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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ПЦТВЕРДЖЕННЯ ДОСТОВIРНОСТI, ПОВНОТИ

PFIHOi ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
КОМУНАЛЬНОГО ПIДРИ€МСТВА

( ЧЕРНIВЦIВОДОКАНАЛ>
стАном нА 31.12.2019 року
(з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р.)

Управлiнському персоналу
Комунального пiдпри€мства
( ЧЕРНIВЦIВОДОКАНАЛ >

дvмка iз засmеоенсенням

Незалежною аудиторською фiрмою Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кДудиторська
фiрма кIФ - Аудит> проведено аудит фiнансовоi звiтностi Комунального пiiприемст*а
кЧернiвцiвОдоканirл)) (далi по тексту - Пiдприемство) станом на З1 грудня 2019 р.,u.u piK, що
закiнчився на вк{rзану дату.

повний пакет фiнансовоi звiтностi Пiдприемства, складений за Нацiональними положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку Украiни, складаеться iз:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом наЗ1.12.2019р.,
- Звiry про фiнанСовi результати (Звiry про сукупний дохiд) за 2019 piK,
- Звiry про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK,
- Звiry про власний капiтал за 2019 piK,
- Пр"мiток до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK.

На нашУ Д}мку, за винятком мокIIивогО впливУ питань, зzlзначених в роздiлi <<основа для думки
iз застереженнями>), фiнансова звiтнiсть Пiдприемства, що додаеться, подае достовiрно в ycix ayrra""*
аспектах фiнансовий стан на 3l грулня 2019 р., фiнансовi результати та. рух грошових коштiв
Пiдприемства за piK, що закiнчився на вкшану даry, вiдповiдно до-чинного aй"одu"aтва УкраiЪи та
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку Украihи.

1. Права постiйного користування земельними дiлянками
щумка аудитора стосовно фiнансовоi звiтностi за 20l9 pik була модифiкована внаслiдок того, що

Пiдприсмством В фiнансовiй звiтностi не достовiрпо .rр"дirавлена iнформацiя щодо BapTocTi прав
постiйного користування земельними дiлянками. В порушення норм Наказу МiнiстерЙа фiнансiвУкраihи J\b 12l3 вiд 19.12.2006 р. таrrункту 1З П(С)Бо 8 <Нематерiальнi u*rru"u вартiсЪь д""й npuu
постiйногО корисryваНня земельНими дiлянКами, щО н,}лежатЬ Пiд.rрrеrс.ву, вiдЬбраженi у склЬi
нематерiальних активiв Пiдприемства в cyMi нормативно - грошовот оцi"пr, Згiдно з вимогами п(с)Бота iнших нормативно-правовrх akTiB права постiйного користування облiковуються в балансi
пiдприсмства за експертною оцiнкою, яку може проводить незалежний сертифiкований експерт. Так як
незалежна оцiнка прав. постiйного користування земельними дiлянкur" arро"aдена не була, ми не
можемо достовiрно оцiнити вплив даного викривлення на фiнансову звiiнiсть Пiдприug"ruu, -"аудитори вва)кають, що переоцiнка прав постiйного корисryвання може суттево вплицли1а статтю

звiт незалежного аудитора щодо фiнансовот звiтностi
Комунального пiдприсмства <Чернiвцiводоканал)) за 20 l 9 piK
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<Нематерiальнi активи>> Балансу (Звiту про фiнансовий стан) та статтю 1405 кКапiтirл в дооцiнкаю>Балансу (Звiry про фiнансовий стан) станом nu Зt.tZ.ZОtЯ р.

