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ТзОВ <<fuiекс-Аудит>>

вул. Костюшка, 16, пr. Львiв, 79000, УкраТна
Тз +380 (22) 40-З1-67
Ф: +38О (22) 44-4З-18
ay@alex-audit,com

ЗВIТ НЕЗМrЕЖНОГО АУДИТОРА
НаЙвищому керlвництву ТОВ кДгротеr(нlка))

3BiT щодо ачдитч фiнансовоi звiтностi

Дчмка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
uАгротехнiкао (код СДРПОУ 2t75O952, нала-rri - оКомпанiя,,), що додаеться, яка
включа€ Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грулня 2O2t poIV, Звiт про
фiнансовi резуzrьтати (Звiт про сук)rпний дохiд) за piK 2О2\, Звiт про рух грошових
коштiв (за прямим методом) за piK2021, Звiт про власний капiтал за piK 2021, що
закiнчився на зазначену дату, та примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi за piK 2O2I,
якi пiдготовленi вiдповiдно до Нацiональних положень (станлартiв) бухга_rrтерського
облiку.

На нашу дrмку, зазначеЕа вище фiнансова звiтнiсть вiдобрахсае достовiрно, в ycix
суттевих аспектах фiнансовий стан Компаrrii на 3 ]" грудня 2021 року, його фiнаrrсовi
результати та грошовi потоки за piK, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Закону Украrни uПро бу<галтерсъкий облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpmHill вiд
16.07.1999 роr<у Ns 99б-ХIV та Нацiональних положень (стандартiв) бу<галтерського
обп,ir<у.

основа ддя дчмки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стаЕдартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiаi пВiдповiдаzrънiсть
аудитора за аудит фiнаясовоi звiтностiп нашого звiту, Ми е незалежними по
вiдношенню до Компаrrii згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних
б5rхгаrrтерiв, включаючи мiжнароднi стандарти незалежЕостi (Кодекс РМСЕБ), та
етичними вимогами, застосованими в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоI
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ,

Ми вважаемо, що отриманi нами
для використання ix як основи для

Пояснювальннй параграф

аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними
нашоl думки,

Як зазначено в додатцу до примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2O2I piK,
Росiйська Федерацiя здiйснила вiйськове вторгнення на територiю Укршни 24
лютогю 2О22 року. Враховуючи, що перебiг вiйни може суттево вплинути на
операцiйне середовище в KparHi, а остаточне вреryлювання неможливо передбачити
iз достатньою вiрогiднiстю, Компанй )rхвалила рiшення надалi спостерiгати за
ситуацiею та готова внести коригування до фiнансовоi звiтностi, за необхiдностi,
щойно зможе оцiнити вгIлив на фiнансову звiтнiсть.

Ми не модифilryвали думку щодо цьою питання.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал Компа_тlii несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю, що не е

фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо не1. Iнформацiя, що не е фiна_тrсовою
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звiтнiстю та звiтом аудитора щодо Hei складаеться зi Звiту про управлiння,
передбаченою Законом Украiни uПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaiHiu, який мiстить iншу iнформацiю, oKpiM фiнансовоi звiтностi та нашого звiту
аудитора щодо не1.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю в Звiтi
про управлiнлш та ми не робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi
iншоi iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомитися з iншою iнформацiею, що зазначена в Звiтi про управпiння, та при
цьому розгдянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими зн€tннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення, або чи цей Звiт
вiдповiдае вимогам законодавства.

Якщо на ocнoвi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацii у Звiтi про
управzriння, отримано1 до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye
суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобовhза*ri повiдомити про цей факт.

Мч не вч-явчtлч mаrсuх факmiв, яrсl б необжtOно бgло б вrcлючurпи ао звlmg,

ВiдповИальнiсть управлiнського персоналч за фlнансовч звiтнiсть

Управлiнський персонал Компанii несе вИповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цiеi фiнаrrсовоi звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень
(стшлдартiв) бухга-rrтерського обпiку, запровадження такого внутрiшнього контролю,
який управпiнський персонал визначае необхiдним для забезпечення складання
фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.

ВiдповИальнiсть аудптора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашою вiдповiдаlrьнiстю е висловлення думки щодо цiеi фiнансовоi звiтностi на
ocHoBi результату аудиту.

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Щi стандарти
вимагають вiд нас дотриманIýI вiдповiдних етичних вимог, а також планування й
виконаяня аудиту для отримання достатньоi впевненостi, що фiна;lсова звiтнiсть не
мiстить суттсвих викривлень.

Аулит передбача€ виконання аудиторських процед/р для отримаЕнrI аудиторських
доказiв стосовно с)rм та розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедр
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттевих викривАень
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнr,ry цих
ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшньою контролю, що стосуюТъся
складання та достовiрною поданняI фiнансовоi звiтностi, з метою розробки
аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висАовАенНrI
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'екта господарювання, Аулит
включае також оцiнку вiдповiдностi використаноi облiковоi полiтики, прийrrятнiсть
облiкових оцiнок, зроблених управzriнсъким персоналом, та за_гальЕоIю подання
фiнансовоi звiтностi.

Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в
цiлому не мiстить суттевою викривленнrI внаслiдок шахрайства або помI4АКИ, Та



випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку, Обfрунтована впевненiсть е високим
piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА,
завжди вI.I:Iвить суттеве викривлення, якщо воно icrTye. Викривлення можуть буТи
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або
в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть вплинути на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiна_нсовоi звiтностi.

Викоrцrючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне судженнrI
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

r iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаспiдок шахраЙства чи помилки, розробrrяемо Й виконуемо аудиТорськi
процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е
достатнiми та прийнятними для використаннrI ix як основи для нашоi дrмки.
Ризик HeBI,IrIrtлeHHrI сJrrтевою викривленЕrI внаслiдок шахрайства е вищим, нiж
для викривленнrI внаслiдок помилки, оскЬки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехryвання заходами
внутрiшнього контролю ;

r отримуемо розумiння заходiв внутрiшнъого контролю, що стосуються аудиту, д^я
розробки аудиторських процед/р, якi б вiдповiдали обставинам, але не для
висловленнrI д/мки щодо ефективностi системи внутрiшнъою контролю;

r оцiнюемо прийrтятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтова-тriсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зробчlених управлiнським
персоналом;доходимо висновI!у щодо прийнятностi використаннrI lлправлiнським
персоналом пригý/щення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгаrrтерською обzriку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо
висновок про те, чи icHye сутгева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
постаЕ}или б пiд значний cyMHiB можливiсть KoMпarrii продовх<увати безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновцу щодо iсн5rванrrя TaKoi cyTTeBoi
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
розкриття iнформацii е ненале*(Еими, модифirryвати свою думку. Нашi висновки
rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашоIю звiту аудитора.
BTiM майбутнi подii або умови моr(уть приN/tусити Компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi ;

r оцiнюемо загальне подан}uI, структуру й змiст фiнансовоI звiтностi включно з

розкриттям iнформацii, а також те, чи гIоказуе фiнансова звiтнiсть операцii та
подii що покладенi в основу ii складаннrI так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiЮ
про залланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi
резулътати, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшньою контролю,
виявлен1 нами пrд час аудиту.

Ми також надасмо тим, кою надi.лено найвищими повнова)кеннями,
твердження, що ми викона_пи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, Та
повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано
вва>катись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перепir<у Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено
найвищими повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значенrrя пiд
час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими
питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в своему звiтi аудитора, KpiM
випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне
розкриття такого, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо що
таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi оскiльки негативнi наслiдки
такого висвiтленнrl можуть очir<увано переважити йою кориснiсть для iHTepeciB
громадськостi.

1l l



ТОВ пДгротехнiкап не належитъ до компанiй що становлять суспiльний iHTepec. З

огляду на що, в звiтi незалежного аудитора не наводитъся додаткова iнформацiя,
,r.р.jбu,"."u. п,4 ст.14 Закону Украrни оПро аудит фiнансовоi звiтностi та
аудиторську дiяzrьнiстъо .

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiр*у наведенi в таблицi

Назва аyдиторськоi фiрми ТзоВ uАлекс - Аудитu

код едрпоу з0583923
Дата державноi реестрецЦ 27,о9.1999 р,
Юридична адреса

Мiсце розташування офiсу фiрМЦ 790О0, м. AbBiB, вул, Костюшка, 16

Генеральний директор ежов Олексаядр Юрiйович
Номер реестрачii в PeecTpi суб'ектiв
аудиторсъкоi дiялъностi якi маютъ право
проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi пiдприемстр

2176

.Щата та Еомер рiшення АПУ про
визнання аудиторськоi фiрми такою, що
пройшла перевiрку системи контролю
якостi

31,05.2018 polry
No 360/4

e-mail av(dalex*audit.corn
Телефон о32-244-43- 1 8, оз2-24о-3 I-67

ключовим партнером iз завданнrI з аудиту, результатом якою е цей звiт незалежного

аудитора, е Олександр ежов.

OcHoBHi BiдorvlocTi про умови договору про проведення аудиту

Доmа mа нолLер dоzовору на провеdеннля ауdumц: Ns 2-оА вiд 30,03,2о22 року
Перiоd, яlсllJvL о"о-r"*6-про""б"**" ауdumg: з О1 сiчня 2О21 року по 31 грудня 2o2t

року.
даmа поцаmку mа dаmа закiнчення провеdення. ацоumц: аудит розпочато 0]- квiтня
2о22 POIV, аудит завершено 04 червня2о22 року.

Ключовий партнер
Олександр ежов
Номер ресстрачii в PeecTpi ауд{торЬ
та сф'ектiв аудиторсъкоi дiялъностi: 10142З

ТзОВ "Алекс-Аудито"
MicTo AbBiB, 07 червня 2О22 poiry
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