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Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів  

Щодо дотримання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність»  

У відповідності до п.4 ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», наводимо інформацію, яку Звіт незалежного аудитора за 
результатами обов’язкового аудиту Підприємства, повинен містити додатково. 

Протоколом тендерного комітету Підприємства № 9 від 27 грудня 2018 року нас 
було призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Підприємства за 2018 рік. 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 1 
рік. 

Ми підтверджуємо, що цей Звіт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим 
звітом від 31.05.2018 р. для аудиторського комітету або іншого органу, на який 
покладено відповідні функції.  

Ми підтверджуємо, що є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з 
Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні 
до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми виконали доречні етичні вимоги 
щодо незалежності, та повідомляємо про те, що нами не було ідентифіковано 
жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні 
ключового партнера завдання з аудиту Слєпченко Олени Сергіївни та персоналу, 
задіяного у виконанні завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства. Ми не 
надавали Підприємству послуг, заборонених законодавством. 

Ми не надавали Підприємству інших послуг, включаючи не аудиторські послуги, 
окрім аудиту фінансової звітності. 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, 
зокрема пов’язаних із шахрайством 

Інформація щодо розкриття ризиків діяльності доведена управлінським 
персоналом в стислому викладі значущих облікових політик та описових примітках 
за 2018 рік.  

Згідно з МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через 
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури 
необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації 
ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності».  

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників 
Підприємства, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може 














































































