЙСоз;.

Основа для лумки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсд), }lашу

вiдповiдzuIЬнiсть згiдНо з цимИ стандартаМи викладеНо в роздiлi кВiдповiдалr"i.r, uул"rорu .Ь
аудиТ фiнансовоТ звiтностi> нашогО звiту. Ми € незirлежними по вiдношенню до КомпанiТ згiдно
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерi

вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази едостатнiми i прийнятними для використання Тх я
основи для нашоТдумки.

Пояснювальний параграф
звертаемо Вашу увагу на те, що в ykpaTHi iснують певнi невизначеностi пов'язанi iз

неперелбаЧуванимИ наслiдкамИ розповсюдЖеними Bipycy CovID-I9 та збройним конфлiктом що
трива€ на сходi УкраТни.

урялом Укратни з 25 березня2020 року запроваджено режим надзвичайнот ситуацiт на всiй
ТеРИТОРiI Дер)I(ави який продовl(ено до ll трав}Jя 202О року, введенi обмеження мають
опосередкований вплив на бiзнес компанiт i на наutу Думку мо)куть впливати на златнiсть компаtli
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

в cBoto чергу, ми отримrLли запевненltя управлiнського персо}iчrлу, яким Bitl стверджуе

"""n 
n" *uиоуrп ooi oi r" "йй';;;;i'tУ зв'язку з неможливiстtо передбачити наслiдки випливу COVID-19 та операцii ООС наУ зв'язку з неможливiстtо передбачити наслiдки випливу COVID-19 та операцii ООС на

iчний розвиток, на. сьо_годнi с. неможJIивим достовiрно оцiнити ефект *nn"uy поточноi'
та епiдемiологiчнот ситуацiт на фiнансовий сr.ан Компанiт.

не масмо можJIивостi передбачити майбутнi змiни та ix вплив на фiнансовий
OcTi та економiчнi перспективи Комунального пiдприсмства кМукачiвське
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Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиry - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш

значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод.
Ми видiлили насryпнi питання, якi вимагали вiд нас значноТ уваги пiд час виконання

аудиту (зони оцiненого пiдвищеного аудиторського ризику суттевого викривлення; питання
значних суджень управлiнського персонirлу; вплив на аудит важJlивих подiй або операчiй)
зокрема:

Heo(lopomHi акmuвu (прамimко ЛЬ х1);
dебimорська заборzованiсmь (прu-мimка М х2).

Необороmнi акmuвu (пршлimка ЛЬ х1);
На кiнець перiолу З|.l2.2019 року BapTicTb залишкiв необоротних активiв пiдприемства скпzша

49 986 тис. грн., що склада€ 81,3 % вiд BapTocTi Bcix активiв.
Ми BB€DKacMo це питання кпючовим для аудиry через можливий ризик недостовiрного

вiдображення Тх BapTocTi у звiтностi, в тому числi через фiзичну наявнiсть, недостовiрнiсть ix оцiнки.
Як це питання вирiшувtшось пiд час аулиry?
ми обговорили це питання з управлiнським персонirлом;
викончuIи бiльш детальнi та додатковi аудиторськi процедури щодо виявлення активiв на

предмет iх iснування, зокрема аудитори брали участь у iнвентаризацiТ необоротних активiв та значно
збiльшили звичайну вибiрку.

Ми перевiрили документrшьне пiдтвердження опёрацiй з надходження необоротних активiв та
пересвiдчились в icHyBaHHi документiв щодо наявностi права власностi на них, шляхом виконання
додаткових аудиторських процедур.

Внаслiдок чого ми отримали достатнi аудиторськi докази в пiдтвердження наявностi залишкiв
необоротних активiв та ii оцiнки.

fебimорська заборzованiсmь (прuлаimка М х2).
Значний прирiст дебiторськоТ заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги станом

на 3l грулня 2019 р.
Сума дебiторськоТ заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги станом на 31 грулня

20l9p. складала 1 95'l тис грн., що в три рази бiльше нiж станом на З1 грулня 2018р.
ми вважаемо це питання кJ]ючовим для аудиry через значний прирiст дебiторськот

заборгованостi. В порiвняннi з попереднiм перiодом сума цiсТ cTaTTi збiльшилась в абсолютнiй
величинi з 65l тис. грн. до l 957 тис. грн, KpiM того, така стаття як дебiторська заборгованiсть мае
притаманну чутливiсть до викривлень внаслiдок помилок таlабо шахрайства, в тому числi через
недостовiрну оцiнку.

Як це питання вирiшувалось пiд час аудиry?
Ми виконали бiльш детальнi та додатковi аудиторськi проuелури щодо перевiрки правильностi

облiку розрахункiв, виконaulи бiльш детальнi процедури з отримання доказiв iз зовнiшнiх джерел та
збiльшили звичайну вибiрку.

