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Дуццн
Ми г{рФýели #"у,щит фiнансово1' звiтност,i Г{риватног* *.кцiонепнФгl:!

тsЕаристtsа <<ГАjýЖЧI,ЁЕf"q-АВТФ> {наавлi""Товарlsсwэвс} , шдо *кладасться iз
бu,ажtн*у {wt&ýýOJw lar 31 ,r.руйнж 2{}l9 р#кý, звiwау мрв фiмrвнсовi ýJ€зvjuý,?ув{пуýам-

звiwеу rsр{} рух zý}ФЕмФвнх ;tвuмl,лвiв, звirwу ýвр8 вл{g{tggва? ж,шраiёуr{Lц wЕб лаsэtллвirrаwst

йо фiмсвнсвваff зяiужtýФсmr]за piK, ш]о закiнчивбя зазначенФIФ датФiо,

На Ha,tlty ду},{к:/ фiналl*;ова звiтнiсть, lIdФ дmдастьOя, вiдсзбражас цостовiрьirr"
в ycix cyз]t,eв}{x ас{текта,х фiнаttсовий стан ýýр,&Т" кГАДý€ЕЕý4ЁТА-,АЖЕФ>> на
З1 црзrдня 2ф19 рокy т* tT фiнанс*вi р*з;,rльтати 1грtэilз*вi шФ,i,Lfки за piK" rтцкл

закiнчився зазначенФю датФ}Ф" вiдтэовiдtт* дt} fViiиrн*родних *танда{этiв

фiнансовоТ звiтностi (Ь,{СФЗ}.

}оu{и провели еудит вiдrэовiдЁ* дФ &u{i;кшар*lзних стандартiв аулит1, t_ЫiС],А).
Нашу вiдшовiд:в_ltьнiсть згiдtт* з iii{Mrи стандартае4рt tsвii{;цадеFiФ ts ;:озцi-iэ;
<<tsiдшовiдашьнiсть аудитOра за аудит фiнанс*в*Т звлтностi>> натдuге звiт;,,

,}r{и е чr*=urr**й* ЕФ Bi лношiеннтg дLз Товартт*тва зг{днф :-j етt{ч{tрiл,*1il

tsимогами, застосФЕними ь YKpaiнi ,ц* чашrсг{-} а3,дитT фlшан*сlв*j звiтлtс'i;_r:л, я,

такФ,к виконали- i*тлэi обоg'язкi" з Ёl,ики вiдIтовiдн-^ дФ цriii ,#;tt.dФг" idи
tsЕажа€мо, що *TpиMaHl наl\,tи аудитФ$)ськl доказi{ 0 дФФтагнiми i trTзиfiiyr:ET,l..il{l:i,::

дJlя виксриЁтанЕя Тх як Gснсви ддя EaiшaT дyмкрl iз застерехi*ýЕяlt,t.

!мфgрjчtщцiйr за_ вшн,,&ш!tо4ý фiлаарё_g-Ф"frgqJgЁ{g_9ёяgry&жФ*ýs"l* *twýж"#д

Ултравлiнський церЁФна.]l ýес* вi"цtэовiлачъgтi*ть за i;liнl, lrtфopbaaTTi;o .т,iлсзi

надаетьоя у скýздi звiтч до ЕЗКL$iФР, ал* не ъдiстить флцагiс*воi звl'гяос;тi та
н&IлФгФ звiъ,у а),.дит,*ра тrлtlдо нез.

Наша дту,&tка шdФдФ фiнансс>веТ звiтл.:сlг,гi iie riсжиi],",*сl-ьrя на .Hr;;,,;

iнфоръяащiю i ntpi gg po{ltaмlc* ,в}!.сýLl,в*к э l,Зъ,дь-ýкиivi iзiвшеrпi :;*;,lев;q*нOr"] гi

rцФдФ ддiсi iнlll*T iнф*рtмаl_qлi,

a



У зв'язку з наш!{ь4 аудитGм фiванс**оf звiтностi нашоrо вiдттовiда-зlьнiстrцз с
+знайомРттисЯ з iжцою iнформацiеrг, та Iтри щьое{у рOзглянути, чи icЦy,c
суттсва невiдповiднiстъ Milk iнrкою iнформаriiею та фiнансOв0I0 звiтнiстю а8о
нашими знаннями, 0триманими iтiд *lac аудиту, або чи ця iншrа iнфорrvrаriiя
мас вигляд TaKot, шlо мiстить сут,т,све ]Еикриtsлення{мсА} ?20"

