
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Підприємства за поточний період.
Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 

цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань.

Наявність та оцінки поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги

Облікова політика Товариства та розкриття інформації щодо поточної 
кредиторської заборгованості викладені в пунктах 3.3, 21 та 24 Приміток до фінансової 
звітності за 2020 рік.

Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облікову політику Товариства щодо визнання зобов'язань;
Провели ідентифікацію пов’язаних сторін, а також надали запити управлінському 

персоналу та отримали письмові запевнення щодо повноти розкриття інформації про 
пов'язані сторони у фінансовій звітності у відповідності до вимог ПСБО 23 «Розкриття 
інформації про пов'язані сторони»;

Надали запити щодо підтвердження заборгованостей за операціями з пов'язаними 
сторонами;

Отримали та проаналізували матеріали зовнішніх підтверджень розрахунків з 
контрагентами Товариства. Ми отримали аудиторські доказі і змогли підтвердити залишок 
суми торгової кредиторської заборгованості станом на 31.12.2020 у розмірі 88%;

Виконали тестування процедур контролю щодо процесів погашення зобов'язань;
Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до 

фінансової звітності Товариства за 2020 рік, в тому числі із пов’язаними особами;
Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, 

спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури
виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвос гі.

Зважаючи на отримані нами докази ми дійшли висновку про обгрунтованість 
оцінки у фінансовій звітності Товариства розрахунків із постачальниками та належне 
розкриття відповідної інформації.

Пояснювальний параграф
1) Звертаємо увагу користувачів на гі. 18 Приміток до фінансових звітів

Підприємства щодо непогашеної частини статутного капіталу формування Статутного 
капіталу Підприємства. Відповідно до рішення власника від 05.11.2020 строк погашення 
несплаченої частки визначено до 30.06.2021 року.

2) Звертаємо увагу користувачів на п. 3.1 Приміток до фінансових звітів
Підприємства, в яких розкрита інформація про складання фінансових звітів за 2020 рік за
вимогами НГІ(С)БО. Підприємство за результатами показників річної фінансової звітності 
за 2019 рік відповідало критеріям великого підприємства, тому починаючи з 01.01.2020 
таке підприємство відноситься до категорії великих підприємств та належиш до 
підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Підприємство скористалось роз’ясненням, викладеним у листі МФУ від 23.03.2020 
№ 35210-06-5/8860, та склало і подало річну фінансову звітність за 2020 рік відповідно до 
вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку для подання звітності 
податковому органу на виконання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 
2755, тому фінансова звітність може бути не придатною для іншої мети.

Починаючи з 01.01.2021 підприємство складає проміжну фінансову звітність, річну 
фінансову звітність за 2021 рік за МСФЗ з обов'язковим перерахунком показників 
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності».

Ми не модифікували свою думку із цих питань.
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Податковому органу

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП», що складається з Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про 
власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком питань, описаних у розділі «Основа для думки із 
застереженням», фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах 
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та роз’яснень, викладених у 
листі МФУ від 23.03.2020 № 35210-06-5/8860

Основа для думки із застереженням
Підприємство не виконує положення НП(С)БО 16 «Витрати» відносно розподілу 

загальновиробничих витрат. Неправильний розподіл загальновиробничих витрат 
приводить до неправильного визнання виробничої собівартості реалізованої продукції та 
вартості незавершеного виробництва на кінець звітного періоду. Фактично в 
незавершеному виробництві станом на кінець звітного року врахована лише матеріальна 
складова. Ми не змогли визначити суму, на яку необхідно було б відкоригувати 
собівартість реалізованої продукції (ряд. 2050 Звіту про фінансові результати)та вартість 
незавершеного виробництва (ряд. 1102 Балансу). Відповідно ми не змогли визначити суму 
коригування суми фінансових збитків звітного періоду (ряд.2295 Звіту про фінансові 
результати).

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 компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.



Інші питання
Аудит фінансової звітності ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» за рік, що закінчився 

31 грудня 2020 року, підприємство проводить вперше. До цього звітного періоду 
підприємство не проводило аудит річних фінансових звітів.

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 ПСБО 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 компанії 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 компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 
на основі цієї фінансової звітності

Виконуючи аудит відповідно до вимог MCA, 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 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 можливість 
компанії 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 
грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 
майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на 
безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 
аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або 
коли 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.

2. Звіт щодо виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258.

Статтею 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 № 2258 вимагається у аудиторському звіті за результатами 
обов’язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, наводити додаткову 
інформацію.

Вибір суб 'скти аудиторської діяльності
Ми були обрані аудитором фінансової звітності ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» за 

2020 рік рішенням Єдиного учасника ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» від 19 березня 2021 
року. Аудит фінансової звітності ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» за 2020 рік ми 
здійснюємо перший рік.

Аудиторські оцінки
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей 

Аудиторський звіт, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення 
інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства.

Значущі ризики, які потребували нашої уваги, та призвели до модифікації нашої 
думки наведені в розділі «Основа для думки із застереженням». Інші ризики, що не 
призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі «Ключові питання аудиту».

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов 'язсіних із 
шахрайством.

Згідно результатів нашого аудиту, всі виявлені порушення були обговорені з 
управлінським персоналом Товариства. Незначні помилки та помилки в межах суттєвості, 
виявлені під час аудиту, не виправлялись.

Виявлені нами порушення не пов’язані з ризиком шахрайства.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає
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заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової 
звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах 
обгрунтованого періоду часу та за обгрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, 
властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 
викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо 
аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями.

Протягом звітного року ми не надавали послуги, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону 
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ «АФ «Капітал Аудит» є 
незалежними від ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС ГРУП» під час проведення аудиту фінансової 
звітності компанії за 2020 рік.

У звітному році ТОВ «АФ «Капітал Аудит» не надавало ТОВ «ГЛОБАЛ СПІРІТС 
ГРУП» інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до 
фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи 
складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до ПСБО. Наш аудит 
проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість 
формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість 
аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких грунтується 
наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає 
абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не 
гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення 
справ Товариства управлінським персоналом.

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Капітал Аудит», номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 4549.

Інше

2258.

Партнером завдання з аудиту, резульї 
є цей звіт незалежного аудитора, є

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1 
тел. (061)213-17-45
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Від імені ТОВ «АФ «Капітал Аудит»
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