2. Справедлива BapTicTb основних засобiв
.щумка аудитора стосовно фiнансовот звiтностi за 20l9 pik була модифiкована внаслiдок того, щозzLпишкова BapTicTb основних засобiв пiдприсмства, за якою вони представленi в фiнансовiй звiтностi,суггсво вiдрiзняеться вiд ix справедливоi BapTocTi. Ё облiку Пiдпр"йства рахуються об'скти основнихзасобiв, по яким нараховано l00 % зносу та якi продоiжують використовуватись в господарськiй

ДiЯЛЬНОСТi, ix ПеРВiСНа (ПеРеОцiнена) BapTicTb 
"ruro, 

на кiнець звiтного ""Й, складала 90609 тис.грн, ТоЙ факт, щО ПiдприемсТво продовЖуе викориСтовуватИ TaKi об'екти,'свiдчить .rро ,", що TaKiocHoBHi засоби мають споживчу BapTicTb. jадл" оцir*, 
"nrr""y даного питання на фiнансову звiтнiстьнеобхiдно провести незаJIежну експертну оцiнку основних зiсобiв, яка проведена на дату аудиту небула, Отже, аудитори не мzLлИ мохt.rlивостi оцiнЙти вплив даного викривлення на фiнансову звiтнiсть,,tле ввtuкають, що переоцiнка BapTocTi основних засобiв може с},тгево вплищли на статгю 1011кПервiсна BapTicTb> Балансу (Звiry про фiнансовий стан) та статтю 1405 <Капiтал в дооцiнкаю> Балансу(Звiту про фiнансовий стан) станом наз7.tz.2О19 року.

3. Визнання забезпечень
!умка аудитора стосовно фiнансовот звiтностi за 20l9 pik була модифiкована внаслiдок того,що пiдпрИемствоМ не створювавсЯ резерВ на виплатУ 

"iд.ry".оп 
.rpuui"rinu', чим порушено п.lз п(с)БО l1 <Зобов'язання), для забЪзпJ"""п" вiдшкодування подальших (майбугнiх) операцiйнихвитрат на виплату вiдrгусток працiвникам. KpiM того, за нормами п. 7 п(с)Бо 26 ,Ъr.o'u*працiвникам) випла,ти за невiдпрацьований час, якi пiдляiають накопиченню, визнають зобов'язанням

через створення забезпечення у звiтному перiодi. Аулитори не змогли отримати iнформацiю длявизначення правильностi обсяry даного резерву чи визначити необхiднi кориryвання та ix можливий
вплив на фiнансову звiтнiсть Пiдприемства на з€вначену даry.

4. Оцiнка резерву сумнiвних боргiв
Станом на З1,12.2019 р. Пiдприемством для розрахунку чистоi BapTocTi реалiзацiТ дебiторськоТзаборгованостi по cTaTTi Балансу (Звiry про фiнансовиИ-стан) 1125 кliебiторська заборгованiсть затовари, роботи, послуги) було використано резерв сумнiвних Oop.iu в lозмiрi 2719 тис. грн.,

розрахований за методом платоспроможностi окремих дебiторiв. Пр" розра*унку резерву сумнiвнихборгiв Пiдприемством не було враховано iнформъцiю про змiну платоспроможностi дебiторiв за 20l9piK, щО призвелО до завищеНня cTaTTi uпrrЪУ 1 l25 <liебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги) та cTaTTi .пасивУ 1420 кНеРозподiле_нИй прибугОп 1rr"по*р"rий збиток)> звiтноi формикБаланс (Звiry про фiнансовий стан)>> cia"oM наЗ|,l2,2Ьl9 р. на 1354 тЙс. грн.

Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв аудиry(МСА) видання 2016-20|7 (в
перекладi украihською мовою) затверджених в якостi нацiональних стандартiв аулиry рiшенням ДПУм з61 вiд 08,06,2018 р., а також у вiдповiдностi з вимогами Законiв УкраТни <Про бухгалтерськийоблiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> м 996-XIV вiд 16.07.99 р., (iз .ri"ur, та доповненнями) та<Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>> Ns 225{i -уШ вiд 2l ,l2.20l7 р,нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi квйповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiry.

Ми е незалежними по вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики професiйнихбухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики'для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичнимивимогами, застосовними в ykpaTHi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а такох виконали iншiобов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу Ём^свв.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними длявикористання ix як основи для нашот думки iз застереженням.

звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоriвБББй
Комуна,rьноГо пiдприсмства <Чернiвчiводо*ч"*u за 20l9 piK



Ми звертаемо уваry, що Пiдприемство у cTaTTi 1420 кНерозподiлений прибуток (непокритий
ЗбИТОК) У БаЛаНСi (Звiтi пРО фiнансовий стан) на Зl грудня 20l9 року вкчlзzшо 

"Й'.r"".пur.пп", "n"дорiвнюе 29667,| тис. грн. Також, Пiдприемство у cTaTTi 1420 <Нерозподiлений прибуток (непокритий
ЗбИТОК) У БаЛаНСi (ЗвiТi ПрО фiнансовий стан) на 01 сiчня 2019 року вк.tзztло 

"Ц'еr"е."uч"""" "*"дорiвнюе 2|91,70 тис. грн. Вiд'емне значення oTaTTi 1420 Балансу (Звiry про фiнансовий стан)
кНерозподiлений прибуток (непокритий збиток) за 20l9 piK збiльшилось на 7j5O7 тпс.'rрн. Так, у cTaTTi
2355 кЧисТий фiнансОвий резульТат: збиток>> Звiту прО фiнансовиЙ результаТ (Звiт про 

"у*упп"Й 
дохiд)

за 2019 piK вказано за звiтний перiод, а саме за 20l9 piK, отриманий збиток в cyMi il soi ,r". .р"., u .u
аналогiчний перiод попереднього року, а саме за 2018 piK, - збиток в +isзо тис. грн. 

^Чистий

фiнансовий результаТ за 2019 piK змiнивСя у порiвнЯннi з 2018 роком, наЗ597'7,".. .р", в сторону
збiльшення збитку. Виникнення збитку було отримане на фонi росry витрат Пiдприемства вiднЬсно
доходiв, зокрема зросли BapTicTb енергоносiТв та заробiтна платня працiвникiв. Пiдняття тарифiв на
послуги постачання води та водовiдведення не покрило падiння об'емiв продажу послуг та ростувитрат. На думку Управлiнського персоналу Пiдприемства, здатнiсть Пiдприiмства функцiо"уuuЪ" nu
безперервнiй ocHoBi при iснуючих негативних факторах та без суттевих правових.йl, u серЪдовищi
господарювання викJIикае значнi сумнiви. IcHyc суттева невизначенiсть, що може поставити пiд
значниЙ cyMHiB здатнiстЬ ПiдприемсТва продовЖуватИ свою дiялЬнiсть на безперервнiй ocHoBi. Нашу
думку, щодо цього питання, не було модифiковано.

поя с н юв ал ьн u й п apazp а ф

не змiнюючи нашу думку, звертасмо Вашу уваry на те, що в ykpaiHi iснують певнi
невизначеностi пов'язанi iз непередбачуваними наслiдками розповсюдженими Bipycy covlb_19.

Пандемiя призвела до серйозних глобальних соцiально-економiчних наслiдкiв.
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи Ns 2ll вiд 11.03.2020 р. (iз змiнами) були введенi

обмежувальнi заходи для запобiгання поширенню захворювання nu *opo"u Bipyc COVID-l9. Заходи iз
запобiгання поширення Bipycy вкJIючають обмеження подорожей, *uрu"rйй, контроль ризику на
робочому мiсцi, закриття деяких об'ектiв, закриття кордонiв та обмеження в'i'зд пасажЙрiв, .repe"iiKa 

"аеропортах та вокз€rлах, заборона на виi'зд пасажирiв. yci навчальнi заклади закрили на нацiоналu"оrу
або мiсцевОму piBHi. KpiM того, зу J\Ъ 5зO_Ж вiд 17 березня 2020 року кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB УкраiЪи, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню KopoHaBipycHoT
хвороби (coVID-19)> встановлено, що на перiод дiТ карантину або обмежувальних заходiu, nou'".un""
iз _поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19), та протягом З0 днiв з дня його вiдмiни
заборонясться в т .ч. припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам
Украiни у paзi ix несплати або оплати не в повному обсязi, а також нарахування та стягнення неустойки
(штрафiв, пенi) за несвосчасНе здiйснення гшатежiв за житлово-*оrунал"нi послуги. Щi подiТ можlть
суггевО вIIлинути на подzlльшу дiяльнiсть Пiдприемства та ii фiнансовi результати, i наразi цей вплив
неможJIиво достовiрно оцiнити, проте Пiдприемство не мае HaMipiB скорочувати обсяги дiяльностi.

