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АУДИТОРСЬКА ФIРМА
рЕсшкт
Заснована у 1994 роцi,
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НЕЗЛЛЕЖНОГО АУДИТОРЛ
Адресат
Корисryвачапr фiнансовоi звiтностi

тов "восток Автомир,
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На напrу д.мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix сутгевIФ( аспект€lх
фiнансовlлi стан Товариства на 31 грудцlя 2020 року, його фiнансовi результати за piK, що закiнчIшся
зазначеною датою, вiдповiдIо до НацiонаJБнIо( положень (стшrлартiв) бухгалтераького облiку та
вi,lцlовiдае вимога},l Закоrrу YKparmr <Про бухга.птерськrй облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHb вiд
16.07.1999 }lb 99б-)ilV щодо окпадаlши фiнаrrсовоi звiтностi.
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провели аудш фiнансовоi звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ
"ВОСТОК АВТОМИР", (надалi - Товариство), що скпадаеться з: Балансу (Звiту цро фiнансовrй стан) на
31 грулня 2020 року, Звiry про фiнансовi резуJIьтати (Звiту гrро сукуrпшй дохц) за2020 piK, Звiry про
рух грошовrоr коштiв за 2020 piK, Звiry про власшй капiта-п за 2020 piK, що закirr.rrвся зазначеною
датою, та прrшriток ло фiнансовоi звiтностi, вкJIючаючи стисrпй викJIад значуппD( облiковrаr полiтrж.

Ми

Основа лrrя думки

Ми rтровеrпr аудп вйповiдно до Мiжнароднш( стшцартiв aylryrry (кМСА">). Напry вi,щrовiдальнiсть
згiдrо з щ{ми ста}царта]t{и викпадено в розffi <Вiдцrовiдагьнiсть ау,ш;:гора за аудrг фiнансовоi
звiтностЬ нашого звiry. Ми е незаJIежними по вi,щrошенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
црофесifoпос бухrагrгерiв Раш з мiжнародтlоr стаrиартЬ етики ди бухгаптерiв (вк.rпочно з
Мiжнародшпrи стftцарта},tи незшежностi) (<Кодекс РМСЕБ))) та етIдIними вимоrамI4 що
застосовуються в УкраiЫ до наIпого аудрrгу фiнаясовоi звiтностi, а також виконаJIи ilшri обов'язки з
етики вiдlовiдно до щD( вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримшri напrи аудиторськi докази
е достатнiми i гrрlйrятшпrли дIя використаннrI [х як основи дIя нашоi ryмки.

Ключовi питання аудиry
К.rлочовi питання аудrry - це питаш{я, якi на наше професifuiе судженнJI, були найбiльш значушцшrли пiд
час нашого ayщry фiнансовоi звiтностi за поточшй перiод. L{i rпrгаrпrя розглядаJIись у KoHTeKcTi напrого
аумту фiнансовоi звiтностi в цiлому та при формуваrшi нашоi д/мки стосовно фсI звiтностi, i ми не
висловJIюемо oKpeMoi дrмки щодо rцD( IIитань.
Ns

Ключове питанЕя

з/п

аYдиту

1

Видiл
HoBocTBopeHoi

юридичноi особи

Яким чином наш аудит розгJuIдав кJIючове питаннJI аулиту?

Прuроdа пumання

Передача за розподiJIьчим балансом частини майlrц прtLв та обов'язкiв
Товариства до cтBopoнoi HoBoi юрl.tдичноi особи на суму 66 875 тис. грн..
Що обеоворено з управлiнськuлt персоналолt
Ми обговориJIи з упрtlвлiнськrлrл персоналом:
о рiшеr*rя учасrлшсiв про cTBopeH}uI нового товариства з обмеженою
вiдповiда.тьнiстю IIIJIяхом вlадi.тlу у вiдцlовiдцrостi до ст.. 109 rивЬного
кодексу Украirпа;
о здiйсненi з{лходи щодо вrлдiлу нового товариства;
. субсцдiарну вi,щlовiда.тьнiсть за зобов'язашuIмI4 якi згilгlо з розподЬчrам
балаrrсом перейшшrи до юрид{чноi особrц що утвориJIася внаспiдок вr4дi.rry.
I
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станом на 18, |2.2020 року;
ми отрIеIаJIи пояснення щодо проведеннrI уlrравлiнським персошlлом
вi7цrовiдrпос заходiв, вивчено розподi.тьчrтl баrrанс Товариства;
ми проаналiзуватпr фiнансову звiтнiсть на останню звiтrry дату та офrмли
фiнансовi показrики дiяlьностi на момеrп аудиту;

