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ЗRIТ НЕЗЛЛЕЖ([IОГО ЛУДИТОРА
Адресат - керiвництву) засновIIикам ТО1] "СКВО"

Звi,l, з аудIrт,у dlillallcoBoi звi,гtlосr,i

{умка iз з:rстерелсеIIIIrIм

Ми прове.lIи аудит фiнансовоi звiтностi ТОВ "СКВО", шlо скJIадасться з балансу (звiту про

фiнансовий cтarl) гrа 31 гру:tllя2020 року, звiту rrpo (liHaHcoBi резуJIьтати (звiту про сукупний
дохi:l), звiту про зплiтtи у власному капiталi та звi,гу про рух гроIпових KoпrTiB за piK, що
закiнчився зазначеноIо датоlо, ,га l1римiток до фiнансовоi звiтностi, вк;ttочаlочи стислий
виклад знаLIуп1их облiкових гlо.ltiтик.
На нашу думку, за винятком можливоI,о вIlливу питаIIня, описаного в роздiлi кОснова для
дуNIки iз застережеIII]rIм) нашого звiту, t|liHaHcoBa звiттtiс,гь, що додаеться, вiдобраrкас
достовiрно, в ycix суттсt]их аспектах (liItаtlсовиli cTtrн компаItii на 31 грудня 2020 року, та ii
фirlаI,rсовi резуJIьтати за piK, tцо закitt.ll{всrI зазIIаLIеIIоIо да,гоIо, вiдповiдtlо до МСФЗ.

OclloBtt лJIrr лумкIл iз зас,гере)ксIllIям
Ми l;e сгlос,t,срit,аJlи за itltзен,гарtlзацiеtо активitз i зобов'язаIIь станом на кiнець дня З l груltlIя
2020 року, ocKi.ltt,ttи булt.t гtlэlлзttачеIti пiсля дати iT провсдсrIIlя компаrriсtсl. Одгlак, цIо проце/Iуру
BиI(oIIyBtl,Tal iнвеtп,ари:зацiйtlil t<оп,tiсi.tt, .якiй гзис.ltоl]JIеlIо 2loBipy, згiдItо МСА. Але з огляду на те,

що ми не спостерiгали за холом ii проведеrlЕIя, що вимагае МСА 500, а Тх наявнiсть вибiрrсово
була пiдтвер/{жеIIа IIаN{и auIьтернативIIими методами, ми не можемо дати повноi аудиторськоТ
r,аран,гii щоло залрrшкiiз по Ilим.
'Говарис,гtзо IIе llроl]одило аtlалiзу на злtецittення аl(тивiв, яtс того вимагас Мiжнародний
с,l,аIIдарт бухгitтlтеllсьI(оl-о облirсу Зб <ЗMreHrlle}ItI}] корисrlос,гi ак,гиtзiв> (МСБО 36), За умоrз
вiдсуr,llостi TttlTcl.ttloi IIезz,IJIе)I(IIоТ переоtlitlки, N,lи lIe N,IалI,I зN4ого отримати досr,а,гнi та незалеrtсtli

аулиторсьi(i доl<азlа Illo/lo BIIJI14I]y Llboгo питаIlIlя tra фirrаrтсову звiтrriсть. I-Ia I{ашу думку,
iсttуtо,гь ознаки того, lцо r,atci аttтиви могJIи би втратити LIастину своеТ BapTooTi. Ми не змогJIи
оtiirlити вIIлиI] Llього tзiдхи,ltеtttrя Tta звiт про фirrаrlсовий cTalr та }Ia сукупнi доходи та витрати
,I,овариства за pitc, що заt<itt.tиtзся 31 грудI,Irl 2020 року.
IIами не бу;tи о,гриплаlti tliдтверлrrсеlltIя, яtкi tIеобхiднi л.ltя отримання дос,гатttiх iприйItятrtих
а)/диторсьl<их д{<rказil] с,госоL]IIо пiдтвер;{)I(ення cTaTтi звi,гу про фirtатtсовий стаrl, а саме -

вексслi виllаrli, ,IKa I]клiоtIеIIzl у звi,г ltpo rРitlансttвий с,гrrн на З 1. 12.2020 року у розмiрi 31 546
,гl4с. грЕI. Вiлпоlзiдrtо ми IIе MzulI,I змоги визI-Iачиl-и, .Iи бу"тlа llотреба в коригуваrIнi цiсi стат-гi.



