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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Засновникам (учасникам) i керiвництву ТОВ (АДЕМIО)
Нацiональному банку Украiни

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

!умка
Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi ТОВАРИСТВД

З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АДЕМIО> (код СДРПОУ З9724744, мiсцезнаходження: 03115, м.
Киiв, вулиця Феодори Пушиноi, будинок 8-А, офiс 507) (далi по тексту - ТОВ (АДЕМIО))

або Товариство), що склада€ться з Ба,rансу (Звiту про фiнансовий стан) за З1 грудня2О2О
Р., ЗвiтУ про фiнансовi результати (Звiту про суку,пний дохiд) 2020 piK, Звiту про власний
КаПiТаЛ та Звiту про рух грошових коштiв (за гIрямим методом) за piK, що закiнчився
ЗiВНаЧеНОЮ ДаТоЮ, та Примiток до фiнансовоТ звiтнос,гi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик.
На нашУ думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих
аСПекТах фiнансовиЙ стан Товариства на 31 грулня 2020 р., та його фiнансовi результати i
ГРОшОвi потоки за piK, що закiнчився зазначен()ю датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) та вiдповiда€ вимогам законодавства УкраТни, що
регулю€ питання бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звi.гностi.

Основа для думки

Ми

провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами виклад(ено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть
аУДиТора за аудит фiнансовоТ звiтностi)) нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню
до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бyхгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), та етичними вимогами, застосовними в
YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконtLти iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог. Ми вважа€мо, tцо отриманi нами аулиторськi докази €
достатнiми i прийнятними для використання ix як основи дlля нашоi думки.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. I{i питання
розглядались в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJfIись
пРи формУваннi думки щодо неi; при цьому ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих
ЗнаЧУЩиМи

питань.
Ми визначили, що нема€ ключових питань щодо аудиту фiнансовоi звi,гностi Товариства,
iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

Iнформацiя, що не с фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитор щодо Hei
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iнша
iнформацiя склада€ться з рiчних звiтних даних Товариства за 2О20 piK, визначених
<Порядком надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами
ЮРиДиЧними особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними
особами - суб'сктами господарювання, якi за cBoiM правовим статусом не с фiнансовими
установами, zlле мають визначену законами та нормативно-правовими актами
Щержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового

звiт незалежного ауди,tора щодо аудиту рiчнот фiнансовоi звiтностi
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лiзингу>, затверджениМ РозпорядЖенняМ !ержавнОi KoMic:ii

з

фiНаНСОВих Послуг УкраТни вiд26.09.2017 р. ]ф 3840, (далi по :гексту
3840), а саме:

-

-

регулювання ринкiв
- Розпорядження Ns

Довiдка Про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв
фiнансових послуг (додаток 7lфайл LRl);

з

надання

Довiдка про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансов.их послуг за договорами

фiнансового лiзингу (додаток 8/файли LR2, LR3);
Довiдка про укладенi та виконанi договори факторингу (додаток 9lфайл LRa);
Довiдка про укладенi та виконанi договори з надання коштiв у позику, в тому числi
i на умовах фiнансового кредиту (додаток 12lфайл LR7);
!овiдка про обсяги та кiлькiсть операцiй довiрчого товариства (додаток 13/файли

LR81, LR82, LR83);
Iнформацiя щодо структури основного капiта,rу фiнансовоi установи; Iнформацiю
Щодо активiв фiнансовоi установи (додаток 14 та додаток 15 таблиця 1/файл LR9);
Iнформацiя щодо активiв фiнансовоi установи (додаток 15 таблиця 2, Зlфайли
LR10, LR11);

Iнформацiя про великi ризики фiнансовоi установи (додttток 16/файл LRl2).

Наша думка щодо фiнансовоI звiтностi не поширюсться на рiчrri звiтнi данi та, вiдповiдно,
ми не робимо висновок з буль-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоТ iнформацii.

У зв'язку

з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiцальнiстю с ознайомитися з

рiчними звiтними даними та при цьому розглянути, чи icHyc сутт€ва невiдповiднiсть мiж
рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд
час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя вигляда€ такою, що мiстить суттсве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сутт€ве
викривлення цiеi iншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомl{ти про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

та тих, кого надiлено

найвищими

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть :]а склшання i достовiрне
подання цiеi фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi

звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управ:riнський персонсtл визначас
потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить
сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонirл несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонаJI або плану€
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реitльних zIльтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвиrцими

повноваженнями, несуть вiдповiда_lrьнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фirrансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } чiлому
не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки; та випуск звiту

звiт незалежного аудитора щоllо аудиту рiчноi фiнансовот звiтностi
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аудитора, що мiстить нашу Д}Мку. Обrрунтована впевненiсть
високим piBHeM
впевненостi, проте не Гаранту€, що аудит, проведений вiдповiдно до Мсд, завжди виявить
суттеве викривлення, коли воно icнy€. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства
або помилки; вони вважаються сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як обгру"rоuu"о
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:
iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовот звiтностi

.

