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Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.   
 

Адресат 

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва 

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", фінансова звітність якого 

перевіряється. 

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

"ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", код за ЄДРПОУ 00373735, адреса Товариства: 31614, Хмельницька 

обл., Чемеровецький район, селище міського типу Закупне, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок 1, що 

складається з: 

• Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

• Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

• Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

• Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

• Приміток до фінансової звітності (Форма № 5) за 2020 рік. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 

думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ 

КАР'ЄР" на 31 грудня 2020 року, та фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(надалі – НП(С)БО) та відповідає вимогам чинного законодавства України.  

 

Основа для думки із застереженням 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Підприємства 

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (далі – Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит відповідно до обраної Підприємством концептуальною 

основою – Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

Станом на 31 грудня 2020 року на балансі Підприємства обліковуються основні засоби, 

залишкова вартість яких складає 1 808 тис грн., первісна вартість – 13 393 тис грн., нарахований 

знос -  11 585 тис грн.. Велика кількість основних засобів, що обліковуються за первісною 

вартістю, були придбані до (або)  впродовж 1991-2000 рр. Станом на 31 грудня 2020 року на 

балансі Підприємства обліковуються повністю замортизовані основні засоби, залишкова вартість 

яких дорівнює нулю. 

Однак такі основні засоби продовжують використовуватися у господарській діяльності 

Підприємства. Загальна первісна вартість таких основних засобів складає 11 585 тис грн.. 

Переоцінка основних засобів у цілому Підприємства не проводилася. Порушуючи вимоги 

ПСБО 28 «Зменшення корисності активів», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 

від 24 грудня 2004 року №817, Підприємство не проводило тестування активів на можливе 

знецінення. 

У результаті виникає ризик суттєвого викривлення фінансової звітності: заниження або 

завищення вартості основних засобів та власного капіталу Підприємства, недостовірного 

відображення витрат на амортизацію. 
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У зв’язку з чим, з усього описаного вище, аудитор не може отримати прийнятні аудиторські 

докази в достатньому обсязі для обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий 

вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не 

всеохоплюючим.  

Управлінський персонал Підприємства у фінансовій звітності навів виключні судження та 

не провів оцінку макроекономічного впливу, що спричинений пандемією  COVID-19, яка 

вплинула на економіку не тільки поодиноких підприємств, а в цілому на економіку України та 

Світу.   

Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 

(коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи 

перебої в бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони 

здоров’я визнала ситуацію з коронавірусом пандемією.  

Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну активність у світі, включаючи 

падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та послуги. Внаслідок цього, 

українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у березні 2020 року більш ніж 

удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року, та більш ніж утричі від його п'ятирічного історичного 

мінімуму досягнутого у лютому 2020 року.  

У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання 

поширенню вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт 

(включаючи міжміські), повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та 

громадські заходи. Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх 

працівників. Крім того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані 

на пом’якшення наслідків коронавірусу. Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля 

пом’якшення  фінансових втрат  для підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих 

внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон пропонує звільнення від штрафних 

санкцій за порушення податкового законодавства в період з 01 березня по 31 травня. Закон також 

накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів 

України 25 березня 2020 року ввів режим надзвичайної ситуації у всіх областях і продовжив 

карантинні заходи. 

Обмежувальні заходи, що застосовуються українським урядом, можуть негативно вплинути 

на загальну економіку України і державний бюджет. Він може надати непрямий негативний вплив 

на Підприємство через зниження попиту на товари Підприємства, затримки в погашенні боргів 

через можливий негативний вплив пандемії на клієнтів, девальвації валюти та ін. 

Отже, все вище наведене, що описано у цьому параграфі «Основа для думки із 

застереженням» є підставою для формування думки аудитора із застереженням. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що 

Підприємство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті 

нестабільної ситуації в Україні діяльність Підприємства супроводжується ризиками. 

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть 

негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Підприємства.  

Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом 

Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її 

подальшого поширення в Україні зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Управлінський персонал ДП «ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» ідентифікувало суттєві 

невизначеності, які могла б поставити під значний сумнів здатність Підприємства безперервно 

продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування 

Підприємства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності,  враховуючи 

зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними 

прогнозами розвитку світової та національної економіки. 

Зазначена інформація Підприємством розкрита належним чином у фінансовій звітності 

складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рік у відповідності до концептуальної основи - 
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Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та МСА 570 «Безперервність 

діяльності» (переглянутий).  

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Підприємства на даний 

момент з достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, 

які могли би бути результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як 

тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  
 

Інша інформація  

Наша думка щодо 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 фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та 

при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між іншою інформацією і фінансовою 

звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає 

такою, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 

фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", в особі відповідальних 

посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов 

завдань з аудиту": 

- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-

XIV з наступними змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

та іншою інформацією, що розкривається Підприємством та подається до Комісії разом з 

фінансовою звітністю; 

- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, а також доречності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, 

що стосуються безперервності діяльності.  

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та  

господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 

- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

• Для проведення аудиторської перевірки за 2020 р., відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

• Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

• Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

• Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  
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• Приміток до фінансової звітності(Форма № 5) за 2020 рік;   

• Статутні, реєстраційні документи; 

• Протоколи, накази; 

• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та 

припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного 

періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні 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, крім випадків, якщо 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 фінансової звітності 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – 

МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 

МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720   «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову 

звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 

зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання 

обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття 

інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ 

КАР'ЄР", а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової 

звітності. 

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 

стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 

метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та 

доповненнями, Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання 

впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють 

діяльність учасників Фондового ринку.   

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих НП(С)БО  та суттєвих попередніх 

оцінок, здійснених управлінським персоналом ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР", також оцінку 

загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності 

сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 
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Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну 

основу для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що 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 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 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, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність 

суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, 

ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 

аудитора.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені 

в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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 відповідні 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 мали найбільше значення під час аудиту 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 оскільки негативні наслідки такого 

висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.  

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ  

Інформація про Підприємство 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" (далі – Підприємство), 

зареєстроване  відповідно до Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» від 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змінами та доповненнями, «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та 

доповненнями,  та інших законодавчих актів. 
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Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та 

штампи зі своїм найменуванням. 

У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми 

нормативними документами, рішеннями. 

Станом на 31.12.2020 року відокремлених підрозділів у Підприємства немає. 

Основні відомості про Підприємство 

Повна назва підприємства ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ 

КАР'ЄР" 

Скорочена назва підприємства  ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" 

Організаційно-правова форма 

підприємства  

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 00373735 

Місцезнаходження: 31614, Хмельницька обл., Чемеровецький район, селище 

міського типу Закупне, ВУЛИЦЯ КАР'ЄРНА, будинок 1 

Дата державної реєстрації 10.02.2003 рік 

Ліцензія / Дозвіл Ліцензія на право зберігання пального: 

Реєстраційний номер: 22190414201900032 

Термін дії: з 08.08.2019 року – до 08.08.2024 року; 

Дозвіл на спеціальне водокористування: 

Реєстраційний номер: 250/ХМ/49д-18 

Термін дії: з 27.04.2018 року – до 27.04.2023 року 

Номер запису в ЄДР 1 669 120 0000 000191 

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного 

каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю 

(основний); 

Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах; 

Код КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу 

та цементу; 

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 

Дата внесення останніх змін до 

Статуту 

Статут затверджено Наказом Фонду державного майна 

України від 11 лютого 2020 року №237 

Керівник, головний бухгалтер, 

кількість працівників 

Керівник – Терещенко Олег Васильович 

Головний бухгалтер – Щудляк Галина Андріївна   

Середня кількість працівників – 102 осіб 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Підприємства складену за 

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2020 року; 

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 

• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 

• Примітки фінансової звітності(Форма №5) за 2020 рік. 

Фінансова звітність Підприємства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає 

вимогам НП(С)БО.  

