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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансовоi звiтностi

Товариства з обмежепою вiдповiдальнiстю <<Виробниче об'сднання <<Техна>>

за 2020 р.

Власнакам, управлiнському персоншlу
mа iH ta ul,t ко р асmу в ач ам ф iH ан с о в о i з в imH о с mi
Товар uсmва з обмемсеною вidповidшlьнiсmю
<В uробнuче об' еlнання кТехнау

.Щумка iз застереrкеRIIям

ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiда,пьнiстю

кВироЬниче об'Ъднан"Ъ твхнДD (да-rli - Товариство), що складаеться з Балансу (Звiт про

фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звiту про ф_ilryсовi результати (Звiт про сукупний

дохiд) за2020 piK, Звiry про власний капiтал .u ZOZOpi* та Звiту про рух грошових коштiв

з,а2Оi1рiк, та Примiток дЬ рiчноi фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за 2020 р.

На HalTry Думку, за винятком впливу питання 2, описаного в роздiлi коснова для думки iз

застереженням) нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в

ycix сутгевих аспектах фiнансоЪий стан Товариства:наЗ1 грудня 2020 р, та його фiнансовi

paayniru* i грошовi .rоrо*, за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до

нацiональних положень (стандартiв) брга_гrтерського облiкУ, ЩО ДiЮТЬ В YKPaiHi (Да-'li -
нп(с)Бо) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову

звiтнiстЬ в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 р. м g9о-хtЧ, в редакцii Закону вiд 05,10,2017 р, JФ

2|64 -VIII (даrri - ЗУ Ns 996-xlv) щодо складOння фiнансовоi звiтностi.

Оспова для думкш iз застереженняDIи

1. Ми не спостерiга_tlи за iнвентаризацiею запасiв станом на 31.|2.2020 р. ба,пансовою

вартiстю 95 41gтис.грн. оскiльки були призначенi аудиторами Товариства пiслЯ зазначеноi

дати. Ми не змогли переконатися у кiлькостi, cTaHi та BapTocTi запасiв станом на

з|j2)о2Ор. за допомогою iнших аудиторських процедур, В результатi.ми не мали змоги

визначити, чи могли бути необхiдними *ор"aу"u"ня балансовоi BapTocTi запасiв станом на

з|122020 р., що вiдображенi у Бшrансi (Звiтi про фiнансовиЙ стан), а ТаКОЖ ПРИбУТКiВ Та

збиткiв, що були вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд),

2. В рядку 42Ь0 Звiту npo uпu.rrй капiтал за2020 piK Товариство зменшило нерозподiлений

прибуток ru u р"о*у ioso З"irу про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)

.r.nrrno собiвартiсть реалiзованоТ пролукчii на суму собiвартостi реа_пiзованоi у звiтному

перiолi продукцii, "*u,. 
була компенсована виручкою вiд решriзаuiт цiеi продукцiт, що не

вiдповiдае "rrоrЫ 
п(с)БЬ 16 кВитрати) та пlс;ьО б кВиправлення помилок i змiни у

фiнансових звiтах> та призвело до завrщення прибугку за 2020 piK в cyMi 1 496 тис,грн,

l



зьi+.*ф*НЬiф.l*ЦIi{i6$Вr'.аз,рнmдi."<В'*робнячробlед*япця 
кт'ёх*ыJh'2в!.рiк

3. МИ не провоДили аудиТорськиХ проч:4IР rц:д9 порiвнялЬних даниХ до Ба,lrансу (Звiту

про фiнансовий Йi;;;"l-;" ir.rТiоТЫр, зu.,1,1|" фiнансовий результат (звiту про

сукупний дохiд), Звiiу про змiнй J власному капiта-гli та Звiту про рух грошових коштiв за

piK, що закiнчився Зt'.руоr" 2019 року. Вiдповiдно, ми не маJIи змоги визначити, чи була

потреба у коригуваннi зазначених сум, а також_можливий вплив таких коригувань на

фiнансовiр".уп"rur" за piK, що закiнчився 31 ,|2,2020 р,

ми провели аудит вiдповiдно вимог Закону про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть i мiжнародних cTaнouprru uуойуiмёдl йi*"uродчлgз,|"цii бухгалтерiв,

Нашу вiдповiда-п""i.r" згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiда_lrьнiсть

аудитора.u uуо"rфiнансовоi звiтностi> *'uu,b,.o звiту, ми е незалежними по вiдношенню

до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухга,tlтерiв Ради з Мiжнародних

стандартiв етики Й" Oyr.*TepiB (Колекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в

YKpaiHi оо I{ulIIo.o uyorry фiн-ансовоi звiтностi, а також виконЕIли iншi обов'язки з етики

вiдповiднО до циХ u"ro.-"u Код.*.у РМСЕБ i вважаемО, що отриманi нами аудиторськi

докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки iз

застереженням.

