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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» 
юридична/поштова адреса: вул. Кучеренка, 4, кв.49, м. Полтава, 36007 

фактична адреса: вул. Європейська, 2, к. 411, м. Полтава, 36000, тел. +380505582871 

п/р UA673808050000000002600090729 UAH в АТ «Райффайзен Банк Аваль», м.Київ, 

e-mail: auditlysenko@gmail.com , web: https://auditlysenko.com.ua ,      

 номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4169  

ЄДРПОУ 35796588  
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Адресат 

Уповноважений орган управління Товариством, керівництво 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-

КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОТЛОГАЗ» (скорочено  ТОВ «ВКП 

«КОТЛОГАЗ» )  та визначене ними коло користувачів. 

 

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОТЛОГАЗ» (скорочено  ТОВ «ВКП «КОТЛОГАЗ», надалі – Товариство в усіх 

відмінках), що складається з: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2021 року (Форма №1); 

 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2021 рік 

(Форма №2); 

 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма 

№3); 

 Звіту про власний капітал за  2021 рік (Форма №4);  

 Приміток до річної фінансової звітності за 2021 рік (Форма № 5) та 

 письмових Приміток до фінансової звітності за 2021 рік, складеної по 

П(С)БО, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої 

пояснювальної інформації. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 

в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«КОТЛОГАЗ»,  на 31 грудня 2021 року, та його фінансові результати і грошові 

потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до  Національних 

Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України (НП(С)БО або П(С)БО) 

та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999р. №996-XIV (із змінами). 
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Основа для  думки 

Ми провели аудит відповідно до 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 Товариства згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів 

(Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно 

до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські 

докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

 

Пояснювальний параграф 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на розділ «Припущення про безперервність діяльності» 

Примітки 2 «Оцінки керівництва» до фінансової звітності за 2021 рік, в якій 

вказано, що: «24 лютого 2022 року почалася широкомасштабна збройна агресія 

Російської Федерації проти України, в зв’язку із чим Рада національної безпеки 

та оборони ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан на всій території 

України з 24 лютого 2022 року, крім Донецької та Луганської областей, де вже 

діє надзвичайний правовий режим. Воєнний стан був введений Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного 

стану в Україні", затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 

2102-ІХ. Указом Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 

продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 

2022 року строком на 30 діб.  Цей Указ набрав чинності одночасно з набранням 

чинності Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні". 

Промисловість України намагається відновити працю. Наша Компанія, як і 

більшість у країні, організувала свою роботу, здійснивши евакуацію 

співробітників у безпечніші регіони, забезпечивши віддалену роботу персоналу, 

збереження технічних засобів та баз даних. 

Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успішності та 

ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, що будуть 

здійснюватися урядом країни. 

Компанія постійно стежить за поточним станом подій, змінами 

законодавства і вживає всіх необхідних заходів з метою підтримання її сталої 

діяльності. Ураховуючи те, що перебіг війни може суттєво вплинути на 

операційне середовище в країні, а остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою вірогідністю, Товариство ухвалило рішення надалі 

спостерігати за ситуацією та готове внести коригування до фінансової звітності, 

за необхідності, щойно зможе оцінити вплив.» 

Аудитори вважають, що управлінський персонал у розділі «Припущення 

про безперервність діяльності» Примітки 2 «Оцінки керівництва» до фінансової 

звітності належно розкриває інформацію про те, що існує суттєва 



3 

 

невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, що може поставити під 

значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, і, отже, воно не зможе реалізувати свої активи та погасити 

зобов’язання за звичайного перебігу господарської діяльності, а також плани 

управлінського персоналу щодо розгляду цих подій та умов, а також про те, що 

управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити 

операції. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.  
 

Інша інформація  

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу 

інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є Звітом з 

управління, складеним згідно вимог частини 7 статті 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-

XIV (із змінами) (Закон від 16.07.1999 № 996-XIV) та «Методичних 

рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом 

Міністерства фінансів України від 07.12.2018 року № 982, що подається разом із 

фінансовою звітністю згідно Закону від 16.07.1999 № 996-XIV, і містить 

фінансову інформацію щодо сум та показників фінансової звітності Товариства 

за 2021 рік, але не містить нашого звіту аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу 

інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 

іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша 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. На дату складання звіту нами не було отримано звіту з 

управління. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО 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 відпові-

дальність 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. 
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Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

 

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 обґрунтова-

ність 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 Товариства 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 Товариство припинити свою діяльність на 

безперервній основі; 

• 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 
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достовірного відображення. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 

застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого 

наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше 

значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 

ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, 

крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки 

негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 

корисність для інтересів громадськості. 
 

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора є сертифікований аудитор: сертифікат аудитора серії А №000656, 

виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., ACCA DipIFR (rus), реєстраційний 

номер АПУ 100052,  

Лисенко Ольга Олександрівна. 

 

Підпис від імені аудиторської фірми: 

Директор ТОВ «АФ «Лисенко» 

Аудитор                                                ____________   Ольга ЛИСЕНКО 
сертифікат аудитора №000656,  

виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.,  

номер реєстрації у реєстрі 100052,  

DipIFR (rus) ACCA 

 

36000, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 411. 

20 квітня 2022 року  
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Лисенко» 

(скорочено ТОВ «АФ «Лисенко»), код ЄДРПОУ 35796588, Номер реєстрації в 

Розділі 3 і 4 Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4169, 

місцезнаходження: 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49; 

адреса офісу: 36000, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 411. 

 

 


