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ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми
провели
аудит
фінансової
звітності
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» (далі – Товариство), що складається із:
 Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.;
 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.;
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.;
 Звіту про власний капітал за 2020 р.;
 Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових
політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №
996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
1. У 2020 році Товариство не провело переоцінку об’єктів основних засобів за
справедливою вартістю станом на 01.01.2020 р., та не відобразило результати
переоцінки у складі статей Балансу (Звіту з фінансового стану) «Первісна вартість
основних засобів», «Знос основних засобів» станом на 31.12.2020 р. Товариство також
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

2

не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає П(С)БО 28 «Зменшення
корисності активів». Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники
фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 року могли б мати результати від
зменшення корисності необоротних активів на кінець звітного періоду. У зв’язку з цим,
ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до
складу Балансу (Звіту про фінансовий стан)» станом на 31 грудня 2020 року, Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і Звіту про власний капітал за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року.
2. У складі активів Товариства станом на 31 грудня 2020 року обліковуються об’єкти
будівництва загальною вартістю 819 тис. грн., з використанням моделі обліку
справедливої вартості, витрати по яких були понесені у попередніх періодах, та щодо
яких є значні сумніви щодо можливого завершення та введення (використання) в дію
таких об’єктів в майбутньому. Відповідно до вимог П(С)БО 7 «Основні засоби»
суб’єктові господарювання, який обирає модель справедливої вартості, після первісного
визнання слід оцінювати всі його незавершені капітальні інвестиції за їх справедливою
вартістю.
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 із застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на параграф «Операційне середовище» Приміток до фінансової звітності, в
якому зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність
Товариства, пов’язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні
заходи на підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є
такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що
спричиняють будь-які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не
потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку
не було модифіковано щодо цього питання.
Інша інформація
Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень
у звіті про управління та їх характер
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з
нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про
управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким,
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю
та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
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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 МСФЗ 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 застосовано, 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.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства.
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 відповідальність за оцінку
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де
це застосовано, 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.
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 в 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, коли
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
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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 стосується 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 здатність
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
нашому 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 достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями
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, 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.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com

5

Ми звертаємо увагу на параграф «Припущення про безперервність діяльності» Приміток до
фінансової звітності, в якому зазначено, що фінансова звітність Товариства підготовлена
виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої
невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під значний сумнів
здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини
третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.
Інші елементи
Основні відомості про Товариство
Назва:
Скорочена назва
Організаційно-правова форма
Форма власності
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
Дата державної реєстрації
Номер державної реєстрації
Дата внесення змін до установчих
документів
Орган, який видав свідоцтво про
реєстрацію
Місцезнаходження юридичної
особи
Основні види діяльності

Телефон

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НІКО»
ТОВ «НІКО»
Товариство з обмеженою відповідальністю
Приватна
20390397
18.08.1994 р., 03.08.2004 р.
1 273 120 0000 000039
30.11.2017 р.
Бородянська районна державна адміністрація Київської області
07850, Київська обл., Бородянський район, селище міського
типу Клавдієво-Тарасове, вулиця Карла Маркса, будинок 44Б
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
(основний);
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи
орендованого нерухомого майна
044-498-28-80

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» (надалі - Товариство) є
юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків,
має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.
Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту Товариства, є виробництво
фармацевтичних препаратів і матеріалів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НІКО» здійснює свою діяльність
відповідно до отриманих ліцензій (безстрокових). Перелік ліцензій вказані в таблиці1:
Таблиця 1
Дані ліцензії
Ліцензія АЕ №193886; строк дії – з
09.12.2014 р., безстрокова

Вид діяльності
Виробництво лікарських засобів

Ліцензія №165; строк дії – з

Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних

23.02.2016 р., безстрокова

інгрідієнтів).

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com
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Статутний капітал Товариства, згідно Статуту, становить 25 000 000,00 (двадцять п'ять мільйонів)
гривень.

Учасниками Товариства є:
1. Дядечко Сергій Володимирович, частка статутного капіталу складає 16 250 000
(шістнадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп., що становить 65%
Статутного капіталу Товариства;
2. ТОВ «НІКО», частка статутного капіталу складає 8 750 000 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят
тисяч) гривень 00 коп., що становить 35% Статутного капіталу Товариства.
Дані про депозитарій та депозитарну установу ТОВ «НІКО» (таблиця 2):
Таблиця 2
Найменування
ДЕПОЗИТАРІЙ –
Публічне
акціонерне
товариство
"Національний
депозитарій
України"
ДЕПОЗИТАРНА
УСТАНОВА «ЕЛЛІОТТ
КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ
30370711

37134676

Місцезнаходження,
тел., факс
04107, м. Київ, вул.
Тропініна, 7-г,
Україна,
тел. 80445910404,
факс 80444825207/08

Вид діяльності,
код КВЕД (основний)
Забезпечення формування і
функціонування системи депозитарного
обліку цінних паперів,
63.11 Оброблення даних, розміщення
інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними
діяльність

01010, м. Київ,
вулиця Суворова,
будинок 4

Ліцензія на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку –
діяльність з торгівлі цінними паперами,
брокерська діяльність, дилерська
діяльність, строк дії 22.09.2015 р. –
необмежений

Середньооблікова чисельність працівників 23 особи.
Відповідальний за здійснення господарської діяльності Товариства:
Директор:
 Каримов А.А. з 01.11.2017р. по теперішній час (Протокол загальних зборів Товариства
№31/10-17 від 31.10.2017 р., наказ про призначення директора № 219-К від 31.10.17р.).
Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної
особи відповідно до установчих
документів
Код ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська
фірма «Міла-аудит»

Реєстраційні дані
Юридична адреса

Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від
20.09.1995 р.
04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310.

Місцезнаходження

04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі:

Номер реєстрації у Реєстрі
аудиторської діяльності 1037

Телефон та електронна адреса

(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Дата і номер Договору про
надання послуг з аудиту
фінансової звітності
Дата початку проведення аудиту
Дата закінчення проведення
аудиту
Повне ім’я ключового партнеру
із завдання з аудиту фінансової
звітності
Повне ім’я аудиторів із завдання

Договір №14/02/21 від 11 лютого 2021 року

23504528

аудиторів

та

суб’єктів

11 лютого 2021 року
16 квітня 2021 року
– Водзінський Василь Володимирович, сертифікат №007570,
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності –100027
– Сейко Світлана Ігорівна, сертифікат №006770, номер

з аудиту фінансової звітності:

реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської
діяльності – 101246

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного
аудитора, є

____________________ В.В. Водзінський

(сертифікат №007570, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності –100027)

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма
«Міла-аудит»

__________________Л.М. Гавриловська

(сертифікат №003633, номер реєстрації
у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236)

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43
16 квітня 2021 р.

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

8