Пояснювальний ппраграф-справедлива BapTicTb повнiстю амортизованих основних

засобiв

за даними бухга-гlтерського облiку Товариства первiсна (переочiнена) BapTicTb повнiстю

амортизованих 
-оЪiоurr1q 

.u.odi", якi продовжують використовуватись, складас

10 45б тис.грн., або'7О/овiд зага-пьпът n"pui"Hoi (переоцiненоi) BapTocTi основних засобiв

Товариства. Товариство продовжус використовувати повнiстю амортизованi об'екти, що

свiдчить про HaJIBHicTb у таких об'ектiв споживчоi BapTocTi, Ще може бути пiдставою 
2

вважати, що зазначена у статгi 1010 <OcHoBHi засоби> Бшансу (Звiту про фiнансовий стан)

заJIишкова 
"upri.ru 

о""ъ"пr* засобiв Товариства в загальному розмiрi 73 945 тис,грн, може

сут,гево вiдрiзнятися вiд справедливоТ BapTocTi. Ми не маJIи можливостi оцiнити вплив

даного питання ;;бi";"ву звiтнiсть Товариства з достат",]I]::":_вJI€вненостi у зв'язку

з тим, що на момент проведення аудиТУ не провоДи{Iась експертна оцiнка основних засобiв

для цiлей вiдображення в облiку 1u .*пuоu"ня фiнансовоi звiтностi у вiдповiдностi до

п(с)Бо.

Пояснювальний параграф-безперервнiсть дiяльностi

управлiнський персонаJI не iдентифiкував суттевоi невизначеностi, яка могла б поставити

пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому

використовував r*"lу*.rня про O..ibp.p""icTb функчiонування Пiдприемства, як основи

дп" обпi*у .riд ,,u" пiдготовки фiнансових звiтiв,

не змiнююч, п*оiоу"п, пlЪдо фiнансовоi звiтностi Товариства за 2-0-20 р.' зВерТасМо

уваГУ, що Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах оголошеного в YKpaiHi карантину

в зв'язку. пurд.ri.о KopoHoBipycy (COVID - 19), Карантин передбачас ряд обмежувальних

заходiв, якi можуть вплинути на ситуацiю в економiцi Украiни i на дiяльнiсть Товариства,

В результатi oOr"*Y"*irr' .*ooiB та нестабiльноi ситуаuiТ не тiльки в YKpaiHi, але й у

свiтовiй економiцi дiяльнiсть товариства супроводжуеться ризиками, вплив ризикiв на

майбутнЮ дiяльнiстЬ ТоваристВа не може бути визначений на даний момент через iснуючу

невизначенiсть. ТомУ фiнансова звiтнiстЬ не мiстить коригувань, якi б могли бути

результатоna 
.pu*"* |".rni". вони_булуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки

Ьуоуr" iдентифiкованi та зможуть бути ouiHeHi,

''|'j
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Ключовi пIIтання аудиry

Ключовi питання аудиту -
значущими пiд час нашого
Ми визначили, що немас
нашому звiтi.
Iнша iнформацiя

це питання, якl, на наше професiйне судження, були найбiльш
аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод.
ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в

Управлiнський персон€rл Товариства несе вiдповiда_гlьнiсть за iншу iнформаuiю,
пiдготовлену за piK, що закiнчився З 1 грулня 2020 року. Iнша iнформацiя складасться з
iнформачiТ, яка мiститься у Звiтi про управлiння за 2020 piK вiдповiдно вимог Закону
Украiни <Про бухга,rтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраIнi>.
Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформаuiю i ми не робимо
висновок iз буль-яким piBHeM впевненостi щодо iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiда-гlьнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформаuiя мае вигляд такоi, що мiстить суттеве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що € суттеве викривлення
цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про uей факт.
Ми не виявили фактiв, якi потрiбно було б включити до нашого звiту.

