
ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

м. Киiв

АдрЕсАт

]

l
I
l
t
I
!
I
t
f
f
I
r
f
]

I
l
l
f
r
l
l
I
l
I
I
t
il
t
t
t
t
h

кЕрlвни цтву товАриствА з оБм ЕжЕною вlдповlдАл ьн lстю
(укрАiнськА нАФтотрвЙдtн говд ком пАн lя>

ДУМКА lЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi товАриствА аоБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю (укрАiнськА

ндототрвЙдlнговД компднlЯп, КОд €flРПОУ: 403703вВ (за текстом iMeHoBaHe - Товариство) за 2020

piK, складеноТ вiдповiдно дО нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi -
НП(С)БО), а саме:

- звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2020 рOку;
- звiт про сукупний дохiд за 2020 piK;

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 piK;

- звiт про власний капiтал за 2020 piK;

- примiтки до ф[нансовоТ звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик;

- додаток до примiток до рiчно'f фiнансовоi звiтностi пlнформацiя за сегментами) за 2020 piK.

на нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у роздiлi nOcHoBa для дУМкИ iЗ

застереженц9цо, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдобража€ достовiрно, в ycix суттсвиХ аспеКТаХ

фiнансовий стан Товариства на 3'l грудня 2020 року та його фiнансовi результати i грошовi потокИ за piK,

що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до НП(С)БО,

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв кOнтролю якостi, аудиту, Огляду, iншоГО

надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2016-2017 poKiB).

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в.роздiлi uВiдповiдальнiсть аудитОра за

аудит фiнансовоТ звiтностiо. Ми € незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики

професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та

етичними вимогами, що застосовуються в YKpaiHi .до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як

оснOви для нашоТ думки iз застереженням,

l нвенто ризо цiя зо п oci в

Ми були призначенi аудиторами Товариства у лютому 2021 року та з огляду на це не приймали участь у
iнвентаризацiТ ToBapiB та виробничих запасiв станом на 3'l грудня 2020 року, 3а дOпомогою
альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кiлькостi запасiв, утримуваних на 3'l грулня 2020

року, якi вiдображенi у 3BiTi про фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року у cyMi 55'750тис,грн. У зв'язкУ З

цим ми не могли визначити чи була необхiднiсть в яких-небудь коригуваннях кiлькостi i BapTocTi запасiв

станом на 31грудня 2020 року, а також вiдповiдних елементiв, якi формують Звiт про фiнансовi результати
за перiод, що закiнчився зазначеною датою.

ТОВ <Стандарт.аудит))
www.sta nda rt-a ч d it. com

Адреса для лиотування:
01001 , КиТв-1 , а/с Ns 460

+380 (44) 332 3062
+3В0 (44) 469 0717

МКИ lЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
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звiт незолеЖноео оуgитОро що9О фiнонсовоi'звiтностi зо 2020 piK

Товориство з обмiйноi вigпiвigольнiстю кукрд1нсьКд ндФтотРЕйдlнговд КоМПдНlЯ"

ключовt питАння Аудиту

ключовi питання аудиту - це питання, lло на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашOг0

аудиту фiнансовоi звiтйостi за поточний перiод. t-ti питання розглядались в koНTekcTi нашого аудиту та

при формуваннi думки щодо фiнансовоi звiтностi, при цьому ми не висловлю€мо окремOi думки щOд0 цих

питань' 
,\l1up ппиганi питання € ключовими питан вiдобразити в нашому

ми визначили, що нижче описанi питання € ключовими питаннями аудиту, якl слlд

звiтi.

Опероцii з нерезиgентоми
товiриство в пе[iодi, що перевiрявся, проводило операцii з придбання нафтопродуктiв, якi €

контрольованими з боку лержави в рамках податкового законOдавства, зOкрема:

о iмпоРт нафтопрОдуктiВ вiд компанii coRAL ENERGY DMCC (О6'сднанi Арабськi Емiрати) згiдно з

кOнтрактом cD-UNTK/070420 вiд 07,04.2020р. на суму 49'093 тис.грн., що с еквiвалентOм 1'761,7

тис.дол, США;

о iмпоРт нафтопрОдуктiв вiд компанiт PANASAMl TRADING LTD (республiка Кiпр) згiдно 3 кOнтрактOм

pNS-UNTK_2ozbogbz вiд 07.о9.2о2Oр, на cyMy,l0'561 тис.грн., що е еквiвалеНтОМ 375,0 ТИС.ДОЛ. США,

lнформацiю про цi операцiт не розкрито в фiнансовiй звiтностi за 2020 pik. Це вимага€ дOдаткового

