
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю

кАУ!ИТОРСЪКА КОМПАНIЯ
кОЛIМПIЯ-АУДИЪ)

YKpaiHa,
6110l, м. XapKiB, пр, HcyKu, 53, 27
mел. (057) 7 20-0В-08, 067-989-6493

Соmрапу limited
KAUDIT СОМРАNY
КОLYМРIJД-АIJDIТD

Ukrаiпе,
61t01, Kharkiy, ау. Nauki,53,27

Тел. (057) 7 20-08-0В, 0б7-9В9-бl9З

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ТОВ (XABI ПРОДУКТ)
Учасникам та управлiнському пepcoнa.ily

ТОВ KXABI ПРОДУКТ)
Iншим користувачаrrл фiнансовоi звiтностi

.Щумка

ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю kxABI

продукТ> (кКомпанiя>), що складаеться з балансУ (звiтУ про фiнансовий стан) на 3l грудня

2020 р., звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та

звiту про рух грошових коштiв за pik, що закiн,пrвся зазначеною датою, та примiток до

фiнансовоiЪвiтностi, вкJIючаючи стислий викJIад зЕачущих облiкових полiтик,

на нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, скJIадена в ycix сутт€вих аспектах

вiдповiднО до НшriоНальниХ попоженЬ (станлартiв) бухгаптерського облiку та iншого дiючого

законодtlвства по скJIаданню фiнансовоi звiтностi в УкраiЪi,

Основа для думклл

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА), Нашу

вiдповiда.пьнiсть згiдно з цими стандартапdи викJIадено в розлiлi квiдповiдальнiсть аудитора за

аудит фiнансовоi звiтностi)) нашого звiry. Ми е незапежними по вiдношенню до компЕrнii згiдно

з <Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв> (включаючи Мiжнаролнi стандарти

незапёжностi>) видаlrня 2018 року (дапi - Кодекс етики) та етичними Вимога]чtи, застосовними в

ykpahi до напIого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики

вiдповйнО до циХ вимоГ та КодексУ етики. Ми вважаемо, щО отриманi НаI\,rИ аУДиторськi докази

е достатнiми i прийНятнимИ дJlя викорИстанЕЯ iх як осноВи длЯ наrlrоi думки,

Iншi пптання

Фiнансова звiтнiсть за попереднiй 2019 piK бупа перевiрена АФ (сТРоЙАудИТ> ТоВ, За

результатаIчIи аудиту звiтностi Компшrii за2019 pik аудитором була висловлена немодифiкована

думка.



Iнша iнформачiя

управлiнський персонап Компаrrii несе вiдповцальнiсть за iншу iнформачiю, Iнша

складаетьс" з iнформацii, яка мiститься в звiтi про управлiння, але не мiстить

звiтностi та ншцого звiту аулитора щодо неI,

iнформачiя
фiнансовоТ

НашаДрrкащодофiнаrrсовоiзвiтностiнепоширюетЬсянаiншУiнформшriютаМинеробимо
висновок з будь_яким piBHeM BпeBHeHocTi щодо цiеi iпшоi iнформачii,

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою "i*"_"]1т:,ттю 
е ознайомитися з

iншою iнформачiею та при цьому розгJuIнути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою

iнформшliею i фiнаНaо"оО звiтнiстю-або наruиМи знанняМи, оц)имаНими пiД час аудиту, або чи

ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суггеве ВИКРИВЛеННЯ, ]1*"_ :1""::::l
проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, Iцо icHye сугг€ве викривлення цl€r lншоl

iнформшlii, ми зобЪв'язанi поuiдоrЙrrро u"И фЬ. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно

було б вкJIючити до звiту.

