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Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

[умка iз з асmер еаrcенням.
ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Приватного акцiонерного товаристваrrукраiъський головний проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут зьtе,riоратиВного i водогоспОдарсuкоiО бу!iвницТво (ла.пi й ,"n."o* - <Товариство>).

Р11 ]]1* фiНаНСОВИХ ЗВiТiВ ТОвариЬтва складаеться з: Фiнансовоi звiтностi малогопl,тпрвемства, а саме Балансу станом наЗ1.12.2020 року та Звiту про фiнансовi результатиза2020 piK включаючи стислий опис основноiдiяльно.ii Touup""ruu. 
--'

На нашу Д}мку, за винятком впливу питанЕя, описаного в роздiлi кОснова дляý\ц]r iз застереЖенням)) нашого звiту, фЙансова звiтнiсть Товариств?, Що додаеться,clLrlafeнa в ycix суттевих аспектах вiдповiдно до Нацiональних Попоr*.rr" (стандартiв)бlхгатгерського облiку (лалi- нп(9)ф)та Закону Йкраiни <Про бухгалтерський облiк тафiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> }lb 996-XIV вiд 16.07.1999 р.

Основа dля dyMKa iз засmереаrcення
_\1,штор не згодний з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi розкриттiв, аca\le: \' ФiНаНСОВiЙ ЗВiТНОСТi ВiДСУТНi po.uprb, необхiднi для зЙе.r""""*r" достовiрногоПО']аННq, ОСКiЛЬКИ ФiНаНСОВа ЗВiТНiСТь не мiстить даних про результати переоцiнки(визначешrя справедливоi BapTocTi) основних засобiв на nouu.oo звiтного перiоду(01.0l.]020p.) та на звiтну лurуlЗ 1.12.2O20p.).

ЗГi,ШО,]О ВВМОГ П, 16 ПСБО 7КЬСНОuri.uЁоЬ"> Пiдrrрисмство може переоцiлttовати об,сктocEoBEIl\ засобiв, якщо залишкова BapTicTb цього оЪ'uпru 
"уrr;"; ;й;iзняетьоя вiд йогоспрвеrтпвоТ BapTocTi на Дату балансу. Вiдповiдно . дu*r"*r'Ъ*uпr.у (Звiт профiнавсовий стан) первiсна BapTicTb основних засобiв ,u зГti.iь;ъръ-у становить з983б,8тшс,грн,, знос складае 16 841,9тис.грн. CTy.rl"i зносу основних засобiв становить42,З%, -{}ЦИТОРИ ЗДiйСНИЛИ аНалiз основних засобiв та встановили, що в складi основнихзасобЬ облiковуютьсЯ повнiстю амортизованi ocHoBHi засоби у cyмi 4129,6тис'рн.РiшешЯ керiвника, щодо дооцiнки основних засобiв до справедливоi BapTocTi в 2020 роцiне пркйчапось.

у Фьаgсовiй звiтностi на зазначенi звiтнi дати необоротнi активи вiдображенi заiсторirшою вартiстю 
. 
за вирахуванням накопиченого зносу. Аудитори не отрималидоgгатшот BпeBHeIlocTi щодо оцiнки основних засобiв через нез.rлучення ПiдприемствомнезillеrкЕого оцiнювача, iншi аудиторськi процедур" n" буп" 

"6.пr""""ми. Ми не мализ}fогЕ вЕзначити кориryваНня, якi необхiдно Оуло О зробити у разi йо б Товариствопрове]о :ооцiнку основних засобiв на звiтну Дф та вплив *rа бiпrЙ.ову звiтнiсть.ПРОТЯГОМ ЗВiТНОГО РОКУ Товариство здiйснювало значний правочиЕ, а самеРеаТЬlЪаТО ЧаСТИНИ НеЖИЛОГО примiщЁнн я на 5'-i nou.p*u* (лiт. кБ>) загальною площеюl939,t rз, м, за адресою м. Киiв, вул. Митропоо"ru Бu."ля Липкiв."*о.о, 45, що привелоДО зvентпеЕIUI залишковоi BapTocTi основних засобiв на ЗЗо/о (зазначено у рядку 1010Ь:апс1, cTzlHoM на З1.I2.20ZО p.l.
На ЗВiТНУ 

