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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

3BiT НеЗаЛеЖНОГ0 аУДИТОра (далi - 3BiT) призначаеться для нацiональнот KoMiciT з
цiнних паперiв та фондового ринку та Учасникiв i керiвництва суб'екга
господарюва ння, фiна нсови й звiт я кого перевiряеться.

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоТ звlтностl

flyMKa

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi товдриствд з оБмЕжЕноювlдповlдАJlьнlстю (рЕЙтинговЕ АгЕнтство (СТДНДдрт-рЕЙтинг)
(товариство), що складаеться iз Фiнансового звiту суб'екта малого пiдприемництва у
складi Балансу станом на 3'1 грудня 202'1 року та 3BiTy про фiнансовi резульrаr, зЬ
2021 рiк.
На НаШУ ДУМКУ, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, сlfiадена в yctx суттевих
аспектах, вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
(п(с)Бо) та вiдповiдае вимогам 3акону Укратни кпро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> щодо складання фiнансовот звiтностi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МсА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi квrдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними по
ВiДНОШеНнЮ до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кодекс рмсЕБ) та етичними
вимогами, 3астосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також
виконали iнщi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання Тх як основи для нашоТдумки.

lнша iнформацiя

УпРавлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша iнформацiя
СКЛаДаеТЬСя з iнформацiТ, яка мiститься рiчнiй iнформацiТ, що подаеться
уповноваженим рейтинговим агентством до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та
фондового ринку за 2021 piк, але не е фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом
аУДИТОРа щодо неТ. Очiкуеться, rло рiчна iнформацiя, tло подаеться уповноваженим
РеЙтинговим агентством до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку
за2021рiк буде надана нам пiсля дати цього звiту аудитора.
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наша думка щодо фiнансовот звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi tцодо цiеТ iншЪТ iнформацiТ.

у 3в'я3ку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю о
ознайомитися 3 iншою iнформацiею, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана,
та при цьому розглянут],чи tcHye суттева невiдповlднiсть мiж iншою iнформацiею та
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи цяiнформацiя мао вигляд такот, що мiстить суттеве викривлення,

коли ми ознайомимося iз рiчною iнформацiею, що подаеться уповноваженим
рейтинговим агентством до Нацiональнот koMiciT з цiнних паперiв ,u фrдоrоrо рrr*уза 2020 piK, якщо ми дiйдемо висновку, що в нiЙ icHye суттеве викривлення, нам
потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання, тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвиtцими
повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скJlадання i достовiрне подання
окремоТ фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до п(с)Бо, 3аконУ УкраТни <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того,
щоб забе3печити складання фiнансовот звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
ро3криваючи, де це 3астосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi,та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, kpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших р"апrrй,
альтернатив цьому,

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремот фiнансовот звiтностi

Нашими цiлями е отримання об/рунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттового викривлення внаслiдок шахрайства або norrn*r, ,i
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об/рунтована впевненiсть о високим
piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до мсд,
3авжди виявить суттеве викривлення, коли воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або
в сукупностi, як обr'рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiет фiнансовот звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
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' iДентифiкуемо та оцiнюемоl ризики суттевого викривлення окремоТ фiнансовот
ЗВiтНостi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуомо аудиторськi
процедури у вiдповiдь на цi ;lизики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е
достатнiми та прийнятними дr]я використання Тх як основи для нашоТ думки. Ризик
невиявлення суттOвого викривлення внаслiдок tдJахраЙства е виlлим, нiж для
викривленнЯ внаслiдоК помLlлки, оскiльки шахрайство може включати змову,
пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшн ього контролю;
' ОТРИМУеМО РО3УМiння заходirз внутрiшнього контролю, шо стосуються аудиту, для
РОЗРОбКи аУдИторських проL{едур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
висловлення дум ки tцодо ефенти BHocTi систем и внутрiшн ього контрол ю;

' ОЦiНЮемо прийнятнiсть з€lстосованих облiкових полiтик та обi pyHToBaHicTb
Облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiI, зроблених управлiнським
персоналом;
' ДОХОДИМО ВИСНОвкУ щодо приЙнятностi використання управлiнським персоналом
прИпУщення про безперервнiсlгь дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
На ocHoBi отриманих аудито|сських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва
НевИ3Наченiсть lлодо подiй або умов, tцо може поставити пiд значний cyMHiB
мо>t<лtивiсть Товариства продоЕ]жувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо
ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоi невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ в
окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е неналежними,
модифiкувати свою думку Нашi висновки l'рунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звtiту аудитора. BT|M майбутнi подiТ або умови можуть
примусити Товариство припин!lти свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аудиторськi результати, вклюL{аючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд чаrс аудиту.

Ми також надаемо тим, кого нirдiлено найвицими повноваженнями, твердження, lцо
ми виконали вiдповiднi етичнi ttимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci
стосунки й iншi питання, якi мсlгли б об/рунтовано вважатись такими, що впливають
на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних
заходiв.

