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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Акціонерам та управлінському персоналу 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВІАКОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» 
 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
 
Звіт щодо аудиту окремої фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит окремої фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АВІАКОМПАНІЯ 
«УКРАЇНСЬКІ ВЕРТОЛЬОТИ» (далі – Компанія), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 
2019 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом), звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до окремої фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, окрема фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV щодо 
складання фінансової звітності (Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність). 

Основа для думки із застереженням 

Компанія на початок та на кінець звітного періоду в рядку 1010 «Основні засоби» звіту про фінансовий стан на 31 
грудня 2019 року відобразила основні засоби у сумі 1 682 489 тис.грн. та 1 617 139 тис.грн. відповідно. З огляду 
на значну кількість та територіальну віддаленість ми не спостерігали за інвентаризацією основних засобів та не 
змогли впевнитися за допомогою альтернативних процедур в наявності основних засобів, утримуваних 
Компанією на 01 січня 2019 року та 31 грудня 2019 року. Тому ми не змогли визначити, чи є потреба в 
коригуваннях на початок та на кінець звітного періоду рядку 1010 «Основні засоби» звіту про фінансовий стан на 
31 грудня 2019 року та не можемо визначити, наскільки дана обставина може вплинути на інші показники 
фінансової звітності Компанії. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності» нашого звіту. 
Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні 
до нашого аудиту окремої фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог 
та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними 
прогнозами розвитку світової та національної економіки, у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-
19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на 
протидію її подальшого поширення в Україні, а також оцінку керівництва впливу описаних подій на подальшу 
діяльність Компанії. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 
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Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час 
нашого аудиту окремої фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого 
аудиту окремої фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділах «Основа для думки із 
застереженням» та «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми визначили, що 
описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Повнота і своєчасність визнання доходу від основної діяльності 

Звертаємо увагу на Примітку 3.1 «Виручка за договорами з покупцями» до окремої фінансової звітності 
Компанії 

Ключове питання Як відповідне ключове питання було розглянуто під 
час нашого аудиту 

Показником, який має ключове значення для окремої 
фінансової звітності є доходи. Компанія застосувала 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Міжнародні стандарти аудиту зазначають, що під час 
ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки 
аудитор має виходити з припущення, що існують 
ризики шахрайства у визнанні доходів. 

В рамках аудиту наші процедури включали: 

 оцінку принципів визнання доходу, що 
застосовуються Компанією для забезпечення 
дотримання вимог МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 
клієнтами»; 

 аналіз договірних домовленостей Компанії з 
ключовими замовниками та врахування моменту 
визнання доходу; 

 підтвердження оборотів і сальдо заборгованості 
по розрахункам з замовниками; 

 тестування точності та своєчасності визнання 
доходу шляхом порівняння окремих операцій з 
реалізації з первинними документами; 

 вибіркове тестування операцій з доходами, що 
відбулися безпосередньо до і після закінчення року; 

 обговорення з керівництвом Компанії можливості 
та наявності доказів або ознак викривлень у визнанні 
доходів через шахрайство або помилку. 

В результаті проведених процедур ми не виявили 
нічого, що змусило б нас переконатись, що існують 
ризики шахрайства у визнанні доходів. 

 

Оцінка активів з права користування та орендних зобов’язань 

Звертаємо увагу на Примітку 6.13 «Актив з правом використання та орендне зобов’язання», Примітку 6.27 
«Інші поточні зобов’язання» до окремої фінансової звітності Компанії 

Ключове питання Як відповідне ключове питання було розглянуто під 
час нашого аудиту 

Починаючи з дати переходу на МСФЗ – 01 січня 
2018 року Компанія прийняла до застосування МСФЗ 
16 «Оренда». 

Компанія на кінець звітного періоду у рядку 1090 
«Інші необоротні активи» звіту про фінансовий стан на 
31 грудня 2019 року відобразила активи з права 
користування у сумі 465 369 тис.грн., у рядку 1515 
«Інші довгострокові зобов’язання» довгострокові 
зобов’язання з оренди у сумі 418 022 тис.грн. та у 
рядку 1690 «Інші поточні зобов’язання» 
короткострокові зобов’язання з оренди у сумі 

В рамках аудиту наші процедури включали: 

 узгодження вхідних даних (період оренди, ставка, 
обсяг договорів), що використовуються в 
розрахунках, з тими, що зазначені в договорах 
оренди; 

 порівняння облікової ставки, що використовується 
зі ставкою, яка припускається в оренді або 
ставкою вартості запозичень, визначеної на 01 
січня 2018 року на дату виникнення або зміни 
договору оренди; 

 огляд повноти та правильності розкриття 
інформації; 
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110 163 тис.грн. за результатами застосування МСФЗ 
16 «Оренда». 

Актив на право користування спочатку оцінюються за 
собівартістю. Він передусім включає суму первісного 
визнання орендного зобов’язання. Орендне 
зобов’язання спочатку оцінюється за теперішньою 
вартістю орендних платежів, які не сплачені на дату 
початку оренди. 

