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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо річної  фінансової звітності  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО'ОК» 

станом на 31 грудня 2020 року 
 

Учасникам та управлінському персоналу  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО'ОК»  
  

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Думка  

 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО'ОК», код за Єдиним державним реєстром підприємств та 

організацій України 36748170, місцезнаходження: вул. Каштанова, будинок 125-Б, м. Чернівці, 

Чернівецької області, 58000 (надалі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, що 

складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про 

власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, а також приміток в яких  зазначено 

стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію щодо фінансової 

звітності (надалі разом – «фінансова звітність»). 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі – П(С)БО) та відповідає 

вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності». 

 

Основа для думки  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, перекладених 

українською мовою, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

08.06.2019 року № 361 (надалі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами 

викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит  фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів 

Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.  

 

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

основою для  висловлення нашої думки з застереженням.  

 

Пояснювальний параграф 

 

Ми звертаємо увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в 

Україні карантину в зв’язку з пандемією коронавірусу. Карантин передбачає ряд 

обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України і на діяльність 

Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації не тільки в Україні, 

але й у світовій економіці діяльність існує ризик невизначеності, який не може бути достовірно 
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оціненим. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які б могли бути результатом такого 

ризику. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані та 

зможуть бути оцінені. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Не вносячи до нашого висновку застережень, ми звертаємо увагу на Примітку 2.3. 

«Припущення про безперервність діяльності», яка розкриває інформацію щодо існування 

суттєвої невизначеності стосовно подій чи обставин, що можуть стати підставою для значних 

сумнівів у здатності суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Наша думка, не була модифікована з цього приводу. 

 

Звертаємо також увагу на Примітку 8.3.4. «Бізнес-програма щодо покращення фінансового 

стану Товариства». У зв’язку з погіршенням економічної ситуації в Україні та світі ТОВ 

«СО’ОК» освоїть два нові взаємопов’язані сегменти бізнесу, які є актуальними під час пандемії 

і які принесуть фінансові результати, які протягом 36 місяців після впровадження бізнес-

програми «Сублімація продукції»  покриють збитки минулих років та дадуть можливість 

отримати значний прибуток. Фінансування проекту відбудеться за рахунок внеску засновника 

згідно Примітки 8.4. «Управління капіталом». 

 

Звертаємо також увагу на Примітку 8.5. «Події після дати балансу», щодо суттєвих наслідків 

глобальної пандемії COVID-19 на світову, в т. ч. українську економіку і великі фінансові ринки 

- перебої з виробництвом і постачаннями, падіння продажів, виручки, продуктивності або 

всього перерахованого вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі 

висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі або повна 

неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена 

волатильність фінансових інструментів, зниження туризму, культурної та спортивної 

активності, і т.д. 

 

Товариство не проводило коригування показників фінансової звітності за 2020 рік, але 

продовжує аналізувати унікальні обставини і ризики, з яким вона зіткнулася, щоб правильно 

оцінити наслідки для фінансової звітності та можливості безперервного функціонування. Наша 

думка, не була модифікована з цього приводу. 

 

Інші питання 

 

Аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СО'ОК»» за рік, що закінчився 31.12.2020 р. проведений на вимогу ст.14 Закону України від 

16.07.1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та 

доповненнями). ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО'ОК»» для цілей 

цього Закону належить до середніх підприємств. За попередній рік аудит фінансової звітності 

проводився нами. 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

 

Інша інформація складається iз iнформацiї, яка мiститься у Звiті про управління складеного 

відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями). Iнша iнформацiя не є окремою 

фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Управлінський персонал 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО'ОК»  несе відповідальність за 

іншу інформацію.  

  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  
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У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 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 фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 

та іншою інформацією, що розкривається Товариством. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», П(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 Товариства 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 Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність Товариства 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; 
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• 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 Товариства продовжити безперервну 

діяльність. 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. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 

діяльність на безперервній основі. 

• 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 їх про всі стосунки та 

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 своєму звіті аудитора, окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повне найменування аудиторської 

фірми відповідно до установчих 

документів, якою було здійснено 

аудиторську перевірку 

Приватна аудиторська фірма  “АУДИТСЕРВІС” 

Код за ЄДРПОУ 21323931 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого АПУ 

Свідоцтво № 0128, видано рішенням 

Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. № 

98 

Номер та дата Свідоцтва АПУ про Свідоцтво № 0631 видано рішенням Аудиторської 



 код ЄДРПОУ 21323931 

п/р 26002000250758  

в ПАТ «Укрсоцбанк»  

МФО 300023 

 

       Аудитсервіс 
                 аудиторська фірма 

29000, м. Хмельницький,    

вул. Гагаріна, 26, офіс 1    

тел. (0382) 65-81-67 

факс (0382) 70-40-83    

e-mail: office@auditservice.com.ua    

 
Свідоцтво про внесення в Реєстр, рішення АПУ № 0128 від 26 січня 2001 року 

 

відповідність системи контролю 

якості 

 

 

палати України від 29.09.2016 р. № 330/4 

Свідоцтво чинне до 31.12.2021 р. 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності 

Аудиторської палати України 

№ 0128 (розділ «Суб’єкти аудиторської 

діяльності»; розділ «Суб’єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов’язковий аудит фінансової звітності»  та 

розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес») 

Прізвище, ім’я, по батькові 

аудитора, який проводив 

аудиторську перевірку, та серія, 

номер, дата видачі Сертифіката 

аудитора, виданого АПУ 

Мярковський Анатолій Йосипович, сертифікат 

аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 

року, виданий рішенням Аудиторської палати 

України № 13 від 24 березня 1994 р. 

Місцезнаходження 29000, Хмельницька область, місто 

Хмельницький, вулиця Гагаріна,  будинок 26   

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

 

ПАФ «АУДИТСЕРВІС» призначена для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО’ОК» рішенням єдиного 

учасника Товариства б/н від 25 лютого 2021 року. Аудит фінансової за 2020 рік  проведено  

відповідно до  договору  № 27 від 09 березня 2021 року. Термін проведення аудиту 

(аудиторської перевірки)  - з 09 березня 2021 року по 31  травня  2021 року. 

 

Аудиторський висновок складено в трьох примірниках, два примірники для ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СО’ОК», один – аудиторській фірмі. 

 

Партнером завдання з аудиту, за результатами роботи якого складено звіт незалежного 

аудитора, є  _______________  Джерело О.П.  

/сертифікат аудитора серії А № 001754 від 24 листопада 1994 року, виданий Аудиторською 

палатою України 24.11.94 р. зареєстрований у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності Аудиторської палати України за № 102004/  

 

 

Директор ПАФ “АУДИТСЕРВІС" ____________ Мярковський А.Й. 

/сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, виданий рішенням 

Аудиторської палати України № 13 від 24 березня.1994 р., зареєстрований у Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за № 101095/   

 

 

Дата видачі аудиторського висновку: 31 травня  2021 року 

 

   


