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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 

 
Акціонерам  Приватного акціонерного товариства " Натурфарм " 

Керівництву Приватного акціонерного товариства " Натурфарм " 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

 

Звіт щодо фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства “Натурфарм” 

за 2018 рік 

 
Нами проведено  аудит фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства  

“Натурфарм ” (надалі Товариство, код за ЄДРПОУ: 24930169; місцезнаходження: 04075, м. 
Київ, вул. Лісна, буд.30-А), що включає “Баланс (Звіт про фінансовий стан)” на 31.12.2018 
року (форма №1), “Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) ” за 2018 рік 
(форма № 2), “Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом) ” за 2018 рік (форма № 3), 
“Звіт про власний капітал ” за 2018 рік (форма № 4), “Примітки до річної фінансової 
звітності ” за 2018 рік (форма №5) (звіти додаються), з метою висловлення аудитором 
незалежної думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до 
застосовної концептуальної основи. 

На нашу  думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в параграфі 
«Основа для думки із застереженням» фінансова звітність Приватного акціонерного 
товариства  “ Натурфарм ” за рік, що закінчився 31.12.2018 р. складена у всіх суттєвих 
аспектах відповідно до концептуальної основи дотримання вимог  Закону України „Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 р. № 996 та 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, загальноприйнятих в Україні, в 
межах концептуальної основи загального призначення. 

 
Основа для думки із застереженням 

 
У зв’язку з тим, що ми не спостерігали за інвентаризацію наявних активів та зобов'язань, 

яка проводилась перед складанням фінансової звітності за 2018 рік, оскільки ця дата 
передувала часу нашого призначення аудитором Товариства, а їх наявність вибірково була 
підтверджена нами альтернативними методами та процедурами, які обґрунтовують думку, що 
активи та зобов'язання наявні в Товаристві, ми не можемо дати повної аудиторської гарантії 
щодо залишків по ним. 

Аудиторська перевірка була здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
аудиту ( МСА), 
 Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
Приватного акціонерного товариства  “ Натурфарм ” згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону 
України " Про аудиторську діяльність" від 22.04.93р. (в редакції Закону від 14.09.2006р. № 140-
ІУ зі змінами ) 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 
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Ключові питання аудиту 
 

Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, 
що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.  

 
Інші питання 

 
 Описання важливих аспектів облікової політики Товариства та інша пояснювальна 

інформація 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є концептуальна 

основа дотримання вимог  Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні ” від 16.07.1999 р. № 996 та Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, загальноприйнятих в Україні. 
Необоротні активи 
Основні засоби та нематеріальні активи 
В обліку основні засоби відображена відповідно до вимог, встановлених  Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби ”, затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 27.04.2000р. №92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
18.05.2000р. за №288/4509. Амортизація основних засобів  нараховувалась прямолінійним 
методом.  

Об'єкти основних засобів відображені в фінансовій звітності за первісною вартістю, 
зменшеною на суму нарахованої амортизації. 

В обліку нематеріальні активи відображені відповідно до вимог, встановлених  
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого 
наказом Мінфіну України від 18.10.99р. № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 02.11.99р. за № 750/4043, а саме: визнання та оцінка - за фактичними витратами на їх 
придбання та доведення до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. 
Нарахування амортизації в звітному періоді проводилось прямолінійним методом  на підставі 
визначеного на підприємстві часу корисного використання таких нематеріальних активів . 

Об'єкти нематеріальних  активів відображені в фінансовій звітності за первісною 
вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації. 
Довгострокові фінансові інвестиції 
В обліку і фінансовій звітності  довгострокові фінансові інвестиції (внесок до статутного 
капіталу ТОВ "Ставіт " 1800грн (доля 60%) ;  внесок до статутного капіталу ТОВ "Аврора " 
4000грн (доля 80%) ; внесок до статутного капіталу ТОВ "Абсолют " 16500грн (доля 100%))- 
відображені за собівартістю. 
Оборотні активи 
Запаси  
В обліку запаси відображені відповідно до вимог, встановлених  Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 9 “Запаси ”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 
20.10.99р. №246 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99р. за № 751/4044. 
Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 
Первісною вартість запасів, що придбані за плату, є їх собівартість. При списанні запасів оцінка 
запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості. В фінансовій звітності  
матеріальні цінності відображені за собівартістю. 
Дебіторська заборгованість 
В обліку дебіторська заборгованість відображена відповідно до вимог, встановлених  
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість ” 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99р. за № 725/4018. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображена в фінансовій звітності за 
первісною вартістю, зменшеною на суму резерву сумнівних боргів. Метод нарахування резерву 
сумнівних боргів – на основі платоспроможності окремих дебіторів. На 31.12.2018  на балансі 
Товариства обліковується резерв сумнівних боргів в сумі 86 тис. грн 
При перевірці дебіторської заборгованість за товари, роботи, послуги виявлено, що в 
бухгалтерському обліку обліковується заборгованість з терміном погашення понад 12 місяців в 
сумі 1 582 857, 59 грн (код рядка 1125 форми 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) , а саме: 
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покупець сума в грн покупець сума в грн 