Аудиторами н* ýиявленG tче*iдлтовiдностей ttiж j_]tJедстаtsi{f;нФк]
фiнанссволО звiтттiстrО, fi{O тriдлягаt аудиту, ъ-а iнirrоЮ iнформатtiеtо, щФ
розкриваст,ься ёцtiтентопо щiнних, паглерiв в складi оообливо? iнформатдiТ, та
iчфоомацiею викладенс}о у Звiтi пр8 уfiравкiння, який складасть*я вiдгтовiдно
.]о законодавства.

у вiдrтовtлностл з ýрOведснriь{{,l в пршrдесi аудиtу прощед_ураМи 
^iuвважасм0, ЩФ iэроведений нами zLудит дае обцрунтазвану шiдставч для

висловлення нашlоt Д}мки LцФд0 здатнастi Товариства безяlерервrт;;
iiDОДОВжуЕати дiяльнiсть та його jfлатФсшрOмФж{нФстi в настvпt{их гlевi*дах,
згtдне з ЕимOгами hr{CA 5?Ф "Безперервнiстьu'.

ltц ry ч q в_{, пцщ_а щц gý,ý. .Еч Ф ц|цч

Ключовi питання ауди,ry * L{e питаЕнs) щФ) на шаiýе iтрофесiЙНе 0у*Д}КеННЯ,-оули значущип,lи iтiд час наIлФгФ аудиту фiнанс*вот звiтно*тi за пtзточний
перiод. i-ii шитання рФзгj{ядалиоя Е, KOI{T#KCTi налrr*г* аудиту фiнансовоТ
звiтностi в rдiлоrъцy та шри форьауваннi дзrмки шФдФ неi; гrри rдьФмy ь{и rчfl
висловлЮсмо 8крепдоТ дyмки LщсдФ цих шитань.

При здiйсненнi оцiнки клIочоЕих г{итань аудитOрае4и викsристФвувалиOg
рiзноьаанiтнi гrрийнятнi методи, включаIочи данi подiбних iHcTcynaeцTiB,
1сторичн1 дан1 1 методи f;котраIтOляцiТ, аналiз лншrих наявниХ ринкоЕих даних.
обгоборення 

= yrrpfurTiнcbKbM шерýOна.,чоh{ метФдики оцiнки ,га кдючФЕи.}i
прицулцень, шlФ бу ;м викФристанi управдiнським 11ерсФналом.

Ми визначили. ц{s нижче *riисанi Iiитання fl кл}ФчФвиýdи питанЕя}ди
аудиту, iнформацirо щодо яких с;тiл вiдсбразити у Еашrоhду звiтi.

OcHoBHi зйсобu:
в вiдгtовiднiсть оцiнки та класифiкаiлiТ 0енФЕних засобiв МСБ{} tб;

ф Еiдпоtsiднiстъ обранiй облiковiр? riслiтицi нарахуЕанj{я та вiдображ*нняя
в облiку знФсlr 0ýн{JЕних зас*бiв;

Ф достовiрнiсть вiдобраlкення BaBTocTi Фсщовних засобiв у фiнансовiй
звiтностi'}lовариства"

$qрщcц;
е шравильtii ýть в

о
изнач*ння та оцiнки залтасiв на дету баланс,ir;



Цебiуцqр_сццq, qцФррерgццi{:ццц ýýрg пq!{l,озýrý, зр.6i!ýq:,ryз_q$ý!р;.
э сЕосчеснiстъ ,га ЕIOвнФ"гу вiдобрах<ення в облiку дебiторськоr

