






модифiкацii' бу ли питання щодо згортання у фiнансовiй звiтностi залишкiв поточноУ дебiтор

сько·i та кредиторськоi· заборгованостi за товари, роботи, послуги. 

Станом на дату переходу i на О 1.01.2019 року величина поточноУ дебiторськоУ заборго

ваностi за товари, роботи, послуги (рядок 1125) бу ла вiдображена у фiнансовiй звiтностi як 

результат згортання залишкiв дебiторськоУ заборгованостi на рахунку 36 «Розрахунки з поку

пцями i замовниками», що призвело до сутп:вого занижения вартостi активiв i було пiдставою 

для модифiкацii' ау диторського висновку за 2018 рiк. У фiнансовiй звiтностi за 2019 рiк вели

чина поточно·i дебiторськоУ заборгованостi (рядок 1125) станом на 31.12.2019 р. наведена на

лежним чином, про що викладено у примiтцi 6.5. 

Станом на дату переходу i на 01.01.2019 року величина поточноУ кредиторсько'i забор

гованостi за то вари, роботи, послуги (рядок 1615) бу ла вiдображена у фiнансовiй звiтностi як 

резу ль тат згортання залишкiв кредиторськоУ та дебiторськоi· заборгованостi на рахунку 63 «Ро

зрахунки з постачальниками та пiдрядчиками», що призвело до сутп:вого занижения вартостi 

активiв i бу ло пiдставою для модифiкацii" ау диторського висновку за 2018 рiк. У фiнансовiй 

звiтностi за 2019 рiк величина поточноУ кредиторсько·i заборгованостi (рядок 1615) станом на 

31.12.2019 р. наведена належним чином, про що викладено у примiтцi 6.12. 

Ми звертасмо увагу що ТДВ «Iнтерхiм» в Примiтцi 7 (Подii" пiсля звiтноУ дати) фiнан

сово·i звiтностi розкривас питання щодо виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'скта 

господарювання та наявностi певноУ невизначеностi в зв'язку з дiсю свiтово'i пандемiУ корона

вiрусноУ хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв Укра·iни карантинних i 

обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю "ii подальшому поширенню в УкраУнi. За

значенi заходи можуть мати прямий та непрямий фiнансовий вплив на дiяльнiсть пiдприсмс

тва, його фiнансовий стан та майбутнi економiчнi показники. Оцiнка управлiнського персо

налу можливих наслiдкiв пандемii' для операцiйно'i дiяльностi ТДВ «Iнтерхiм» не мiстить будь

яких результатiв, якi вимагають коригувань фiнансово'i звiтностi за 2019 рiк.

Нашу думку не бу ло модифiковано щодо цього питання. 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал ТДВ «Iнтерхiм», несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. 

Iнша iнформацiя включас iнформацiю, яка мiститься в рiчному звiтi за 2019 рiк, але не Е: фi

нансовою звiтнiстю та нашим аудиторським звiтом щодо не"i. 

Наша думка щодо достовiрностi фiнансовоi· звiтностi ТДВ «Iнтерхiм» не поширюсться 

на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цici" iншо'i 

iнфopмaui"i. 

В зв'язку з аудитом фiнансово'i звiтностi нашою вiдповiдальнiстю Е: ознайомлення з iн

шою iнформаuirю i розгляд питання, чи icнyr суттrва невiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнi

стю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацirю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя можливих суттrвих викривлень. Якщо пiд час розг

ляду iншо"i iнформацi"i аудитор iдентифiкуr суттrву невiдповiднiсть вiн повинен повiдомити 

про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Аудитором не виявлено розбiжностей мiж звiтом про управлiння, який складаrться 

вiдповiдно до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод. 
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