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, 

справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає 

поточну оцінку управлінського персоналу Підприємства. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг. 
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Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих 

Аудиторською палатою України в якості національних, які використовуються під час аудиторської 

перевірки фінансової звітності Підприємства і перевірок на відповідність. Ці стандарти 

вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів 

відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Підприємства.  

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, Міжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні 

прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні 

прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту). Перевірка 

проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 

705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, 

щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання 

достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній фінансовій 

звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання 

оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, 

шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій 

звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, 

чинних протягом періоду перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за 

якими була складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські 

принципи оцінки матеріальних статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка 

оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 
 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень 

щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом 

тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також 

оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації 

бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Підприємства підготовлена згідно з вимогами Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – НП(С)БО), та Облікової політики ДП 

"ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" (Наказ № 3 від 02 січня 2014 року). 

Річна фінансова звітність Підприємства на підставі даних з вимогами НП(С)БО, складена 

станом на кінець останнього дня звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих  НП(С)БО ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ 

КАР'ЄР", а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 

звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та 

зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що 

відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які 

надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених 

господарських операцій. 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 
 

Фінансова звітність Підприємства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах 

достовірно та повно подає фінансову інформацію про Підприємство станом на 31.12.2020 року 

згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Підприємство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за 

Національними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку (НП(С)БО). Аудиторською 

перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на 31.12.2020 року. 

На Підприємстві фінансова звітність складалась протягом 2020 року своєчасно та 

представлялась до відповідних контролюючих органів. 
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Бухгалтерський облік Підприємства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення 1С-бухгалтерія. 

Фінансова звітність Підприємства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних 

державних органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація 

бухгалтерського обліку у Підприємстві відповідає встановленим вимогам чинного законодавства 

та прийнятої Підприємством облікової політики на 2020 рік. Аудиторською перевіркою 

підтверджено, що бухгалтерський облік на Підприємстві протягом 2020  року вівся в цілому у 

відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до 

Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції "Про застосування 

плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій 

підприємств та організацій", затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з 

наступними змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації 

обліку. Порушень обліку не виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Підприємства, відповідає обраній 

концептуальній основі, а саме: Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а 

також Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року № 291.  

Порушень в обліку необоротних активів не виявлено. За перевірений період незалежною 

аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" 

складають – 4 458 тис грн станом на 31.12.2020 року. 

Балансова вартість необоротних активів ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 

грудня 2020 та 2019 років: 

Необоротні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Нематеріальні активи(тис грн) 57 41 -16 

Незавершені капітальні інвестиції(тис грн) 1 721 2 609 +888 

Основні засоби(тис грн) 1 881 1 808 -73 

Довгострокові фінансові інвестиції: інші 

фінансові інвестиції(тис грн) 
- - - 

Інші необоротні активи(тис грн) - - - 

Разом 3 659 4 458 +799 

 

Розкриття інформації щодо обліку запасів 

Аудит даних запасів Підприємства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що облік запасів, 

ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: Національним положенням (стандартам) 

бухгалтерського обліку.  

Проведена Підприємством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та 

доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Підприємства 

становлять – 1 710 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 

Запаси ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 2019 років 

представлені наступним чином:       

Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Запаси (тис грн), в т.ч.: 2 920 1 710 -1 210 

Виробничі запаси(тис грн) 2 264 1 516 -748 

Незавершене виробництво(тис грн) - - - 

Готова продукція(тис грн) 656 194 -462 

Товари(тис грн) - - - 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 
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Аудит даних дебіторської заборгованої Підприємства станом на 31.12.2020 р. свідчить, що 

облік дебіторської заборгованості, ведеться згідно обраній концептуальній основі, а саме: 

Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.  

Проведена Підприємством інвентаризація була проведена вірно згідно з "Положенням про 

інвентаризацію активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та 

доповненнями.  

Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить – 3 370 тис грн, дебіторська 

заборгованість за розрахунками за виданими авансами – 473 тис грн, дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом – 121 тис грн, інша поточна дебіторська заборгованість – 2 662 тис грн. 

