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Думка   
 

Нами проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

“ІННОВА ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 44127243), надалі Товариство, що додається та включає 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 

31.12.2021року, примітки до фінансової звітності за 2021 рік, включаючи стислий виклад 

значущих облікових політик.  

Товариство є новоствореним у звітному періоді, дата державної реєстрації 25.02.2021 

року, відповідно фінансова звітність містить показники лише за звітний період, без 

співставних даних за попередній період..  

Фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням 

концептуальної основи достовірного подання в межах концептуальної основи загального 

призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, що були чинні на 31.12.2021року.  

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю "ІННОВА ФІНАНС" на 31 грудня 

2021 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився 

зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає 

вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

 

Основа для думки  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА), зокрема до 

МСА 700 «Формування думки та складання звіту щодо фінансової звітності», МСА 701 

«Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять фінансову 

звітність, яка підлягала аудиту», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під 

час аудиту фінансової звітності», тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання 

етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки  для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

Аудиторська перевірка проводилась з урахуванням вимог Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. 

№2664-III із змінами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV із змінами та доповненнями, - 

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 року № 913), Положення про визначення умов провадження 

діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії 

(ліцензійних умов), затвердженими Постановою Національного банку України від 30.03.2021  

№ 27 та іншими нормативними документами.  

Нашу відповідальність згідно з МСА викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 року № 2258-VIII, застосовними в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для думки. 
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Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань.  

Безперервність  

У зв’язку з оголошенням ВООЗ пандемії та запровадження карантинних та 

обмежувальних заходів аудитором було розглянуто їх вплив на діяльність Товариства та 

оцінено чи є таке розкриття у фінансовій звітності. 

За судженням управлінського персоналу (п. 6.3 Приміток до річної фінансової 

звітності), Товариство здатне продовжувати діяльність на безперервній основі протягом 

найближчих 12 місяців та більш тривалий час. Товариством  вжито ряд заходів щодо 

забезпечення сталої роботи Товариства на умовах, коли частина персоналу працює 

дистанційно. На думку управлінського персоналу, «карантинні обмеження» щодо умов 

надання послуг та роботи персоналу, суттєво не вплинуть на діяльність Товариства. (п. 6.3 

Приміток до річної фінансової звітності). 

Фінансові звіти було підготовлено на основі припущення про безперервність 

функціонування. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі.  

Використання цього припущення як основи для обліку є прийнятним, якщо 

управлінський персонал не планує ліквідувати Товариство або припинити діяльність, або не 

має окрім цього іншої реальної альтернативи. 

 Під час виконання нами аудиту фінансових звітів ми дійшли висновку, що 

використання управлінським персоналом припущення про безперервність функціонування, як 

основи для обліку під час підготовки фінансових звітів Товариства, є доречним. 

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б поставити під 

значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність та, 

відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій звітності Товариства.  

При проведенні аудиту фінансової звітності ми також не ідентифікували такої суттєвої 

невизначеності.  

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

Розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, 

відповідає вимогам застосування концептуальної основи фінансової звітності відповідно до 

МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, 

та пов’язані з ними розкриття інформації». 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань на кінець кожного звітного періоду у звіті про фінансовий стан, тобто такі оцінки, 

які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13.  

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю Товариством наведені в п. 7.2.1 Приміток до річної фінансової 

звітності. 

Знецінення активів 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості та 

інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення 

визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних 

даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним 

активом ( п. 7.1.5 Приміток до річної фінансової звітності). 
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Операції з пов’язаними сторонами 

 Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення мети 

аудиту операцій з пов’язаними сторонами згідно МСА 550 «Пов`язані сторони» Результати 

виконаних процедур відповідно задокументовані і свідчать, що, на нашу думку: мали місце 

належний облік і розкриття ідентифікованих відносин та операцій з пов’язаними сторонами 

відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності; вплив відносин і 

операцій між пов’язаними сторонами є таким, що забезпечує достовірне подання і не 

потребує коригувань фінансової звітності (п. 9.4 Приміток до річної фінансової звітності). 

Судові позови, що суттєво впливають на діяльність Товариства  

Аудитором були проведені процедури згідно МСА 250 «Розгляд законодавчих та 

нормативних актів під час аудиту фінансової звітності», в тому числі здійснено запити 

управлінському персоналу щодо наявності судових справ і претензій, проведено спілкування з 

юристом Товариства. 

Станом на 31 грудня 2021 року відсутні справи або позови, що можуть призвести до 

суттєвого впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства (п. 9.2 Приміток 

до річної фінансової звітності). 

Розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності 
Товариства станом на 31.12.2021року 

 

  Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2021 році є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності, випущені Радою з Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (РМФСЗ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів 

України, з урахуванням діючих роз’яснень Державної служби статистики України. 

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних 

принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які 

передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

№996-XIV від 16.07.1999р. зі змінами та доповненнями та Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, (надалі МСФЗ).  

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, 

які Товариство використовує при ведені обліку та складання звітності відповідно до МСФЗ. 

Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та 

деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.   

 Ведення бухгалтерського обліку та підготовка фінансової звітності Товариства 

здійснюється згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV зі змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Облікової політики 

Товариства.  

Ведення бухгалтерського обліку забезпечує регулярний збір і належну обробку 

інформації, необхідної для складання фінансової звітності. Дані первинних документів 

відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку Товариства, які знайшли відповідне 

відображення у представленій фінансовій звітності станом на 31.12.2021року.  

Система обліку Товариства відповідає його розміру, структурі, роду діяльності, 

забезпечує регулярний збір та належну обробку інформації для складання фінансової 

звітності. Показники форм фінансової звітності в цілому відповідають  даним 

бухгалтерському обліку та дані окремих форм звітності відповідають один одному.  

Фінансова звітність вчасно складається та надається до відповідних контролюючих 

органів. 

 Змін у методології ведення обліку протягом періоду, який перевіряється, не виявлено. 

 



 

 ТОВ АФ “Украудит ХХІ – Шевченківська філія ” 

5 

Розкриття інформації щодо елементів фінансової звітності 

Оборотні активи 
Дебіторська заборгованість  

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2021р. (стаття 

1155) складає 5 000 тис. грн, до складу якої входить право вимоги до боржника, придбане за 

договором факторингу (відступлення права вимоги) в сумі 5000 тис. грн. 

Інформація про іншу дебіторську заборгованість розкрита Товариством згідно вимог 

МСФЗ в п. 8.1.1 Приміток до річної фінансової звітності.  

Гроші та їх еквіваленти 

Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого 

законодавства. Станом на 31.12.2021р. гроші та їх еквіваленти складають 96 тис. грн (стаття 

1165). Інформація розкрита в п. 8.1.2 Приміток до річної фінансової звітності. 

На нашу думку, активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною 

оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням. На 

підставі проведеної перевірки ми робимо висновок про відповідність розкриття Товариством 

інформації за видами активів вимогам МСФЗ. 

Розкриття інформації щодо доходів, витрат Товариства  

Інший дохід (безповоротна фінансова допомога) за 2021 рік складає 84 тис. грн. У складі 

витрат операційної діяльності обліковуються адміністративні витрати в сумі 88 тис. грн. 

 Прибуток визначається порівнянням доходів звітного періоду з витратами. За 

результатами господарської діяльності в 2021 році Товариством отримано фінансовий 

результат (збиток) у сумі 4 тис. грн. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ (концептуальна основа достовірного подання 

загального призначення) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 

не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
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оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 

ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві 

державною адміністрацією 25 лютого 2021 року. 

Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ – 44127243. 

Місцезнаходження: 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/58. 

Дата реєстрації Національним банком України Товариства як фінансової установи – 

14.05.2021 р. № ФК №В00000242. 

Види діяльності за КВЕД:  

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 

н.в.і.у. (основний); 

• 64.19 Інші види грошового посередництва 

• 64.91 Фінансовий лізинг 

• 64.92 Інші види кредитування 

- Чисельність на звітну дату 4 працівника 

-  Відділення  на  31 грудня 2021 року відсутні. 

Станом на 31.12.2021 року Товариство має наступні ліцензії: 

 надання послуг з факторингу (строк дії ліцензії необмежений); 

 надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (строк 
дії ліцензії необмежений). 

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 

Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор здійснив відповідні 

аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, зокрема: 
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 Власний капітал фінансової установи 

Структура власного капіталу станом на 31.12.21 року характеризується наступними даними:  

- Зареєстрований капітал 5100 тис. грн(стаття 1400); 

- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (4) тис. грн (стаття 1420). 

Статутний капітал станом на 31.12.2021 року сформований на 100 % в сумі  5 100 000,00 грн 

грошовими внесками Учасника Товариства (юридична особа – Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЛІБРА КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ засновника: 43908450), що відповідає 

встановленим вимогам, в п. 7 розділу X. Особливості внесення інформації про кредитну 

установу (крім кредитної спілки) до Реєстру, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг  

№ 4368  від 28.11. 2013року.  

На кінець звітного періоду Товариство має власний капітал у сумі 5096 тис. грн. Інформація 
розкрита в п. 8.1.3 Приміток до річної фінансової звітності. 