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих I нормАтивних AKTIB

ВidповiOно 0о BuMoe, всmановленuх рiшенням KoMicii'Bi) 22.07.2021р, Ns 555 <BuMoeu
0о iнформацii', що сmосуеmъся ayOumy або оеляOу фiнансовоi звimносmi учаснuкiв
puHKiB капimалу mа ореанiзованuх mоварнчх puHKiiB, наеля0 за якuмч зdiйснюс
Нацiональна комiсiя з цiннuх паперiв mа фонOовоео рuнку)), HaBoOuMo насmупну
iнформацiю:

Всmупнчй параераф

1 )Повне найменування юридичноТ особи:

товАриство з оБмЕжЕноllо вlдповlдАльнlстю крЕЙтинговЕ АгЕнтство
( СТАНДА РТ -РЕЙТ ИН Г> (Товар и ство).
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2)[умка/висновок аудитора цlодо повного розкриття юридичною особою(заявником або учесником ринкiв. капiталу та органiзованих товарних ринкiв)iнформацiт про кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностiСТаНОМ На ДаТУ аУДИТУ, ВiДПОВiДно до вимог, встановлених поi.,Ьi..r;;; ;Ь"
форму та змiст структури власностi, затвердженим наказом MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни _вiд 19 березня 2021 РО,Ку N 163, зареестрованим в MiHicTepcTBi
юстицiI УкраТни 08 червн я 2021 року за г,t 7oB136390:-

На ocHoBi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашоI уваги,
що б змусило нас вважати, щс| Товариство не дотрималося в ycix суттевих аспектах
вимог Положення про форму та змiст структури власностi, зjтuердженого наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд '19 березня 2О21 ро*у l,t '163, зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицiТ Украi'ни 0€i червня 2021 року за N zЪ8lз6з90 та станом на датуаудиту повнiстю ро3крило iнформацiю про кiнцевого бенефiцiарного власника та
структуру власностi.

3)lнформацiя про те, чи е суб'ект господарювення контролером/учасником
небанкiвськоТ фiнансовоТ групи :

станом на дату аудиту Товulриство не е контролером/учасником небанкiвськоi'
фiнансовоТ групи.

!нформацiя про те, чи е суб'ект господарювання пiдприемGтвом, що становить
суспiльний iHTepec:

Станом на дату аудиту ToBapracTвo не е пiдприемством, що становить суспiльний
lHTepec.

4)lнформацiя про наявнiсть у су6'екта господарювання материнських/дочiрнiх
компанiй iз зазначенням найменування, органiзацiйно-правовоТ форми,мiсцезнаходження (у разi наяtlностi):

станом на дату аудиту Товариство не мае материнських/дочiрнiх компанiй.

?eiOHo вuмое ч.3 сm.14 3акону YKpai'Hu кПро ayOum фiнансовоi' звimносmi mа
ауOumорську 1iяльнiсmь> Ns 2258-Vtlt Bil 21.12.2017 р. (dалi - 3акон Ns2258-Vttt), Оо
АуOumорськоео звimу навоOuмо насmупну iнформацiю:

lнформацiя про суттеву невизначенiсть, яка може ставити пiд cyMHiB здатнiсть
продовження дiяльностi юридичнот особи, окрема фiнансова звiтнiсть якот
перевiряеться, на безперервнiй ocHoBi у разi наявностi такот невизначеностi:

Аудитор не виявив суттевоТ неЕ}изначеностi, пов'язаноТ з подiями або умовами, яка
може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства продовжувати дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi.
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!нформацiя про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складаеться
вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про
наявнiсть суттевих викривлень у звiтi про управлiння та ii характер:

3BiT З управлiнНя ТовариСтвоМ не формУетьсЯ та не подаеться у вiдповiдностi до п.7
ст.'1'1 3акону УкраТни оПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>,
адже Товариство не належить до категорiТ середнiх або великих пiдприемств.

lнформацiю, яка щонайменше мао наводитися в АудиторськомУ звiтi згiдно ч.3 ст.'14
3акону Ns225B-Vlll, наведено в iнших параграфах нашого 3BiTy.

OcHoBHi вidомосmi про ауOumорську фiрму

OcHoBHi BiOoMocmi про умовч dоеовору

!ата та номер договорV вiд 10.12,2021 N9 A-RASR110.12,21

!ата початку та дата закiнчення аудиту Початок - 10.1 2,2021, 3акiнченн я - 18,02.2022

Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого е цей звiт незалежного
аудитора е директор
ТОВ кБЕНТАМС АУДИТD
Номер реестрацii аудитора у PeecTpi
Аудиторiв та суб'екгiв аудиторськоi дliяльностi '100024

Адреса аудитора: ТОВ (БЕНТАМС АУДИТ), 04107,

K18>l лютого 2022 року

м.

Слугiна Н.В.