{ТIл(]]:1z,zОiеОр.) Товариство мае вилученi акцii на суму 8 195,4 тис.грЕ. в кLъкостi 2240 615 штук якi в .rод*u-о*у;;;;й;;;i;;;r, i цим с€lмимз}lев'гrитЕ розмiр статутного капiталу. Щя ситуацiя свiдчитЬ, Що icHyc невизначенiсть,проте, воЕа не мае суттевого характеру (рядок |425 Фiнансовоi'" звiтностi мiUIогопi.шрвсrrства).
товариство здiйснюе оцiнку та вiдображення активiв i зобов'язань таким чином,щоб не переносити HMBHi фiнанЬовi p"."nr, 

"Ki 
,rоrенфйно загрожують фiнансовомусгdЕ),Товариства, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язаrrЪ То"uриства первiснооцiшоються пiд час ik придбання чи виникнення та в подальшому оцiнюються на датубалансу зil кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог нп(с)Бо.

]Vlи вважаемо, що отриманi нами аудиторськi док€Lзи е достатнiми та прийнятнимидJuI вЕкористання ix як основи для нашоi дуrпrla застереженням.

А



Ключовi пumання ауdumу
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наIrrе професiйне судженЕ я, булизначущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi .u по.оr'"rЙ.r.рlод. L{i питання

розглядались у KoHTeKcTi нашого аудитУ фiнансовоi звiтностi в цiлому 
"u "рu*оuув€UIисьпри формУлюваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо oкpeцoi думки щодоцих питань.

KpiM питань,
визначили, що немае
нашому звiтi.

,_111оuд.""х у роздiлi <Основа для думки iз застереження)) ми1нших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо якиrслiд надати в

В iD п о в id аль н ic mь у пр авл iHc ь ко 2о п ер со н шlу з а ф iH ан с о ву з в imHic mьуправлiнський персонал несе вiдповiдал"ii"ru за скJIадаЕня фiнансовоi звiтностiвiдповiдно ло НП(С)Бо. та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнськийперсонал визначас потрiбною для того, щоб забеiпечити складання фiнансовоТ звiтностi,що не мiстить с}"гIсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.при складаннi фiнансовоi звiтностi у.rрu"rri"""кий персоIlЕlл несе вiдповiдальнiстьза оцiнкУ здатностi ТоваристВа продовЖуватИ своЮ дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,розкриваючи де це застосовано, питання, що стосуються безперaрu"оari дi"п"rrоa"i, .1u
використОвуIочИ припущеннЯ прО безперервнiсть дiял"ностi як основи дJUIбу<галтерського облiку, kpiM випадкiв, 

"пщо управлiнський персон€rл або плануелiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, uъо ," мае iнших реальних альтернативцьому.
Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд запроцесом фiнансового звiтlъання Товариства.

в id п о в id ал.ь н i с m ь ау d u mор а з а ау d um ф iH ан со в o'i з в imн о сmiНашими цiля,lrи с отри"rання обiрунтованоi 
".r."".no.Ti, що фiнансова звiтнiсть уцiлому не мiстить сугтсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випускзвiту аудитора, що t,liстить нашу Д}мку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeMвпевненостi, проте не гаранту€, Що аудит, проведений й;й" 

^" 
йсд завжди виявитьсуттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення можуть бути paaynururoM шахрайстваабо помилки та вважаютьс" ,у,ru"r*и, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтованоочiкуеться, вони можугь впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаютьсяна ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

ВиконуюЧи аудиТ вiдповiдно до вимог мсА, ми використову€мо професiйнесудження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностiвнаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури увiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми таприйнятними для використання ix як основи для нашот дупrки. Ризик не виявленнясуттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для ""п|"uо.rня внаслiдокПОМИЛКИ, ОСКiЛЬКИ ШаХРаЙСТВО МОЖе включати змову, пiдробку, 
"u"rrari пропуски,неправильнi твердження або нехтування заходами u"y.pi*n uо;" *;;;р;;;.

' ОТРИМУСМО РОЗУltiННЯ ЗаХОДiВ ВНУТРiШньо.о Йо"rролю, що стосуються аудиту, длярозробки аудиторських процедур, якi б вiдповiд-r-Ьо.ruвинам, а не для висловленЕяДумки щодо ефективностi системи внутрiшнього oo".pon*o Товариства., оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових .rooiT"n .а обгрунтованiстьоблiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнськимперсонiшом.