Внутрішній контроль щодо дотримання законодавства при здійсненні операцій з 

надання фінансових послуг Товариством здійснюється: 

- керівництвом Товариства (директором та головним бухгалтером); 

- внутрішнім аудитором Товариства, який підпорядковується загальним зборам 

учасників Товариства; 

- відповідальним за внутрішній фінансовий моніторинг у Товаристві.  

Зазначені особи здійснюють внутрішній контроль в межах повноважень, визначених в їх 

посадових інструкціях, а при проведенні внутрішнього контролю щодо дотримання 
законодавства при здійсненні операцій з надання фінансових послуг керуються: 

- чинним законодавством України; 

- установчими документами Товариства; 

- рішеннями загальних зборів учасників Товариства; 

- наказами та розпорядженнями директора Товариства. 

 Внутрішній контроль, щодо дотримання законодавства при здійсненні операцій з 

надання фінансових послуг, Товариством здійснюється належним чином. 

 Структура власності Товариства відповідає вимогам, визначених Положенням 

про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, яке затверджене 

Постановою Національного банку України №30 від 14 квітня 2021 року.  

 Нами не виявлено інформації та доказів стосовно порушення Товариством 

обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, встановлених 

пунктом 37 Постанови КМУ №913 від 7.12.2016 року та пунктом 37 Постанови 

Національного банку України від 30.03.2021  № 27 Положення про визначення умов 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної 
ліцензії (ліцензійних умов). 

 Ми не виявили даних, які б говорили про невідповідність професійним вимогам 

директора та головного бухгалтера Товариства. При оцінці професійної придатності 

відповідального працівника Товариства ми перевірили відповідність такої особи вимогам 

щодо професійної придатності, визначених в пункті 76,77 розділу V Положення про 

здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженому постановою Правління 

Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами). 

 Ділова репутація та професійна придатність керівника, головного бухгалтера 

Товариства відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, 

визначеним у розділі V Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, 

затвердженому постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року 

№ 107 (зі змінами). 

 ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» має облікову та реєструючу системи (програмне 

забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які відповідають вимогам, установленим до 

фінансових установ, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг та 
подання звітності до Національного банку України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF?find=1&text=%F0%E5%BA%F1%F2%F0%F3%FE#w12
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 З метою збереження інформації та забезпечення безпеки Товариство 

використовує антивірусні програми, виконує резервування бази даних за допомогою 

відокремлених інформаційних носіїв, проводить обмеження доступу до бази даних. 

Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних облікової та реєструючої 

систем кредитною установою розроблено порядок відповідних паролів, використовуються 

антивірусні програми, обмежується доступ до баз даних. Дотримання вимог інформаційної 

безпеки забезпечується захистом даних від несанкціонованого доступу та їх належною 

експлуатацією.  

 Забезпечення схоронності грошових коштів і документів Товариство реалізує за 

допомогою встановленої охоронної сигналізації та сейфів для зберігання грошових коштів і 

документів. 

При проведенні аудиту аудитором не було виявлено наявність порушень Товариством, 
вказаних в Звіті незалежного аудитора законодавчих та нормативних вимог. 

На нашу думку суб’єкт господарювання дотримався в усіх суттєвих аспектах 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 

07.12.2016 року № 913 та Положення про визначення умов провадження діяльності з надання 

фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов) 

(Постанова Національного банку України від 30.03.2021  № 27). 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати 

звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 

ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

 Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

 

Подальші події  

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента 

України від 24.02.2022 року №64/2022 на території України введено воєнний стан.  

Економічні наслідки війни можуть вплинути на бухгалтерській облік та звітність Товариства 

наступних звітних періодів.  

Вплив залежить від таких чинників як: тривалість війни; збереження трудового потенціалу; 

понесених матеріальних збитків внаслідок бойових дій, економічної ситуації в Україні. 

 Тривалість та вплив бойових дій залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім 

ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на 

майбутні періоди. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повне найменування аудиторської фірми 

  

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

 Аудиторська фірма “Украудит ХХІ - 

Шевченківська філія ” 

Код ЄДРПОУ 24362662 

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності. Розділ "Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової звітності" 

 

 

Номер запису 25 

Номер реєстрації у Реєстрі 1574 

Дата та номер договору на проведення перевірки №1079 від 01 червня 2022 року. 

Період проведення перевірки з 01.06. 2022 року по 10.06. 2022 року 

міжміський код/телефон / факс +38 (067) 504-05-59 

поштова адреса Україна, 01030, м. Київ, вул. Лисенка, 1 кв.2 

електронна адреса ukrayditХХI@ukr.net 
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