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шодо фiнансовот звiтностi Кошrуналъного_ пiдприемства

кЧерlлiвцiводоканал) станом на 3 |,|2,2020 р,

Генеральному директору
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ЗВIТ IЦОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка iз застереженням

Ми rlровеJIи аудит фiнансовоi звiтностi Комунального пiдприсмства

<<ЧернiвUiuодо*u"uпо"iд-i 
_ цlдпрИсмство), що склаДасться з Ба"lансу (Звiту

про фiнансовий стан) на 3l грудня 2020 року, Звiту про фiнансовi результати

(звiту про "у*у;;;; 

'Ь"иl, 'звiту про ру* грошових коштiв (за прямиIчt

методом) та звiту про власнии. *uпй* Ъu pin, що закiнчився зазначеною датою.'

i примiток o"'Бiri"couoT звiтностi, вкJI}.чаючи стислиЙ викJIаД :ЗНЕ}Ч}ЩИХ

облiкових полiтик,
НанашУДУмкУ,ЗаВиняТкоМВпJlиВУПиТанняописаноГоВроздiлi<<основа

для думк!1 iз застереже}IIIяN{)) нашого аудиторського висновку (звiту

незшIежного аудIrтора), бiпur.о"u звiтнiсть, Що додаеться. " вiдобрахсае

достовiрно, в ycix суттсвих. аспектах фiнансо""и стан Пiдпри€мства на з l

грудня 2о2о р;;, йо.о фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що

закiнчився зазначенок) датою "iдlrоъiд"о 
до нацiональних Положень

(стандартiв) бухгалтерського облiку (далi_п(с)Бо) та чинного законодавства

УкраТни.

Основа для думки iз застереженням

перед складанням рiчнот фiнансовоi звiтностi для забезпечення

достовiрностi даних бух.алrер.о*ъ.о облiку Пiдприсмством проtsедено

iнвентаризацiю активiв i зобов'язаtrь вiдповiдно до Положення l'po

iнвентаризацiю активiв ,га зобов.язань, затвердженого нак€вом Мiнiстерс,гва



2

фiнансiв УкраiЪи вiд 02.09.20l4p. J\b879 (iз змiнами i доповненнями).
Аудитори не спостерiг€tли за iнвентаризацiею активiв та зобов'язань, яка

згiдно више вказаного Положення tIовинна проводитися перед складанням
рiчноТ фiнансовоТ звiтностi, оскiльки ми буп" np"r"u".Hi аудиторами
Пiдприемства пiсля з 1 грудня 2020 року. У зв'язку^ з тим, висновки про
достовiрнiсть та повноту показникiв фiнансовот звiтностi, Ми базували 

"uаналiзi представлених Пiдприемством документах по iнвентаризацiТ активiв , атакож первинноТ документацii щодо фiнансово-господарськоi дiяльностi
пiдприемства. За допомогою itльтернативних аудиторських процедур ми не
змогли впевнитися в наявностi та кiлькостi запасiв вiдображених у фiнансовiй
звiтностi Пiдприсмства станом на Зl грудня 2020 року.З урu*у"анням такого
обмеження, наша думка щодо фiнансовоi звiтностi за 2о2б piK модифiкована
внаслiдок можливого впливу цього питання на порiвняннiсiь даних звiтного
року i вiдповiдних покчвникiв.

Ми проВели аудИт вiдповiдно дО МiжнарОдниХ стандартiв аулиту (далi -
мсА) . Нашу вiдповiда-гlьнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоI звiтностi>> ,u-o.o
аудиторського висновку (звiту нез€Lпежного аудитора). Ми с нез€UIежними по
вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухг-r.рi" (Кодекс
рмсЕБ) та етичНими виМогами, застосованимИ в YKpaIHi до нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi, а також викон€ши iншi обов'язки з етики вiдповiдно дь
цих вимОг та КоДексу РМсЕБ. Ми вваЖаемо, що отриМанi нами аудиторськi
докilзи с достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi
д}мки iз застереженням.