забоuговансэстl та зобов'язань'Товериства;
о Еравилънiсть tsизначенrтя, слщiнкрI та класифiкаrдiт заб*ргованостi;
ý оТриь{ання Bi,i_1 кс,,нтра.гентiв гтiдтверджf;ння сум заборгOваF{Oсl-l gтанЕе{

на З ],,i2,2{jlq рок)/;
О 

-l.L-icTotsipHi_cTb вiдображ*ння заё*ргованостi у обrтiку ;:а фiнансовiй ,l

звiтностl Товариства"

За пезу.шьтатами шрФЕедених IтрФIдед},]э не було ЕиявленФ невiдповiдноотаlЗ
.]ан}Iх б..,хi-а;rтерс.ькогФ облiку та фiнансовоТ звiтностl Товаiэистtsа чи}iнOму
законодавству та обранiй облiков;и 1]{iЕ]тппц1.

__rулитори ше маjIи можливGстi сцоgтерiгати за iнвеttтаризаrдiсtсi активiв та"

зобов'язаItь на кiнеrдъ звлтного lтерitэду у зв'язку з ЕризначенняfuI аудито}ра
;-lic-rs закiнчення звiтн*го гrерiоду. Sднзк ts Товариствi ц}Ф тlрФт{едуgr_y

вI{коIгчва]Iа iнвентаризаш,iйна. комiсiя i цаказ*ýg_2Еб*Еlд_Ф4.Ф9,2Ф19 рФщу:),
.sKil"r вислtовленФ довiру,, Згiдrrо вие{Фг i\ýCA наh4и були виконанi
атътернативнi ЕрOцедури, якi обqр5zнтоЕу}Фть дуе,iку, ш\Ф актиЕи та
зобов'язанж наявнi, Том;; аудитсри вЕа}ка}Етъ, il{Ф е{сжливий ЕгiJýив на
CIiHaHcoBy звiтнiсть Еевиявлеших tsикривлеf{ь, якшjФ TaKl tl, Ее ý{Ф}ке бутм
с\.,ттсвим або всеохоплtФ}очиhд.

ВiФцЕqi,фщ,лццiq$qц -урýq,ррi|tсьв,Фе#_Fр_qр_qqы_цlч" уфф-ryр_q!ц,. !sФGý_цФýФЁця
Ффйgý4|щ!lщцrЕ_Qр_у_о.gttмсýry,цý,qф.ф_iнымсg_в,ч_рýiрruнiрl!tлф.

3,

!'правлiнськлтй i]ерOOнал несе вiдiтсвiдальнiсть за 0кýаданця фiнансовоi
Звlтностl, trщФ надае шравдиЕу т& неyпереджену iнформащiю вiдшовiдьiо дtэ
НаЦiОналъних стандартiв фiнансовоТ звiтrтос,гi., i за TaK_v систему внутрiшrнього
коНТрФл}0, яку }riлравлiE{съкиii {1ep*ФH*J-T визЁачас пстрiбноiФ дjля тогсэ, щоf}
забезпечити 0кладанЕq фiяанс*воi звiтл+остi, LцФ i{* паiстщть сутт€Еих
викривлень вн асл iдsк Lшахр а?"ства аб * шомилкЙ.

i]ри складаннi фiнансовоТ звiтност,i ;*тrравлiнсъкий ýepcCIHaj] i{***

вiдповiдальнiсть за ошiнку здатнФс-гi Товариства гIрФдсЕж{;vвати *ЕФ}е

дiяlтьнiсть на безше,рервнiй ocнoBi, .fiФзкриваtФчи, де Tjg заOтsсФвнФ9 11итання-
rrlо ýтФс}ються бсзгlерерtsЕlФстi дiядьн*стi, l a викФристФву}очи Iтррхг{утт{*ння

про безгrерервнiсть дiялъностi яtt *э*нФви для бухгалтерського *6дiку, Kpiivr
випадкiв, якE;{Ф ,i:rlзавлiт*ський EepcФItajl аб* пданус лiквiдчва-ти Това-рист,во
чи цриl]Енити дiяльr+iоть,або не &fас iнiких реЕЕльних rJтьтернати]в ldъсшt*у.