Ми виконzши перевiрку первинних документiв з облiку дебiторськоТ заборгованостi та
тестували iT на предмет знецiнення

Нами було отримано достатнi та прийнятнi докази щодо пiдтвердження залишкiв дебiторськоТ
заборгованостi.

t{i питання розгJIядались у KoHTeKcTi
враховувались при формуваннi думки шlодо неТ.

цих питань.

нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та
при цьому ми не висловлю€мо окремоТ думки lцодо
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ВiдповiдаЛьнiстЬ управлiнсЬкого персОнаJIу та тих, кого надiлено найвищпми повповаженнями,
за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персон€lл несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоТзвiтностi вiдповiдно до (МсФЗ) та за таку систему внутрiшнього *onrpoлro, яку управлiнськийперсонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовот звiтностi,'щь не мiстить
сут"гевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнанСовоТ звiтнОстi управлiнський персонtш несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де цепотрiбно, питання, що стосуються безперервностi дiя.llьностi,'ru 

""пор"стовуючи 
припущення про

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випалпI", 
"пщо управлiнськийперсонiш або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших реirльнrх€UIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновaDкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанii.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi
НашимИ цiлямИ с отриманНя обrрунтОваноТ впевНеностi, що фiнансОва звiтнiоть у цiлому не

мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аулитора, щомiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi npor. не гарантуе, щоаудит, проведениЙ вiдповiднО до МСА, завхци виявить сутт€ве викривлення, якщо воно 
- 

icHyc.
Викривлення можутЬ бути результатом шахрайства або помилки; вони ввЕDкаються суттевими, якщо
окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшеннякористувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеi фiнансовот звiтностi.

ВиконуючИ аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстову€мО професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиry. KpiM того, ми:

' iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi проuедури у вiдповiдь на rдi

ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ix
як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим,нiж для викривлення внаслiдок помилки, ос*iль*" шахрайство може включати змову, пiдробку,
навмиснi пропуски, неправильнi твердження або Hexryuurn" заходами внутрiшнього контролю;

' отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, Що стосуються
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
ефективностi системи BHyTpi шнього контролю;

, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоп-оr;

, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонilлом
ПРИПУЩеННЯ ПРО беЗПеРеРВНiСТЬ ДiЯЛЬНОСтi як основи для бухгалr"р"rпо.о облiку ,u, nu ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва невизначенiсть-щодо подiй або
умов, якi поставилИ б пiд значНий cyMHiB можливiстЬ *ornuniT продовжити безперервну дiяльнiсть.
ЯПЩО МИ ДОХОДИМО ВИСНОВКУ ЩОДО iСНування такоТ суттевоТ невизначеностi, ми no"""ni привернути
увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностiъбо,'"пщо
Taki розкриття iнформацiт е нена;tежними, модифiкувати свою Думку. Нашi висновки грунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiry аулитора. BTiM майбутнi подiТ uOo умовимоя(утЬ примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

' ОЦiНЮСМО ЗаГ€ШЬНе ПОДаННЯ, Структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi вruIючно з
розкриттяМи iнформацiТ, а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть ЬперацiТ та подii, що покладенi в
основу ii сlс,тадання, так, Щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим' кого надiлено найвищими повновЕDкеНнями, iнформаuiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вкJ]ючаючи буль-якi
cyTTeBi нелолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд 

"ub 
uуд"rу.

ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, тверджен}{я, що ми
викон€ши вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо Тм про всi'стосунки й iншi
питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнiсть, а також, де
це необхiдно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

аудиту, для
думки щодо
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З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, цlо мали найбiльше значення пiд час аудиry фiнансовот звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиry, Ми описуемо цi питання в свосму
звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
РОЗКРИТТЯ ТакоГо питання, або якщо за вкраЙ виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не
СЛiД ВИСвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадёькостi.

Аулит здiйснювався пiд управлiнням ключового партнеру з аудиту, Голубка
ВОЛОДИМИРОвича (Номер Рессmрацii' в Ресспlрi ауdumорiв mа суб'скmiв ауdumорськоi'
Розdfu KAydumopul - М l 0 l 67 l)

АУлиторська компанiя Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<BapiaHTa>>
(Llo.1llep ресспlрацii: у Рессmрi ауdumорiв пtа суб'скпtiв ауdumорськоi' diяпьносmi. Розdiл
aydttПKlpcbKo| diяльt-tосml якi х,lак)mь пра.во провоdum.u обов'язковuй ауdum фiнансовоi'
пiОпрuс.tlспtв, lцо спlано(Jляmь суспiльнuй iHmepecll - Л/Ь 355б)

МеmЬеr of JPA lNTERNATIONAL

Аудиторська компанiя
MicTo Мукачево, 30 кв

Яроопв Гоtlубка

Ярослава
diяltьнслсmi

<Суб'скmu
звimносmi
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