Пояснювальний параграф

Ми звертаемо увагу на те, що у сiчнi 2020 року у зв'язку зi спалахом
епiдемii новоi хвороби CovID-lg Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я
(ВООЗ) ОГОлосила надзвичайну ситуацiю мiжнародного значення в сферi
охорони здоров'я, а з 11 березня 2020 року епiдемiя була визнана пандемiею. З
МеТОЮ боротьби з поширенням iнфекцiТ, яка охопила бiльшiсть краТн cBiTy,
НаЦiОНаЛЬнi Уряди запровадили ряд жорстких обмежувЕuIьних заходiв. Введенi
ЗаКОНОДаВСТВоМ Украiни обмежувшrьнi заходи м€uIи i мають значний вплив на
ризик не отримання Пiдприсмством запланованих можливих доходiв, якi буl-iи
передбаченi у зв'язку зi змiною законодавчих норм при
наданнi послуг Пiдприемством.

виконаннi робiт та

ПОдальша стабiлiзацiя економiчноТ та полiтичноi ситуацii значною мiрою
з€Lпежить вiд успiшних зусиль i украiЪського уряду, i урядiв iноземних
фiнансових партнерiв Украiни у боротьбi з поширенням корона BipycHoT
iнфекцiТ та подолання iT економiчних наслiдкiв. Але в даний час важко
передбачити як розвиватимуться подzlльшi економiчнi, соцiальнi та полiтичнi
подii в Украiнi та cBiTi.

Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
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Ключовi питання аудиту

ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження,були найбiльш значущими пiд час нашо.о uуд"ту фiнансовоi звiтностi запоточний перiод. цi питання розгляд€tлись у KoHTeKcTi нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi в цiломУ та враховув€LлисЬ при формуваннi думки щодонеi, при цьому Ми не Висловлюемо окремоi думки щодо цих питань.KPiM ПИТаНЬ, ВИКЛаДених у porjirri <Основа для думки iз застереженнямDми визначили, що немас iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодояких слiд надати в нашому аудиторському висновку (звiтi нез€tлежного
аудитора).

Iншi питання

Аудит фiнансовоi звiтностi Пiдприемства нами проводиться вперше.I_{езавдання с першим роком проведення обов'язкового аудиту фiнансовоiзвiтностi Пiдприемства У вiдповiдностi до вимог Законiв Украiни <про
бухга-гrтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд l6.07.tOяяр. J\ъ99Ъ_КV Та ППРО аУДИТ фiНансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнЙт"> вiд
2l .|2.2017 р. Nч225 8-VШ.

Iнша iнформацiя

Iнша iнформацiя склада€ться з iнформацii, яка мiститься в Звiтi про
управлiння, пiдготовЛеномУ У вiдповiдностi до вимог Закону УкраТни
кПрО бухга,птерськиЙ облiК та фiнаНсовУ звiтнiсть в YKpaTHi> вiд й.оТ.tЯЯЯ р.Ns 996-ХIV та iнших застосовних законодавчих i нормативних вимог.

Керiвництво Пiдприемства несе вiдповiда.пьнiсть за iншу iнформацirо,
пiдготовлену станом на та за piK, що закiнчився З 1 .рудо 2020року.

Наша Думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодь
цiеi iншоi iнформацiТ.

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е
ознайомитися з iншою iнформацiею, зазначеною вище, та при цьому
розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiдчrrfiс[пUuбUru зIJ1,1,HrL;,j"to аоо нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя мае вигляд такоi, що мiстить суттеве викривлення.
Якщо, на ocнoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацii, отриманоТ
до дати звlту аудитора, ми доходимо висновку, що icHyc суттсве викривлення
цiеi iншОТ iнформацii, мИ зобов'язанi повiдОмити про цей факт.

звiту

ми не виявили iснування фактiв суттсвот невiдповiдностi мiж Звiтом про
управлiння i фiнансовою звiтнiстю Пiдприсмства та iншими нашими знаннями
отриманими, пiд час аудиту.

ro i,

що
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Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено
найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персон€Lл несе вiдповiда-гrьнiсть за скJIадання фiнансовоiзвiтностi, що надае правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно донацiональних п(с)Бо та Закону Украiни uпро бух.аrrrерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>> вiд 1 6.ОП I999p. J$996-XIV та
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонЕUI визнача€
того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персон€Lл несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Пiдприемства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що
стосуються безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, *pi, 