внаслiдоК шахрайстВа чИ помилки, розробляемО Й виконуемо аулиторськi
процедури У вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що с
достатнiми та прийнятними для використання ix як основи для нашоТ думки. Ризик
НеВияВЛення сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для
ВИКРИВЛеННЯ ВНаСЛiдок помилки, оскiльки шахраЙстt}о може включати змову,
ПiДРОбКУ, навмиснi пропуски, неправильнi тверлження або нехтування заходами

О

внутрiшнього контролю;
ОТРИМУеМо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
РОЗРОбКи аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для
ВИСЛОВЛеННЯ ДУМки Щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
Оцiнюсмо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
персонtlлом;
Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
ПриПУЩення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку
Та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHyc суттева
невизначенiсть rцодо подiЙ або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо
Ми доходимо висновку щодо iснування такоТ суттевоi невизначеностi, ми повиннi
Привернути увагу в нашому звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформачiТ у

о

модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських докzLзах,
отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
оцiню9мо загаJтьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та
подii, що покладенi в основу if складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

.
.

фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii

е

ненсuIежними,

повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланованиЙ обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аулиторськi результати, включаючи будь-якi cyTTcBi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми

Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iм про Bci
стосунки Й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що були найбiлыlт значущими пiд час аудиту
фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аудиту. Ми
опису€мо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випшкiв, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай

звiт неза,тежного аудитора щоllо ауди.rу рiчноi
фiнансовоi звiтностi
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винятковИх обставИн ми визНачаемо' що таке питаннЯ не слiД висвiтлюВати В Н4rпQ1,4у
звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його
кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

звiт вiдповiдно

з

iншими законодавчими та нормативними вимогами

Форма та змiсТ цього роздiлу звiту аулитора розглянутi у вiдповiдностi Закону Украiни
кпро фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12 липня
2001р. Jъ 2бб4-III, Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з надання
фiнансовИх послуг)), затвердЖених посТановоЮ кмУ вiд О7.12.2016 р. М 913 (далi по
тексту - Лiцензiйнi умови J&9l3), <<Положення про Щержавний реестр фiнансових
установ> (Розпорядження .Щержкомфiнпослуг вiд 28.08.2003 року Jф 41 зi змiнами та
доповненНями), ПостановИ нБу ]ф80 вiд 17.08.2017р. <<Положення про порядок видачi
лiцензiт на перекrв коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкри,гтя paxyHkiB> iнших
законодавчих i нормативних документiв. ffотримання вимог законодавства щодо:
Ф о рмув анн

я

сm

аmуmн

о z

о капi mалу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АДЕМIО> створено вiдповiдно
ДО Рiшення Зага-пьних зборiв Засновникiв (Учасникiв) згiдно fIротоколу J\Ъ1/0l вiд
26.0З.2015 року.
ЗГiДНО Протоколу J\Ъ

3 вiд 2l грудня 2015р. рiшенням Загальних зборiв Засновникiв
(Учасникiв) прийнято рiшення про вiдчуження часток у статутному капiталi ТОВ
КГАЛЕКС АКВА)), Статутний капiта_ll заресстровано в розмiрi 8000000 (BiciM мiльйонiв)
гривень.

Згiдно Протоколу J\Гs 5 вiд 13 березня 2017р. рiшенням Зага_пьних зборiв Засновника
(Учасника) Статутний капiтал зареестровано в розмiрi 12000000 (дваналчять мiльйонiв)

гривень.
Згiдно Протоколу ]ф 21l3/18/ вiд 21 березня 2018р. рiшенням Зага-llьних зборiв Засновника
(Учасника) Статутний капiта_lr заре€стровано в розмiрi 15000000 (п'ятнадцять мiльйонiв)
гривень.
Згiдно Рiшення Jф 1-09/19 вiд 06 вересня 2019р. €диного учасника Статутний капiтал
заре€стровано в розмiрi 1б 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) гривень.