Llaula думка пlодо (liltaltcoBoi звiтrтосT,i IIоl,оrI1,Iого rrерiо;lу п,tiсти,гь застережеI{I{я у зв'язку з

можливим l]llJIиl]oN,I /IаIlих обсr,авиtt tta гlорiвtlянпiсть гlоказнLtltiв потоLIного i минулого року.
Ми провеrlи ауltи,г tзiдгtоtзillttо до Miltcltapo/Illиx стаItдартiв контролIо якостi, аудиту, огляду,
iттrпого наданнrt RпевrIеI{остi ,га супутнiх гtослуг (МСА) piK видаtтня 2016-201], зокрема до
МСА Nа 700 (перег.irяrlуr,ий) <СDoрмуJIIованI]я думки та складання звiту rцодо фiнансовоТ
звiтгlостi>, МСА Jф 705 (перегляttутий) кМодифiкаrlii /1умки у звiтi незалежного аудитора),
N,r ]06 (гrереl,rrяlIу,гий) <Ilоясtttоlза.ltьтli uаllаграt|и та параграфи з iнtпих питань у звiтi
1Iезале)(IIого ауl{итора), МСА ] 10 <ГIорiвltяльна iнформацiя - вiдгrовiдгri показники i

ltорitзltялы;а фiнаlIсоtза звiтtliсть>, МСА 720 (переглянутий) <Вiдповiдальтtiс,ll, аудитора щоl(о
irltпоi iпформаuiТ), МСА 250 <РозглrI/1 заI(оIIодавLIих та FIормативLIих ак,гiв rriд LIac аудиту
фiнаrrсовоi звiтtIсlс,t,i>, МСА 550 кГIов'язаtti стороI]и), МСА 610 <Викорис,ганtIrI робо,r,и
BHyTpitllttix аудитtlрilз>), МСЗО 2410 <Огля21 tlpoMilItHoT фir-rансовоi iн(lормацii, що вико[Iусться
llезалежttим аудитором суб'екта господарIоваIIIIя) та вимог Закону Украirlи <Про аулит
фillаисовоi звiтIrост,i та ауди,гоl)ську дiяльгliсть>, IIarrry вiдповiдальтriсть згiдно з цими
с,га}I/1арl,ами виклilдегtо в 1эозлiлi <Вiдlrовiдальнiсть аудитора за аудит фirrансовоi зtзiтttос,гi>
Ilашого зrзi,гу.

В проllесi викоItаllI{rI ауд,иl,орсl,I<tli перевiрl(и Ilами бу.ltи виконаннi необхizlrri процедури згiдrlо
l]имог МСА, а caN4e:

- комгIлекс пpollellyp lrаIIравлеIIих IIа пiдготовку та прийняtт,гя завданIIrI;
- llJIilllyt]alIIIя ауl(и,гу;
- oцiltKa BHyтpitttttboгo KoII,IpoJlIo;
- iдсrrти(lirсацiя та oI1iltlca аулиторських ризиlсiв та cyTTcBocTi;
- виl(оtlаннrl ау/{и,l,орськоТ вибilrки, гIроlIе/{ур гlо cyTi та аtrалiтичних проце/{ур;
- аналiз робочоТ2lоr<умеllт,ацiТ;
- коI{тролi,яI<осLli виl(оIIаlIIlя завдаIrня;
- складаtI[Iя il)/llI.{,горського висIIоI]ку.

МСА вL{магаIо,гь виI(оIlаIlIIя :]аtsданIля спрямоване на одержаннi достатнiх доказiв п{одо
Bi2lcyTHocTi у (lirlаrlсоtзоТ звiтttостi суттевих помилок та викривлень. Ми вважаемо, що отримаtti
нами аудиторськi 11окази е достаr:lliми iприйнятIIими дJIя використан}Iя ik яtс осttови для нашоТ
молифilсоlзаноТ думt<и.

I Ieзir.lleлclIicTl,
Ми с IIезаIе)(Ilими II() tзi2lltotllcltttIo llo KoMrrarrii зl,i/.(ltо з KodeKco,\l el11lltl,! пlэоQлесiйltt,tх

(lyx2lu,nrr,rrB РаNа з мirtсtttllэсl/{Ilрlх c,гa}I:tap,l,iB е,гики для бухгалтерiв (<[{oDelcc РМСЕБ>) тa
еI,рILIIIими 1]имогами, застосовrIими в Украiнi до нашого ауди,гу фiналlсовоi звiтrrостi, а TaKo)I(
l]иl(онrlJlи itrшri обов'язки з егики lзi2llroBi21llo до цих вимог та Кодеtссу РМСЕБ. Ми вважаемо, що
о,гримаtIi Ilами а)//{иторськi докази с достатнiми i прийнятними для використання ix як оонови
/i.ltя tIашоi llумки iз застерехссLIIlяN4.