""пuд*i",якщо управлiнський персон€Lл або планус лiквiдувати Пiдприсмство чи
припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших ре€lльних Еlльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдаrrьнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Пiдпри€мства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями € отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова
звiтнiсть у цiлому немiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або
помилки, та випуск аудиторського висновку (звiту незапежного аудитора), що
мiстить нашу Д}мку. Обгрунтована впевненiсть € високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантус, що аудит, проведений вiдповiдно до Мсд, завжди виявить
суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в
сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, якщо приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використову€мо
професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. KpiM того, ми:

за таку систему
потрiбною для
мiстить суттевих

- iдентифiкуемо та

фiнансовоi звiтностi внаслiдок
оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення
шахрайства чи помилки, розробля€мо та

ВИКОНУеМО аУДИТОРСЬКi ПРоцедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо
аудиторськi докази, Що е достатнiми та прийнятними для використання iх як
основи для нашоi думки. Ризик виявлення суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства е вищиМ, нiЖ длЯ викривленнЯ внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

- отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що
СТосУеться аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiда;rи
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи



внутрlшнього контролю;
- оцiнюемо прийнятнiсть

обrрунтованiсть об.шiкових оцiнок
застосованих облiкових полiтик таi вiдповiдних розкриттiв iнформацii,зроблених управлiнським персонirлом;

- ДОХОДИМО ВИСНОВКУ щодо прийнятностi використанняуправлiнським персонutлом припущення про безперервнiсть дiяльностi якоснови для бухгалтерського облiкУ та, на ocнoBi отриман"х аудиторськихдоказiв, робимо висновок, чи icHyb суттева невизначенiсть щодо подiй абоумов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Пiдприсмствапродовжити безперервну дiяльтriсть. Якщо ми доходимо висновку щодоiснування такот су,ттсвот невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в сво€муаудиторському вис}Iовку (звiтi нез€Lлежного аудитора)- до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтностi або, in*o Taki розкриттяiнформацii € нен€LлежнIлми, модифiкувати свою думку. Нашi висновкигрунтуються на аудиторських док€вах, отриманих до дати нашогоаудиторСькогО висновкУ (звiтУ незuшежного аудитора). BTiM майбутнi подiТ або
умови можуть примусити Пiдприемство припинити свою дiяльнiсть набезперервнiй ocHoBi;

- оцiнюемО заг€Lльне подання, структуру та змiст фiнансовоТзвiтностi включно з розкриттям iнформацiт, а Ъакож те, чи пок€lзуе фiнансовазвiтнiстЬ операllii та подii, що покладенi в основу iT складання, так щоб досягги
достовiрного вiдображення.

Нашi висновки rрунтуються на аудиторських док€}зах, отримаI{их до датиаудиторського висновку (звiту нез€Lлежного аудитора).
МИ ПОВi/ДОtvtЛЯеМО ТИМ, КОГо надiлено найвищими повноваженнями,

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBiаудиторськi результати, включаючи будъ-якi cyTTeBi ,.допi*, заходiв
внутрiшНьогО контролЮ, виявлеНi нами Пiд.lп. аудиту.

ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
твердження, що виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та
повiдомЛяемО iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обцрунтовано
вважатись такими, що впливають на FIашу незалежнiсть, а також де цезастосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Аулиторськi оцiнки
ми виконали наш аудит, визначаючи cyTTeBicTb та оцillюючи ризиксуттевогО викривленнЯ фiнансовоi звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку рЙзикiвсуттевогО викривлення мИ провели на piBHi фiнансовоi звiтностi та на piBHi

тверджень для класiв операцiй, залишкiв paxyHKiB i розкриття iнфорЙацii.
Iдентифiкуючи ризики суттевого викривлення В бiнЬнсоЪlи звiтнЪсЪiо МИфiнансовiй звiтностi,
застосовувzLли професiйний скептицизм.