Зауважень до обліку не виявлено. 

Дебіторська заборгованість ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років представлена наступним чином:                                                                         

Дебіторська заборгованість На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги(тис грн) 
2 555 3 370 +815 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: за виданими авансами(тис 

грн) 

200 473 +273 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом(тис грн) 
28 121 +93 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів(тис 

грн) 

- - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість(тис грн) 
2 765 2 662 -103 

Разом 5 548 6 626 -1 078 

 

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

 

Облік касових та банківських операцій Підприємства, відповідає обраній концептуальній 

основі, а саме: Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а також чинному 

законодавству України. 

За перевірений період облік розрахунків вівся з дотриманням діючих вимог.  

Станом на 31.12.2020 року на балансі Підприємства сума грошових коштів та їх 

еквівалентів становить – 1 702 тис грн.  

Гроші та їх еквіваленти ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років представлені наступним чином:                                                                             

Гроші та їх еквіваленти На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Гроші та їх еквіваленти(тис грн) в т. ч.: 166 1 702 +1 536 

Готівка - 12 +12 

Рахунки в банках 166 1 690 +1 524 

 

Розкриття інформації щодо поточних фінансових інвестицій 
 

Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності 

Підприємства, аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточні фінансові інвестиції 

Підприємства – відсутні. Зауважень до обліку не виявлено. 

Поточні фінансові інвестиції ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років становлять:                                                             

Поточні фінансові інвестиції На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Поточні фінансові інвестиції(тис  грн) - - - 

Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів 
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Аудитор підтверджує, що витрати майбутніх періодів Підприємства за 2020 рік вірно 

відображені у фінансовій звітності, яка була складена відповідно до обраної концептуальної 

основи і станом на 31.12.2020 року – 20 тис грн. Зауважень до обліку не виявлено. 

Витрати майбутніх періодів ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 

2019 років становлять:                                                             

Витрати майбутніх періодів На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Витрати майбутніх періодів(тис  грн) 15 20 +5 

Інші оборотні активи 

Незалежною аудиторською перевіркою було підтверджено, що інші оборотні активи 

Підприємства станом на 31.12.2020 року становлять – 565 тис грн. Облік оборотних активів 

ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій» від 30.11.1999 року № 291. Інші оборотні активи станом на 31.12.2019 року становили 

– 298 тис грн. Зауважень до обліку оборотних активів не виявлено.  

 Інші оборотні активи ДП "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" станом на 31 грудня 2020 та 2019 

років становлять:                                                             

Інші оборотні активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Інші оборотні активи(тис  грн) 298 565 +267 

 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій 

звітності 

 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в 

частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в ІІІ розділі "Поточні зобов'язання і 

забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка 

проведена згідно з вимогами чинного законодавства України.   

Фактичні дані про зобов'язання Підприємства  вірно відображені у статті балансу - поточна 

кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить – 2 

551 тис грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 314 тис грн, 

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування – 123 тис грн., поточна 

кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 978 тис грн., поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з оплати праці – 388 тис грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками – 259 тис. грн. 

Поточні забезпечення станом на 31.12.2020 рік становлять  – 3 426 тис грн. 

Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року становлять – 352 тис грн.  

Поточні зобов’язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Зміни(+,-) 

Короткострокові кредити банків(тис грн) - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги(тис грн) 
1 192 2 551 +1 359 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом(тис грн) 
245 314 +69 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками зі страхування(тис грн) 
126 123 -3 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці(тис грн) 
306 388 +82 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами(тис грн) 
566 978 +412 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками(тис грн) 
753 259 -494 

Поточні зобов’язання(тис грн) 2 602 3 426 +824 

Інші поточні зобов’язання(тис грн) 140 352 +212 
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Разом 5 930 8 391 +2 461 

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків 

(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

 

Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" засноване на державній 

власності і підпорядковане Міністерству аграрної політики України. 

Підприємство є державним унітарним комерційним підприємством. 

