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Дупrка 
я\/пI,Iт rъiттянсовоj' звiтностi Поиват ) товариства <Щirтовilt4и провели аудит фiнансовоi звiтностi Приватного акцlонерног(

партнери) (ла,,ri <Пiдприсмстuо>), шо складаеться зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня

20l8 р., звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у впасному капiталi та звiту про рух грошових

*o-riu за pik, rцо закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовот звi,гностi, вкjrючаючи

стислий виклад значущих облiкових полiтик.
на нашу думкi, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдобрах(ас достовiрно, в ycix суттсвих

аспектаХ фiнансовИй стаН ПiдприемСтва на З1 грудня 2018 р., та його фiнансовi результати i

грtlшовi потокИ за piK, що закiнчИвся зазначеноIо датоIо, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (далi - кМСФЗ>).
FIe змiнюючи своет Думки, ми iнформуемо користувачiв про те,.що фiнансова звiтнiсть

скJIадеIIа за сдиниN{и формами, u.rurrоuп*ими П(С)Бо 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi

звiтностi> (затверлженого наказоп.л MiHicTepcTBa фirrансiв УкраТни вiд 07.02,2012 р Nч 7З (з

подальшими змiнами i доповненнями), проте це не вплинуло на концептуfu,Iьну основу звlтност1

загацьного призначення, повноту ru до.rЪоiрнiсть iнформацii, розкритоТ в зазначенiй фiнансовiй

звiтностi, складеноi станом на 31 грулня2018 року.
Основа дYмки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (да,,ri - мсА), Нашу

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за

аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту, Ми е незалежними по вiдношенню до Пiдприемства

згiдно з Кодексом етики професiйних бlхгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартlв, етики длJI

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Украiнi до нашого аудиту

фiнансовоТ обов'язки з етики вiдтrовiдно до цих вимог та

Кодексу РМсЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськ1 докази с 1

прийнятними для використання ik як основи для напrот думки,
достатнiпли
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ключовi питання аyдитy

на наше професiйне судження, ключовi питаЕня - це питання якi були значущими шд час

tIроведенНя аудитУ фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 2018 piK.

пiд .ru. ,rроuaленЕя аудиту фiнансовоi звiтностi Пiдприемства ми визначили, що немае

ключовиХ IIитаIIЬ uyo"ry, irr6oprurri. щодо яких слiд надати в нашому звiтi,

Iофоо*uчi". *о о. u]фirur"o*oa .riroi"rro,u,*iroпл uoo"roou *ооо,r"i
Упpaвлiнcъкийпеpсoнaл"pмauiю.Iншaiнфopмацiя,

яка мiститьсЯ в РiчношrУ звiтi керiвництва Приватного акчiонЬрного товариства к,Щiловi

партнери) за 2018 piK, алЁ не с фiнансовою звiтнiЪтю та звiтом ауДиТОРа ЩОДО Неi, НаШа ДУМКа

щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з

будь-"ким piBHeM впевненоотi щодо цiеi iншоТ iнформачii,

у зв'язку з нашим аудитом фirпаrпсоuоi звiтностi за 2018 pik, напIою вiдповiдаrrьнiстю е

ознайомлення З iншоЮ iнформацi€ю та при цьомУ розгJIIIзанН", "й 
i",yu суттева нев]l1зlуtЬть

мiж iншою iнформачi.. i фirпurrсовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пlд час

аудитУ, або чи ця iнша iнффмачiя вигJUIдае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на

ocgoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висноВкУ, Що icHye суттеве викривлення цiеi iншоi

iнформаuiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт,

ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити

IHa
вл

з

i;;;;ffi'Ы;р;;;;;; ;;рсонал визначае потрiбною длrI того, ЩОб ЗабеЗПеЧИТИ
*i -л,r ,r-очпятla-'гР я ябоЖ## dl"J#i;;ir"*;i ;;;. мiститъ сугтсвих викривленъ внаслiдок шаХРайСТВа абО

помилки.
при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI Еосе вiдповiда,тьнiсть за

оцiнкУ здатностi Пiдприемства продовжуватИ своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосоваЕо, питаЕня, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використов}точи ri""уr.пня про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського

облiку, KpiM випадкiв, якщо 1тrравлiнсь*iй-rr.р"о"ал або плануе лiквiдувати Пiдприемство чи

np"r"r"i, дiяльнiсть, або не мае iнших реаJьних аJlьтернатиu_1"1yl:л_,_

Ti, когО надiленО найвищими tIовноваже IЕями, Еесугь вiдповiдальнiстъ за нагJUIд за