Ti. кого надiлено найвищIае4и псЕнФtsаженнямi{, неO,vть вiгillgдgi^*-uьнiсть

за цагляд за mpt>riecff ФiнансовФгt} звiтування Тt]вариýтtsа.



ýiфцqвiФццц|riс$рр qуФurпqрq_зq ячфл4w. флýq4ý{_qqqý_звi{|i?цr_gрл?q}

НаIrrими щiлями е 0тримання обгрунтованоТ tsшсБЕеЕФстi, iri* фiнаноова
звiтнiстъ у rдiлому н* tolicTиTb *уl,гёвФгФ викривленшý Енас.rtiдок шrахрайства

абО шФмилкИ, 'Тh tsиIтусК звiтlz аудитФра, який iмiститЬ FiашУ Ду}дку.

сбгрунтована вттевненiстъ с висOким iэiвtлешt ЕцеЕненсстi, rtроте не гарантуе,

ш{о аудит' ттроведений вiдшовiдно дФ fu{сА' завх(дрi tsиявитЬ с}/тт€tsе

викриЕrlеt{ня, яктдФ таке icнye" ВикривяеЕ{ня &лФ)tt_YТь бутът результатом
лrахрайства або {т*е{илки: вони tsват(а}Фться суттсЕиý/{и9 якщ0 0крем0 або в

cyкyiTIiocTi, як обГрунтовансl ОЧiкзzсться, ЕOни l,4ожут,ъ вIтливати на екоЕсъдiчнi

р:iшлення користуЕачiв, що гrриймаютьея Ё{а оcнCIEi лдлсi фiнатtсовоi звiтностi,

Викон.чточи аудит вiдiтовiдtт* дФ вим8г мсА, h,lи ЕикФриff,тФtsусе{Ф

професiйне 0уд}к*яЕя та пр*фесiйнвlй скецтициз},{ {трФтriгФъа усьсгФ завда.ння :з

аудиту" KpiM тсгФ, I"{и:

- iдентифiкусьто та оцiнюсмс ризикiи су?тсЕсгФ викривлення фiнанссвоt
звiтностi внаслiдок шлахрайотва чш fiФмилки, розро6$ясмФ й викФнуёrvхФ

а_чдиторсъкi ilрOщедури у вlдшовiдь ýа тдi ризики, а TaKCJж ýтри\{уЁт/i0

а.YдитOрOъкI докази, що € ]цФстатнiми та гrрийшятними ддя викФри*таf{ня tN як

сснOви для нацсоТ ДУМки" Ризик t1* Еi4яЕлfrння *}/тт€ЕЕгФ викррiвдеЕtiя

внаслiдок IJ]ахрайства g Еишим, Hi;Tt для врIкривлення внаслiдок г{ФNdилки,

оскiльки шrахрайств0 Moxte вклtGчати з&,{сву} тiiдробку, HaENtиcHi lтроrтуски,

Ееправильнi твердження або нехтування закодами внутрiшlньФгФ кснтрФjiIФ ;

s СТРИh4,Усмs рФзУмiннЯ заходiВ внутрirrэrхьФгС кФ$трOj]}Ф, тт{0 *т*су}Фтьtlя

эудиту, для розрФбкэ6аудитtэрських ЕрФцtrдур, якi б вiдлтовiдали обставр:на.t/{, ri

Ее ДflЯ ЕислOЕленr-IЯ Д}iмкИ IlJФдФ ефективно*тi *иýтеми внvтрtiкньшг-*

контрол}о

" оцiнrосмо прийнятнiсть заýтссФваних облiкових гтодiтик та

обгрунтоtsанlffтъ обл|кових or{iнoK i вiдiэовiдних розкриттiв iнформаlдii,

зроблених ушравjтлнськип,л шерсФцац Фý{ ;

€дсходи},{с виснФtsку цl*д* шрийнятностi викgристаýня у{травлlнOькиъ/[

п€-рсоýаJIOМ шришущеннЯ ттрО безшереРвнiстЬ дiятън*с,,гi яК ЕýЕOtsи дл,"i

бухгаrrтерськ*го й6:*ку Тз, на осьi*эвi Фтриманик аудитOрСъкиХ д*казiв"'

