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markian@email.ua
П/р: UА9633878З0000026009060Ъ5 l 55
в Тернопiльськiй
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КиiЪ

АУДИТОРСЬКИЙ

ВИСЦОВОК
л уди торл)
щодо фiнансовоТ звiтностi
Комунального некомерцiйного пiдприсмства
кТернопiльська комунальна MicbKa лiкарня J\b2>
станом на3|.12.2020 р.
(3в I т

нЕзлJIЕжного

!uрек,mору КНП <Тернопiльська комунмьна MicbKa лiкарня Nэ2>

ЗВIТ ЩОДО АУД{ТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
,Щум

ка iз засmереlсен ням

аудит фiнансовоi звiтностi Комунального некомерцiйного
i|"велй
пlдприе.мства
-,-_-Y.1
<<Тернопiльська комун€rльна MicbKa лiкарня
lTri"--to*i
Пiдприс:мство), що склада€ться з Балансу (Звiry
про фiнансовий стан) па З l
Iрудня 2020 року, Звiry про
p.iynrrui,
('Звiф про сукупниt дохiд),
фiнансовi
Звiту про рух грошових *o'uii"
.rр"*r,
методом)-та'Звirу'про власний
1.а
капiтал за piK, що закiнчив." ,*"u"йою
датою, i примiток 'до '{i"u".о"оТ
звiтностi, вкпючаючи стислий викJIад ,"u"ущr*
облiкових полiтик.
на нашу_ думку, за винятком впливу питання описаного
в роздiлi <основа
для думки
застереженням)) нашого аудиторського висновку
(звiry
t{езалежного аудитора),
звiтнiсть,
фiнансова
що додаеться, вiдображас
достовiрнq,в ycix сутгевих. аспектах
фiнансовий стан Пiдприъм"iu ,а зt
його фiнансовi результати i грошовi
о"-у,
.u piK, що
злlil]:2_920
закlнчився зщначеною датою вiдповiдно
"оrо*l'т
до Нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку (лалi
- ЙlСШО) та'вимог iu*o"y VпрuiЪ,
<Про бухгалтерський облiк та
фiнансову зчi"нi"r" в УкраiЪi> вlд to.oz.tss9
р.
Ns 996-Х,IV щодо скJIадання
фiнансовоi з"ir"осr;.

iз

Основа для думкп iз застереясенням

перед скJIаданням рiчноi фiнансовоi звiтностi
для забезпечення
достовiрlностi даних бухгалтерського облiку Пiдприемствч-про".о""о

iнвенr:аризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно
до Положення про
iнвенr:аризацii'ю активiв та зобовязанu, aчru"рд*aноi
наказом MiHicTepcTBa
фiнанrэiв УкраiЪи вiд 02.09.20l4p. N879 (iз змiнами i доповненняrи).,Аудитори не спостерiгЕulи за iнвентаризацiею матерiальних
активiв
станоiЛ на 01 листоП ада 2020
оскiльКи
ми
булИ
року,
.rp".nur""i uro".oour"
Пiдпр,исмства пiсля 31 цудня iozo pony. У зв;язку
Ъ ,"r,
npo
достовiрнiсть та повноту показникiв
"".r-ou*"
фiнансовоi звiтностi, nn, О*у"-, ,'u
аналiзi представлених Пiдприемсr"о,
дь*уr.rтах по iнвенйризацii iкrивi", а
такоЖ первинноi документацii щодо
фiнансово-господарськоi дiяльностi
Пiдпрlаемства.

, -- . ,]и1 провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi мсА) . Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з ч"r" Ъ"чrдчртами викJIадено в
роздiлi
<вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
звiтностi> нашого
фiнансовоi
аудит()рського висновку (звiту незалежного аудитора).
Ми € незrUIежними по

вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ) та
етичнлtмИ вимогами, застосованиМи в YKpaiHi
нашого
до
аудиту фiнансовоi
звiтностi, а також виконЕrли iншi обов'язк",
вiдповiдно до u"* вимог та
"r"*,

КодексУ

рмсЕБ. Ми

вважасмо, що отриманi нами
й"й;й oon*" .
ix як основИ для нашоi думки iз

достат,нiмИ i прийнятниМи для викорИстанЕЯ
застер()женням.