 Айболит 6216,24  Лимар В.А.* 17310,12 

 Акс 42741,37  ЛІКИ ОДЕЩИНИ 1743,33 

 Альфа-Україна Лізинг* 24746,09  Лінецька Т.А. 3162,6 

 Амон Фарм 856,48  Ляшко Л.М. ФОП 12162,14 

 Амосова О.С ФОП 5919,36  Лященко Т.А. ФОП 20356,7 

 Анемона ТОВ* 106,99 

 МЕД-СЕРВИС ФИРМА 

ООО 162786,07 

 Аптека №1 трансфарм* 65,03  Миронова О.Ю. 1880,94 

 Аптека №235 2699,89  Моісеєнко В.В.ФОП* 6614,25 

 Аптека-Вікторія 606,13  Мосьондз І.А. 2738,78 

 Аронія* 9045,82  Найближча аптека ТОВ 33368,56 

 Астан* 41048,86  Нестеренко О.В. ФОП* 2917,43 

 Астат Фарм* 32689,66  Нечаєва Л.П. ФОП 4138,27 

 Баранець З.Р.* 8117,07  Носонов СМ 19442,42 

 Біленко І.М. 12619,91  Нуроланвар Асгхар 5895,42 

 Благодія* 401,62  Оксенюк Ю.В. 3820,86 

 ВАКО 614,42  Пані Аптека 5853,3 

 ВЕРОНІЯ ТОВ* 27581,79  Полінчук В.М.* 6726,12 

 Виговський Ю.М.* 52282,05  Приймаш О.І. ФОП* 16796,38 

 Віал-Маркет 2848,08  Прикопан* 8561,03 

 Вілла "Любов" 130,49  Радій ЛТД 19728,11 

 Воліс Т.Л. 21939,64  Резниченко О.В* 15605,51 

 Волошинович В.Є. 9301,34  Ременюк М Ю 5352,77 

 Гамалій В.А. 3393,96  Реній Фарм* 23828,44 

 ГАММА-55 4418,92  Родій Фарм* 16490,53 

 Гончаренко А.С. 2184,96  Родон Фарм* 7972,59 

 Гороховець О.М.* 50806,46  Савенок Л.Л. 3997,75 

 Грінь Л.С. 1166,84  Тас-Фарма ТОВ 352969,57 

 Данієль 14959,68  Тесля С.В. 19442,42 

 Дармодехіна Н.В.* 1969,11  Тесля Т.М. 19442,42 

 Дацюк О.О. ФОП* 9021,77  ТИТАН 54886,12 

 Дзерин О.І. 12183,72  Тищенко С.Г.* 4168,04 

 Єлоєв В.В.* 18588,97  ТІРА ПП* 8510,89 

 Жмурко Г.А ФОП 1549,02  Тітаренко О.А. ФОП 10249,26 

 Забава А.В. ФОП 95323,63  Ткаченко А.М. ФОП 7968,08 

 Завгородня М.І. ФОП* 12099,99  Хашковська А.О.* 4698,23 

 Задерака Я.В.* 3355  ХУСТФАРМ* 30430,09 

 Ільницька А.М. ФОП* 31917,05  Церій Фарм* 1965,02 

 Ковальчук Людмила 

Яківна 6395,4  Чернявська О.А. 3111,1 

 КТ Груп* 28027,83  Швайка З.М. 10824,01 

 Курлянскас С.Б. 18258,34  Юнона 6742,94 

ВСЬОГО 1 582 857,59 
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Грошові кошти 
Облік касових операцій на підприємстві проводився відповідно до Положення про ведення 

касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ 
№ 148 від  29 грудня 2017 року; безготівкові розрахунки – відповідно до Інструкції про 
безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління 
НБУ від 21.01.2004 р. № 22.Товариство не має грошових коштів, використання яких обмежено. 
Поточні зобов'язання і забезпечення 
В обліку зобов'язання відображені відповідно до вимог, встановлених П(С)БО 11 “Зобов’язання”, 
затвердженого наказом МФУ від 31 січня 2000 р. №20. 
Поточні забезпечення  

Поточні зобов'язання відображені в Балансі за сумою погашення. 
Товариство створило на кінець звітного періоду забезпечення на виплату працівникам за 
невідпрацьований час (щорічні відпустки) в сумі 2226тис.грн 
 
Власний капітал 
Статутний капітал 
Зареєстрований Статутний капітал Товариства становить 20000,0 грн, який сформований у 
повному розмірі та розподілений на 100 простих іменних акцій номінальною вартістю 200 грн 
Протягом звітного періоду змін у кількості акцій, що перебувають в обігу, не було. Права, 
привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, не  обумовлені.  
Резервний капітал станом на 31.12.2018 р. сформований в розмірі 15% від розміру 
зареєстрованого Статутного капіталу Товариства і складає 3тис. грн Відрахувань до резервного 
капіталу в звітному періоді Товариство не здійснювало. 
Нерозподілений прибуток в 2018 році збільшений на 62 689 тис. грн та станом на 31.12.2018 р. 
становить 77 847 тис. грн 
Визначення фінансового результату діяльності Товариства   
Визначення фінансового результату діяльності Товариства  проводилось відповідно до вимог 
положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, а саме:  

Дохід  Облік доходів Товариства проводився у відповідності до вимог П(С)БО 15 “Дохід ”, 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290. 