процесом фiнансового звiтування Пiдприемства,

вiдпъвiдальнiсть ачдитора за ачдит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримаЕня обцруI{.гованоi впевнеЕOстi, що фiнансова звiтнiстъ у чiлоrиу

не мiститъ с}"ттсвого викривлен"" "ruйдок 
шахрайства або помиJIки, та випуск звiту аудитора,

що мiститu *ru-y oyr*l. ОбЦр_унтоваЕа впевЕе"iс1u е високим piBHeM впевненостi, проте не

гарантус, що аудит, проводений вtдповiдцо до мсд, завх(ди ви,Iвить суf*tсве викривлення, коли

воно icHye. Викривл""rr" N{о*У* буrи результатом шахрайства аба помилки; вони вважаютъся

суттсвими, якщо окремо або в aynyrrnoaii, як обrрунтовано очiкуетъся, воIlи можуть впливати на

економiчнi рiшення кориатувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнаrrсовоi звiтностi,

ВиконуюЧ.и iудirвiДповiднО до i"ro. мсА, ми використовуемо професiйне судження та

професiйний скептицизм шротягом усъого завданшI з аудиту, KpiM того, ми:

_ iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики сут,гевого ""np""o.o"" ф]ilт_*,1::1т:,:,_"jтлiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторсъкi процедури у вlдповlдъ Еа

цi ризики, а також отримуемо аудиторсъкi докази, що е достатнiми та прийняпIими для

використання ix як основи доо Hu-of думки. Ризик неви,Iвлення суттевого викривлення

внаслiдок шахрайства е вищим, нiж д:ш викривлення внаслiдок помилки, оскiльки

шахрайство може вкJIючати .*ouy, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження

аб о нехтування з аходами вн}трiшнъого_ контролю ;

- отримуurо 
-|o.yrirr"" 

.u*одiu внlтрiшнъого контроJIю, що стосуютъся аудиту, длЯ

розробки аудиторських rrроцедур, "ki 
б вiдrrовiда"rи обставинzlм, а не дл,I висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнъого контролю;



_,l

- оцiЕюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обцрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформаuii, зроблених уtlравлiнським Iтерсоналом;

- доходимо висIrовку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

,rр"rущ"rня 1rро безперервнiсть дiяльностi як осIIови для бухгалтерського облiку та на ocHoBi

отриманих аудиторськихЪоп.азiв робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй

абЬ умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть ПiдприемСтва продоВжу:.ати своЮ

дiяльнiстЬ на безперервнiй ocHoBi. ЯкщО ми доходим0 висновку щодо 1снрання тако1 сугтсво1

невизначеностi, ," ,rou"rr"i привернуги увагу в натттому звiтi аудитора до вiдповiдних

розкриттiв iнформацii у фiнансойй- звiтностi або, якщо TaKi розкриттЯ iнформацiТ е

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rруЕтуються на аудиторських доказах,

отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM майбутнi подiТ або 1мови можугь примусити

Пiдприемство припинити своIо дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

- оцiнюсмо зчгаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вклюцrо з

розкриттями iнформацiТ, а також i., о"-rrо*азус фiнаrrсова звiтнiстъ операцii та подiТ, що

покладенi в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрного поданшI,

Ми повiДомляемо тим, кого надiлено найвищими повнQваженшIми, iнформацiю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та clTTeBi аудиторськi результати, включаючи

буль-якi значнi недолiкИ c".i.*" внутрiшнЪого контрОлю, виявленi намИ пiд час аудиту,

Ми також Еадаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, тверджоння, що ми

виконаJIИ вiдповiднi етичнi вимогИ щодо незап9жностi, та повiдомлясмо iм про Bci стосунки й

iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливаютъ на нашу незtlлежнlстъ,

а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережЕих заходiв.

ми звертаемо увагу користувачiв, що в додатку до цього звiту ми виклали додаткову

IIояснюваJIьну iнформацiю .io.ou*ro перевiреноТ нами фiнансовоТ звiтностi ПрАТ к,Щiловi

партнери) за 2018 piK згiднО вимог, u"пой"rrЙ в Рiшеннi йацiоншrъноi KoMicii з цiнних паперiв

та фондовоrо p"rrny вiд 12 лютого 2013 року N 160 "Про затверджеЕня Вимог до аудиторського

висновку, що ,rодuurься дО НацiоналЬноi KoMicii з цiнних паuерiв та фондового ринку.при

отриманнi лiцензiт Еа здiйснення професiйнот дiяrьностi Еа ринку цiнних паперiв" (з

гIодаJIьшими змiнами та доповненнями).
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