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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фiнансовоi звiтностi
Мiського комунального пiдпри€мства <<Миколаiвводоканал))

за 2020 р.

Засновнику, управлiнському персоналу
та iншим користувачам фiнансовоТ звiтностi
Мiського комунального пИпри€мства <<МиколаiЪводоканал))

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Мiського комунального пiдприсмства 
1

<МикoлаiBBoДoканаЛD(кoд€ДPПoУз|448l44,мicцезнaхoДжеНня:(УкpaTнa,54055,
МиколаТвська обл., MicTo Миколаiв, вуJIиця Погранична, будинок lбl) (далi- Пiдприсмство), що
скJIадасться iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31,12.2020 р., Звiту про фiнансовi
результати (Звiту по сукупний дохiд) за 2020 р., Звiту гlро рух грошових коштiв (за прямим
метолом) за 2020 р., Звiту про власний капiтал за 2020 р. та Примiток до рiчноТ фiнансовоi
звiтностi Пiдприсмства за 2020 р.

На нашу думку, за винятком впливу питання 4, про якi йдеться у параграфi <Основа для
лумки iз застереженням), фiнансова звiтнiсть пiдприсмства, що дода€ться, вiлображае
достовiрно, в ycix суттсвих аспектах, фiнансовий стан ПiдIlрисмства станом на 3l грудня 2020
р., його фiнансовi результати за piK, що закiнчився Hci зазначену дату, вiдповiдно до нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що дiють в YKpaiHi та вiдповiдас вимогам Закону
Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраIнi> вiд l6,07.1999 р. N9 996-
XIV (да,ri-Закон про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть) щодо складання фiнансовоТ
звiтностi.

Основа для думки iз застереженнями

1. Станом на 01.01 .2020 р. та 3 |.|2.2020р. ба.пансова BapTicTb нематерiальних активiв
склада€ 1918 тис.грн. та | |З2 тис.грн, вiдповiдно, у тому числi BapTicTb прав постiйного
корисТУВання земельними дiлянками l8 тис.грн. та 30 тис.грн. Проте, ця сума в фiнансовiй
звiтностi Пiдприсмства наведена без врахування справедливоi BapTocTi цих прав, що не
вiдповiдас вимогам Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни м 1213 вiд 19.12.2006 р. та п. 1З
Ст'анларту Ns 8 кНематерiальнi активи)). У зв'язку з тим, Iло незалежна оцiнка прав постiйного
корисТування :}емельними дiлянками Пiдприемством не була проведена, ми не можемо
достовiрно оцiнити вплив даного факту на фiнансову звiтнiсть Пiдприемства, але на д}мку

ТОВ (АУДИторськА ФIрмА <MyJIbTI - Аудит>, €дрпоУ 23525l l3, Свiдоцтво про внесення в Реестр
аудитОрських фiрм Л! 089l вiд 26.01.200l р., www,multi-audit.org.ua; lev090999@gmail.com; 1,ел.+38 (050) 0l2 09 99



ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансовоi звiтностi
Мiського комунального пiдприемства <<МиколаТвводоканал>) за 2020 р.

Ау;tит,ора. зарахування до склалу нематерiальних аI<тивiв прав постiйного користування
земелыtими ltiлянками за експертною оttiнкою вIIлинуло б на показники фiнансовоi звiтностi
Пiдприсмства шодо BapTocTi активiв та величини власного (лолаткового) капiталу
Пiдприсмства.

2. Аулитори не спостерiгали за iнвентаризацiсю основних засобiв, незавершених
капiта,чьних iнвестицiй та запасiв станом на звiтну дату, оскiльки нас було призначено
аудиторами пiсля цiсi подii. У зв'язку iз обмежуючими особливостями розмiщення основних
засобiв, що мають ба_пансову BapTicTb станом на 3l .|2.2020 р. в cyMi 24З 834 тис,грн., ми не

змогли визначити обсяг t{их активiв II]ляхом виконання альтернативних аудиторських процедур,

!,тому числi з причини того, lцо octtoBHi засоби частково знаходяться в недостуtIних мiсцях. пiд
:]ем,цею,