Підприємство було створено у лютому 2003 року та зареєстровано 10 лютого 2003 року 

Чемеровецькою районною державною адміністрацією Хмельницької області, як ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 00373735 

та номер запису про державну реєстрацію 1 669 120 0000 000191).  

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, 

правильність відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення 

аналітичного обліку рахунку 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал».  

Останні зміни та доповнення до Статуту, шляхом його викладення у вигляді нової редакції, 

були затвердженні Міністерством аграрної політики України 29 листопада 2007 року №840. 

Статутний капітал ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЗАКУПНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР" 

повністю сформований та сплачений у встановлені законодавством терміни і становить 1 470 тис 

грн.. Дані операції відображені у бухгалтерському обліку підприємства на момент їх проведення. 

Додатковий капітал станом на 31.12.2020 року складає – 5 220 тис грн.  

Структура власного капіталу Підприємства: 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 
На початок звітного 

року, тис грн. 
На кінець звітного 

року, тис грн. 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 470 1 470 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 - - 

Капітал у дооцінках 1405 - - 
Додатковий капітал 1410 5 206 5 220 

Емісійний дохід 1411 - - 
Накопичені курсові різниці 1412 - - 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток(непокритий 

збиток) 
1420 - - 

Неоплачений капітал 1425 - - 
Вилучений капітал 1430 - - 
Інші резерви 1435 - - 
Усього 1495 6 676 6 690 

 

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у 

фінансовій звітності і відповідає вимогам Національних положення (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 
 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 
 

Балансова вартість чистих активів Підприємства (активи за вирахуванням зобов’язань) 

станом на 31.12.2020 року складають: 

Необоротні активи                                           4 458 тис грн. 

Оборотні активи                                               10 623 тис  грн. 

    РАЗОМ  активи                                          15 081 тис грн. 

Довгострокові зобов’язання                           - 

Поточні зобов’язання                                      8 391 тис  грн. 

    РАЗОМ  зобов’язання                               8 391 тис  грн. 

    Чисті активи: 

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання   6 690,0 тис грн. 
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Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів складає 6 690,0 тис грн. і визначена 

згідно чинного законодавства України. 

Розкриття інформації про прибуток(збиток) підприємства та факторів, що на нього 

вплинули 

 

Відповідно до Форми №2 «Звіт про фінансові результати»(Звіт про сукупний дохід) станом 

на 31.12.2019 та 31.12.2020 року відповідно маємо такі показники прибутку(збитку): 

Показник На 31.12.2019 рік На 31.12.2020 рік 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2 372 128 

збиток - - 

Витрати(дохід) з податку на прибуток (428) (28) 

Чистий фінансовий результат 

прибуток 1 944 100 

збиток - - 

Аналіз фінансового стану 

 

Для проведення аналізу фінансових показників Підприємства використано фінансову 

звітність станом на 31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за 

прямим методом) Форма № 3, Звіту про власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової 

звітності(Форма №5) за 2020 рік. 

Економічна оцінка фінансового стану Підприємства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 

року проводилась на підставі розрахунків наступних показників: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне 

значення 
ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 
На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,25…0,5 0,028 0,20 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності           >1 1,51 1,27 

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 1,3 0,8 

 

Інформація про пов’язаних осіб 
 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського 

персоналу  із запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  

операцій з ними, а також провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту 

з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких операцій. 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами згідно з  МСБО 24  належать:  

• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, 

або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством; 

• асоційовані компанії; 

• спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником; 

• члени провідного управлінського персоналу Підприємства; 

• близькі родичі особи, зазначеної вище; 

• компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Підприємстві; 

• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства або будь-

якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Підприємства. 

Аудитором підтверджується, що Підприємство не здійснювало операції зі пов’язаними 

сторонами протягом 2019  та 2020 року. 