Основними припущеннями, використаними при 
розрахунку зобов’язань з оренди, є: 

 суттєва зміна схеми платежів або зміна строку 
оренди призводить до переоцінки орендного 
зобов’язання шляхом дисконтування 
переглянутого лізингового платежу на основі 
переглянутого строку оренди з використанням 
переглянутої облікової ставки; 

 зміна ставки оренди або платежів обліковуються 
як модифікація з використанням первісної 
облікової ставки; 

 зобов’язання за попередні періоди обліковується 
за амортизованою вартістю як поточне 
зобов’язання на вимогу; 

 якщо процентну ставку, яка припускається в 
оренді не вдалося визначити, то орендні платежі 
дисконтуються з використанням вартості позики, 
визначеної в розмірі 14,8% річних. 

 перевірка послідовності застосування МСФЗ 16 
«Оренда» для всіх періодів та дат, що охоплені 
цією окремою фінансовою звітністю; 

 перевірка застосовуваних облікових політик на 
предмет відповідності МСФЗ 16 «Оренда» та 
галузевим практикам. 

В результаті проведених процедур аудитором 
отримано достатнє розуміння оцінки активів з правом 
користування та орендних зобов’язань. Ми не 
виявили нічого, що змусило б нас переконатись, що 
Компанія порушує норми чинного законодавства при 
оцінці активів з правом користування та орендних 
зобов’язань. 

Інші питання 

Ми звертаємо увагу, що Компанія, контролює інші підприємства і на підставі Закону про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язана складати та подавати 
консолідовану фінансову звітність. Наше завдання виконувалось виключно щодо окремої фінансової звітності за 
рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Компанія планує підготувати консолідовану фінансову звітність за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року та провести її аудит. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену станом на та за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року. Інша інформація складається зі: 

1) звіту про управління Компанії за 2019 рік, підготовленому відповідно до вимог Закону про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність та інших застосовних законодавчих і нормативних вимог та 

2) звіту про корпоративне управління Компанії за 2019 рік, підготовленому відповідно до вимог Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року №3480-IV, але не є окремою фінансовою звітністю 
та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо окремої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом окремої фінансової звітності 
нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи 
існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо 
на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

Звіт про управління Компанії за 2019 рік 

Компанія підготувала та надала для ознайомлення звіт про управління Компанії за 2019 рік. Ми не виявили 
суттєву невідповідність між іншою інформацією та окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
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отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, та ми 
не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. 

Звіт про корпоративне управління Компанії за 2019 рік 

Компанія підготувала та надала для ознайомлення звіт про корпоративне управління Компанії за 2019 рік. У звіті 
про корпоративне управління ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та окремою 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд 
такої, що містить суттєве викривлення, та ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого 
звіту незалежного аудитора. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за окрему 
фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання окремої фінансової звітності, що надає правдиву та 
неупереджену інформацію відповідно до МСФЗ, Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність та за таку 
систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання окремої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні окремої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 
стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Компанії. 

Відповідальність аудитора за аудит окремої фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що окрема фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до 
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї окремої фінансової 
звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення окремої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також 
отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 
внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських 
доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під 
значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому 
звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у окремій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію 
припинити свою діяльність на безперервній основі; 
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 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст окремої фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує окрема фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні 
етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 
визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту окремої фінансової звітності поточного періоду, тобто 
ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні 
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

На виконання вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 
грудня 2017 року №2258-VIII (Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність) за результатами 
обов’язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, додатково, окрім наведеного в інших 
розділах цього звіту, наводимо таку інформацію: 

Призначення і тривалість аудиторського завдання 

Нас було призначено аудиторами Компанії 24 грудня 2019 року рішенням загальних зборів акціонерів Компанії 
для виконання обов’язкового аудиту окремої фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 
року. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання, без перерв, з урахуванням продовження 
повноважень, які мали місце, та повторних призначень складає 2 роки. 

Інформація щодо аудиторських оцінок 

Під час аудиту окремої фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми 
виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у окремій фінансовій звітності, що 
перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають питання повноти і своєчасності визнання доходу від 
основної діяльності та оцінки активів з права користування та орендних зобов’язань, визначені нами як ключові 
і описані в розділі «Ключові питання аудиту» цього звіту незалежного аудитора. 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством 

Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого викривлення окремої 
фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських доказів в достатньому обсязі 
щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства за допомогою виконання належних 
аудиторських процедур у відповідь на оцінені ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних 
або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту. Однак основну відповідальність за запобігання 
і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями, і управлінський персонал 
Компанії. 

Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, 
пов’язаних з порушеннями 

Дії аудитора на оцінені ризики 

При ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого 
викривлення в частині виявлення порушень, зокрема 
пов’язаних із шахрайством та недотримання 
законодавчих вимог та нормативних актів, серед 
іншого, включали наступне: 

 запити управлінському персоналу та тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, 

В результаті виконаних нами процедур з ідентифікації 
і оцінки ризиків ми не визначили в якості ключових 
питань аудиту питання, пов’язані з потенційним 
ризиком шахрайства або недотримання вимог 
законодавчих та нормативних актів. 

Наші процедури у відповідь на інші ідентифіковані 
ризики, серед іншого, полягають у наступному: 
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Ідентифікація та оцінка потенційних ризиків, 
пов’язаних з порушеннями 

Дії аудитора на оцінені ризики 

включаючи отримання та перегляд 
підтверджувальної документації стосовно 
політики та процедур Компанії щодо: 

а. ідентифікації, оцінювання та дотримання вимог 
законодавчих і нормативних актів, а також наявність 
відомостей про будь-які випадки порушення; 

б. виявлення та реагування на ризики шахрайства та 
наявність відомостей про будь-яке фактичне, 
підозрюване або непередбачуване шахрайство; 

в. внутрішні контролі, запроваджені для зменшення 
ризиків, пов’язаних з шахрайством або недотримання 
вимог законодавчих та нормативних актів; 

 обговорення членами команди із завдання з 
аудиту того, за яких обставин та на якому етапі 
окрема фінансова звітність Компанії може бути 
вразливою щодо суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства, включаючи спосіб 
вчинення шахрайства. В рамках такого 
обговорення ми ідентифікували ділянки, чутливі 
до шахрайства: визнання доходів та 
упередженість управлінського персоналу щодо 
відображення облікових оцінок та застосування 
облікових політик; 

 отримання розуміння законодавчих і 
нормативних актів, які застосовуються до 
Компанії, та складають її нормативно-правову 
основу діяльності. При цьому ми приділяли 
особливу увагу тим законам і нормативним актам, 
які безпосередньо впливали на окрему фінансову 
звітність Компанії. Ключові закони та нормативні 
акти, які ми розглядали в цьому контексті, 
включали митне та податкове законодавство. 

 огляд розкриттів до окремої фінансової звітності 
та тестування підтверджувальної документації 
для того, щоб оцінити дотримання вимог 
відповідних законів та нормативних актів; 

 запит управлінському персоналу, тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями, та 
штатним юристам щодо існуючих та потенційних 
судових позовів та претензій; 

 виконання аналітичних процедур для виявлення 
будь-яких незвичайних або несподіваних 
взаємозв’язків, які можуть вказувати на ризики 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства; 

 ознайомлення з протоколами засідань тих, кого 
наділено найвищими повноваженнями; 

 тестування відповідності бухгалтерських записів, 
відображених у бухгалтерській програмі, та інших 
коригувань; оцінка того, чи свідчать судження та 
рішення, зроблені управлінським персоналом при 
визначенні облікових оцінок, на наявність 
упередженості; і оцінювання економічного 
обґрунтуванням щодо значних операцій, які є 
незвичними або виходять за межі звичайного 
перебігу діяльності. 

Ми також повідомили про ключові закони і 
нормативні акти, потенційні ризики шахрайства всім 
членам команди завдання з аудиту, і залишалися 
протягом всього аудиту настороженими щодо будь-
яких ознак шахрайства або недотримання вимог 
законів і нормативних актів. 

Узгодженість з додатковим звітом для аудиторського комітету 

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська думка щодо окремої фінансової звітності, викладена в цьому звіті 
незалежного аудитора, узгоджується з додатковим звітом для аудиторського комітету Компанії. 

Узгодженість звіту про управління з окремою фінансовою звітністю 

У звіті про управління Компанії за 2019 рік ми не виявили суттєву невідповідність між іншою інформацією та 
окремою фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація 
має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Під час ознайомлення зі звітом про управління Компанії за 
2019 рік ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора. 

Надання неаудиторських послуг та незалежність 

Ми підтверджуємо, що наскільки ми знаємо і переконані, ми не надавали Компанії заборонені законодавством 
неаудиторські послуги, зазначені у частині 4 статті 6 Закону про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність. Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і 
на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту. 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність та інших законодавчих та нормативних актів. Ми не наводимо повторно інформацію щодо 
обсягу аудиту, оскільки вона наведена у інших розділах цього звіту. 
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Ми не надавали Компанії інші неаудиторські послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту. 

 
За і від імені фірми ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ» 
Директор, ключовий партнер з аудиту 
Сушко Дмитро Сергійович 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: 100687 
 
Дата надання звіту незалежного аудитора: 09 жовтня 2020 року 
м. Київ, Україна 
 
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності 
Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 
40482683. Місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 44А, оф. 733. 
ТОВ «АК «ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності до розділу 4 «Суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 
суспільний інтерес». Посилання на реєстр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-
obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-suspilnyj-interes/ 