ВiдповЦальнiсть управлiнського персона.гry та тих, кого надiлено найвищими
повtоНflЖёнЁями; за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiда_пьнiсть за складання достовiрноТ З

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до Закону про бухга-гlтерський облiк та фiнансову звiтнiсть,
Положень (стандартiв) фiнансовоi звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонаJI визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансовоi звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень у наслiдок шахрайства або
помилки.
При склаланнi фiнансовоi звiтностi керiвництво несе вiдповiда_гrьнiсть за оцiнку здатностi
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга;rтерського облiку пiд час
пiдготовки фiнансових звiтiв.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

ВiдповЦальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому
не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку.
Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо воно icHyc.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiеi фiнансовоI
звiтностi.

ТОВ (АУДИТОРСЬКА ФIРМА <МУЛЬТI - АУДИТ>, €ДРПОУ
аудиторських фiрм ЛЪ 089l вiд 26.01.200l р., www.multi-audit.org.ua;

23525l13, Свiдоцтво про внесення в Реестр
lev090999@gmail.com; тел.+38 (050) 0l2 09 99
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ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовуемО професiЙне судження та

професiЙниЙ скептицизм протяiом усього завдання з аудиту, KpiM того, ми:

о iдентифiкуемо та оцlню€мо ризики сутт€вого викривлення ф'"т:_:::-l

звiтностi внаслiдок шахрайства чи поrrл*", розроблясмо й виконуемо аудиторськ1

процедури у вiдповiд" ,u цi ризики, а також отримусмо аудиторськi докази, що с достатнiми

та прийнятними для викорис,тання iх як основи для нашоi думки, Ризик невиявлення

суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства е ВИЩИМ, нiж Для викривлення внаслiдок

помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,

неправильнi тверджеrr"" Ъбо нехтування ЗаходаIчrи внутрiшнього контролю;

. отриму€мо розумlння заходiв внутрillтнього контролю, що стосуються аудиту,

для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

;r;, йооо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

о оцiнюсмо прийн"rнiсrь ,u.rо.о"u"их облiкових полiтик та обrрунтованiсть

облiкових оцiнок i вiдповiдr"" 
-рофиттiв 

iнформачiт, зроблених управлiнським

персонаJIом; ч ___: irr,,ляr,лф^тIl'(

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлlнським

персоналопl .rprr-frri.r"" ,,ро беiперервнr.rJ ai:l"лностi 
як основи для бухга,ltтерського

облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висно.вок, чи icHyc суттсва

невизначенiсть щодо подiй або умов, якi постав,п, Ъ пiд значний cyMHiB можливiсть

компанii продовжити безперервну дiяльнiсть, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування

такоi cyTTeBoi невизначепоъri, ми повиннi привернути увагу в свосму звiтi аулитора до

вiдповiдни* роr*"рrЙ" i"ОорrЫ у фiнансовiй-звiтностi або, якщо TaKi розкриття

iнформаuii u н""Ыежпr*", модифiкуваi, cuo,o 
1ry*y, 

Нашi висновки rрунтуються на

аудиторських доказах, отриманих. до дати нашого звiту аулитора, BTiM майбутнi подii або

умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

ооцlнюсмозаГаJIЬнепоДання'сТрУкТУрУтазмiстфiнансовоiзвiтностiВключно
з розкриттями iнформацii, а також i, .,r'no**y, бi,uпсова звiтнiсть операцii та подii, що

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

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаlriю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськl,о-::I-a",u,и, включаючи

буль_якi cyTTcBi;;;;"t-, зЬ*одiu urуrрir"оого контролю, виявленi нами пiд час аудиту,

ми також надасмо тим, кого надlлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми

виконаJIи вiдповiднi етичнi u""oa" *одо незаJIежностi, та повiдомлясмо iм про Bci стосунки

й iншi п"ru"п",Ъкi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу

неза_гlежнiсть, а також, Д€ Цо застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

з перелiку u"i* йru""]irrЪор*urriя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими

повноваженнями, ми визначили Tl, *о *-" найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ

звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиту,Ми описусмо цi

питання в своему звiтiЪулитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми

визначасмо, Що таке питання не слiд висвiтлювати u пuaойу звiтi, оскiльки негативнi

наслiДкитакоГовисвiтленняМожУТЬочiкУваноПереВажиТийогокориснiстьДляiнтересiв
громадськостi.
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ТОВ (АУДИТОРСЬКА
аудиторських фiрм Л! 089l

ФIРМА (МУЛЬТl- АУДИТ>, €ДРПОУ ]

t вiд 2б.01.2001 р., www.multi-audit,org,ua;
235251l3, Свiдоцтво про внесення в Реестр

lev090999@gmail.com; тел,+38 (050) 012 09 99



Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiда_гrьнiстю <Виробниче
об'еднання кТехна>

Скорочене найменування ТоВ (Во Техна>
Код за СДРПОУ з306з942
Мiсцезнаходження 1 1700, Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул.