' ДОХОДИМО.ВИСНОВКУ ЩОДО ПРИйНЯТНОСТi ВИКОристання управлiнським персонЕlломприпущення про безперервнiсть дiяльностi як о."о"" для бухгалтерського облiку та, наocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттеваневизначеНiсть щодО подiЙ або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть

ъ
в



l Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
l :11л::_ТУ__*ООО 

1СНУВаННЯ ТаКОi СУТГеВОi НеВизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
l i_1.oMY 

ЗВiТi аУДИТОРа До вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансЬвiиЪвiтноЬтi або,

l ]-ЩО 
TaKi РОЗКРИТтЯ iНфОРМацii е неналежними, модифiкраrи j"ою думку. нашi висновки

l :|y-gl:j"* на аУДиТорсЬких ДокЕlзах, отриманих до дати нашIого звiту аудитора. BTiM

l Нffi'#Ъi;,ТЖ::,Р{ОВИ 
МОЖУтЬ примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на

l ' ОЦiНЮеМО ЗаГаПЬНе ПОДання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

l ry:1|1Ч'" iНфОРМаЦii, а ТаКОж те, чи покЕвуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що

l "окладенi 
в основу iT складання, так, щоб досягти вiдповiдного дотриманн, вимог.

l МИ ПОВiДОМJUIеМО ТИМ, КОГО надiлено найвищими повноваженнями, рЕlзом з iншими
l :Ti:YY:, iНфОРМаЦiЮ ПРО Запланований обсяг та час проведення аудиту та cyTTeBi

l l_:1t:11111_"Iilpl 
включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшньоiо *orrpon'o,

l "_ ;;;#;".Ж, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,

l i:::_Y_YНаЛИ 
ВiДПОВiДНi еТИЧнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляс*о i*Ъро 

".il СТОСУНКИ; iЦllli ПИТаННЯ, ЯКi МОгли б обГрунтовано вважатись такими, що впливtlють на

t нашу незалежнlсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

f , :_T::*1Y' ПОВНОВаЖеННЯМИ, МИ ВИЗНаЧИЛИ Ti, ЩО бУЛи найбiльш зЕачущими пiд час
] аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями
] 1liTI_ _*" ОПИСУеМО цi питання в натпому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якщоr :.Т:_""ai:,:ИМ 

ЧИ РеГУЛЯТОРНИМ аКТОМ ЗабОРОНеНО ПУблiчне розкриття такого питання, абоI 1о]и 
за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд висвiтлювати

l :л:lТ.::I _ 

ЗВlТl, ОСКiЛЬКИ НеГаТИВНi НаСлiДки такого висвiтлення можуть очiкувано

l 
переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

l {У!О!..ООiЯ, 
|ЦО Не е фiнансовою звimнiсmю mа звimом ауdumора tцоdо Heii

t :__lлл__ 
У_ПР_аВЛiНСЬКИЙ ПеРСОнал несе вiдповiдальнiсть за Й-у iнформацiю. Iнша

l :|Ч:|У_ТТ_ 
СКЛаДаеТЬСЯ Зi ЗВiТУ КеРiВНицтва за 2020 piK, що включuе: II.рсrrективи

l ::j::::"TO РОЗВИТКУ eMiTeHTa, IНфОрмацiю про розвиток eMiTeHTa, IнrрорЙацiя про
l rj:r::']'iЛеРИВа'IИВiВ 

абО ВЧиfiеIl}Iя rrравочинiв ЙолЬ rrохiдлtих цir.rr.rих шarIepiB емiтештом,
t :11"-u,_ 

вJIливае на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану l доходiв або
l :1]|i, eMiTeHTa, Звiт про корпоративне управл,iння, Iнформацiю з питань довкiлля i

l ;;fiТ*r, 
ПОЛiТИКУ ПРОТИдii хабарництву та корупцii за pin, що закiнчився jt .рудr"

l _лF___ 11У" ДУМКа ЩОДО фiНаНСОвоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю i ми не
t роOимо.вИсновоК з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.
l ____ч 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашой Ъiдповiдальнiстю е

l :::r::Т:::" З 
.iНТlТОЮ iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева

l :::]i}:"__'еС1l_МiЖ 
iНШОЮ iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або n u-"rr ."u"rr"r",