. ми

rrроаналiзували

о ми

провеJIи обговореr*ш

Bci судовi справи, в якIо( Товариство

Bcix аспектiв та

можIIивI,D(

вистуrве

наслiдкiв

з

улразлiнським персонапом та юриста:rли Товариства.
Р е зульmаmu ау dumор сь кuх пр

о ц е

dур

За результатаDrи аудиторськID( цроцедур ми встr}новиJIи, що:
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мати

рш}ики щодо порушеIшrя цршilдшу безперервностi дiяльностi Товариства;
ми ознайомпгплсь з матерiалалли irвеrrгаризацi розраryrшiв з Тов <Алекс
Авто>>
ТОВ (КУА <<Irшестгруrго> та товарно-матерiа-пьrпос цirшостей

стороною;

t

l

ми иеrrгифiкуваrrи певнi ).мови та подii, якi потеш{iйlrо мотсуть

на 18,12.2020 року за розподЬчрrм баланоом частини MaiiH4 прав
та обов'язкiв Товариства що переfлшшrа до створеноi новоi юрr4дичноi особи
ст,лновить 66 875 тис. грн.;
пок€tзники фiнансовоi дiяrьностi Товариотва вiдповiдають встановлеllим
cT€lHoM

вимогil]\4;

розглядаеться судова спр:ша М 908/705 l20 за позовом Товариства з
обмеженою вiдповiдапьнiстrо (ДАНl> на суму 65166,71rpH. Проведели
експертI-fза не дала пiдтвердження н:lявностi вrтш Товаристъа. Пiдготовче
засiдаrшя пiсля проведешш експертного дослiджеrшя.
утlравлiнськлй персонал стежить за стш{ом розвLfтку поточноi сиryачif i
вживае заход.r дJIя мiнiмiзацii буль-яклос негативн}D( наслiдкiв;
управлiнськrй персонап вважае, що ним qцiйсrпоються Bci заходц
необхiднi дlя пiдтрr.пчrки стабiльноi дiяьностi та розвиrку Товариства;
дrша фiнансова звiтнiсть не вкJIючае нiякюr корItrув:l}ъ, якi можуть мати
мiсце в результатi TaKoi невизначеностi. Про необхiдлiсть TEIKI,D( кореryва}ь
буде повiдомJIено, якщо вони стануть вцомi i змоllсуть бути офненi;
в розультатi проведеннrI вказанIл( ауlрrгорськш( цроцедур ми не встановиJм
сутгеву невизначенiсть, яка може ставити пiд cyMHiB здатнiсть Товариствц
фiнансова звiтпiсть якого перевiрялася, цродовя(увати свою дiяlьнiсть на
нlи ocнoBl.

Iнша iнформачiя
()перацii' Товарuсmва з zаранmiяпtu

ф

Вiдlовiдцrо до договору J\Ъ П-ZАР-lI072l2 вiд 30.IL.2020 Товариством надано поруку АТ
(ПУМБ> за кред.rтними договора}rи ТоВ (нАСк ABTOD на суму 30 000 тис. грн., Зобов'язашrя
перед АТ кМЕГАБАНК> забезпечуються майrrом поручитеJIя, Щiя договору поруки заверlrrуетъсfl
20,|0.202З. На звiтlrу лаry заборговаrdсть Товариства за надffIою порукою вiдсутня,

Операцii Товарuсmва

ф Станом на

з повороmною фiнансовою dопомоzою
Зt.|2,2020 року кред{торська заборгованiсть Товариства