Пушкiна, буд.48

flaTa державноi реестрацii 26.10.2004 р.

Види дiяльностi за КВЕ!
28.30 Виробництво машин i устаткування для сiльського та
лiсового господарства
0|.47 Розведення свiйськоi птицi
25.9З Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин

Керiвник Григоренко Тетяна Анатолiiвна
Головний бухга,rтер Лавренчук Тетяна Володимирiвна

Звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоI звiтностi ТОВ <Виробниче об'сднання <<Техна>> за 2020 piK

OcHoBHi вiдомостi про Товариство

OcHoBHi вiдомостi про суб'скт аудиторськоТ дiяльностi

Пiдтверлження та запевнення ;

Вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 Закону про аудит фiнансовоТ звiтностi та аулиторську
дiяльнiсть нада€мо пiдтвердження стосовно обставин виконання аудиту фiнансовоi
звiтностi Пiдприемства.
Ми не надавали Пiдприемству послуги, забороненi законодавством.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська фiрма кМУЛЬТI - АУДИТ), його
власники, посадовi особи та iншi працiвники е незалежними вiд Пiдприсмства, не бра_пи

участь у пiдготовцi та прийнятгi управлiнських рiшень Пiдприемства в перiод, охоплений
перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з аудиту такоi фiнансовоТ
звiтностi.
В перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання послуг з
аудиту такоТ фiнансовоi звiтностi, ми не надавали Пiдприемству iнших послуг, KpiM послуг
з обов'язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативностi аудиту

ТоВ (АУДиТоРСЬкА ФIРМд <МУЛЬТI - АУДиТ), €ДРПоУ 23525t l3, Свiдоцтво про внесення в Реестр
аудиторських фiрм ЛЪ 0891 вiд 26.0t.200l р., www.multi-audit.org.ua; lev090999@email.com; тел.+38 (050) 0t2 09 99
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Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(АУДИТОРСЬКА ФIРМА (МУЛЬТI-АУДИТD

Iдентифiкацiйний код 2з5251'|з

Мiсцезнаходження:
02154, м. Киiв,
кв. 8

вул. PycaHiBcbKa набережна, будинок 18,

Керiвник Костирко Руслан Олександрович
Телефон +38 (050) 0|209 99
Реестр аулиторiв та
суб'сктiв аудиторськоТ
дiяльноотi

0891 вiд 26.0|.2001' р. Роздiл "Суб'екти аудиторськоi
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит
фiнансовоi звiтностi"

Свiдоцтво про вiдповiднiсть
системи контролю якостi

0891 вiд 26.0|.17. TepMiH дii Свiдоцтва до З1j22022р.

Електрона адреса levO90999(@gmail.com
Адреса веб-сторiнки multi-audit.org.ua

lлy.!



piK

в частинi виявленнЯ порушенЬ (зокрема пов'язаниХ с шахрайСтвом) наданi На]чlИ у параграфi

квiдповiда_пьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi>,

l tмОВИ ДОГСВОРУ На ПРОВеДеННЯ аУДИТУ

на пiдставi Щоговору Ns 24042021 вiд 23,04,2021 р,

2З.О4.2О2| р. i закiнчено 09,06,2021, р,
Аулит проведено
Аудит розпочато

Щ,иректор
ТоВ (АУ
ФIРМА (МУЛъТI -

к09> червня2021' р.

Р.О.Костирко
р афumорiв mа суб'скmiв

м 10l828)

'..]r" '
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"я*I;1 llo.;:*,n "" 
в Ресстр

аудиторських фiрм Ne йt uи 2б.01.2001 р., orroБKi-uucit.o.g.u"; lev090999@gmail.com; ТеЛ.+38 (050) 012 09 99