у
ъ



Звiт щодо вимог iнших законодаВчих i нормативних aKTiB
Щей роздiл нашогО звiту складениЙ з метою виконання вимог ч.з ст.40-1 ЗаконуУкраiЪи кПро цiннi папери,u Фо,rдоuий ринок> вiд2З.О2.2006 р. M3480-IV (далi - ЗаконJ\ьз480) та вимог пп,6 п,2 гл.4 p-III Положенн" ipo розкриття iнформацii емiтентамицiнних паперiв, затвердженого Рiшенням нкцпФЪ вiд 03.12.2013 р. ль2826 (далi -Положення М2826) про висловлення аудитором думки щодо iнформацii, наведеноi в п.5-п.9 Звiту про корпоративне управлiння.
На ocHoBi виконаних нами аудиторських процедур перевiрки iнформацii у Рiчномузвiтi керiВництва Товариств а за 2010 piK нiщо 

".'rrрlr".рнуло нашоi уваги, що б змусилонас вважати, щО ТоваристВо не дотрИмалося в ycix суттевих аспектах вимог до РiчногоЗВiТУ КеРiВНИЦТВа, ВИКлаДени>( 
" 

,r..r.5;-п.п.9) п.j ст.40-1 закону м 3480 i в пп.6 п.2 гл.4p.III Полоlкення J\Ъ2826 та що iнформацi,, 
уiuстос)iеться зокрема основних характеристиксистеМ внутрiшнього контролю i управлiнн" рrarпu*и Товариства, перелiку осiб, якiпрямО або опосередкованО е власниКами значНого пакеТа акцiй Товариства, будь-якихОбМеЖеНЬ ПРаВ УЧаСТi Та ГОлосуваIIня акцiонерiв (учасникiв; 
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зборахтовариства, порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства таПОВНОВаЖеНЬ ПОСаДОВИХ ОСiб ТОВаРИСТВа, потребуе будь-яки* ;у-;;;; коригувань дляприведення iT у вiдповiднiсть до зазначених вимог.

щiннi папери Приватного акцiонерного товариства кукраihський головнийпроектно-розвiдувальний та науково-дослiдний i""r"ry. з' мелiоративного iводогосподарського будiвництвu') не перебувають в бiржовому списку.

OcHoBHi BiDoMocmi про ауdumора
Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ''МдЛтIком,,,Юридична адреса: 0зо62, КиiЪ, uyo. КупiОlrru,Гi-д, офiс 202Код за еДРПоУ - З0777206,
Вiдомостi про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ,.мдлтIкоМ'' 

BHeceHiдо Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi (далi - Реестр) за номеромресстрачii в PeecTpi: 24О9 до наступних ро.дiпiu:
кСуб' екти аудиторськоi дiяльностi>

оirrr.l'"?rб.'"'iЖХ##:'ОО'"КОi 
ДiЯЛЬНОСТi, ЯКi мають право проводити обов,язков ий аудит

Щиректор ТоВ кМАЛТIкоМD - аудитор Бадишева Наталiя IBaHiBHa, яка включенадо Реестру за номером реестрацii: 1 01 1 75.
Ключовий партнер - аудитор Кузуб Михайло Вiталiйович, який включений доРеестру за номером реестрацii: tb t t Oq.

OcHoBHi BidoM.ocmi про улrовu [ozoBopy на провеdення ауDumуАудит рiчноi фiнансовоi звiтностi "прнf 
rrукраiъсiкий 'головний 

проектно-розвiдувальний та науково-дослiдний iнститут . r.niopur"u"o.o i^uЬдЬ.о.rодарськогобудiвництвЫ за piK, що закiнЧився 31 .руд"" 20zO |Ьку проведено згiдно з .Щоговором
Yi}:r!::{l 

ВiД 15.О2.2О2l Р. Перiод, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2020 ъ. _

!ата початку перевiрки - 15.02 .2O2l р.
Щата закiнчення перевiрки - З l.ОЗ.2О21

Ключовий партнер,
аудитор

Щиректор ТОВ (МАЛТIКОМ),
аудитор

Н. I. Бадишева.

ьr

9ЩЦч
i,jк!l!a ;

Щата Звi ,у незалежного аудитора: 31 березня 2021 р.