Itлlочоlзi tIlll,ilIIII я rrулIrту

КлIо.lовi питаIIIIя аудиту - tle [IитаrtI-Iя, Illo, ]]а tIаше професiйне судження,були значущими пiд
tlac },IаLtIого ауl{иту (liHaHcotloT звi,гttостi за пото.tний перiод. Цi питаrIня розглядалися в

коtlтекс,гi нашого ауl{и,гу (liltztttcolзoi звiтностi в цiлоп,tу r,a пiд час формування думки щодо неi,
При чьому ми IIе висловлIосмо окремоi думrси п{одо tlих питань,

Ми, звертасIчItl увагу Hil CBi,1,oBy ltztltlleMito KopoHaBipycHoT хвороби (COVID- 1 9) ,га

загIровад)I(еlIlIя I(абillе,гом MiHic,I,piB УкраТни караI{ти}Iних та обмеrкувzьтьгtих заходiв,
спрямоваrIих Ilal ttротилilо ii tlo21a;tbttloмy ]]оuIиреIIIIIо в Украiнi. FIашrа особлива аулиторська

увага до I(ього гIиl,a}IIIIrl поlз'язаI{а з тим, IIlo ця паttдепtiя ставить пiд зтlачrlий cyMlliB здатнiс,гь
KoMtlaHiT продов)I(у}lати cBolo лiялыtiсть FIa безперервнiй ocHoBi. 11рипуцення про
безперервну l{iялt,ttiсть е oclloBoIo дJIя бухгалтерського обrliтсу ,га складаннrI (liHaHcoBoT
звiтtлостi компаtIiТ. I{аtпим обов'яtзlсом, с розгляд лодаткових ризикitз, яIкi I]иFIиI(ли гtiд .1ila
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rIанДеМii та розгляд oIIiHKlr упраtsлiIrського персоналу IIIo/{o здатIIостi KoMIIaI{ii продовжувати
овсlто дiя;tt,гtiсть у маЙбуr,пьому. N4айбутпi уп{ови здiйснеtttля лiялыtостi можуть вiдрiзнятьсяt
вiдt цiсi оцiнtси. Вплl.rв таких майбутнiх змitt IIа операIIiТ та фirrаrлсовий cTaI{ KoMпaHiT може
бути су,гтевим.

N4и розl,;tянули це питаIIпя наступItим t{иItом:

- }Iадiслали Запиr-и ylrpaBrlitlcbкoмy персоI]алу cTocoBllo впливу панzlемiТ COVID-19 та
зillIроваllжеIIlIя I(ара}I1,иIIII14х r,a обiчlелсуваJlLIlих заходiв lTa дiяльнiсть ,говаррIс,гва 

у 2020 роцi та
IItl по.](аJIьIпi rrодiТ коплгlttltii', c1,0col]Ilo tIpol]elleHIIll оllitllса 1-1изиlсiв, гIоl}'язtuIих з IIи]\.{;

- Розгляllули lзi.i1lIotзilli компаrriТ ,га trроаналiзуl]аJIи I]лани, якi ставилися до t<омгIанiТ на
2020 piK ,ra па202l piK;

- РозглягIуJIи ,га llроаналiзуI]аJIи данi регiстрiв синтетиtIного облiку за2020 piK та сiчень-
TpaBcI{b 2021 року.
()'гтсе, поltIиреIIFIяl rtаltлемiI KoporraBipycy (COVID- l9), ,lкe поLIалосrI у 2020 рочi та
сl]риLIиIlеIlий циМ вIIлиВ IIа товариСтво € IlезlIаtII{им. TоВ праIIIос у нормаJIыtоп,tу рел<имi,
КСрiвilиllт]]о Tol]tlpl.loTBa орг,анiзуl]ало цiлиГл компJIекс заходiв tцодо заlrобiганt{я захворIовань
Та ПошlИрення iHdleKllii в MelKax товариства (вiддаirенi роботи, додатковi медичнi обстежетlняt,
ВИI(ОРИСl'аIlIIя ЗахисI{их масок,гоulо). Сгlалах пандеплiI COVID-19 не мав негативIlого впливу
rra фiнаlrсовиЙ стан товариства, Керiвниrlтво FIe o.tiKyc суттевого негативtIого впливу rla
м ай бу,гlt i еtсогtом i.tl t i п ока:з t l и KLI то варис,гва втrасл iлок спаJrаху.

