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Включено до Реестру аудиторiв та суб'октiв аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводйти
обов'язковий аудит фiнансою] звiтностi, NsO7ЗЗ

Рrшен.я Аули,орсокоТ палати V{pa н/ про проходженчq перевiрни системи контролю якосгi
аудиторських послуг N9 4З/7 вiд 1 7,07,2020р,

ЗВIТ НЕЗАJlЕЖНОГО АУДИТОРА
цtодо аудиту фiнаксовg? звiпlостi

привАтного Акцlон Ерного тOвАриствА кновQмосковськиЙ зАвод мlнводиD,
склааенаf за 2а20 pix аiаповiёна dо НП{С)БО

. Керiвництву ПРИВАТНСГО АКЦlОНЕРНОГО ТоВАРисТВА кНоВомоскоВськиЙ
МlНВОДИ})

r Акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦlOНЕРНОГО ТоВАРИсТВА (НоВСмоековськиЙ

зАвод

зАвод
fuЛlНВОДИ)

. Нацiональнiй комiсi'iз цiнних паперiв та фондового ринку
r lншим користувачам фiнансовоТ звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИсТВА

кновоfutосковськиЙ зАвод плlнвоff ил

Думка

Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi ПРИВАТНоГо дКЦlОНЕРНОГО ТОВДРИсТВд
кНОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД t\ЛlНВОДИ)) (далi <Пiдприемство>), що складаеться з: Балансу (Звiту
про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 202а року, 3BiTy про фiнансовi результати (Звiту про
СУкУлниЙ дохiд) за 2020 piK, 3BiTy про рух грошових коштiв за 2020 piK, 3BiTy про впасний капiтал за
2020 piK та Примiток до рiчноi фiнансовоТ звiтностi, 8ключаючи стислий виклад значущих облiкових
полiтик,

На нащу думку, фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГо дкЦlОНЕРНоГо ТОВАРИСТВД
(НОВОtИОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД П/lНВОДИ) складена в ycix суттOвих аспектах вiдповiдно до
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтереького облiку, що дiють в YKpaTHi, та 3акону УкраТни
<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16,07,1999 Ns 996-XlV щодо складання
фiнансовоi' звiтностi.

Основа для думки

hzlи провели аудит вiдповiдно до ltЛiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу вiдповiдальнiсть
Згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi
звiтностi> нашого звiту. Itllи е незалежними по вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики
професiЙних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухrалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та
еТичними вимогами, застосовними в Украiнi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi. а також виконали
iнцi обов'язки з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ та вимог, ща визначенi чинни*л закФнФдаветвом
УКраiНи, зокрема, Законами кПро аудит фiнансовоl' звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>, uПро
акцiонернi товариства >l.

l\dи вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прttйнятними длtя використання ix
як основи для нашоТ думки.

Суттсва невизначенiсть, lцо стосу€ться безперервностi дiяльностi

За piK, що закiнчився 31 грудня 2020 року, Пiдприемство зазнало чистих збиткiв (чистий фiнансовий
результат) у cyMi 7 Э49 тис. грн, Керiвництво вважае, що в дiяльностi Пiдпри€мства не вiдбулося



*уттсвих нýгётklвних эмiн, щ* могли б евiдчити прФ змёншёння Фсн*внФгФ ринкУ абуту продУкЦiТ чи
Наст*чi peeypciB для 'fi виробництвй, шо дозЁ*ля€ очiкування пргtбуткiв вiд эдiйсн+ння гФЁпЁдар*ькоТ
ДiЯЛЬНостi у найближчому майбутньому, У зв'язку з цим керiвництво вважае, щФ застосування
ПРИНЦИПУ беЗПерервностi дiяльностi для пiдготовки даноТ фiнансовоt' звiтностi Пiдприемства Е

дOречниМ в пФточниХ обставинах та прийнятною 0сн8Вою для складання фiнансово'i эвiтностi
Пiдприемства,

ВВерта*мо ТакФж вацу увагу на пётечну Ёитуацiю э впливом пандФмiТ тЁ э€прёЁадженням карантинник
та обмвжувальнь]х зёхФдIв на операцtйнё та ёкфнФмiчнв свредýвиLца в YKpaTHi та tBiTi, та зрФЁтаючу
НеВИэНаченiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацii та пссимiстичними прогнозами розвитку
cBiToBoi та нацiональноТ eKoHotvli ки,

i]i подiТ та у[rовИ вказук)тЬ на те, iцо icHye суттева невизначенiсть, яка мс]же поетавити пiд cyMHiB
Здатнiсть Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiоть на безперервнiй ocHoBi. Нашу думку щод0
цього ilитання не було модифiкоаано,