за отриманими
безвiдсотковими поворотними фiнансовиr,rи допомогalми стtЕIовить 4 252 тис, грн, у тому чиспi:
АЗОВ МОТОР ТОВ * 1 189 тис. грн.;
ЛIОН АВТО ТОВ - 3 010 тис, грн,,;
Irшестгруп ТОВ КУА - 53 тис, грн,.

fuша iпформацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неi
Уrrразлiнськrй персонал несе вiдfiовцшьнiсть за iнформадiю, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом
аумгора щодо Hei. Iнформаrдiя, що не е фiнансовою звiтнiстlо та звiтом аумtора щодо Hei скпадаеться з

наступного:

УкрвYна, 65082, м.Oдеса, пров. Маяковського l, офiс 535, THl. +38 097 4938110, теll./факс +380 48 7269759 , www.lfr.оrg.ча
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Звim

з управлiння
Утrравлiнськlй персонал несе вi,щlовiда-тьнiсть за irшrу iнформацiю. Irшrа iнформаrдiя скпада€ться з звiry
управлiнrп, аJIе не е фiнансовою звiтнiстю та нilшим звiтом ауд,пора щодо Hei.
Harrra Дrмка щодо фiнансовоi звiтностi не поширю€ться на irшrу iнформаlдiю в Звiтi про
угrравлiння та ми
не робимо висновок з будр-якллu piBHeM впевненостi щодо щеi irппоi iнформацii,
у зв'язку з нilцим аудrгом фiнансовоi звiтностi нашою вi,щrовiда-тlьнiстlо е ознайомитися з irшrою
iНфОРмаrДiеЮ, що зазначена в Звiтi про управлiннrl, та при IФoMy розглянутц чи iorrye суттева
невiдцlовiДriсть мiЖ iшrrоЮ iнформацiею i фiнансОвою звiтнiСпо абО нilшимИ знашимрЦ ОТРrлrлаrпшчrИ пiд
час аудкцr, або чи ця iнформаrдiя виглядае такою, що мiстл,rгь суттеве викривлеш{rI, або чи цей Звiт
вiдповйае вимогаI\,l зtlконодавства.
ЯКЩО на ocHoBi гrроведеноi наtrли роботи стосовЕо irrшоi iнформацii у Звiтi про уIlравлiнrrя, оцrrлчrаноi до
ДаТИ ЗВiry аудffора" ми доход{п,Iо висновку, що icHye суттеве викривлення rцеi iшшоi iнформацii, ми
зобов'язанi повiдомrтrи про чеЙ факт. Ми не виявIIJIи T€lKlD( фактiв, якi б необхiдно було вкIIючити до
звiry.

вiдповiдальпiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повIlоваrкеннями за
фiнансову звiтнiсть
Упразлiнськr-Й персонаJI несе вi,щrовИа.тьнiсть за скпадання i достовiрне подання феi фiнансовоi
зВiтностi, вiдповiдrо ло Закоrrу Украrrпа кПро бухгалтерськlй облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЫ> вiд
16.07.1999 JЪ 996-)CV, iз змiнамц та П(С)БО, чо гlриfuiятi та застосовуютьоя дпя скпаданнrI та поданЕrt
фiНанСовоi звiтностi та за TaKrй вrтутрiшнiй коЕц)оJъ, якrй угтравлiнськrй персонал визн.Е як
необхiдпш1 дIя того, щоб забезпечити скJIадrrння фiнансовоi звiтностi, що не мiотrтгь с}iтгевIд(
викривлень у наслiдок шахрайства або помипки.