Пояспювальний параграф

п{, звертаемо уваry на те, що у сiчнi 2020
року у зв'язку зi спалахом
HoBoi
хвороби
COVID-I9
Ёсесвiтня
органiзацiя
охорони здоров'я
::ц:yЦ
(вооз)
оголосила надзвичайну сиryацiю мiжнародного
значення в сферi
охорони здоров'я, а з 1l березн я 202О
епiдемiя
була визнана пандемiею. З
року
метою боротьби з поширенням iнфекцii, яка охопила
бiльшiсть kpaiH cBiry,
нацiонilльнi уряди запровадили
жорстких
обмежувальнr*
ряд
.*ооiЪ. Введенi
законо/цавством УкраiЪи обмежувальнi заходи
Inr-I{ i l"rulor" ,rч"rr"и вплив на

.

ризик не отримання Пiдприемством заплацованих можливих
доходiв, якi були
передбlаченi у зв'язку зi змiною законодавчих
норм при виконаннi робiт та
наданнi послуг Пiдприемством.
l lсlдальша стабiлiзацiя економiчноi та полiтичноi
псlдальша
ситуацii значною мiрою
залежить вiд успiшних_ зусиль
украiъського уряду, урядiв iноземних
фiнанс<lвиХ партнерiВ
у Ъфотьбi з поширенням KopoHaBipycHoi
_

i

iнфекцii та подолання {1паiъ'
iT еконойiчних наслiдкiв. Але

i

й

очr"t'
uu**o
передбirчити як розвиватимуться подальшi економiчнi,
соцiальнi та полiтичнi
подii в УкраiЪi та cBiTi.
нашу думку не було модифiковано щодо
цього питання.

"

Ключовi питання аудиry
Ключовi питаriня аудиту це питання, якi на наше
професiйне судження,
були ,найбiльш значущими пiд час нашого аудиту
фiнансовоi звiтностi за
поточнlrй перiод. Щi питаннЯ
розглядiшисЬ у KoHTeKcTi нашого аудиту

фiнанrэовоi звiтностi в цiлому та враховувались при
формуваннi думки щодо
Hei, пtrlи цьому ми не висловлюемо oKpeMoi
думки щодо цих питань.
_KpiM питапь, викJIадених
у роздiлi <основа Для думки iз застереженням>

ми визначили, що немае iнших ключових питань аудиту,
iнформацiю щодо
яких слiд надати в нашому аудиторському висновку (звiii
незалежного
аудитора).

Iншi питання
1.Iротягом звiтного року ми не надавали Пiдприемству
послуг,
заборс,нених чинним закоЕодавством Украiни.
Iнша iнформацiя

lнша iнформацiя складаеться з iнформацii, яка мiститься в Звiтi
про
управлriння, пiдготовленомУ у вiдповi!нЬстi до вимог з;;у
УкраiЪи
<про бухгалтерський облiк та
ykpaiHi>
фiнансову звiтнiсть в
вiд to.oz.tsss
р.
Ns 996,,ХIV та iнших застосовних законодавчих i нормЙвни*
"rrо.iнформацiю,
I(ерiвництво Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за iншу
пiдготtэвлену станом на та за piK, що закiнчився 31 грулня
2020 року-

I{аша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу
iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким piBHeM
впевненостi щодо

цiеi iнпrоТ iнформацii.
)/ зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю
е ознайомитися iншою iнформацiею, з€вначеною вище, та при
цьому

з

розгляl]ути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаЕнями, отриманими пiд час аудиry, або
чи ця iнша iнформацiя ма€ вигляд TaKoi, що мiстить суттеве
Якщо, на ocHoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоТ iнформацii,
"r*frun"rro.
отриманоi
до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHye aуraa"a '""*pr"naro
цiеi iншlоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей
факт.
N{и не виявИли iснування
фактiв суттевоi невiдповiдностi мiж Звiтом про
управлiння i фiнансовою звiтнiстю Пiдприемства та iншими нашими знаннями
отриманими, пiд час аудиту.

