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звIт tIЕзллЕ}Itного АудиторА

ItерiвнлlrцтRу l-а BJr асни t(llM

дЕржАI}ного пIдпри€мстI}А
,,кI,иворIзъкиЙ нАуково-вироБничиЙ цЕнтр

стАндАртизАtIIi, мЕтрологIi тА сIiртиФIкАцIi"

щодо аулиту фiнансовоi звiтtlостi

дп,,криворIзький ндуково-вироБниLIиЙ цвнтР СТАFIДАРТИЗАЦII,
мЕтрологIi тл сЕртиФIкАцIi"

за 2020 piK

Щумка
Ми провеrrи аудит ф iнансо воТ звiтi-тосr,i дЕр}кАв Ного гIIдприемствА " кривор Iз ькиЙ

НДУКОВО_ВИРОЁНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАI_ЧТ, МЕТРОЛОГIТ ТА СЕРl,ИФIКАЦIТ"
(налалi по тексту - Пiдrrрисмс-гво), (iдентифiкацiйний код 02568093, а/{реса: 50005,

ЩнiпропеТровська обл,, м, Кривий Рiг, вул. Криворi>ltстаJli, 23), що складасться з Балансу (Звiту

про фiнаiТсовиЙ стан }{а 31 грулня 2020р,), Звiту llpo фiнансовi результати (Звiту про сукугlгrий

дохiд) за 2020 piK, Звiту про рух грошIових коштr,iв (за прямим метолом) за 2020 piK, Звir,у про

власний капiтал за 2020 piK, Пришriток llo рiчгrоТ cPiHaHcoBoT звiтносr-i за2020 piK, IIоясгtIоl]альних

гtlэимiток ло фiнаrrсовоТ звiтностi за 2020 piK,

На нашу Думку, фiнансова звir,нiсть Пiдприсмс,гва, Iцо додасться, скJtадено лос,говiргtо, в ycix

суттсвих аспектах вiдповiltно до Нацiональних поло}ltеijь (станлартiв) бухгалтерсьl(ого облriку (ла;ri

- нп(с)БО) та вимог Закоrrу УкраТни "Гlро бухгzulтерський облiк r,a фiнансову звiтнiс,r,ь в УкраТrii"

вiд 16.07.1999 N9 996_XIV щодо складання фiнагrсовоТ звi,ггrос,гi,

OcHoBtt для думки
МИ провелИ аудиТ вiltповiднО дО МiхснародниХ стандар,гiв аудиту (мсА). I-{ашlу

вiдповiдальнiсть згiдно з цими ста}Iдартами викладено в роздiлi "вiдгtовiлальнiсr,ь ауди,гора за

ауди.г фiнансовоI звiтностi" наuJого звiту. Ми с незалежниN/Iи по вiдношеllгтIо до Пiдгtрисмс,гва

згiдно з Кодексом е,Iики професiйних бухгал.r.ерiв Рали з Мiжнародних станлар,гiв е1,ики для

бухгалтерiв (Itолекс рмсЕБ), а такох{ викоFIаJIи iTTtпi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та

ItолексУ рмсЕБ. Ми вважасмо, що оr,риманi нами аудиторськi докази с дос,га,гнiми i гlрийня,гними

для використан}{я Iх як основи лля нашоi думки.

Клlо.ltlвi п иl-rllt llя ауллtl'у
Клlочовi пи.га}]нrI аудитУ - це питанняt, яlкi на наше професiйне су/-1)l(ення, були найбi-ltьtll

значушlими гliд час нашого аудиту фiнансовот звir,нос"гi за по,гочний перiол, l{i питання

розглядzulись при формуваннi лумки щодо неТ. 11ри Llboмy N4и }le висловлIосмо окремоТ дутчlки х,lодо

l



l{Их ПиТаFIь, Ми Визначили, lцо немас

надати в нашому звiтi,
клlоLIових гIитаI{ь аудиту, iнформаltilо ll{o/lo яких слilt

Вiдповiдальнiсть управлillського персоналу та тих, l{ого надiлеrlо rlаiiвипlllми

повtIоl}rlженнrl, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Пiлприсплства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансовоТ

звiтностi вiдповiдно ло НП(с)БО та за таку систему внутрiшrнього коtlтроЛЮ, ЯКУ УПРаВЛilТСЬКИЙ

персонал визначас поr,рiбrrою для того, rцоб забезпеL]ити складання фiнансовот звiтностi, що не

мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

При склаЛаннi фiнаНсовоТ звiтностi управлiнсьtсий персонал несе вiдповiдальгtiсть за оtliгtку

здатностi компанiт продовrttувати cBolo дiяльнiсть на безперервнiйr ocHoBi, розкриваIоLlи, де lle

застосовано) питання, шIо стосуlоться безгrерервностi дiялыtостi, та викорисl,овуlочи припущення

про безперервнiсть дiяльнос,гi як основи дJIrI бухгал,герського облiку, KpiM випа/lкiв, якItiо

управлiнський персонал або планус лiквiлува,ги компанiIо tIи припинити дiяльнiс,гь, або rте мас

iнших реальних zulь,IернатиI] цьому.
Ti, кого надiлено найвищими llовновах(еннями, несуть вlдповlдаJIьнlс,гь за LIагJtя/], за

процесом фiнансового звi,гування ttомгlанiТ.