ПРи Склацашri фiнансовоi звiтностi управлiнськrй персонzш несе вiдповiдапьнiсть за оцilшсу здатностi
Товариства продов)!(увати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, до це застосовzlно,
ПИТаНшI, щО стосуються безперервностi дiятьностi, та використовуючи цршryщоIfi{я rrро безперервнiоть
дйльностi як основи дlя бухгалтерського обпiку, KpiM випа"щiв, якщо управлiнськrй персонал або
ITiImIye лiквiдуватИ пi,lцtриемсТво чИ пршинити дiя.тьнiсть, або не мае irшпж реаJIьню( аJътернатив
IFОМУ. Ti, кого надiЛено наriвлшцшrли повновtuкеннями несуть вiдlовiдальнiсть за нагляд за процесом
фirинсового звiryвашля Товариством.
ВЦповiдальнiсть аудиторfl за еудит фiнансовоi звiтпостi
напrrаrчrи r4i.тlями е отримашrя обгруrrrовапоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
у цtлому не мiстрrrь
суттсвогО викривленIrя внаслiдОк шахрайсТва абО помпrпсI4 та виtIуск звiry аудитор4 якrт1 MicTlTb Harrry
ДrМКУ, ОбЦРуrrговшrа впевнекiсть е високим piBHeM впевненостi, щроте не гарантуе, що аудит,
проведеrшпi вiдповiдно до МСА, зiшждLI виявить суrгеве викривлення, якщо таке icHye. ВIжрr,шлеrшя
можуть бути резуrьтатом шахрайства або помилки; вони вв€Dкаються сутгсвимц якщо окремо або в
СУlgЛГШrОСТi, як ОбЦРуtrговilЕо очiкуеться, вони можуть вIIJIивати на економiчнi
рiшеттrrя корисryвачiв, що
приймаються на ocнoBi феi фiнансовоi звiтностi.
ВIжОrrуючи аущп вiдlовiдно до вимог МСА, ми використовусмо rrрофесifше судження та професiйrrшi
скептиIрвм протягом усього завдання з аумry.
KpiM того, ми:

'

lЛеrГГИфiКуемО

та оцirшоемо ризш(и сутгевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок

ШаХРаЙСтва чи помилкI4 розробляемо Й вш<онуемо ауд}rгорськi rроцедцури у вiдповiдь на цi
рlлзlпсl4 а
ТаКОЖ ОТРIДЛУеМО аУДтгОРСькi дОказI4 що е достатнiми та приfuiятrппчrи дIIя використаш{я ik як основи
ДlЯ НаПrОi д/мки. Ркзшс не виявленнrI суттевого викривлення внаспiдок шахраЙства е виIцим, нiж дlя

викривлення внаслiдок помиJIкц оскiльки шахрайство може вкIIючати змову, пiдlобку, навмиснi
ПРОПУСКЕ1 НепРазlшlьнi твердженЕя або нехryваrшя зtlхода]!Iи внутрiшнього контроJIю;
' ОтРIдц/емо розрtiлпя заходiв вrrутрiIlпlього контроJIю, що стосуються аудfiу, дтlя розробки
аудиторськю( процедiр, якi б вi,lцlовiдаlи обстазrтrам, а не дJIя висловлення дrмки щодо ефсктlшностi
системи вrrутрirrrrъого коrrцроJпо, офrпоемо rrрrdнятнiсть застосованI,D( облiковrос полiтrпс та
ОбЦРрrrованiсть облiковrлr офнок i вfuщовiднлос розкрrаттiв iнформацii, зроблеrпоi управлiнсьюаи

персонrlJIом;

' ДОХОДимО висновку щодо прийтrятностi використtlння упразлiнським персонапом пр}Iпущешrя
про безперервнiсть дiяльностi як основи дIя бухгалтерського облiку та на ocHoBi отриманID(

чи icHye сутtева невкзначенiсть щодо подй або умов, якi
б пiд значтппl cyMHiB можlпвiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми
ДОХОДИМО ВИСНОВКУ щодо iснуванrrя TaKoi cyTTeBoi новI,вначеностi, ми повшпri цривернути уваry в
СВоемУ звiтi аудrгора до вiдцовi.щпо< розкрlтгтiв iнформаlrii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi
аудиторсьКю( доказiВ робимО висновок,