Балансова BapTicTb незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 3 1. 12,2020 р. складае 9З 666
тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицii с в незавершеному cTaHi, у зв'язку з цим, нашi
висновки формувалися на пiдставi наданих управлiнським персонаJIом роз'яснень, матерiалiв
iнвентаризацiТ, даних бухга-гrтерського облiку.
Баlансова вартiс,гь запасiв станом на Зl.|2.2020р. скJIадас 38 70l тис.грн. Ми не змогли
llереко}tаl,ися ч l<i.ltbKoc,Ti. с,ганi i вартосr,i заltасiв за допомогою iнших аудиторських проl{е/lур.
В результатi, ми не мали змоги визначити, чи могли бути необхiднi коригуваflня балансовоТ
BapTocTi основних засобiв, незавершених капiтальних iнвестицiй та запасiв.

З. За даними бухгалтерського облiку Пiдприсмства первiсна (переоuiнена) BapTicTb

повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись, склада€ 22 263
тис.грн., або 2.2о/о вiд загальноi первiсноТ (переочiненоТ) BapTocTi основних засобiв Пiдприемства.
[Iiлприсмство проловжус використовувати повнiстю амортизованi об'€кти, свiдчить llpo
наявнiсr,ь у таких об'сктiв сltоживчоТ BapTocTi. I_{e може бути пiлставою вважати, що зазначена у
cT,aтTi 10l0 KOcHoBHi засоби> Ба,rансу (Звiту про фiнансовий стан) зitчишковавартiсть основних
засобiв [Iiлприсмства в загальному розмiрi 24З 824 тис.грн. може сутт€во вiдрiзнятися вiд
справедливоТ BapTocTi. Ми не маJIи можливостi оцiнити вплив даного I1итання на фiнансову
звiтнiсть Пiлприсмства з достатнiм piBHeM впевненостi у зв'язку з тим, що на момент проведення
аудиту не проводилась експертна оцiнка основних засобiв для цiлей вiдображення в облiку та
складання фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi до П(С)БО,

4, Облiковою полiтикою Пiлприсмства передбачено створення резерву сумнiвних
боргiв iз застосуванням коефiuiснту cyMHiBHocTi, який розраховусться шляхом визначення
середньоi питомоТ ваI,и списаноТ протягом трьох poKiB дебiторськоi заборгованостi у cyMi
лебiторськоi заборгованостi на початок року. Станом на 3l .12.2020 р. Пiдприемством було
обчислено та створено резерв сумнiвних боргiв в cyMi l61,5 тис.грн. без врахування впливу
cyMHiBHoT лебiторськоi заборгованостi що не вiдповiдае вимогам п,4 та п,7 П(С)Бо 10

кЩебiторська заборгованiсть>. З огляду на наведене, Пiдприсмство мало би зменшити показник

рядка 1 l25 кЩебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги) Балансу (Звiту про

фiнансовий стан) шляхом донарахування резерву сумнiвних боргiв станом на 31 .12.2020 р.,
олночасно, в такому ж розмiрi мало би збiльшити показник рядка 1420 кНепокритий збиток>.
Станом на 3l .|2.2020 р. лебiторська заборгованос,гi за продукцiю, товари, роботи посJIуги
склада€ l l0 786 тис. гри., в тому числi дебiторська заборгованiсть, яка мае ознаки сумнiвноi
лебiторськоi заборгованостi в cyMi 2l |27 тис.грн.

Станом на Зl,l2.2020p. у складi iншоi поточноi лебiторськоi заборгованостi> (рядок
l 1 55 Бапансу (Звiту про фiнансовий стан) врахову€ться лебiторська заборгованiсть щодо якоТ с

рiшtення суду llpo ii стягнення з боржникiв. У супереч п,4 та п.7II(С)БО 10 к/]ебiторська
заборt,ованiс,гь> [liлгrрисмство не створюс резерв сумнiвних боргiв щодо цiсi заборгованостi, На
думку Аудитора, I1iдприсмство мало би зменшити показник рядка l l55 кIнша поточна
лебiторська заборгованiсть> Ба_пансу (Звiту про фiнансовий стан) в загаJIьному розмiрi 1 544 тис.

