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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керівництву ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансового звіту суб’єкта малого ПІДПРИЄМНИЦТВА
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА"
(далі по тексту «Громадська організація»), що складається з звіту про фінансовий стан на
31 грудня 2021 р., та звіту про фінансові результати за 2021 рік, що закінчився за
зазначеною датою. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображена
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, про фінансовий стан Громадської організації станом
на 31 грудня 2021 р., її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні», Національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку, інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
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
Громадської організації згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами,
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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.
Інші питання
Аудит фінансової звітності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ
ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА" за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. був проведений ТОВ
«АК» Ю Ейч Уай Простір ЛТД» що 03.03.2021 року висловила немодифіковану думку
щодо цієї фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансовий звіт
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до П(с)БО 25, що застосовується для суб’єктів малого
підприємництва, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансового звіту, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансового звіту управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Громадської організації 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує
ліквідувати Громадську організацію чи припинити діяльність, або не має інших реальних
альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Громадської організація.
Відповідальність аудитора за аудит фінансового звіту
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансовий звіт 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 цього фінансового звіту.
Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:
ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансового
звіту внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські
процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є
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достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову,
підробку, навмисні пропуски, невірні 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
Громадської організації;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість
облікових оцінок та відповідних розкритті 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, чи існує
суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів
здатність Громадської організації продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкритті інформації у
фінансовому звіті або, якщо такі розкриття інформації є неналежними,
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови
можуть примусити Громадську організацію припинити свою діяльність на
безперервній основі.
Ми повідомляємо управлінському персоналу інформацію про запланований обсяг та час
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявленими
нами під час аудиту.
Аудит здійснювався сертифікованим аудитором
ТОВ «Аудиторська фірма «МК Аудит» Бондар А.Б.

Сертифікований аудитор Бондар А.Б.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100111
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За і від імені ТОВ «Аудиторська фірма «МК Аудит»
Директор, ключовий партнер з аудиту Макарець В.О.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100109
м. Київ, 25.03.2022 року
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "МК АУДИТ»,
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39419346.
Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 4624.
Юридична адреса :02097, місто Київ, вулиця Радунська, 36, оф.3
Телефон +38 050 6715567 , е-mail -mkaudit.ua@gmail.com
ТОВ «МК Аудит» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської
палати України. Посилання на реєстрацію https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-тасубєктів-аудитор/
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