буд. Т, оф. 89

Найменування Това;lиство з обмеженою вiдповiдальнiстю кБЕНТАМС АУДИТ)
Код за еДРПОУ 40182892
Веб cTopiHKa httpýr//bentarrls, со. ча

Et,\
\Ё

-м,йУКИТ,, 
I

..'Д'НrнФ,*"ч;9*"о /_
код 401s2вg2/ё?
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Додаток ]

до Нацiонального поло)t(сння (стандарту) бухгалтерського
облiку 25 "Спрощена фiнансова звiтнiсть"
(пункт 4 роздiлу l)

Фiнанссlва звiтнiсть пrалого пiдпри€illства

.Щата (piK, мiсячь, число)Пiдприсмство

ТоВ (РА (сТАнДАРТ- РЕЙТинг)
Територiя Подiльський

за е!РПОУ

за КАТоТТГ

за КоПФГ

за квЕд

0443835964

Органiзачiйно- правова форма госполарювання

вид економiчноi дiяльностi

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

.Щослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадськоi думки

Серелня кiлькiсть прачiвникiв, осiб 2

Одиниця вимiру: тис. грн з одним десятковим знаком

Алреса, телефон вул. Верхнiй Вал,4- А Лiтера А , м. Киiв,0407l

I.Баланс на 31.12.202l р.

ФормаNэ l- м КодзаДК' д | 1801006

Актив
Код

рядка

на початок

звiтного року

На кiнець

звiтного перiоду

I 2 3 4

l. Необоротнi активи

Нематерiальнi аrrиви 000

первiсна BapTicTb 00l 6.5 6.5

накопичена амортизацlя 002 (6,5) (6,5)

Незавершенi капiта.пьнi iнвестицiТ 005

OcHoBHi засоби: 0l0 0.6

первiсна BapTicTb 01l 62,з 62,з

знос 0l2 ( б1.7 ) ( 62,3 )

fl овгостроковi бiологiчнi активи 020

!овгостроковi фiнансовi iнвестицii 030

Iншi необоротнi активи 090

Усього за розлiлом l l 095 0,6

II. Оборотнi активи

Запаси: l00

у тому числl готова продукцlя l03

поточнi бiологiчнi активи ll0
!ебiторська заборгованiсть за продукчiю, товари, роботи, послуги l25

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом l35 1.1 1.1

у тому числi з податку на прибlток l36

Iнша пото.rна дебiторська заборгованiсть l55 2808,3 2198.9

Поточнi фiнансовi iнвестицii l60

Грошi та ix еквiваленти l65 87.3 l29.0

Витрати майбутнiх перiолiв 70 l 5,6 9,5

Iншi оборотнi активи l90

Усього за роздiло[t ll l95 2912.3 2938.5

llI. Необоротнi активи, утрилtуванi для продажу, та групи вибуття l 200

Баланс l 300 29|2.,9 293 8.5

з]4lзз3,7

240
,l3.20



Пасив
код

рядка

на початок

звiтного року

На кiнець
звiтного перiоду

l

I.Влдсний капiтал

2 3 4

запеестпований (пайовий) капiтал l 400 3000. l 3000. l

!.олатковий капiтал l4l0

-86,4
Рсзервний капiтал l4l5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) l420 _90. l

неоплачений капiтал l425 () ()

Усього за розлiлом I l495 29l0 291'з.1

tl. ff овгостроковi зобов'язання, цiльове фiнансування та забезпечення l 595

II|. Поточнi зOбов'язання

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв l 600

3.9

20.9

24.8

2938.5

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язаннями lб l0

товари, роботи, послуги lбl5 1.9

розрахунками з бюджетом l 620 1.0

у тому числi з податку на прибуток 62l 1.0

розрахунками зi страхування 625

розрахунками з оплати працi 630

.t\охоли майбугнiх перiолiв 665

lншi поточнi зобов'язання 690

Усього за розлi.llом IIi l 695 z.9

1 700

Балаllс l900 29|2.9

2. Звiт про фiнаrlсовi результати
за Дап р.

Форма Nэ 2- м Код за ДК д l l80l007

Статгя
код

рядка

за звiтний

перiолу

За анапогiчний перiод

попереднього року

4

998. l
l 2 J

Чистий дохiд вiд реалiзачii пролукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l408.3

lншi операuiйнi дохоли 2120

lншi доходи 2240

Разопt доходи (2000 + 2l20 + 2240) 2280 l408.з 998. l

() _
(992.2 )

()
(992.2 )

5.9

( 1.1)

4.8

Собiвартiсть реалiзованоi продукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ()

Iншi операцiйнi витрати 2l 80 ( l404.6 )

Iншi витрати 2z70 ()

Разом витрати (2050 + 2l80 + 2270) z285 ( l404,6 )

Фiнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 3.,l

Податок на прибуток 2з00 ()

Чшстий пршбlток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3.7

HiKiTiH Андрiй ВалерiйовичКерiвник

Головний бухгалтер

(пiлпис)

(пiдпис) (iнiчiши, прiзвище)

HiKiTiH Анлрiй Валерiйович

l 
Код"фiкатора адмiнiстративно- територiшьних одиниць та територtй тсриторiшьних грома,1,

(iнiчiали, прiзвище)