Ризики на piBHi фiнансовоТ звiтнос,гi можуть виникати, зокрема, внаслiдок
недолiкiв середовища контролю, а саме недостатньот компетентностi
управлiнського персонЕLлу. вiдсутностi нагляду за складанням фiнансовоТ
звiтностi, блокува}Iням управлiнським персонzLлом внутрiшнього контролю,
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схильностi до привласнення активiв. На пiдставi iнформацii, зiбраноI у процесiпроведення процедур оцiнки ризикiв на piBHi фiнанЪовоi звiтностi, вклю.rurо.,"аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi структури заходiв контролю тавстановленнi того, чи були вони запровадженi, ," "" виявили перелiчених
ризикiв' якi привели до модифiкацiт нашоi Думки.

ризики на piBHi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, а такожпов'язаних розкриттiв протягом перiоду аудиту,можна описати як:r настання - операцii та подii, якi були зареестрованi або розкритi, дiйсно м€Lлимiсце i стосуються Пiдприемства;r повнота - Bci операцii та подii, як_i повиннi рееструватися, були зареестрованi,
а Bci пов'язанi розкриття, якi необхiдно було включити в фiнансову звiтнiсть,
було включено;
точнiсть - суми та iHtTli данi, пов'язанi iз заресстрованими операцiями ivrrvlJч.{rrrrvrlr l

Iil11^y"; 
були записанi правильно, а пов'rru"i ро.*р"rr" були вiдповiдно

вимiрянi й викладенi;
r закриття перiоду - операцiт та подii були зареестрованi у правильному

облiковому перiодi;

' класифiкацiя - операцii та подii були зареестрованi на н€шежних рахунках;' подання - операцii та подii вiдповiдно узаг€rльненi або деталiзовчrri и .rirno
викладеНi, а пов'язанi розкриття € релевантними та зрозумiлими в KoHTeKcTi
вимог застосовноi концептуальноi основи фiнансового звiтування.

пiд час аудиту ми не iдентифiкув€tли ,uni рrr"ки на piBHi тверджень щодокласiв операцiй та подiй' якi привели до модифiкацiт нашоi'думки.
Ризики на piBHi тверджень щодо залишкiв paxyHKiB та вiдповiдних

розкриттiв на кiнець перiоду ми оцiнили наступним чином:
' iснування - активи, зобов'язання та власний капiтал наявнi;r права та зобов'язання - Пiдприсмство мае або контролюс права на активи, а

зобов'язання е зобов'язаннями Пiдприемства;
' повнота Bci активи, зобов'язання та власний капiтал, якi мають

рееструватися, були зареестрованi, а Bci пов'язанi розкриття, якi необхiдно
було включити в фiнансову звiтнiсть, було включено;
точнiсть, оцiнка та розподiл активи, зобов'язання та власний капiтал
включенi до фiнансовоi звiтностi У вiдповiдних сумах, yci пов'язанi з цим
коригування щоДо оцiнки або розподiлУ н€UIежно заре€строванi, а пов'язанi
розкриття було вiдповiдно вимiрянi та викладенi;

' класифiкацiя - активи, зобов'язання та участь у капiталi було вiдображено на
вiдповiдних рахунках;, подання - активи, зобов'язання та участь у капiталi вiдповiдно узагальненiабо деталiзованi та чiтко викладенi, а пов'язанi розкриття е релевантними iзрозумiлими В KoHTeKcTi вимог застосовноi *Ь"ц..rrуальноi основи
фiнансового звiтування.

пiд час аудиту ми iдентифiкували Taki ризики на piBHi тверджень щодо
за-пишкiв paxyHKiB на кiнець перiоду.

вимiрянi й
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пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень,зокрема повrязаних iз шахрайством

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттевого викривлення фiнансовоiзвiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 24О<ВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ аУДИТОРа, Що стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоiзвiтностi>>, Ризик невиявлення сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства евищим, нiж для викривлення внаслiдок .rоr"rr*", оскiльки шахрайство можевключати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження абонехтування заходами внутрiшнього контролю.
Пiд час виконання процеду_р оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностiдля отримання розумiння суб'скта господарювання та його середовища,включаючи його внутрiшнiй контроль, Як цього вимагае мсА 315<<Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв "уrr.Ъ"* викривлень через розумiння суб'ектагосподарювання i його середовища), ми викон€tли процедури оцiнки станувнутрiшнього контролю Пiдприемства.
система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення iвиправлення сутТевиХ помилоК, забезпечення захисту i збереження активiв,повноти i точностi облiковоi документацii та включа€ адмlнiстративний табухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечуе збереженняактивiв Пiдприсмства, достовiрнiсть звiтностi та вкJIючае попереднiй,

первинний (поточний) i пода-гrьший контроль. Оцiнюючи вищенаведене, намизроблено висновок щодо адекватностi проц.дур внутрiшнього контролю уПiдприсмства.