ПОСТаВИJIИ

з

УкрRiна,6ý082, м.Олеса, пров. Маяковського

1, офiс 535, Te.ll. +38 (D7

4938l10, теп./факс +380 48 7269159, www.afr.org.ua
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розкриття iнформацii е ненаJIежнимц модlфiкувати свою Думку. нашi висновки грунтутоться на
аудmорськId( доказах, отриманI,D( до дати няпrого звiry аулитора. BTiM майбутнi подi
або умови можуть
IIРшчrУсКГи Товариство пршинкги свою дiятьнiсть на безперервнiй ocHoBi.
, or{irлocMo зtгiшьне поданнrt, структуру та змiст
фiнансовоi звiтностi вкIIючно з розкриттями, а
також те, чи ок:lзуе фiнансова звiтнiсть операчii та подii, що покпаденi в основу ii складаr*lя
так, щоб
досяrти достовiрного подання.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено наrfoишцлrли повнова:кеннrIми, iнформацiю про
загlllановшilili обсяг i час цроведеннJI ауд{ry та cyTTeBi ayмIopcbкi
бу,ш-якi
резуштатщ
значнi недолiки сиотеми вrrутрiшrтього коIтгроJпо, виявленi налли пiд.1u.Ъуй.у.
"*rooia-""
МИ ТаКОЖ НаДаСМО ТИМ, КОГО НаДiЛено найвlшцrlrли повноваIкеш{IIмI4 твердж9Iшя,
що ми виконtlJм
вi,щlовi.щi етичнi вимоги щодо незlшежностi, та повiдомляемо iM про Bci
й ilшi гпrгаr*lя, якi
могJIи б обryунтовано вважатись такими, що вIIJIивають на HaцIY незалежнiсть,
"rо.уо" а також, дЁ це
застосовано, щодо вiдlовiдrпа< застережнID( заходiв.
З перелiку Bcix rпlтатъ, iнформачiя щодо якю( надаваJIась тим, кого надiлено найвrдrцпrли
повновflкенIilIми, ми визначиJIи d, ЩО були найбi.шш значущими пiд час ауд}rrу
фiнаrrсовоi звiтностi
поточного перiо.ry, тобто Ti, якi е кJIючовими питанЕlIми аудrry. Ми описуеrЬ
ц й.Ь в нашому звiтi
аудmора KpiM вlтlа,Щtiв, якщО законодавчим чи peryJrlтopril,шr актом aаборо"""о публiчне
роa*рrrrr"
такого питання, або коли за вкрай виIIятковIЕ( обставrаlr ми вI4значасмо,
що таке питаннrI не слiд
висвiтrповати в HaIпoMy звiтi, оскi.тьки пегативнi наслizши такого висвiтлеrпrя Mo)IqFTb
очiкувано
перевuDкити його кориснiсть дrя irrгересiв громадськостi.
OcHoBHi вiдомостi тrро суб'екТа ауд{торсЬкоi дiя.тьнОстi, щО провiв аудрrг:
о повне найлtенування юрuduчноi особu вidповidно dо усmановчuх dоtуменmiв:

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ;

о

ллliсцезнахоdясення:

о

65082, MicTo Одес4 цровулок Маяковського, будсrок, 1 офiс 535.
iнфорлtацiя про включення dо Реесmру ауdumорiв mа суб'екmiв ауdumорськоl- diяльносmi:
включено до Р_есстру аудкrорiв та суб'ектiв аудrгорськоi
за NsO135 в

дiяпьноотi

роздfuп.r:
} роздiл ксуБ'Скти Аудиторськоi дIяЛЬНоС'iЬ>;
} Роздiл кСУБ'еКти Аудиторськоi дIяJIьностI, якI мАють прдво проводити
оБов,язковиЙ Аудит ФIнАнсовоi звIтносiь>;
} Роздiл (СУБ'Скти Аудиторськоi дшлъностI, якI мАють прдво проводити
оБов,язков_иЙ АудиТ ФIнАнсовоI звIтностt пtдприсмств, що стдновлятъ
суспtльниЙ IHTEPEЬ.

К.rпочовей партнер
з аущrry, резуJьтатом якого е цей

нgзаJIежного аудитора

звiт

(номер реесmрацii' у Реесmрi aydumopiB I 0005 S)

кt,
;/ч
4\
Ф

цч)

MicTo Одесq провулок Маяковського, бу,
25 травня 202l pol<y

В олодlшлир Мrлсолайович