рЬ6"*о "**rr*u*n, 
чи icHyс суттеtsа жевизначенiстъ IцсдФ подiЙ аФо _Yьяов, i.ц*

&{оже шсставити" пiд значний суьяшiв здатнiстъ Коь,lшанi? г{рФдФЕжити свФ}0

дiялънiсть }{а без,lэерервнiй ocцcgi, Якiэ{о ми дФхФдиhIо виOЕ{Фвк-у, IrJФдФ

icHyBaHH_q такоi суттсво1 невизнаЧеностi' ъ{и гlоtsингti lэриверЕ,\iтр{ ЗiЕаг.v Е

пйо*чу звiтi uчдйrорu до вiдгlовiдних розкриттiв iнфорь,лаЩлч у фiнанс*вiй
звiтно;тi або, якшо TaKi рOзквиття лтэ*орматtriТ с неtтал*hчЁИ}чiit* яr*дифlкувати

cBolo думку. {-{адi-ii tsисноЕки r"рунтук}ться F{а з,удиторських дt]казах9
a



отриманю( до дати fiашiого звiт} а:)jдитора. Втiья майбутнi riодii або ушаови
Mo}iq/Tb примусити компанiю приilинити' своiФ,цiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi.

, оцlнюемо загаJтьне гхсдання, структуру та зпtiст фiнансовот звiтностi
вIL]ючно з рсзкриттяIч{и iнформацii, а також Т€, чи г{оказус фiнансова
ЗВiТНiСТЬ ОПеРаlдiТ та подiТ, що гlокладенi в основу к складання. так, щOб
.]осягти достовiрЕсг0 fi ФдащFIя "

\{и повiдомляемо тиh{9 кого надiлено найвитдиь,rи цсвноваяtенкr[ми9
ршоь,{ з iншип,ти гIитаннями iнформацirо г{рФ заIтланФваний обсяг i час
пDсведенýl ауди,ry-* та c}/TT€Bi аудиторськi рýзулътати, вклIФчаIочи будь-якi
сl-ггевi недолiки заходiв внутрiiiлнъогс контролtФ, виявленi нами пiд час
ат.]ИТУ.

Ми також надаемс тиIu, ксго надiлено найвиrцими лtrоtsнФваженняl\{и"
тверлкеннýI, I]{CI ми tsиконали вiдшовiднi етичнi tsипдоги тдOдФ незадежностi, та
повiдомляемо iM про Bcl стссунки й iHmii г{итання, якi могли б обгрунтOванФ
вважатисъ таки]uи, Щ0 ЕгIливаютъ Еа нашу неза-шежнiсть, а такON{, де ще
заст,осовнс, щOдФ вiдповiдних застерех(них заходiв"

з перелiку BciK шитань, iнформаIдiя щодо яких надаваJIась тиIи, кOгФ
на:iлено найвишди&{и повноваженнями, ми Еизначиj]и Ti, що були найбiльлш
знач,vщими rriд час аудиту фiнансовоТ звiтностi IIстФчнФго шерiоду, тобто Ti,
якi с кJIIGчовими г{итанняfo{и аудиту. }r'flи оrrису€hло tдi питання ts нашсълу звiтi
аУДИТОРа KPiM ВИПаДКiв, якЩG законодаЕчим чи реryлятФрниъ4 aKTФI\"1
заборонено гiублiчне рФзкриття такФгФ fiитанЕr{, або якш{Ф за вкрай
виняткових обставин ми визначасмс,, Що таке ýитання ýе слiд висвiтлювати в
нашому звiтi, оскiлъки негативнi наслiдки г0 висtslтлення мФжtчть

громадсъкоgтi.

PI. Моеiйчук
,{иректор ауджтФфьквТ фiрвли
"IФ-азrдктuu{сеgэтифЁкат ýЬ 0S14?2}

(04>> груднfi 20?Ф року

75019, .п"Еввно* Франхiвськ, вул.I7"Мuрноzо;8' ,, ,.1, i.l":Ji] :

a