Пояlсllltlвал1,1tl.t li Ilapaгpadl

Суловi сrrрави

- Згiдrто ttрtаписiв llrl 9-11 МСА 501 "Аулиторськi докази - додатковi мiркування щодо
вiдiбраllих елемеltтiв" метоtо ауl{итора е отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно
ПоВIlоти iнформаuii п{одо судоl]их справ i претензiй, якi стосуIоться суб'скта аудиту, бо вони
IvIОЖУ'ГЬ МаТи суrr,свиЙ I]tIлив IIа 7достовiрlliсть фiпансовоi звiтностi. Управлiнським
IlcpcoFIaJIoM товарис,гва, IIа заlIит ауlIи,гора буrrо IIадаrrо де,I,аlлыrу iлrформацilо I]{одо
iдеr,t,гифirсоваIlих IIсзаверIIIеIIих розt]Irlllом су/{ових справ, а наслiдки розгJlяДУ Тх можутI)
l]плиIlуть Ila IIока_зIIиtси {tiltеtltсоlзоi звi,rнос,гi. Резулы,ати розгJIялу таких справ MaloTb за
t]изIIаtIеIII{ям мсА 705 (rrерег.llяrlутий) суттсвий, tIроте IIе всеохоплIоtо.tий вплив лJIя
розуtчt iitгtяt фirrаtлсовоi звiтrrос,гi.
Ilatlra думка пе пцiстиL,L )кодних заперечеIIь щодо цього питаI{IIrI.

l]рз_rrlrrrq1ццдрgýgзцqр_qр_лцiс,гьдццiъцgсд
-Ми звер'гzlсN{о yBat,y IIд те, IIlo, IIегIокритi збитки тоl]арис,гl]а, оl,аIIом lta 3l .12.2020 року,
скJIадаЮть 454 668 1,ис. грIl. та власгlий капir,ал мас вiд'смIIе значеIIIIя у розмiрi 450 098
'гИс. грII. LIистиЙ ttрибут,оtt IIо,гоLIIIого року складае 6|2 З17 тис. грн. Наявнiсть збиткiв с
cyTTcBoIo lIевизIIаLlеttiс,гlо, яка мох(е поставити пill значний cyMrriB здатгtiсть суб'екта
гОсгIодарIоваIltIrI безllеlэервtlо проlIовжувати cBoto лiяtлыtiсть, ,гому тоI]ариство мо}ке не
бути з2цатrrип,l 1эеit.ltiзуваl,и своi аtстиtзи та погасити ctзoT зобов'язаIIIIя в звиtrайному холi
свосТ дiя1.1l1,1lсlстi. [] холi пеlэеtзiрки Аулиr,ор IIе може дати абсолtотttоi гарантiТ ulо/(о
вiдсут,tlосr,i icltyBatltlя зац)ози безперервностi дiяльностi 'Говариства згiлtlо з вимогами
Мiтtн ародI Iого c,l,zll l/tapTy ауl{и,r,у 5 70 " БезперервIл i сть ".

l}iltrIoBiдa"lI1,IIic,I,L yпp:rlrlliIlcIrIt()гo rIepcoIIiuly
I I0l}IItl t}arltelI tIrIM I.I, з :r {l ill arI сову з в i,1,1l icTb

Управлiтlський ltcpcolIaJl Tlece rliлповiда.llьrliсr,ь за
звiтнос,гi Bi21lltlBi7lltcl 2ro МСФЗ та за таку систему

та l-их, кого ll:rдiлено rlайlвипllлми

скла/{аIIня i дос,говiртIе подаIIIIя (liltaIlcoBoi
внутрiшнього l(оIIl,ролIо, яку уlтравлiнсьtсий
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порсоIIztл I]I,IзFIаLIас поl,i]iбltоIо лJIrI того, lцоб забезIIеLIити сI(JIалання dliHatlcoBoT звiтностi, що IIе

мiсти,гь су"l-гсвI,Iх виl(рI4I]JIсIIь вllаслil{tlк Illахрайства або помиJIки.

I[pr,r скла,ttанrri (lirlarlcoBoT :звiтностi управлiнський персоIIаJI llece вiдгlовiдальнiсть за оцiлtку
ЗД{а'ГttОСТi ttOMtlaltiT llродов)к)/l]ати cl]olo дiяльнiсть на безперервпiй octIoBi, розкриваIоLIи, де I{e

зас,госовано, IIитаIлIлr], IIIo сl,осуIоться безперервнос,гi лiялытостi, та використовуIочи
приIIу[(еIIIIrl про безlrсрервtliсть 21iяt.lтыtсlст,i як осI{ови лJIя бухгал,гсрськоl,о облiку, оttрiм
виttа2lкitз, коJIи упра]злittський IIepcoIJaJI або п.llzrнус лiквiдувати групу чи припинити дiялыliсть,
або не мас iгtших реалLIIих алы,ерIIатив IIьому

'I'i, ttого tlадiлеttо IIаL"Il]иIIlI.{ми повIlовtlжеIIIlями, несуть вiдповiда,ltьнiсть за нагляд за проLIесом
(liнансоtзоl-о звiтуванIIя гpyI I и.