Вiдповiдно до Статуту учасником (засновником) Товариства станом Ha31.12.2020 р. с:

Резидент Украiни

юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ dАЛЕКС АКВА> (Код СДРПОУ 3972|502), адреса засновника:
03150, м. КиТв, Голосiiвський район, вулиця Червоноармiйська, булинок 114. Розмiр

внеску до статутного фонду, складае 16 000 000,00 гривень, (100 %).

Розкрummя iнфорллацii' tцоdо поряdку форпtування сmаmуmноzо капimалу
.12,2020 року заресстрований статутний капiтал ТОВ (АДЕМIО) становить
16 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.
Факт внесення грошових коштiв у 2018р. як внесок до статутного капiталу засновником
(учасником) ТОВ dАЛЕКС АКВА)) пiдтверлжено виписками з банкiвського рахунку
ТОВ (АДЕМIО) в ПАТ <<Банк 3/4> (МФО 380645), згiдно яких грошовi кошти до
сТатутного капiталу були BHeceHi наступними платiжками на загiL,Iьну суму б 425 000,00
(шiсть мiльйонiв чотириста двадцять п'ять тисяч гривень 00 коп):
платiжне доручення Jф9 вiд 01.03.18р. 1050000,00 грн.
платiжне доручення ]ф10 вiд 03.03.18р. 1050000,00 грн.
платiжне доручення Jtlb1 1 вiд 07.03.18р. 1050000,00 грн.
платiжне доручення ]ф12 вiд 12.03.18p. 275000,00 грн.
платiжне доручення J\Гq28 вiд 2З.03.18р. 1050000,00 грн.
платiжне доручення J\Ъ29 вiд 27.0З.|8р. 1050000,00 грн.

Станом на
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платiжне дорученнЯ J\b30 вiд 29.0з.l8р. 900000,00 грн.

у

Факт довнесення грошових коштiв
2019 роцi як внесок до статутного капiталу
засновником (учасником) ТОВ (ГАЛЕкС АкВА)) пiдтверджеI{о виIIискою з банкiвського
рахунку ТОВ (АДЕМIо) в ПАТ <Банк з/4> (мФО 380б45), згiдно якоi грошовi кошти до
статутного капiта,,lУ були BHeceHi платежом на загальну суму 1 000 0о0,00 (олин мiльйон
гривень 00 коп):
платiжне доручення J\Ъб вiд 06.09.19р. 1 000 000,00 грн.
СтаноМ на з1-12.2020р. зареестрованиЙ та повнiстю сплачений статутний капiтал
Товариства склада€ 16 000 000 (шiстнадцять мiльйонiв) гривеIl 00 копiйок,
що вiдповiдас
установчим документам.
Отримана iнформацiя свiдчить про вiдповiднiсть розмiру стат).тного капiта_ltу ТОВ
(АДЕМIО)) станом на 31. |2.2020 року вимогам чинного законодавства УкраТни та Статуту
Товариства.
статутний капiтал Товариства сформовано У встановленi законодавством термiни, внески
сплачено учасникоМ (засновником) У повномУ обсязi, вiдповiдно до з€UIвлених в
установчих документах сум та часток.
Р
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(АДЕМIО)) нада€ та розкрИвас клiенry (споживачу) iнформацiю на офiцiйнiй
сторiнцi в IHTepHeTi: https://ademio.com.ua/ ле розмiщенi внутрiшнi правила надання
фiнансових послуг (у тому числi порядок внутрiшнього контролю за наданням послуг),

дiючi тарифи, та iнша iнформацiя, передбачена дiючим законодавством.
Iншi пumання u,|о сmосуюmься проваduсення ?оспоdарськоi diяltьносmi

Товариство станом на 31.|2.2020р. мас дiючi лiцензii на провадження господарськоТ
дiяльностi з надання фiнансових послуг, виданi Нацкомфiнпослуг згiдно розпорядження
вiд 20.06.2017р. Np 2'721, а саме на: надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах
фiнансового кредиту; надання послуг фiнансового лiзингу; надання гарантiй та
поручительств.

liяльнiсть Товариства в наданнi послуг з перекiву коштiв здiйснюеться на пiдставi
ЛiЦенЗii Нацiона-гlьного банку УкраiЪи на перекt}з коштiв у нацiональнiй валютi без
вiдкриття paxyHKiB Jt 5411*, дата видачi 06.06.2017 року.
*Лiцензiя переоформлена
у зв'язку iз зллiною мiсцезнахоdження фiнансовоi' усmановu,
попереdнЯ ЛiцензiЯ на перекаЗ KoulmiB у нацiональнiй валюmi без вidкрummя paxyHKiB Ns 54,
dаmа вudачi 05.I2.20Iб року.