ТОВ (АУДИТОРСЬКА ФlРМА (МУЛЬТl - АУДИТ)), €ДРПОУ 2J525l lJ, Свiдоцтво про внесення в Ресстр
аудиторських фiрм Л! 089l вiд 26.01.200l р., www.multi-audit.org.ua; lev090999@gmail.com; тел.+38 (050) 0l2 09 99
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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансовоТ звiтностi
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I,pFl., що скJIадае l00% цiеТ заборгованостi шляхом створення резерву сумнiвних боргiв.
одночасно, в такому ж розмiрi мало би збiльшити показник рядка 1420 кНепокритиЙ збиток).

Ми провели аудит вiдповiдно вимог Закону про аудит фiнансовоi звiтностi та
аудиторську лiяльнiсть i Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) МiжнародноI федерацiТ
бухгалтерiв, Наша вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту. Ми с незалежними по
вiдношенню до Пiдприсмства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга-гrтерiв Ради з

Мiжнаролних стандартiв етики для бухгалтерiв (Колекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в Украiнi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки
з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ i вважаемо, що отриманi нами аулиторськi
докази с достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки iз
застереженням.

Пояснювальний параграф

Управлiнський персонirл не iдентифiкував суттсвоТ невизначеностi. яка могла б
поставити гtiд значний cyMHiB здатнiсть Пiдприсмства безltерервно IIродовжуtsати дiяльнiсть,
тому використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Пiдприсмства, як основи
для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв,

не змiнюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 2020 р., зверта€мо
увагу, що Пiдприемство здiЙснюс свою дiяльнiсть в умовах оголошеного в YKpaiHi карантину в
зв'язку з пандемiсю KopoнoBipycy (COVID - l9), Карантин передбачас ряд обмежувальних
заходiв, якi можуть вплинути на ситуаuiю в eкoнoмiui УкраТни i на дiяльнiсть Пiдприемства. В
результатi обмежувальних заходiв та нестабiльноi ситуачii не тiльки в Украiнi, але й у свiтовiй
економiцi дiяльнiсть Пiлприсмства супроводжу€ться ризиками. Вплив ризикiв на майбутнкl
дiяльнiсть Пiлприсмства не може бути визначений на даний момент через iснуючу
невизначенiсть. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi б могли бути результатом
таких ризикiв. Вони булу,гь вiлображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iдентифiкованi
та зможуть бути ouiHeHi.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питанняо якi, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiол, Цi питання
розглядались у KoHTeKcTi аулиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
нашоТ думки щодо неТ. KpiM питань, викладених у <Пояснювальному параграфi> ми визначили,
що немас iнших ключових питань аудиту, iнформацiю про якi слiд надати у нашому Звiтi
незалежного аудитора.

Iнша iнформацiя

наша думка щодо фiнансовоI звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоТ iнформаuiТ за яку несе
вiдповiдальнiсть управлiнський персонал Пiдприсмства,

IHrrla iнформацiя склада€ться з Фiнансового плану Iliдприемства на 2020 р. вiдповiдно
ло якого Пiлприемство отримус доходи i здiЙснюс видатки, визнача€ обсяг та спрямування
KolшTiB для виконання своТх функцiй протягом року вiлловiдно до установчих документiв,
СкЛаДаНня якого передбачено вимогами Господарського кодексу УкраТни. У зв'язку з нашим
аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою iнформацiсю та
ПРи цЬоМУ роЗглянути, чи icHyc суттсва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю та фiнансовою

ТОВ (АУДИТОРСЬКА ФIРМА (МУЛЬТI - АУДИТ), €ДРПОУ 235251l3, Свiдоцтво про внесення в Ресстр
аудиторських фiрм ЛЪ 089l вiд 26.0!.200l р., www.multi-audit.org.ua; ley090999@gmail.com; тел.+J8 (050) 0l2 09 99
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звIт нЕздЛЕжного дудиторА щодо фiнансовоi звiтностi
Мiського комунального пiдприсмства <<МиколаТвводоканал> за 2020 р.

звiтнiстю або нашими знаннями, оiтриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядастакою, Що мiстить суттеве викривлёння, Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимовисновку, що icHyc суттеве викривлення цiеi iншоi iнформацiт, ми зобов'яъанi повiдомити llpo
чеЙ факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту щодо фiнансовоТзвiтностi Пiдприсмства за 2020 р.