I} iдllовiltа.п bllicr-b ayll и,|,0рil зtl а)/лIлт фitlа нсовоТ звiтll ос,гi

IIаtllими t{iлями с о,гримаIlltrl обгр1,1I,говаltili BIIeBIleHocTi, tl1o (lillaHcoBa звirrtiсr,ь в tliлому trc

мiсr,ит,ь cyl,TcBoгo RиI(ривлеIlttяl вltаслi2lок tшахрайства або IIомиJIки, та випуск звiту ауди,гора,
tl{o пtiстить HalIIy думку. ОбГруIrтована впеI]неttiс,гь с високим piBHeM впевненостi, проте не
гараIIтус, IIto ауllи,г, пl]ове/lений вi/tповiдrrо до МСА, зав)кди виявить cyTTeI]e викривлеI{I.Iя, коJtи
lзоttо icIlyc. ВикривлеIlIIя можуть б5"рц результilтом tпахрайства або помилки; вони вважаютьOя
су,l-гсвиfuIи, якпlо окремо або в cyl(yпIlocl,i, яlк irбrруtлтовано о.tiкусться) вони можуть вIIливаги
нzl eKclttoMi.tlti рitпеliтtя l(орисl,увачiв, It1o rrриймаlо,гьсrt }]а ocrIoBi цiсi (liHarIcoBoT звiтrlостi.

I3икоllуtочи аудит вi2lгtоtзiдlttсl до вимог МСА, N4и I]икористоl]усмо професiйне судженIIя та
rlрофеоiйrrий сксптиrlизм про,I,яI,оNI всього завдаI{ня з ауди,гу. OrcpiM того, ми:

о iлеtrтифiкусмо та оrдitItосмо ризики суттсвого викривлен}lя фirrансовоI звiтностi
вtlаслiддоl< ttlatxpaйcl,1]a LIи IIомиJII(и, розроблясп,tо та викоrIусмо ayl{иTopct,l<i проtlедури у
rзizlповiдtь ]ti,l rti рI4з1.1Itи, 

,I,a отрип4усмо аудиT,орськi l{окази, lцо с достатнiми та
прийtlя,t,lll.tми /IJIrI }]I.Il(орис,гiltllтя Тх яI( осIIови /(.lIя 1,1atItoT думI(и. Ризик IlевиявлеIIIIя
cyTтcBol,o l]икриl]леIIня tзltаслi/Iок Itlaxpal.icTBa с I]иI],Iим, ltiitc лля викривJIеLIttя внаслiдок
IIоN4иJII(и, оскiлt lси tпахрайство може вI(лlочати змову, пiдробrtу, навмиснi пропуски,
lteBipl ri,гl]ерl{)кеIl l tя або I Iехтуван IIя заходами вrlу,грiшtнього коIlтролIо;

. отримусмо розумittttlt заход(iв вrtутрiшtlього коIIтролIо, Iцо стосуIоться аудиту, дJIrI

розробки ауIUI,I,орсьI(их проL{едур, ;rKi б вiдповiдали обставинам, а IIе лля висJIовлеIIня
lIумки IIlollo е(lек,гиtзttостi сис,l,еми tзну,l,рittltlього KoI{TpoJrIo;

. olliIltocMo tlрийlrяшtiс,гt застосованих облiкових tlолiтик та обгруlr,говаlliсть облiкових
оцiноtс i rзiдповiдllих розкри,г,l,iв itr(lopMaцii, зробленлtх управлiтtст,ким персоrrалом;

. /{охоltимо висIiовку що/Iо гrрийllя,гнос,гi використаIIня управлit-lським персоналом
lIрипуrценI,Iя ITpo безперервнiстt, дiялыtостi яtс осIIови для бухгалтерського облiку "га, IIа

осtlовi отримаIIих аулиторських доказiв, дохолимо I]исFlовку, чи icHye суттсва
Ilевизначеltiс,гь ltlollo подiй або умов, .яtтсi постаlзиltи б пiд зпа.тпий cyMHiB мож.пивiсть
групи IIpolloB)I(LII-и бе:згlерерtзllу дiя.ltыliс,гь. Якtцо ми доходимо висtIовку щодо
ictlyBaltltяt ,l,aKoi су,г,t,сtзоТ IIевизIIаIIеItостi, ми гlовигlгIi привернути у]]агу в своеплу звiтi
ауlIи,гора lltl tli,,(ttcltзi/lII1.1x розкрlаr,гitз irrформаltii у (lirlarrooBiй звiтttостi або, яttщо TaKi

розкриl.r,я irl(lopп,Tarlil' е IlеIlаJIе)I(IIими, модифiкувати cBolo думку. I-Iашi ]]исI]овки
груI{,гую,гьсrl lta а/диторсLкLIх /lоказах, отрима}Iих дlо /laTll нашого звiт,у аудитора. Типt
Ile MeI{lII, п,rайбу,1,1ri гlодtii irбо умоt]и можуть примусити групу припинити cl]olo
дiя:tьtliс,гt, t ra бсзlLе;эервlli й octtoBi.