ми не вносимо под€шьших застережень до нашот Думки щодо цього аспекту. За цих умов, ми не
маемо можJIивостi передбачити майбутнi змiни та ix вплив на фiнансовий стан, р"зупоrurЙ дiяльностi
та економiчнi перспективи Комунального пiдприемства к Чернiвцiводоканал >>

Ключовi п umання ачdumч.

Ключовi питання аудиту - це питанIUI, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовот звiтностi за поточний перiод. Цi n"ruro розглядчrлися в
KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо Hei, при цьому
ми не висловлюемо окремоi думки щодо цих питань. .щодатково до питань, описаних в роздiлi <<основа
dля dумкu Ь зосmереаlсенням)), ми визначили, що описанi нижче питання е кJIючовими питаннями
аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi
Комунального пiдприсмства <Чернiвцiводоканал) за 2019 piK



1.Повнота та сво€часнiсть визнання виручки вiд основноiдiяльностi
Основною дiяльнiстю пiдприсмства е послуги з водопостачання та водовiдведення фiзичним та

юридичним особам. В рамках здiйснення даноiдiяльностi пiдприсмство укJIадае договори з абонентами
i щомiсяця вiдображае фiзичнi обсяги реалiзаuii на пiдставi даних облiку приладiв.

Ми придiлили значну увагу побуловi системи облiку, документообiry, зокрема в частинi, що
стосу€ться повноти та своечасностi визнання доходiв в бухгалтерському облiку та правильнОстi
вiдображення такоТ iнформацii в фiнансовiй звiтностi пiдприемства. Ми обговорили з керiвництвом
iснуючу систему облiку послуг водопостачання за категорiями споживачiв. Нами були застосованi як
процедури зовнiшнього пiдтвердження (надання запитiв споживачам), так i альтернативнi процедури,
зокрема, звiряння peecTpiB облiку, перевiрки первинних документiв, тестування вiдповiдностi
вiдображення iнформацiТ в бухгалтерських реестрах даним первинних документiв. Вибiрково ми
перевiрили точнiсть розрахункiв з нарахування, правильнiсть застосування тарифiв, перевiрили вихiднi
данi вiдповiдних джерел.

IHtua iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складаеться
iз кЗвiry про управлiння>, але не мiстить нашого звiry аулитора щодо неi.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоТ iнформачii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з

iншою iнформачiею та при цьому розгляFtути, чи icнye с),ттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею
i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформаuiя
виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми
доходимо висновку, що icHye суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомlати
про цей факт. Ми не виявиJIи таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вidповidальнiсmь управлiнськоzо персоншtу mа muх, Kozo наOiпено найвuлцuJиа
п о в но в аilсенняIfl Il, з а ф iшaЩco ву з в imшicmb

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, вимог чинного
законодавства та за таку систему внугрiшнього контролю, яку управлiнський персон€lл визначае
потрiбною дJIя того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить сугтевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонzш несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи питання,
якi стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи приrтущення про безперервнiсть

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, коли управлiнський персонал плануе
лiквiдувати Пiдприемство, припинити дiяльнiсть, або не мас iнших ре€rльних :rльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiryвання Пiдприемства.