ВiдповИальнiстЬ управлiнСькогО персонаJIУ та тпх, кого надiлено найвищими

повновшкеннямп за фiнансову звiтпiсть

,Щиректор та головний бухгалтер ТОВ кХДВI ПРОДУКТ> (даrri - Управлiнський персонал) несе

вiдповiдаlrьнiсть ,u .оi**нг фiнаrrсовоi звiтностi вiдповiдно до нацiонаJIьних положень

(стандартiв) бухгаlrгерського облiку та iншого дiючого законодавства по складанню фiнансовоТ

звiтностi в УкршЪi та за таку систему внугрiшнього контролю, яку управлiнський персонfu,I

визначае потрiбною дJul того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить

суггевих викривлень внаслiдок шжрайства або помилки,

При склапаннi фiнансовоi звiтностi упразлiнський персонал несе вiдповiдатrьнiсть за оцiнку

здатностi компшrii продовжувur" "uйъiяльнiсть 
на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це

застосовно) пит€tння, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення

про безперервнiсть дiяльностi яrс осно", д* бухгалтерського облiку, kpiM випадкiв, якщо

управлiнський персонал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае

iнших реальних альтернатив цьому,

Загальнi збори уrасникiв ТОВ (ХДВI ПРОДУКТ> (Далi _ Ti, кого надiлено найвищими

повновахеннями) несуть вiдповiдальнiсть за нагJIяд за процесом фiнансового звiтування

компанii.

вiдповiдальнiсть аудцтора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обцрунтованоi BпeBHeEocTi, що фiнансова звiтнiсть у uiлому не

мiстить суггевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,

який мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не

гарантус, *о чуо"r, rrроu"оar"й вiдповiдно до мсд, завжди виявить суттеве викривлення) якщо

TaKe,icHye. Викривл"rr*" N{о*уrь буги результатом шаrрайства або помилки; вони вважаються

суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обцрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати

на економiчнi рiшення користрачiв, що приймшоться на ocHoBi цiеi фiнаrrсовоi звiтностi,

виконую.п,r аудит вiдповiдно до вимог мсд, ми використову€мо професiйне судження та

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту,

KpiM того, ми: -__--- ,.:--л,-ллллт ооi--лптi Rняс-. |дентифiкуемо та оцiнюемо ризики суггевого викривлен"" фiiт::тlз]]1?::,л:::"'ооi
шахршlства чи помио*", ро.роЪля€мо й виконуемо аудитор,11 1ч:тдури у вlдповlдЬ на Цr

ризики, а також отримуемо аудиторськi доказц що е достатнiми та прийнятними для

використання iх як осIIови для. нашоi думки, Ризик невиявлення суmевого викривлення

внаслiдоК шахрайстВа е вищиМ, нiж дJtя викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство

L



може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтува}rня

заходаI\dи внугрiшнього контролю; *__ ллолпб
. отримуеМо розумiнНя заходiВ внугрiшнЬого контроJIю, що стосуються аудиту, для розробки

аудиторських процедур, якi б вiдпьвiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо

.6Ё*rrЪrостi системи-внугрiшнього контролю компанii;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих оdлiкових полiтик та ОбrРУНТОВаНiСТЬ ОбЛiКОВИХ ОЦiНОК i

вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управпiнським персоншIом;

о доходИМо висновку щодЬ прийнятностi використання управлiнським персонаJIом припущення

про безперервнiстьъi"о"rrо.ъi як основи для бухгаJIтерського облiку та на ocHoBi отриманих

аудиторсЬких доказiв робимО висновок, чи icHye ayrra"u невизначенiсть щодо подiй або умов,

що мохе поставити пiд значний cyMHiB aдur"i.r"-Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiЙ ocHoBi. ЯкщО мИ доходимО висновкУ щодО iснування такоi суттсвоi

невизЕаченостi, ми повиннi привернуги увагу в'нашому звiтi аудитора до вiдповiдних

розкриттiв iнформачii у фiнансовiп" звiтносri або, якщо TaKi розкриття iнформаuiТ с

ненаJIежними, модифi*уЙrЪ"ою думку. Ншli висновltи фунтуються на аудиторських доказах,

отриманиХ до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити

компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено наriвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями

iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi "{11]:ry:ii::,1,:l:-,,
"nnlo"*o.rll 

буль-якi значнi недолiки системи внуrрiшнього контроJIЮ, ВИЯВЛеНl НаМИ ПlД ЧаС

аудиту.

ПартнероМ завданнЯ з аудитУ, результатОм якогО е цеЙ звiт неза:tежного аудитора,- е Бороdiна

Длла BiKmopiBHa

.Щиректор ТОВ кАК кОлiмпiя-ау, Бородiна А.В.
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