Вiдгl tl вiдал ь tl iсть rlудI,Iт,о ра з а tlу/ttl,г ф iH а н со в оi з lз iгll о с,гi

НаtшимИ t{iляlмИ с отримаНня обгруrrТованоТ впевнеr{оСтi, T.l1o фiнансова звiтltiс,гь у шiлому не

мiстить су1тсвого викриRл9ння втrаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiгу аули,гора, що

мiстить нашу Думку, Обгрунтова}Iа впевненiсть с високим piBHeM впевненостi, гtроте не гарантус,

Lцо аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттсве викривJtення, якпIо воно icHyc.

ВикривлеНня можутЬ бути резУльтатоМ шахрайстВа абО помилки; воЕ{и I]ва}каlоться суl"гсвими,

якщо окрепло або в сукупностi, llк обrруrт,говано o.tiKyer-bcrl, воI{и можуть вtIливати на eKoHoMi,THi

рirпення користувачiв, що приймаlоться на ocHoBi цiст фiнансовот звir,нос,ri.

Виконуючи аудиТ вiдповiдно до вимоГ мсА, ми викорИстовуемо професiйrlе су.l1ження та

професiйний скеп,гицизм llpol,rtl'ol\4 ycbo1o зав/(ання з аули1у. ItpiM ,гого, ми:

. iден-гифiкусмо та оцiнtосмо ризики су,г,гсвоI,о викривJIення фiнансовоj' звirнос,гi внаслiдок

шахрайсr-ва LIи помиJIки, розроблясмо й виконусмо аудиторськi гrроrlедури у lзiлtIсlвi,,tь на tli

ризики, а .гакож отримусI\4о аули,rорськi лока]и, що е дос,гаr,нiми та приЙt-ТЯ'ГГtИМИ ДJIЯ

використання Тх як основи дляl нашот думки. Ризик невиявлення су,гтсвого викривJ]енI{я внttслiдок

шахрайсr.ва с виtLIим, Hilc для викривленнrl tзнаслi/]оtс I,IомиJIки, оскi"тlьки шахрайсr,во може

вклIоtIа1И змову, пiлробку, навмисtli пропуски, непраI]иJIЬнi r,вердrкення або нехтування заходами

внутрiшнього контролIо;
. отримусмо розумiнгtя заходiв вrrуr,рiшнього контролiо, що с,госуlоl,ьсrl аудиl,у, дt.ltя розробки

ауди.горських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для вислоl]леI,IнrI l{умки ulодо

ефекти BHocTi системи вttутрitпнього ко н,гроJIIо ;

. оцiнlОСмо прийня,rнiсть застосова}lих облiкових полi,гик ,га обгрунт,овitнiс,t,ь облiксlвих

оцiнок i вiдповiдних розкри,гr,iв iнформацiТ, зроблених управлiнським перСОНаЛОМ ;

. доходимо висновку щодо прийняттrостi використання управлiнським персоналом

припущення про безперервнiсть /tiяльностi як основи лля бухгzuIтерського облiку та, на ocHoBi

о.гриманих аули,l,орських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттсва невизнаLIенiсr,ь tllодо tlодiй

або умов, яlкi тrоставиslи б пiд значний суплнiв мо>ltливiсть компанiт tlроловittи,ги безttсрервну

дiяльтriсть, JIкщо ми /lохоl\имо висноl]ку ulодо iснуваlrня,гакоТсу'г'тсвоТ НСВИЗНtlllеtlОС'r'i, МИ llОВИrtНi

привернути yBal,y в свосму звiтi аулитора до вiдповiдних розкри,ггiв iнформаrriТ у фiнансовiй
звir,ностi або, якrцО .r-aKi розкРи,rr,я irтфоРмацiТ С ненаJIе)кнИми, мtодифiкува,ги cBolo думку, FIашi



висновки грунтуtоться }{а аудиторських доказах, отриманих до дати Ijашого звi,rу аулиr,ора. BTiM

майбутнi по;tii або умови Mo)l(yTb примусити ксlмпанitо пригIинити cBoIo дiяrlьнiсть на

безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюемо загальне поданнrt, структуру та змiс,г фirrансовоТ звir,носr,i BKj]loLILlo з розl(ри,г,гяi\4и

iнформачiТ, а також те, LIи показус фiнансова звi,гнiсть операцii та полil', tIIo покладенi в основу iT

складання, так, ш{об досягти достоlзiрlл ого вiлображення,
Ми повiдомлясмо тиI\4, кого надirlено найвищими повноRажеFIнями, iнформашirо про

заплаI{ований обсяг i час проведення аудиту т,а су,гтевi ауди,горськi резуль,гати, вI(л]оLIаIоLIи буль-
якi cyтTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролIо, виявленi нами гliд .lac аули,гу,

Ми також r{адаемо тим, кого наJ_liлегtо найвищими повноваItеннями, ,I,Bep/{)ltel{i]rI, tцо ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляtсмо Тм про Bci с,госунки й iншi
питання, якi могли б обrрунтовано вва)катись такими, tIlo впливають нА нашу незалежнiсr,ь, а

також, де це застосовано, щодо вiltltовiдних зас,гережних заходiв.

OcrloBH i вiдом ос,гi пр0 аудлll-о рсь l{y фiрм1, :

Назва ауди,горськоТ (liрпли

Iлентифiкацiйний код Iориди.tноТ особи

Юридична адреса та
Мiсцезнаходження юридичноТ особи

Iнформачiя про tIроход)ltення перевiрки
системи контролlо якостi аудиторських
послуг

,говАриство 
з оБмЕ}l(Еt{оlо

l]IлlовцАJlънIстlо Ауди,гор с ь кА
ФlРМА "сDOPYM"

2з070з74

YKpaiTra, 50002, !нiпропеr,ровська обл,, м,

Кривий Рiг, вул. Itобилянського, бул. 2i9

Рiшення АулиторськоI па.llати УкраТни r-rpo

проходження перевiрки системи контролlо
якостi аудиторських послуг Ng 4317 вiд
17.07.2020

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО}О ВIДIОВIДДJЬНIСТIО АУДИ,IОI)СЬКА ФIРМА "ФОРУМ"
BKлIOLIеHa ло Ресстру аулиr,орiв ,t,a суб'сктiв аули,горськоТ дiяльносr,i, Ltl,o огIриJIIолLllоСтЬся У Mepexci

IHTepHeT на веб-сторiнrri АулиторськоТ пzuIа,l,и УкраТни https://www,apll.com,Llal, за Nc 0733 у
наступнi розлiли:
Роздiл "Суб'скти аудиторськоТ дiяльностi",
Роздiл "Суб'скти ауди,горськоТ дiяльносr,i, якi MaloTb право проводити обов'яlзковий аудит

фiнансовоТ звiтнос,гi ".

OcrloBHi BИoMocтi про yMoBl| договору Hrl проведеннrI ilуд}rtу
Пiдставою для проведення аудиту с !оговiр N945/47 вiд З0,0З,2021р,

Щата початку аудиторськоТ перевiрки: 09,04.2021 р.

f{aTa закiнLIе}l н я аудиторськоТ перев i prc и : |2,0 5,202 | р,

Додатки: фiнансова звiтнiсть ДП "кРИВоРIЗЬКИЙ НАУItОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕН]'Р
стАндАртизАL{II, мЕтрологIТ тА сЕртиФIltАцIТ", а саме:

1, Баланс (Звiт про фirrансовий стан) станом на 31.122020 року;
2. Звir,про фiьrансовi резуlты,а"ги (Звi,г Irpo сукугI],rий дtохiл) за 2020 piK;

3. Звiт про рух грошових коrш,гitз (за гlрямим Meтo/toM) за 2020 piK;

4, Звiт про власний катriтал за 2020 piK;



5. Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK.

6. Пояснювальнi примiтки до фiнансовоТ звiтностi за 2020 piK.

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незале}ltного аудитора, с аудитор
Закружна Га"гrина Щанилiвна (номер ресстраuiТ у PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ
дiяльностi 101059),

Парпlнеlэ
.J.l dttпlор

iз завdаннst Bid 7'ОR AcIl

н ct l-u:t ttl t ct /.lcl t t ьt.ч iB н ct

Круzпа Н аd iя Mutio",laiBrt аГе н ер al ьнuй duр екmор,
ТоВ АФ "оIIOPYM"

I Ho.|lep рессtl,tрацi| у Р есспlр i а,

,: Kpuc;tttt Pie, YKpctiHct

_---;]ll(! r;ttc)ct,ti звiltlу; " l 4" пl7lсttiltя 2021р.
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