АулиТ фiнансовОТ звiтносТi ПiдприСмства, за piK, що закiнчився Зl.|2.2019 р. булопроведено iншим аудитором пмП <Ватконт-Аудит>, який висловив думку iз застер.*Ёпr", ,причини того, що Аулитори не спостерiгали за iнвентаризацiсю о.rо"пй* засобiв та запасiв.

вцповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищимиповноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання достовiрнот фiнансовоiзвiтностi вi.rlповiдно ло Закону про бухгалтерський облiк та фiнансовf звiтнiсть, Положень(СТаНДаРТiВ) фiНаНСОВОi ЗВiТНОСтi та за таку систему внутрiшrп"о.о nonrpbnrо, яку управлiнськийперсона,rI визнача€ потрiбною лля Tot,o, щоб забезrIечити скJIадання фiнансовоТ звiтностi, що немiстить суттевих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки.
ГIрИ складаннi фiнансовОi звiтносТi керiвництвО несе вiдповiдальнiсть за оцiнкуздатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльrri.r" гru безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, леце застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючиприпущення про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухгалтерського облiку пiд часпiлготовки фiнансових звiтiв.
Ti. кого надiлено найвищими повноваженнями.

процесом фiнансового звi.гування Пiдпри€мства,
несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

НашимИ цiлямИ с отриманНя обгрунтОваноТ впевненоСтi. щО фiнансова звiтнiстЬ } чiломуне мiсти,гь су,гтевого викривJIенп" u"uспiдок шахрайсr,ва або nor"nn", та випуск звiту аудитора,lцо Mic гить нашу думку.
Обrрунт,оВана влевненiс,гь С високиМ piBHeM впевненоСтi, проте не гарантУс. що аудит.IIроведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHyc,викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються сутт€вими,якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi

рiшення корисТУВачiв, що приймаютi." nu ocHoBi uibT бiпап.овоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, й" 

""*ор"стовуемо професiйне судженнята професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:о iдентифiкусмо r,a оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностiвнаслiдок шахрайства чи помилки, розробп".rо й виконусмо аудиторськi процедури у вiдповiдьна цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними длявикористання Тх як основи для нашоiдумки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдокшахрайства с вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство можевключати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi тверлження або нехтування заходамивнутрiшнього контролю:
, оl,римусмо ро3),мiння захсl,,Iiв внутрiruнього конгроJIю. шlо стосуються аудитУ, длярозробки аудиторських процедур. якi б вiдпоыдали обстав"пur, а не для висловлення думкищодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;о оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiстьоблiкових оцiнок i вiдповiдних розкри,гтiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
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звIт нвзАЛЕжного АудиторА щодо фiнансовоi звiтностiлл

МiськогО комунальноГо пiдприемства <Миколаiвводоканал) за 2020 р,

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоншIом

припущення про б.rп.р.рuпiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocнoBi

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHy€ суттева невизначенiс,гь щодо подiЙ

або умов, якi tlоставили б пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжити безперервну

дiяльнiсть. якщо ми доходимо висновку щодо iснування такот суттсвоI невизначеностi, ми

повиннi привернути увагу в сво€му звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у

фiнансовiй звiтностi uбо, 
"n*o 

Taki розкритгя iнфьрмацiт с неналежними, модифiкувати свою

Думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту

uyo"iopu. BTiM маИОутнi пЪдiТ або умови можуть примусити компанiю припинити свою

лiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюсмо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи nbnu.yi фiнансова звiтнiсть операцii та подiт, що

покладенi в основу ii складання, так, щоб досяtти достовiрного вiдображення,

ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. iнформаuiю про

запланований обсяг i час провелення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, включаючи буль-

якi cyTTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пlд час аудитУ,

Ми TaKorK нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо iм npo u,,_,]::J.:_у о

iншi питання, якi моглй б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незаJIежнlсть"

а також, де це застосовне, щодо вtдповiдних застережних заходiв.