Події після дати балансу 
 

 



Ayauropu 4ocri4Iarua in{oprr,raqilo npo uarnHicm noaift nicnr 4aur 6ataucy, sri He gsafturrtr.r

ni4o6paa<euru y tfiuancosift sniruocri, npore Molrgrrb Marr.r cymesuft nrutrs na QiHaucosufi craH
fli4npLrerr,rcrna.

floaielo niclx gnirsoi Aarn BrrnHaerbcr $arr focnoAapcbroi girlrHocri, swtit HaAaB
iHtfopuaqiro npo cI.ITyaIIii ua aary Qiuancorrx sniria, ulo Monryrb norpe6ynaru KopHryBaHE a6o upo
crryaqii qo BI,IHI,IKJTu nicrs Aaru cKJraAaHur SiHauconoi ssirHocri, rxi uoxyru norpe6yaarn po3Kplrrrt
a6o uoxe BrurlrFryrn Ha $iHancoyuit c'rau, pyx rporuoBnx xounis a6o pesynrraru.qirlruocri opranisaqii
i swtir uao uicqe n nepio4 raix snirHoro Aaroro i 4aroro nigur.rcannn 6yxrarnepcrroi gsirHocri ga

ssirHr.rfi pir (sriaHo MCA 560 "flo4alruri no4ii").
Ayamopu ni4rnep4xyrotb Ha Aary npoBeAeHrur ay4ltry ni4cyruicrr uoaifi niclr garu 6anaucy,

ua.f,suicrr tKI4x rorpe6ye ueo6xi4uimr npone4eHrrrr KopafyBaulra Qiuancoeoi gsiTHocri.
Haus 6ylo raxox po3rur{rryro, uu icrqnou noAii a6o yuonu, ari uoxgrrr uocrasrlrr,r uiA

gHa.rHnfi cyuuia e4arnictr cy6'erra rocnoAaproBaunr 6eslepepBHo npoAoDKyBaru Ai.firuHicrr, oqineui
oqinxn ;mpaolincrroro [epcoHany rloAo s4arHocri cy6'erra rocroAaproBaHHr 6esuepepnuo
npoAonrKyBaru AismHicm sri4no Ao Br,rMor MCA 570 <<Eesnepepnnicrr> Ta BLr3HaqeHo, rrlo He icnye
cyrrenoi HeBI,I3HaqeHouri, Iqo crocyerbcs [oAifi a6o yuon, rxi orpeuo a6o s cyrynHocri Mo]Kyrb
nocraBrrrl,I ni4 snauuafi cyunin gAarnicru cy6'erra rocnoAaproBannf, 6eguepepBHo npoAoBxq/Barr{
aiuruicrr.

Ayaaropa liintlrru BreBHeHocri y'rorvry, ulo 3alpo3a 6esuepepenocri Aimrsoc'ri ni4cyru.r.

Iutpopuaqifl rlpo uassHictr inruux rpanrin ra o6crannn, ari MolKyrb cyrr€Bo Brrnrrnyrn Ha
4in*'icrn ropusnunoi *1t*#ix,$il:#,rnil:Jil:ffllilxffi"ro BnJrrrBv' 3o*peMa rrpo

B xo.qi ayAl{TopcbKoi nepenipxu ayArrcpaMr.r ne 6yno B}urBJreHo iHtfopuaqii npo na.rnHicrr inrunx
tfarrin ra o6crasuH, rxi uoxyrr cyrreBo Brurrirryru ua 4imruicru fli4npuerr,rcrBa y nrafi6yrnrorr,ry.

Ctanou na 31 rpy4ur 2020 pory AoBrocrpoKosi ra noroqHi rfiuauconi inseffr.rqii y fli4npuerr,rcrna

- eiacytHi.

Itttfopuauifl npo nasnuicrr ra o6cnr nenepe46auenrrx anTr.rBin rala6o go6on'ssaHr, fiuonipnicrr
Brr3Harrrrfl qKllx Ha 6alanci € AocrarHbo Brrconox)

B xoai ayArrropcbKoi nepeoiprn ayAl{ropaMr.r $axry npo naxnnicrb ra o6c.f,r Henepe46a.reHrx
arrnsis/a6o go6og'gganr, firraonipuicu BH3HaHHT sKl,rx Ha 6ananci e AocrarHbo Br.rcoKorc He BturBJreHo.