. olliItlocMtl:]ilI,ilJIbIIe по/lаIIIIя, структуру та змiст rtlittаtlсоtзоТ звi,гt,tос,гi вклточно з

розкриl"I,яN,{lа ill(lоlэп,rаtliТ, а також те, tIIl I]оl(азус фiнатtсова звiтttiсть отrерачii та подiI,
ll{o Jlс)I(а,гь tз осttоtзi ti ctc:lal{tltttIя, так, щоб досягти лостовiртtоr,о вiдобра)I(еFIня.
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Ми повiдсlп,tлясмо тим, кого на/.liлеttо rlайвипlими tIов[IоважеIIнями, iнформацiю про
запланова}tий обсяг i .tac проtзеllеItIlrl а)i/lиl,у та сут,гс:вi аудиторсьlсi результа,ги, виявленi гriд
час аудиту, вкJIIо.IаIо,lи бyllb-ltlci cyтTcBi недолittи захолiв внутрilllнього KoIlTpo.1tlo, виявлегti
нtrпли гti21 час ауltиl,у.

N4и ,гаrсоltс IIадасIчIо 1,1lM, кOго IIадiJIеrlо найвиIциN,I14 поI]новажеtIнями, ],верджепIIя, що ми
l]икоIIаJIи вiдповiдlri ет,и.tгli вимоI,1,I II{одо rIезаJIежIIостi, та повiломлясмо iх rrpo Bci стосунки та
ilrlпi пиl,аIIIIя, яtкi мoI,JIи б обГруrIтова]Iо вва)ItатисL такими, що I]пJIивато,гь на HaIIIy
незалеrкtliсl,ь, а l,аI(ож, /гlе IIе зас,госоваrIо, Illоло tзiдповiдтtих застере)кtlих заходiв.

Звiт, llto/Io вимоI,illtllих заI(онOдавчих i llормативtIих aKTiB

ПiдтrrердrкеlI ll яl ill{lopпra lцiТ с,госо в IIо оtIолаткуваIltlя

11одатковий обrriк з податI(у rra прибуток ТОВ (СКВО) ведеться у вiдповiдrlостi llo
Податкового кодексу УкраТrrи вiл 23 гру/Iпя 2010 poKyN9 2856-VI iз змiпами iлоповI,tенпями.
Об'сктом опоllаткуваIIIIя е прибу,l,оr< iз дцlIсерелом походжеIIIIя з УкраТни та за iT меItами, який
l]из[IаLIасl-ься tIIJlrlxo]\4 коригуваI{tlяr (збi.lтьttIеII}Irl або змеltпrеtlttяl) (lilлансового результату до
оIIодаlткуваiнIIя (rlриб1,,1,11у або зби,гку), ви:]IIzlLIеItого у фiнансовiй :звir:ностi пiдltlрисмс,гва

вiztгlовiлно /(() мi>lсllародних сr,аtt2цартitз (tiHaHcoBoT звir,ностi, на рiзrrицi (якi виIIикаIотL

lзiлповiлttо до 11одаткового KolleKcy УкраТrrи). /{aHi вiдобрахсеrлi в податковiй звiтностi
'I'овариства вiлпсlвiltаIо,гь l{illIим вiлобраlI(еIIим в (litlattcoBiй звiтrrостi за вiлповiдний перiол,
Об'ект tlподаткуl]аIIlIя за 2020 piK Говариства пiсля кориI,уваI{I{я на податковi рiзницi с

tзi/i'смitим зIIааIсIIIIям ,гzt склалас 266964200 грll.