в id п о в id альнiс mь аv d аmор а з а ач d аm ф iH ан со в o'i з в imH о сmi

Нашими цiлями е отримання обгрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аулитора, що
мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суггеве викривлення, якщо воно icHyc.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони ввzuкаються с)rггевими, якщо
окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкусться, вони можуtь впливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiсi фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиry. KpiM того, ми:

- iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики с)rггевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а
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ТаКОЖ ОТРИмуемо аудиторськi докази, що € достатнiми та приЙнятними для використання ik як основи
ДЛЯ НаШОI думки. Ризик не виявлення суггевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж дtя
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
ПРОttуски, неправильнi твердження або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;

- отримуеМо розумiнНя заходiВ вrrугрiшнього контролЮ, Що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю ;

- ОЦiНЮемО приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдного розкриття iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом приtIущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc с)rггева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставили б пiд значний cyMHiB можltивiсть Пiдприсмства продовжувати безперервID, дiяльнiсть. Якщо
ми доходимо висновку щодо iснування такот с)rггевот невизначеностi, ми повиннi приверrtуги уваry в
своему звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття
iнформацiТ е нен€UIежНими, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських
док€вах, отриманих до дати нашого звiry аулитора. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусити
Пiдприемство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемО загальне подання, структури та змiст фiнансовоi звiтностi вIgIючно з розкриттям
iнформацiт, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiт та подii, що лежать в ocHoBi ii
скJIадання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновЕDкеннями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту,
вкJIючаючи буль-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

МИ ТаКОж наДа€Мо тим, кого надiлено найвищими повновЕt}кеннями, твердження, що ми
виконzrли вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi
питання, якi могли б обгрунтовано вв€Dкатись такими, що впливають на нашу незал9жнiсть, а також, де
це застосовуеться - щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавiUIась тим, кого надiлено найвищими
ПОВНОВаЖеННЯМИ, ми виЗнаЧИЛи Ti, що мали наЙбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti, якi с кJIючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в свосму звiтi
аудитора KpiM випаДкiв, якщО законодавЧим чИ реryляторНим актоМ заборонено публiчне розкриття
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначасмо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення мож)ль очiкувано
перевarкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

.Щотримання Лiцензiйнпх умов.
Пiдприемство е лiцензiатом з послуг постачання води та водовiдведення. отже, в своТй дiяльностi

пiдприемство зобов'язано дотримуватися Лiцензiйних умов, визначених Постановою НацiональноТ
KoMiciT, що здiйснюс державне реryлювання у сферах енергетики та комунrrльних послуt вiд22.0З.20l7
р. }Ф З07.

Нами бУли проведенi процедури щодо дотримання пiдприемством вимог Лiцензiйних умов. В
результатi проведених процедур не було виявлено фактiв порушення Пiдприемством Лiцензiйних умов.

OcHoBHi вidоtпосmi поо ачdаmорськч фiрлtч:
' НаЙменУвання - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiспо (Аудиторська фiрма кIФ-

Аудит>,
. Код еДРПОУ -22196268,
. Мiсцезнаходження: 7601,9, м. Iвано-ФранкiЁськ, вул. П. Мирного, 9.

' Щата державноi реестрацii: 12.09.1995. Щата запису: 23.09.2005. Номер запису: 1 119 120
0000 002363.

' Право на надання аудиторських послуг пiдтверлжуеться Свiдоцтвом про вкJIючення до
РееСтрУ аУДиторських фiрм та аудиторiв ]ф 1060 вiд26.0|.2001р. виданого на пiдставi Рjшення
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Аулиторськоi палати Украrни вiд 26.01.2001р. М 98. TepMiH чинностi Свiдоцтва подовжено до
24.09.2020 р.

. ,Щиректор - Мосiйчук Михайло ,Щмитрович, сертифiкат аудитора cepii А Ns 001422 вiд
20.09.1994 р.

Телефон: (050) 95-00-7 47
.Щоговiр на здiйснення аудиту звiтностi Ns22 вiд 04.06.2020 р.
.Щата надання звiту - 30 вересня 2020 року

.]иректор ТОВ Аудиторська фiрма М.,Щ. Мосiйчук
(сертифiкат аудитора серiя А М 001422 вИ

Lrючовим партнером завдання з

результатом якого е цей звiт .константинова
(серпифiкат аудитора серiя А N9 000649l

Украihа, м. Чернiвцi

l 994 року)

т*
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