Дохід від реалізації товарів та продукції визнається в разі наявності всіх умов, наведених в 
п. 8 П(С)БО 15 «Дохід», від надання послуг – коли послуги надані. 

Витрати Облік витрат  Товариства  відповідає вимогам, встановленим “Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати ”, затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
19.01.2000р. за № 27/4248.  
Склад витрат встановлений наказом про облікову політику і включає: адміністративні витрати, 
витрати на збут, інші операційні витрати. 
Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток в 2018 році склали 13 785 тис. грн  Відстрочені податкові 
активи та зобов’язання не розраховувались. 

По підсумках роботи за 2018 рік Товариство отримало чистий фінансовий прибуток у 
розмірі 62 927 тис. грн Фінансовий результат відображається у формі №2 ”Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)” Товариством відповідно до вимог положень (Стандартів) 
бухгалтерського обліку і повністю підтверджується первинними документами. 

Концептуальна основа фінансової звітності, яка застосована Товариством при складанні 
фінансової звітності, є прийнятною. 

 
 Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

 Керівництво Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку разом з фінансовою звітністю згідно до вимог «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованим в міністерстві юстиції  24.12.13 за № 
2180/24712.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

До складу іншої інформації входить Звіт керівництва (звіт про управління) 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАТУРФАРМ» станом на 31.12.2018р. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися 
з іншою інформацією,  якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
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невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве 
викривлення. 

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. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання фінансової 

звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою дотримання вимог Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 та 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 
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, 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 компанії 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 компанію припинити свою 
діяльність на безперервній основі. 
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 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. 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

 
 Розкриття інформації щодо чистих активів Товариства 
При обчисленні вартості чистих активів аудитором застосовані Методичні рекомендації 

щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 485.  

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2018 складає 77870 тис. грн, тобто є 
більшою за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 статті 155 “Статутний 
капітал акціонерного товариства ” Цивільного кодексу України. 

Вартість чистих активів Товариства в 2018 році збільшилася на 62689 тис. грн  
 
 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього 

аудиту, вимогам законодавства 
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління відповідно до Закону 

України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати 
судження щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам 
Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. 

Станом на 31.12.2018 акціями Товариства володів 1 акціонер. 
Відповідно до статті 10 "Органи управління" Статуту, затвердженого загальними зборами 

акціонерів (протокол від 04.04.2016 № 39) та зареєстрованого державним реєстратором 
Оболонської РДА м. Києва 21.09.16року, органами корпоративного управління Товариства є: 

- Загальні збори акціонерів. 

- Наглядова рада; 

- Генеральний директор (одноособовий виконавчий орган). 

- Ревізор. 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.  

 Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах 
повноважень, які встановлено Статутом, здійснював генеральний директор Товариства. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснювався ревізором. 
Фактична реалізація функцій ревізора пов'язана з перевіркою фінансово-господарської 

діяльності Товариства. 
Товариством проведено щорічні загальні збори акціонерів по підсумках діяльності за 

2017рік, з дотриманням вимог щодо граничного терміну їх проведення - до З0 квітня 2018 р. 
Також, даними Загальними зборами було затверджено звіти Виконавчого органу, 

Наглядової рад, Ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік і річного 
фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2017 рік. 

В Товаристві комітет з питань аудиту та з питань інформаційної політики не створено, 
посади внутрішнього аудитора не має. 

 За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна 
зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у 
Товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 

 
 Розкриття інформації щодо значних правочинів 
Прийняття рішення про вчинення значного правочину ( вартість майна, робіт або послуг, 

що є предметом такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності) є виключною компетенцією Загальних зборів 
акціонерів. Вчинення значних правочинів Товариство в 2018 році здійснювало відповідно до 
положень Статуту.  

В 2018 році значними правочинами вважались правочини вартістю 1518 тис. грн і більше. 
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 Розкриття інформації щодо викривлень у фінансовій звітності 
 В результаті проведення ідентифікації та виконання процедур оцінки ризиків 

викривлень у фінансовій звітності, що можуть виникнути внаслідок шахрайства, не 
встановлено. 

 
Додатки: 

 Баланс станом на 31.12.2018р. (форма № 1) ; 
 Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма № 2); 
 Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік(форма № 3) ; 
 Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4); 
 Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма №5). 
 

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 " 

 
Номер запису 71 
Номер реєстрації у Реєстрі 1574 

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 

№807 від 27 грудня 2018 року. 

Період проведення перевірки з 27 грудня по 05 березня 2019 року 
міжміський код/телефон / факс (044) 483-14-34 
поштова адреса Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 9-А 
електронна адреса ukrayditХХI@ukr.net 

 
ПІБ аудитора, який проводив                               Кошель Валентина Георгіївна 
перевірку (аудитор України, 
сертифікат серія А №000981) 
 
Директор (аудитор України, 
сертифікат серія А №000981)         В.Г. КОШЕЛЬ 
05 березня 2019 року 
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