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Звіт незалежного аудитора  
 

Учасникам та керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Стармані» 

 

Наша думка  
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий 
стан  Товариства з обмеженою відповідальністю «Стармані» (далі – «Компанія») станом на 31 
грудня 2019 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 
вказану дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «МСФЗ») і 
відповідає, в усіх суттєвих аспектах, вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» щодо фінансової звітності. 

Предмет аудиту 

Фінансова звітність Компанії включає: 

баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року; 

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2019 фінансовий рік; 

звіт про рух грошових коштів за 2019 фінансовий рік; 

звіт про власний капітал за 2019 фінансовий рік; та 

примітки до фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової політики та 
іншу пояснювальну інформацію.  

Основа для думки  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність 
відповідно до цих стандартів описана далі у розділі "Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності" нашого звіту.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.  

Незалежність 

Ми є незалежними по відношенню до Компанії відповідно до Кодексу етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних 
вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», які стосуються 
нашого аудиту  фінансової звітності в Україні. Ми виконали наші інші етичні обов'язки відповідно 
до цих вимог і Кодексу РМСЕБ.  
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Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає 
Звітні дані за 2019 рік, підготовлені відповідно до вимог Розпорядження Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26 вересня 2017 р. №3840, а 
саме Титульний аркуш (Додаток 6) та Довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних 
договорів з надання фінансових послуг (Додаток 7) за 2019 фінансовий рік (але не включає 
фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності), які ми отримали до дати 
випуску цього звіту аудитора. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи Звітні 
дані за 2019 фінансовий рік . 

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні 
із зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві 
невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
одержаними в ході аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих 
викривлень. 

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у 
Звітних даних за 2019 фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає 
фінансовій звітності. 

Kрім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень 
у Звітних даних за 2019 фінансовий рік, які ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Ми не 
маємо що повідомити у цьому зв'язку. 

Відповідальність управлінського персоналу та осіб, відповідальних за 
корпоративне управління, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» щодо фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який 
управлінський персонал визначає потрібним 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 Компанії продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках 
відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі 
припущення про подальшу безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал 
має намір ліквідувати Компанію або припинити її діяльність, або коли в нього відсутня жодна 
реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. 

Особи, відповідальні за корпоративне управління, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
підготовки фінансової звітності. 
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