Промислова Аудиторсьна Спiпна
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Адресат: Учасники та керiвниrцво ТОВ (СОНА

-ФАРМ)

!умка

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кСОНА ФАРМ) (надалi - Товариство), що скпадаеться iз Балансу (Звiry про фiнансовий стан) на 31.12.2019p.,

Звiry про фiнансовi результати (Звiry про сукупний дохiд), Звiry про рух грошових коштiв (за прямим
методом), Звiry про власний капiта.гl за piK, що закiнчився на зirзначену дату, i примiток до фiнанСОвОТ
звiтностi, вкпючаючи стислий огляд суттевих облiкових полiтик,
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, скпадена в ycix суттевих аспектах
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухга.птерського облiку УкраiЪи (нада.гri -

нп(с)Бо).

Основа для думкп
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (нада.гli - МСА). НашУ
вiдповiдатlьнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в розлiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоТ звiтностi> нашого звiry. Ми е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з
етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТзвiтностi, атакож виконrulи
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi док:ви
с достатнiми i прийнятними для використання Тх як основи для нашоТ думки.
Нами було розглянуто, чи iснують подiI або умови, якi MoxqrTb поставити пiд cyMHiB здатнiсть
Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi судження управлiнського персонаrry щодо
здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно з вимогами МСА 570
кБезперервнiсть>>.

Не змiнюючи нашоТ думки стосовно фiнансовоТ звiтностi, ми звертаемо уваry на ризики
обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов'язанi з насryпним: з загаIьною економiчною сиryацiею в
УкраiЪi; санiтарно-епiдемiологiчними ризиками (пандемiя KopoHaBipycy) та вiрогiлнiсть отримання
збrтгкiв; можпивим змiненням законодавства у сферах реryлювання дiяльностi та оподаткування;
невизначенiсть
податкових перевiрках та з iншими чинниками. При цьому ввФкаемо, що
управлiнському персонаlry необхiдно здiйснити оцiнку ризикiв, розробити заходи по ix зменшенню
(або усуненm) д-гrя припущення про безперервнiсть дiяльностi.

у

Ключовi питання аудиту

Ключовi питанЕя - це питання, якi на наше професiйне сулження, були найбiльш значущими пiд
час нашого аудеlту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядалися в KoHTeKcTi
нашого аудеrry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховувмись при формуваннi думки щодо Hei, при
цьому ми не висловлюсмо окремоТ.ryмки щодо цих питань.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонаJI несе вiдповiда.пьнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
скjIадаеться з iнформачii, яка мiститься в Звiтi про управлiння, але не е фiнансовою звiтнiстю та нашим
звiтом аудитора щодо неТ.
Наша думка аудитора чоло фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформачiю та ми не
робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з
iншою iнформачiею та при цьому розглянути, чи icHye сутгева невiдповiднiсть мiж iншою
iнформаlriею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця
iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами
роботи ми доходимо висновку, що icHye сутт€ве викривленЕя цiеТ iншоТ iнформацii, ми зобов'язанi
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повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких факгiв, якi потрiбно було б включати до звiту.

Вiдповiдальпiсть управлiнського персонаJIу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до НП(С)БО та за таку систем внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначае потрiбною дJIя того, щоб забезпечити скJIадання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить
сутгевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При ск-паданнi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи приttущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський
персон:rл або плану€ лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реrшьних
альтернатив цьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiryвання Товариства.

Вйповiдальнiсть аудптора за аудит фiпапсовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитора, що
мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; ввtuкаються с)rггевими, якщо окремо
або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть вIIливати на економiчнi рiшення
користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сутгевого викривлення фiнансовот звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi проче.пури у вiдповiдь на цi
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ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання ix як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення су"ггевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може вкпючати змову, пiдробку, навмиснi проtryски, неправильнi твердження або нехryвання
заходами внутрiшнього контролю;
отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не дпя висловлення думки щодо

ефективностi системи вrгугрiшнього контролю;
оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським персонzrлом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом приrтущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icнye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов,

якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть Товариства продовх(увати

безперервну

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ сутгевоi невизначеностi, ми
повиннi привернути уваry в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних розкритгiв iнформацiТ у

фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними, модифiкувати свою
думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiry
аудитора. BTiM майбутнi подii або умови MoxqyTb примусити Товариство припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
оцiнюсмо заг:шьне подання, струкryру та змiст фiнансовот звiтностi вкпючно з розкриттями
iнформаuiТ, а також те, чи покiвуе фiнансова звiтнiсть операчiТ та подii; що покJIаденi в основу
ii ск-гlадання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновФкеннями, iнформачiю про
запланований час i обсяг пров9дення аудиту та сутгсвi аудиторськi результати, вкJIючаючи буль-якi
cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудlтry.
Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повнов{l:кеннями, твердження, що ми
виконaши вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iM про Bci стосунки й iншi
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питання, якi могли б обгрунтовано ввuDкатись такими, що впливають на нашу незirлежнiсть, а також,
де це застосовно, щодо вiдповiднlтх застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких

надавtulась тим, кого надiлено найвищими

повновaDкеннями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi
поточного перiоди, тобто Ti, якi е кJIючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему
звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи реryляторним актом заборонено гryблiчне
розкритIя такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не
слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
перевФкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

OcHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоТдiяльностi,

шо провiв аудит

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (Аудиторська фiрма кПРОМИСЛОВА
АУДИТОРСЬКА СШЛКА) (далi - Аулитор).
Iдентифiкацiйний код за С.ЩРПОУ: 3З l00З97.
Мiсцезнаходження Аудитора: 04073, м. Киiв, проспект Степана Бандери, 2З.

.Щата проведення державноТ реестраuiТ: l 9.08.2004р.

Номер запису в единому державному ресстрiюридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприсмцiв: 1
069 l02 0000 000369.
Номер реестрацiТу PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТдiяльностiЗ464, дата реестрацii
Зl

.10.20l 8р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Jф0702, видане на ocHoBi рiшення

АудиторськоТ Палати УкраiЪи вiд29.06,2017р. JФ З4718, чинне до 31.12.2022p.
OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
договiр на проведення аудиту - MOl5-A вiд 10 березня 2020 року;
a
дата початку проведення аудиту - 16 березня 2020 року;
a
дата закiнчення проведення аудиту - 07 травня 2020 року.
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Ключовим

партнером

BiKTop Анатолiйович:

з аудиту, результатоNl якого с цей

Ключовий партнер з аудlтry

iT неза.пежного аудитора, е Олiйник

Олiйник BiKTop Анатолiйович
ер peccTpauii в peecTpi аудиторiв та
iB аудиторськоi дiяльностi l00919

Вiд iMeHi аудиторськоI фiрми:
ТОВ <Аулиторська фi
кПромислова Аулиторська Спiл

,Щиректор

Голубеuь Сергiй Миколайович
[_}roMep peecTpauiT в PeecTpi аудиторiв та

суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi l 00707

Алреса Аулrгора: УкраiЪа, 04073, м. КиiЪ, проспекг Степана Бандери, бул,2З

тел. (044) 501-03-13.

Складено к07> травня 2020 року

Промисгtова АудtтгорсьнЕl Спiпь<а