'ГОI] (CI(BO> заресстроваI{о ,IK платIIик податку на додану BapтicTb за irrдивiдуаJIьIrиN4

IIолаl,I(овим Iloмepoi\4 NаЗ19821115535. Перевiрrсото вiдображелtих гlоказникiв у подаIIих

/{екларацiяIх з податI(у Ila /{одIаIrу BapTicTb за перiоll з 01.01.20 по З1.12.20 встановлеtIо, що
Товаllис,гво визIlаtIас trодаткоtзий кредит та податковi зобов'язагrня згiдно з вимогами
IIода,гrсового Ko/IeKcy Украiни вiлl2З грудня 2010 року j\Ъ2856-VI iз змiнами iдогtоtзнет{нями.

flеклараrliТ з по/{атI(у lIa llo/IalIy BapTicTb ТОВ кСКВО> за перевiрясмий перiол складенi у
вiдlпоtзiлtiосr,i .,to llzrказу Мirriс,гсрс,rва (littattciB Украiпи вiд 28.01.2016p. Jф21 iз змiнап,lи та
/1оl]оl]llе]IIIяlмти. За пе1"liо21 з 01 ,01 .2020 р. по 3 1 .12.2020 р. 

'l'овариством задекJIаровано податковi
:зобов'язаtlltя в cyMi 992042789 грtI. та IIо/{атковий кре2lит в cyMi 899l353З0 грн.

ТОВ (СКВО> вiдгlовiдrlо .гto cTaTTi 39 По.цагкового кодексу УкраТrrи вiд23 грулrrя 2010

року NI2856-VI iз змiтtам1l i llоtlоrзttеtlllями у 2020 року мас коI,I,гроJIьованi операцiТ, в яrких

]]истуIIас lIо:]иLlt,tJIьIIиI(ом. Звiт гllэсt коII,гроJIьоваlti операцii за 2020 piK ТОВ (CKI]O> складений

у вiдпilвiдllос,гi /tcl LIаказу Mirricl,cpcTBa (lirrarrciB УкраТrrи вiл l8,01.201бр. Nq8 iз змitlами та

.г{оIIоl]неI{Itriми. За псрiод з 01.01 .2020 р. по З|,122020 р. Товариством задекларовано
I(oIiTpoJIboBaHi операцiТ з КомпаltiсIо з обмеженоrо вiдповiдальнiстtо (PANCRASS OVERSEAS
SA>, ресrrублiкzt I'IaItaпla, IIа загаJIыIу суму 71562709 грлl.

Сlсладанrtя IIодатковоi звiтltостi lla пiдприсмс,гвi ве/lеl,ься згiдtlо Rимог LIиIIlIого

зt,lI(оIIолzlвс,гва Украitlи. За lrрави.ltьttiсl,ь складаIIIIя податl(овоI звi,гltос,гi ttecc вiдповiдальlliсть

угt равл i I lський гtсрсо l ta.; t lcoп,t гI ct н iT,
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3 Bi пt tt ро у ttllчвл i t t t tlt
Ми виtсtlгlали зав/IаIIIIя з IIадаIlIlя обгруrrr,ованоТ BпeBttet,tocTi u{одо iнформаrliТ Звiту гlро

угtраlз;tillltя ТОI]АРИСТВА З ОБМЕ)I(ЕtIОIО ВI/{ПОВIДАJIЬНIС]'IО "СКВО", tзitt складений
вiдгrовiдtlо до закоLIодавстl]а, узго/l)I(ений з фirтапсовоIо звi,гtiiстю за piK, пlо закiilчився З 1

грудня 2020 porcy. IIа Ttatttl,дyмкy, irr(lормаuiя Звi,гу rlpo уllравлiння, tt1o додасться, складена у
усix суr"гсвих acIIек,гtlх, вil{повiдно lto вI4мог закоI{одавства.

oCHoBrII Br/{oMoC,l,I про АулиторА тА Аудиторську ФIрму

6

Повllе llaйMctlyBrlIIIIrI Аули,I,оI,ськ() - KoIJCAJ I,I,и I лt,овА
ФIРМА "ГРАI,IТЬЕ" у виглядi ТОВ

Код €ДРПОУ 2102642з

МiсttезrlаходжеIlItя 65012, м. Одеса, вул, Велиl<а АрIlау,гська, буд,
15

Щата державIIоi реестраlдii 2З травrtя 1995 року

Номер та дата видачi свiдоrдтва про
внесення в ре€стр аулиторських фiрм та
аулиторiв, якi надаlоть аудиторськi
послуги

N9 4420 Рiшенняl Ау.ltи,горсьttоТ пzutати УкраТlrи
ьiд27.0|.201 1 р. за Ns 227 lЗ,|

Розлiл СУБ'СКТИ АУДИТОРСЬКОТ
дIяльнос1,I, якI MAIoTb прАво
проволити оБов,язковиЙ Ауди1,
ФIIIАлIсовоI звIтI,,Iос1,I пIд{присмств,
IIIo CI,AI Iовлять сусI]IJIьI IиЙ II{тврЕс
(https://www.apu.com,ua)