Ключовi п14тання аудиту

Ключовi пит€ннЯ аудитУ ,: це питанНя, якi на HaLue професi|lне оудження, були найбiльш значущиfulrJ
пiд час нашого аудитУ фlнансовоТ звiтностi за поточний перiод. L]i питання розглядались в KoHTeKcTi
НаШОГО аУДИТУ фiНансовоТ звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неТ, при
цьаму ми не висловлюемо думки щодо цих питань,

За ВиНЯтком питань, зазначених у роздiлi кСуттева неЕиlзначенiсть, що стосуеться безперервностi
ДiЯЛtЬносri>, ми Еlизначили, щс) немае iнших кtlкlчових пиlань аудиrу, iнфоg:мацiю гtр.iо якi сrtiл
вiдобразити в нашому звiгi .

!нша iнформацiя, що не е фiнансовоtо звiтнiстю

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншlz iнФормацiю, lнша iнформацiя складаеться з
iНформацi'i, яка мiститься у Звiтi про уfiравлiння эа 2020 piK, який ми очiкуемо отримати пiсля дати
Цього звiту аудtlторё, CKr.l€flёHOM! вiдповiдно до вt1ll,!ог Закон yKpa'iHtl вiд 16.07.,l999 ltls 996-Х!V <<Про

бУХГаЛТерськиr.t облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHili, але не мtстить фiнансовоi' звiтностi та нашOг0
звiту аудитора щодо не[.

НаШа ДУlЛка tЦОДО фiнанеовоТ эвiтностi не поширюеться на iншу iнфорл.лацil+ та r,,,lи не робlлгло Bl4cHoBoK
з будь-якlлм piBHeM впеЕненобтi щодо цiеi iншоТ iнформацi'i.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансово'i звiтноотi нашоlо вiдповiдальнiстtо е ознайомитися з iншою
iНфОРМаuiеlО, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мtж iнщою
iНфОРМаЦiею та фiнансовOю звiтнiстю або нацими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядаЁ такOю, цо мiститв ЁуттёЕе викривлення,

якшо на ocHoBi проведенот нами роботи стосовно iншоi'iнформацii, отриманот до дати звiту аудитора,
Ми дiЙшли би висновку, lцо icHye суттеве викривлення цiеi'iншо'iiнформацiТ. ми зобов'язанi повiдомити
ПРО Цей фаКТ. Коли ми озяаЙомимOся зi звiтом по управлiння та якщо дiйдемо висновку, шо iнша
iнформацiя мiстить суттЁве викривлення, ми повiдомимо про це питання Наглядову Раду.

Вiдповiдальнiсть управлiнськаrо переФналу ]а фiнансову звiтнiеть

ivПРаВЛiНСЬкИЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi
ВiдповiДно до НП{ý)БФ та за таку систёму внутрiшнього контролю, яку управлiнський пФрсонал
ЕИ_значаё пптрiбною для таго, щоб забезпечити складання фiнансоgо'i звiтностi, що нс м!стить суттевих
8икривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Гlри складаннi фiнансовоТ aBiTHoeTi управлiнський переонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
fiiДприемства прадовжуЕати eBolo дiяльнiсть на безперервнiй ocHoвi, розкриваючи, де це эастосФвно,
ПИТ€НнЯ, Що GтоGуlоться безпарервностi дiяльностi, та викориетOвуючи припущёння про
Sезперсрвнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, коли управлiнеький
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пёроонал або плануе лiквiдувати Пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних
альтернатrlв цьогйу.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за t;роцесом
фiнансового звiтування Пiдприемства.

вiдповiдал bHicTb аудитора за аудит фiнансовот звiтностi

нашими цiлями е отримання обrрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу
думку, Обdрунтована впевненiсть С високим piBHeM впевненостi. проте не гарантуе, що аудит,
проведениЙ вiлповiднО до ttlCA, зав)цИ виявитЬ суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в
сукупноотi, як об/рi-нтовано ачiкуеться, вони ьlожуть вплr,iвати на економiчнi рiшення користувачtв, що
приймаються на ocнoвi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та професiйний
скепт!"4цизм протягоF"4 всього завдання з е).дt4ту. KpiM тсго, ми:

, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансово'[ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилкИ, розробляемо та виконуемО аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
р14зики, Та отри1,4}/е1,4о аудитоРськi доказl,t, що с достатнiпци та ПРИt НЯТНИl,и14 для використання i'x
як основИ для нашоi думки. РизиК невиявленНя суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е
вищим, нiж длЯ викривJlенНя внаслiдок помилки, оскi.llьки шахрайство може Ёключати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, HeBipHi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;

- отримуеМо розумiннЯ заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, дrя розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефекти BHocTi системи BHyTpi ш н ього контрол ю Пiдприемства ;

, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсть облiкових оцiнок i

вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;

, доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського сблiку та, на ocHoBj oтpllмaнl4x
аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов,
яка може викликати значнi сумнiви щодо мож;"lивостi Пiдприеп,tства продовжити свою дiяльнiсть
на безперервнiЙ ocHoBi. ЯкщО мИ доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоТ
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв
iНфООМаЧiТ У фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними,
модифiкувати свою думку. Нашi вионовки /рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до
датl4 нашсго звiту ауд1.4тора, BTiM, лиайбутнi подri абс yMoBll },4с}куть примi/сити Пiдпрчлемство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

, оцiнюемо загальне подання, струlсгуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з розкриттями
iнформацiТ, а також те, чи показус фiнансова звiтнiсть операцiiта подiТ, що покладенi в основу iТ

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми повiдомляемо управлiнському персоналу iнформацiю про запланований обсяг та час проведення
а_vдитУ та cpTeBi аудиторсьКi результаТи, виявлеНi пiд час аудиту, включаючи будь-якi су1-'rевi
недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi напли пiд час аудиту.

ми також надаемо управлiнському персоналу твердження, що ми tsиконали доречнi етичнi вимоги
lltоло незаЛежностi, та повiдомляемо iх про Bci стосунки та iншi питання, якi могли б об/рунтовано
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних
застере}кних заходiв.
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З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась управлiнському персоналу, ми визначили Ti,

ЩО бУли найбiльш значушJими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е
t(лlючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нащому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо
3аконодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкрит"гя такого питання, або якщо за
вкрай винятковиХ обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд висвlтлювати в нашому звiтi,
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення Мож}rгь очiкувано переважити його кориснiсть для
iHTepeciB громадськостi.

3вiтниЙ перiод, за який пр'оведено аудит фiнансовот звiтностi: з 01,01.2020 по 31j2.2о2о

ocHoBrii вiдомостi про ачдиторськч фiрмч:

!ата та номер договору на проведення аудиту:

,Щата початку i дата закiнчення проведення аудиту:

Назва аудиторськоi фiрми

lдентифiкацiйний код юридично'i особи

Юридична адреса та

Мiсцезнаходження юридичноi особи

Номер, дата видачi сертифrката аудитора

lнформацiя про проходження перевiрки

flоговiр N9 4З вiд З0.0З.2021

30,03.2021 ^ з0,04 2021

товАриство з оБмlЕ+(Еною в lдповlддл ьнlсl-ю
АУДИТОРСЬКА Фl РМА (ФОРУN/l )

2з070з74

YKpaiHa, 50002. ffнiпропетровська обл,, м Кривий
Рtг, вул. Кобилянського, буд 219

тел. (056) 406-1 В-65; (056) 406-1 1-З1.

Сертифiкат аудитора N9006653, виданий рiшенням
дпу вiд 24,12.09 N9209/з

Рiшення АудиторськоТ палати Украiни про
системи контролю якостi аудиторських послуг проходження перевiрки системи контролю якостi

аудиторських послуг N9 4317 вiд 17 .07 ,2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕКЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФlРМА (ФОРУМ> включена до
РеострУ аудиторiВ та суб'октiВ аудиторськоi дiяльностi, що оприлюднюеться у мережi lHTepHeT на
веб-сторrнЦiАудиторсЬкоI палатИ УкраТнИ https://www,apu.com.ual, за NP 073З у наступнl роздiли:

- Роздiл <Суб'окти аудиторськоi дiяльностi>,

- РоздiЛ <Суб'екгИ аудиторсьКоi дiяльноСтi, яt<i маютЬ правО проводити обов'язковий аудиl-
фiнансовоl' звiтностi>,

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного аудитора, с аудитор
у PeecTpi аудиторiв та суб'епiв аудиторськоiТерещенко Оксана Володимирiвна ( цiт

дiяльностi 101 019)

Партнер iз завдання

ТОВ АФ (ФОРУМ), аудитор Тереценко Оксана Володимирiвна

flaTa складання аудиторського висновку

<-rigдц]'

м, Кривий Рiг, YKpai'Ha

з0.04,2021