з перелiкуъъi* n"ru"b, iнформацiя щодо яких надава,''ась тим, кого надiлено найвищими

повноваженнями, ми визначили Tl, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоi

звiтностi поточного перiолу, тобто Ti, якi € ключовими питаннями аудиту, Ми описусмо lti

питання в сво€мУ звiтi аулитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом

заборонено публiчне розкриття ,uno.o питання, uб" т1: :ijУi,::П"'*:]1__"л9:'.Т:: '" 5

ви:]начасмо, що ,Iаке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнl наслlдки

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть длц iHTepeciB громадськостi,

OcHoBHi вiдомостi про Пiлприсмство

Mi.o* *о*rrr,"о. ,rion*rrruo_uМ"nonuIuuooonun-u 
l

мкп (миколАiвводокдндл,, 
I

з|448144
MicTo Миколаiв, вулиця

lloBHe найменування
Скорочене найменувалня
Код за СДРПОУ
Мiсцезнаходження

[ата лержавноi реестрачii

Види дiяльностi за КВЕЩ

Керiвник Дуденко Борис Леонiдович

Гоrlовний бухга_птер
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IloBHe найменування товАриство з оБмЕжЕною вrдповIлАльнIстю
(АУДИТОРСЬКА ФlРМА (МУJIЬТl-АУДИТ)

Iдетrтифiкацiйний код 23525]l13

Мiсцезнаходження: 02154, м. Киiв, вул. PycaHiBcbKa набережна, будинок l8,
кв.8 .

Кq_р_ц!дд Костирко Руслан Олександрович
Телефон +38 (050) 0l2 09 99

Ресстр аулиторiв та суб'сктiв
аудиторськоТ дiяльностi

089l вiд 26,0l .200l
якi мають право
звiтностi"

р. Роздiл "Суб'екти аудиторськоi дiяльностi,
проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ

С]вiдоrtтво про вiдповiднiсть
системи контроJIю якостi 0891 вiд 26,01.17. TepMiH дii Свiдоцтва до З|,12,2022 р.

Електрона ад lev09 0 9 9 9 (rz) gmai l. соm
Адреса веб-сторiнки multi-audit,org.ua

ЗВlТ нЕЗАЛЕЖноГо АУДиТоРА ruоло фiнансовоi звiтностi
Мiського комунального пiдприсмства <<Миколаiвводоканал> за 2020 р.

OcHoBHi вИойостi про суб'ект аудиторськоi дiяльностi

Пiдтвердження та запевнення

Вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 Закону про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть надасмо пiдтвердження стосовно обставин виконання аудиту фiнансовоi звiтностi
IIiлприсмства.

Ми не надаваJ,Iи Пiдприемству послуги, забороненi законодавством.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Дулиторська фiрма (МУЛЬТI - ДУДИТ).

його власники, посадовi особи та iншi працiвники € незалежними вiд tliлприсмства. не брали
участь у пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень Пiдприсмства в перiод, охоплений
перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiол надання послуг з аудиту такоТ фiнансовоТ
звiтностi.

В перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiол надання послуг з
ауди,гу такоi фiнансовоТ звiтностi, ми не надавали Пiдприсмству iнших послуг, KpiM послуг з
обов'язкового аудиту,

пояснення щодо обсяry аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативностi
аудиту в частинi виявлення порушень (зокрема пов'язаних с шахрайством) наданi нами у
параграфi квiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>.

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

6

Ау,лит проведено на пiдставi
Аулит розпочато 12 травня

!оговору Nл 1ll05-202l вiд 1 1.05.2021 р.
202l р,) травня 202l р.

fiиректор
тов ((AудиторськА
ФlРМА (МУЛЬТl - АУДИТ)

Р.О.Костирко
'eccmpi ауdumорiв mа суб'скmiв

iя.цьносmi М ]0l828)

20 травня 202l р,
м. Киiв, Украiна

ТОВ (АУДИТорськА ФlрмА (МУЛЬТl - АУДИТ), €дрпоУ 23525| t3, Свiдоцтво про внесення в Ресстр
а\,l1!торських фiрм Л! 089l вiд 26,01.200l р., www.multi-audit.org.ua; lеч090999@gmаil.соm; тел.+з8 (050) 0l2 09 99