НамИ булИ наданi запитИ до упраВлiнськогО персон€LЛу, якi на нашУ Д}мку,можутЬ матИ iнформаЦiю, яка, ймовiрнО, може допомогги при iд."r"фlпuЙi
,фuИ.r"u uOo' помилки. Ми

викончtли аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi, з використанням
деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх

:::::-,:,__1tяльностi 
Пiдприемства, струкlуру його власностi, структуру та

спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiпi- та стратегiт ivl'luvlv WrfrаНUУIJаННЯ, ООЛlКОВУ ПОЛlТИКУ, ЦlЛl Та СТРаТеГiТ i пов'язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Для оцiнки ризикiв суттевих викривленьлD' wцrпi\п риsикrIJ Uу,I"гевих викривлень внаслlдок шахрайства ми
використовув€Lли свое професiйне судження. Протягом виконання аудиторських
процедур ми отрим€tли розумiння системи контролю, якi були розробленi та
впровадженi управлiнським персон€tлом Пiдприемства для запобiгання та
виявлення шахрайства.

Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б
могли привернути нашу увагу. На нашу Д}мку, заходи контролю, якi застосував
та яких дотримувався управлiнський персонал Пiдприемства для запобiгання й
виявлення шахрайства, с вiдповiдними та ефективними.

внаслiдок
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Пояснецня щодо обсяry аудиry та властивих для аудиту обмежень
Аудит передбачае виконання аудиторських процедур для отриманняаудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв в фiнап.оuit звiтностi. Вiдбiрпроцедур з€Lпежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттсвихвикривлень фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього

контролю, Що стосуються складання та достовiрного подання Пiдrр".rством
фiнансовоi звiтностi, З метоЮ розробкИ аудиторСькиХ процедур, якiвiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностiвнутрiшнього контролю Пiдприемства. Аудит включае також оцiнку
ВiДПОВiДНОСТi ВИКОРИСТаНИХ Облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок,виконаних управлiнським персон€lлом, та оцiнку заг€шьного подання
фiнансовоi звiтностi.

внаслiдок властивих аудиту обмежень, якi е наслiдком характеру
фiнансовот звiтностi, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудитпроводився у межах обrрунтованого перiоду часу та за обгрунто"u"оrо
ВаРТiСТЮ, а ТаКОЖ ВНаСЛiДОК Обмежень, 

"rru"r"u"x внутрiцньому контролю,icHyc неминучиЙ ризиК того, щО деякi cyTTeBi 
"rnpr"n.rr"" в фiнансовiйзвiтностi можуть бути не виявленi HaBiTb в тому разi, якщо аудит належно

спланований та виконуеться вiдповiдно до МСА.
нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних Балансу, головноi книги та

аналiтичного облiку Пiдприемства за pik що минув станом на З l Цудня 202о
року, Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших формзвiтностi порушень не виявлено. .Щанi окремих фор* ."irпоЪri вiдповiдають
один одному. Розбiжностей мiж формами фiнансовот звiтностi невстановлено. Пiдприемство протягом перiоду, що перевiрялося,
дотримУвzIJIося обраноi облiковоi полiтики та забезпечув€чIо iT незмiннiсть.

в ходi аудиторськоi перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б
вк€Iзув€tпи на те, що фiнансова звiтнiсть КП <<Чернiвцiводокан€UI> за 2020 piK
складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприемства.

пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення
пiдприемством норм чинного законодавства в процесi здiйснення фiньнсово-господарськоi дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання фiнансовот звiтностi.

Суттевих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, Що пiдлягала
аудиту, та Iншою iнформацiсю, що розкриваеться Пiдприемством р€lзом з
фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.

Повне найменування
юридичноi особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Аудиторська фiрма <<Галичина-аудитсервiс>

Iдентифiкацiйний код 2259998з
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