ТОВ (АДЕМIО) е учасником Внутрiшньодержавноi платiжноi системи <FLДSНРДY> та
<<City24>>.

Вiдповiдальними посадовими особами за ведення фiнансово-господарськоi дiяльнсlстi та
СКЛаДання фiнансовоТ звiтност,i Товариства протягом перiоду, що перевiрявся, були:
ЩИРеКтор Товариства: Козлов Сергiй Олександрович з 24 червня 2019 року по теперiшнiй
час згiдно протоколу NЬ 21106/19 вiд 21,о6.2019 р Загальних Зборiв Учасникiв ТоВ
(АДЕМIО) Та нак€LЗу Jtlb 21-к вiд 21.06.2019 р. Обов'язки головного бухгаrrтера викону€
ТОВ (TIM ЛIДЕР> згiдно договору.
Рiшенням керiвництва Товариства ведення облiку здiйснюсться за МСФЗ, вiдповiдно до
НаКаЗУ <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику) J\Ъ 01/17-ОП вiд
1 1.01.20l7 р.

В ТОвариствi створена система внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту, згiдно
Протоколу Ns ll/4/18 вiд l1.04.2018 р. зага-lrьних зборiв учасника ТОВ (ДДЕМIо) обрана
форма проведенНя внутрiШньогО аудитУ (контролЮ) у Товариствi, призначена особадля
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проведення внутрiшнього аудиту (контролю), затверджено Положення
про службу
внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства та затверджено План проведення

внутрiшнього аудиту.

облiкова та рееструюча системи включас програми lC Бухгалтерiя 8.0, Wоrd та Excel., якi
передбачають ведення облiку операцiй з надання
фiнансовиi ,ro"ny, споживачам та
подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг.
Фiнансова установа дотримуеТься вимог, щодо заборони зirлучення
фiнансових aKTltBiB вiд
фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення, установлених пунктом 38
Лiцензiйних умов Jю 913, так як у неi вiдсутня лiцензiя на TaKi .ro.ny.r.
Товариство дотримусться вимог cTaTTi 10 Закону УкраiЪи про
фiнансовi послуги Ns 2664III щодо прийнятгя рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB.
ПримiщеНня ТоварИства достУпнi для осiб з iнва_lliднiстю та iнших маломобiльних груп
населення.

У Товариствi вiдсутнi готiвковi розрахунки.
ВiдповiднiстЬ керiвника i вiдповiдальноi особи за ведення бухга,rтерського облiку
Товариства Професiйним вимогам ло керiвникiв та головних бу<галтерiв
фiнансових
установ, пiдтверлЖенi свiдоцтвами. РесстрачiЙнi номери свiдоцтв: KI 3471б922/оOо|о2-1g
вiд l5.05.20l9 р. по 15.05.2022р.таБФК - 27l19 вiд 30.05.2019
р. по 30.05.2О22р.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого
цей Звiт незaulежного аудитора, с

е

Аудитор
(сертифiкат

J\Ъ 0075 l

0)

ипса о.А.

!иректор-аудитор
(сертифiкат

J\Ъ 00б9 l

б)

Парфенюк Н.В.

2б березня 2021р,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АУДИТОРСЬКА ФIРМА
кТЕО-АУ!ИТ>
Код СДРПОУ 41458007
Свiдоцтво про включення до Ресстру аудиторських фiрм та аудиторiв Jф 4708,
рiшення
АулиторськоТ палати Украiни ъiд27.07.2017 р. Ns 348/2.
Мiсцезнаходження (юридична адреса) 03l50, м. Киiв, вулиця Велика Василькiвська,
будинок 111/1l3, офiс А.
тел,. (096) 454 1З б4, (099) 018-б9-75.
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додатки до звiту:
1
БаланС (Звiт прО фiнансовИй стан) станом на З 1 грул ня 2020
р., (Форма }Ь l );
2. Звiт прО фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020 piK, (Форма М2);
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за2О2О piK, (Форма J'lb3);
4. Звiт про власний капiта,r за2020 piK (Форма J\b4);
5. Примiтки ло рiчноi фiнансовоТ звiтностi 2020 piK;
6. Iнформацiя щодо включення суб'екта аудиторськоi дiяльностi до Ресстру аудиторiв
та суб'сктiв аулиторськоi дiяльностi, що ведеться вiдповiдно до Закону УкраТни
"Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть''.

.