документального пiдтверджен ня цi норворен ня уп равл i нськи м персо налом,

податковий контроль за трансферr*"" цiноутвореhням Грунтусться на принципi пвитягнуто'i руки>,

закрiпленому у мiжнародному стандартi, що погоджений державами-членами Органiзацiт економiчного

спiвробiтнИ(тва i розвиткУ (овср) та краТнами, якi не € членами цiсi органiзацii, i рекомендований для

встановлення трансфертнйх цiн для пOдаткових пOтреб. l_|ей принцип передбача_е збiльшення податкOвих

зобов'язанЬ пов'язаниХ осiб дО рiвня податкових зобов'язань непов'язаних 0сiб за умови вiдповiдностi

комерцiЙнИх та/або фiнансових умов здiйснення ними операцiй.

В Товариствi на дату аудиторського звiту вiдсутня вiдповiдна докуlvtентацiя. Таким чином, icHye

невизначенiсть з цього питання, зокрема обiрунтувауня доказiв вiдповiдностi цiноутворення в операцiях

Товариства з нерезидентамИ принципУ овитягнутоI РУКип. Пiсля пiдготовки незалежними експертами

вiдповiдноТ до*у".r.uцiТ з трансферrrоrо цiноутЬорення Товариством мOжуть бути прOведенi вiдповiднi

коригуваннЯ в фiнансовiЙ звiтностi потOчнOгО року. ПiслЯ 0тримання _Й ознаЙOмлення 3 цi€ю

документацiсю, якщо ми дiйдемо висновку, що фiнансова звiтнiсть потребуватиме кOригування, ми

повiдомимо про це питання додатково управлiнський персонал,

сутт€вА н ЕвизнАч Е н lcTb, що стосу€ться Б Ез п ЕрЕ рвн оýILдцд! нод

Нами було розглянуто, чи iснують подiТ або умови, якi можуть поставити пiд cyMHiB здатнiсть Товариства

безперервнО продовжувати дiяльнiСть, оцiненi судженнЯ управлiнського персоналу цlодо здатностi

Товариства безперервно прOдовжУвати дiяльнiсть згiдно з вимогами мсА 570 <Безперервнiстьо.

МожливiстЬ Товариства продовжувати свOю дiяльнiсть на ocHoBi принципу безперервностi дiяльностi

сутт€вО залежитЬ вiд можлиВостi залучати кредитИ, позикИ або капiтал у разi потреби. На пiдставi

розрахунку показникiв платоспроможностi i фiнансовоi стiйкостi Товариства його можна

охарактеризувати як пiдприсмство, залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування. Товариство не

забезпечено власними оборотними засобами в досtатнiй Mipi.

КерiвництвО впевнене, що Товариство ма€ у сво€му розпорядженнi достатнi можливостi по залученню

кредитiв i позик для погашення поточних i потенцiйних зобов'язань, а також ро3рахову€ в найближчому

майбутньому на погашення простроченот дебiторськоi заборгованостi покупцiв ToBapiB та iншот

дебiторськоi заборгованостi,

Виходячи iз зазначеного вище, фiнансова звiтнiсть пiдготовлена

безперервнiсть господарськоТ дiяльностi.
Не змiнюючи нашоТ думки стосOвн0 фiнансовоi з9iтностi, ми

Товариством на пiдставi припущення про

зверта€мрувагу на ризики обумовленi

CTopiHKa 2 з 4
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}BiT незолежноео оуgиторо що9о фiнонсовоi'звiтностi зо 2020 piK

товориство з обмеженою вigповigольнiстю <укрдiНськд ндФтОТРЕЙДlНГОВД КОМПДНlЯ>

зовнiшнiмИ чинникамИ, якi пов'Язанi З наступним: з загальною економiчною ситуацiею в YKpaTHi;

санiтарно-епiдемiологiчними ризиками (пандемiя KopoнaBipycy); можливим змiнеННям 3акOНOДаВСТВа У

сферах регулювання дiяльностi; невизначенiсть у податковому законодавствi та з iншими чинниками.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутню дiяльнiсть Товариства на даний момент з

достатньою достовiрнiстю не можливо. При цьому вважа€мо, що управлiнському персоналу необхiднО

здiйснити оцiнку ризикiв, розробити заходи по Тх зменшенню (або усуненню) для припущення про

безперервнiсть дiял bHocTi.

lншА lнФормАцlя

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширю€ться на iншу iнформацiю, i ми не будемо надавати
впевненiсть будь-якiй формi щодо даноI iнформацiТ,

У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансовоI звiтностi наш обов'язок поляга€ в ознайомленнi з iншою
iнформацiсю i розглядi при цьOму питання| чи € сутт€вi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiею та

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя
iнших можливих iстотних спотворень на пiдставi норм МСА 720.