Свiдоцтво про вiдповiднiс,гь системи
KoI-ll,poJIIo яtt<ос,гi N9 0677, рiшеtlllя АПУ вiд
2З.02,2017 N9 339/3 чинFIе ло 3 1 , 12.2022 року

OCHOBI{I l]IдомостI про товАрист,во
Повне rlай MelIylla IIIIrI

ТОВАРИСТВО З ОБМВЖЕНОЮ
вIдповIдАльнIстIо,, cltBo,,

код за €дрпоу 319821 16

МiсtlсзllаходжснIIя YKpaTlta, 65009, Одеська обл., Mic,1,o O/ieca, ВУJIИЦЯ
ГЕI,IУЕЗЬКА, будиtrок 1-А

Щата державноТ рессr,раlцii .Ща,га дцерlкавt lоi ресстрацii : |З .06.2002

/{а,га запису: 1 З.08.2004
I1oMep заllису: 1 543 1200000000055
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OcHoBHi види дiяlльtlостi l68.20 }{allltlltlя в ореIIлу й ексrlllу:t,гаlцiIо власIIого

|.,,, 
орс,rlt,)в:tIIого IIepyxoмol-rr плайrlа (осllовrlиli);

|77 .12I-Iаданllя в ореII/{у ва[Iта)кIlих авт,омобiлiв;

lOB. tO Куrriв"llя та продаж вJIасIIoго нерухомогоl..
lмаиtrа:

l56 ].0 /{iялыriсть pecTopaHiB, наданI{я посJIуг

| 

мобlльl,ttll-о харtIузз,,,,о,

|52.29 Iltttla дt_lпомiiItrlа дiя.lIьtliсr,ь у сферi
траItспор,гу;

46,7 З Оптова торгiвля деревиtIоIо, будiвелыlими
матерiалами та санiтарно-технi.lним обладнанням;
96.04 Щiялыriсть iз забезпечення фiзи.lного
комфорту;
93. 1 З /{iялыliсr,ь фi,гнес-чен,грiв;
8б.90 Iнпlа дiялы-liсть у c(lepi охорони здоров'я;
8б.2 l Зага_гrыIа мсдична прак,гика;
46.2 1 Оrlrова,горгilз.ltяt зер}Iом, llеоброблегlим
T}oT}o}IoM, rtасitlням i кормами длrI твариrI;
2З,99 В и робtr иt1l,во IIеметалевих Mi ttера.тrы tих
виробiв, rr.B,i.y.

Статутний капiтал, грн. Розмiр : 4 569 796,78 грн.

Перелiк засIIовtIикiв /учасllикiв IlЕтровиI IькиЙ зАхАр БорисовиLI, кратна
громадя l IoTBa: УкраТна, Mi стlез[l ахол)I(оII Itя : УкраТна,
б5033, Одеська обл., MicTo Одеса, ВУJIИЦЯ 2А
ЗАВОДСЬКД, булиrrок З, квартира 1,

Розмiр вIIеску до статутI{ого (lоrrду (грн.):
4569796,]8
LIас,гка (%): l 00,0000%

кiнцевий бенефiцiарний власrrик
(контролер)

кII-{tIЕвии БвI]ЕФItIIАргIии влАсFIик
(когt,гроJlЕр) - пЕ1,I,овиLlькиЙ зАхАр
Борисович, 7tl,1 1 .1980 р.н., громАдянин
укрАiFIи, АдрЕсА 65033, м. одЕсА,
мАлиtiовськиЙ р-FI., вул. другА
зАI]о/IсьI{А, Буд. 3, кв. 1.

OcHoBlli вiдомостi про умови договору та аудI|торську перевiрку

Аулиторська переlзiрка про]]одилася згiдtто угоди N9 536 вiд 07 травI{я 2021 року.

IIерiол, ,IKIIп{ 0хоплсIl0 IIроведеIIIIrI ау/цI,I,|,)/: I1cpeBipKy l'оВ "СКВо" проведено :за перiод з

01 сiчня 2020 року rro З l груziltя 2020 року.
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Щата поtIатку та дата закill.лепня аудI!ту:
2021 року по 28 травня 2021 року.

'rОВ "СКВО" перевiрявся аулиторами з 07 т,равня

Парr,нером завдаIIня з аудиту
(ключовим партнером з аудиту)о

результатом якого е цеlt звiт
незалежного аудитора, е

65012, м, Одеса, вул.

28.05.2021 року

Веrrикzr Арrлаутсьtса, бул. 15

Шевчеllко о.П.
(Номер peccTpauiT у PeecTpi l 00056)
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