InQopuauis qoAo inuroi{inanconoisniruocri nignoniAno Ao 3anonin Yrcpaihn ra
. HopMarrrBHo-rrpaBoBtrx arrin Koruicii

IlepenipRa iuuroi ifinanconoi inr[oprr,raqii rpoBoAr4rracr Ha ni4crani MCA 720 <BianosiAaruHicrb
ayAttropa u{oAo iHuroi iu$oprvraqii n 4oxyrrrerrrax, n{o uicrsrr nepenipeny ayAHTopoM rfiHancony
sBiTHicrb). ,{na orpr,rnaaHHt po3yr{iuns HarsHocri cyrreeoi HesiAnoniAuocri a6o BLrKpr{BneHHr $amin
rrlix irurorc in$oprr,raqiero ra nepenipeuolo ayArrropaMLt $iuanconoro gnirsicno Br,rKorryBanucb
ayAI{TopaMH 3arrllTrr Ao nepcoHaJry fli4upnenacrna ra aualiruqsi rporleAypr,r. Cyrrennx
neni4roni4uocreft rr.rix t$iHaHcoBoro sri:ruicno, qo ui4rrrala ay4nry ra isnoro inSopuaqiero He

BCTAHOBJIEHO.

III.IHIIII EJIEMEHTI,I

Kruo.rosufi raprHep-ayArrop
(cepurfircar Ns001199
nis28.04.1994p)

16 rsirHr 2021pot<y
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Ocuonni siAoluocri rpo ayA rropcbny rcou naniro :

floqua naena ni4npr{eMcrBa . IPI.IBATI{E IIIAIIPI4 eMCTB O Ay,III4TOPCbKA
(oMIIAHUI "AI AXI Xpfr tOXpElzg,

Cropo.rena uasna nignppreMcrBa lrl AK "AI IpKI KEIZ IOKPEIa{"
Ognaxa oco6u [Opu4ruHa
Ko4 sa e,ryilOV 2r326993
Iopuguuna aApeca Vrpaiha, 04070, rr,ricro Kui'n, nyn. Bparcrxa,6y4nnox 5,

rraprupa I1
Aapeca $armvuoro uicqegnaxoAxeHrur Vxpaiha, 04070, uicro Krain, eyl. Eparcrrca,6y4unor 5,

<naprupa I I
CsiAoqrso npo BKrroqeHHr Ao Peecrpy
ayAr,rropcEKrx Qiprrr m aylHropin

N[s 0238 sit26.01.2001 pory Ne 98

Csiloq'reo npo ni4noniAsicrr crrcreMr{
KoHTpoJrro sxocri

\b 0244 Piuenru AITV Ns347 /8 nit29.06.2017 eulLa;gre

{yAuropcrroro flanaroro Yrcpaihu
Bi4noniAnicrb peecrpy ayguropin, qo
Marorb npano s4ificHroBaru ayALn npoQ.
yracnurie fiou4ouoro purnry

rKrrroqeHo Ao peecrpy <<Cy6'enru ayAnropcbKoi 4ialrnocri, xr
i{aroTb [paBo npoBoAr{rr.r o6os'sgrcon[ft ayA*n $iHancono
lslrErocri ni4npaeucrn, qo craHoBnarr cycni.nmrufi irrepec>

Micqesnaxo4xeune 9npaiha, 04070, uicro Klrio, Byn. Eparcrna, 6y4ranox 5

caprupa 11

Ocnonni niaouocri tt OBH AOIOBODY HA N IIfl

larara HoMep AoroBopy Ha npoBeAeHHr ayAr.rry Ne l7 /03-29C sit l7 6epesnr 2021 porcy

.{ara nouarxy ra Aara saKiHqeHHr npoBeAeHrur
ayAury s 17 6epeut202l poKy ro 16 xsirHr 2021 poxy

.{ara cx.uagaHHr ayAr4TopcbKoro BLrcHoBKy 16 xsirHr 2021pix
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