Узеоgженiсть звiту про упровлiння з фiнансовою зsiтнiстю
Вiдповiдно до cTaTTi 'l4 пункту 3 абз.5 Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську

дiяльнiстьо Звiт про управлiння, що нада€ться Товариством вiдповiднo до Закону УкраIни вiд 05.10.2017р,

N9 2164-Vlll - Про внесення змiн до 3акону УкраIни N9 996 пПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHi>, узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за звiтний перiод та не мiстить
сутт€вих викривлень.
Звiт про управлiння складений вiдповiдно до вимог Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIни вiд 7 грудня
201В року N9 9В2 пПро затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiнняо.

вlдповlдАльнlсть упрАвлlнського пЕрсонАлу тА тих, кого нАдlлЕно нАЙвищими
повновАжЕннями, зА ФlнАнсову звlтнlсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоi звiтностi
вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внугрiшнього контролюl
яку управлiнський персонал визнача€ потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ
звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано,
питанняl що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку.
Ti, ког0 надiлено найвищиМи повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiтування Товариства.

Нашими цiлями € отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитOра, що мiстить нашу

Д}мкУ. 0бГрунтована впевненiсть € висOким piBHeM впевненостi, проте не гаранту€, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутт€ве викривленняl якщо воно icHyc. Викривлення можуть бути

Ре3УЛЬТаТОМ шахраЙства або помилки; вони вважаються сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як
обrрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

н!сть АудиторА зА Аудит ФtнАнсовоТ звlтностl

CTopiHKa 3 з 4
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}BiT незолежноео оуgиторо щоgо фiнонсовоi,звiтностiзо 2020 piK

Товориство з обмйною вigпiвigольнiстю пукрдiнсьКд ндФтотРЕЙдlнговд КоМПдНlЯ"

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та

@*
професiйний

скептицизм прOтягом усьог0 завдання з аудиту, KpiM того:

. iденrйqi*у."о- ,u оцiнюсмо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства чи помилки, розроблясмо й викону€мо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а

також отриму€мо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для викOристання ix як оснOви

ця нашоТд}мки;
. отрИму€мо розумiння заходiв внутрiшньог0 контролю, |ло стосуються аудиту, для розробки

аудиторськИх процедуЁ, якi вiдповiдали обставинам, а не мя висловлення думки щодо ефективностi

системи внутрiшнього контролю;
. оцiНюемо приЙнятнiстЬ застосованИх облiковиХ полiтиК та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i

вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблен их уп равлiнським персоналом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення

прО безперервнiстЬ дiяльностi яК основИ для бухгалтерського облiку Т4, на ocHoBi отриманих

аудиторськИх доказiв, робимО висновOк, чи icHyc сутт€ва невизначеНiсть шодо подiй або умов, якi

поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть компанiТ продовжити безперервну дiяльнiсть;
. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно 3 розкриттями

iнформацii, а такоЖ те, чИ показу€ фiнансова звiтнiстЬ операцi'i та подiТ, що покладенi в основу iT

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i

час проведення аудитУ та cyTTeBi аудиторсьКi результатИ, включаюЧи будь-якi cyTTcBi недолiки заходiв

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

ocHoBHl вlдомостl про суБ'€ктА Аудиторськоi дlяльностl

повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю пСтандаРт-АУДИТо.

Код €ДРПОУ: 239В0ВВ6.
Мiсцезнаходження: ОlО24, м. КиТв, вул. Рогнiдинська, буд,4-а, оф,10.

Поштова адреса: 0100], м, Киiв-l, а/с 460.

lнформацiя про включення В Ресстр: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю пСтандарт-АУДит>

включене до Ре€стру аудиторiв та суб'сктiв аудитOрськоi дiяльностi у роздiл суб'скти аудиторськоi

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтноСтi Пiд N91259.

Телефон: +З8 (044) 469 07 17.

ocHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

. договiр на проведення аудиту - N91351 вiд 02 лютого 2021 року;
о .щiтi початку проведення аудиту - 01 березня 2021 року;
о flётi закiнчення проведення аудиту - 31 березня 2021 року.

Ключовим партнерOм

виконавчий директор

завдання з аудиту, результатOм якOго € цей звiт незалежног0 аудитOра, €:

включен0 до Ресстру аудиторiв та

суб'ектi в аудиторськоТ

Ключовий партнер з
Виконавчий директор
ТОВ кСТАНДАРТ-АУДИ ко,Щмитро Володимирович

flaTa пiдписання: З]

CTopiHKa 4 з 4

бl,У*Ч1l)
.стАнДАРТ\ а|

окуOlt;+
111 х * "-15