В.iдповiдальнiсть управлiнського персопалу та тих, кого надiлено
найвищими повновая(енпями, за фiнансову звiтнiсть
У'правлiнський персонал несе вiдповiда.тtьнiсть за скJIадання
фiнансовоi
що_ надае правдиву та неупереджену iнформацiю вiдпЬвiдно
до
та Закону Украiни <Про бухгалт.р."*"й оолiк та
ч(сlг:о
фiнансову звiтнiсть
в YKpaiЪi> вiд 16.07,1999 р. N996-ХIV ia за таку систему
внутрiшнього
-того,
коFтроJIю, яку управлiнський персон€Iл визначае потрiбною
для
щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi,
що не мiстиъь суттевих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.

:уlчт1

При складаннi фiнансовоi

звiтностi управлiнський персонм несе
вiдповi;цальнiсть
вrлповuц€
шьнlсть за очlнку
оцiнку здатностi
здатностi Пiдприемства продовжувати свою
дiяльнiоть на безперервнiй ocHoBi, ро.*р""*о"r, де це застосовано, питання,
що

стосуються безперервностi дiяльностi та
використовуючи припущення про
як основи дл" оl*.-r"р."кого облiку, KpiM випадкiв,
3:::л*':L"::::li'_"a_",}".ri
якщо
управлiнський персонал
_або плануе лiквiдувати Пiдприемство
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реальних €lльтернатив цьому.
'Гi, кого надiлено
найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть
за
нагляд( за процесом
фiнансового звiryвання Пiдприемства.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит
фiнансовоi звiтностi
]Jашими цiлями € отримання обцрунтованоi впевненостi,
що фiнансова
звiтнiсть

у цiлому не мiститi .уrr."о.о Ъ"*ривлення внаслiдок шахрайства
або
та випуск аудиторського висновку (звiту незале*rо.о
l_?yly:
Й"rора), що
мlстить нашу думку. Обцрунтована впевненiсть
е високим рiвнем-впевненостi,
проте не гараЕту€, що аудит, проведений вiдповiдно
до мёд, .uu*д" виявить
суттеве викривленн,I, якщо воно icHye. Викривлення
можуть бути результатом
шахраiiства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в
су_купностi, як обrрунтовано очiкуеться,
вони можуть впливати на економiчнi
рlшення користувачiв, якщо приймаються на ocHoBi цiеi
бiнчн"оuо1 ."ir"o"rl.

[}иконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА,'
l',r,
профес:iйне судження та професiйний скептицизм
""*Ьр"стовуемо
протягом свого
завдання з

аудиту. KpiM того, ми:

-

iдентифiкуемо та оцiнюемо
ризики суттевого викривлення
фiнанс,эвоi звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,

розробляемо та
викону€мо аудиторськi процедури вiдповiдь
на цi ризики, u,u*o* оrр"rу"rо
у
аудитоlрськi докtви, що е достатнiми та прийнятними
для використання ix як
осt{ови для нашоi думки.. Ризик виявлення
суттевого викривлення внаслiдок
'помилки,
шахрай:ства е вищим, нiж для викривлення
внаслiдок
оскiльки
шахрай,ствО може вкJIючати змову, пцробку,
навмиснi пропуски, nЁnpuu"n"ri
твердження або нехryвання заходами внутрiшнього
контролю;

-

отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього
контролю, що
аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення
думки щодо ефективностi системи
внутрiпlнього
стосу€ться

контролю

- оцtнюсмо

;

прийпятнiсть застосованих облiкових полiтик
та
обlрунт,ованiсть облiкових оцiнок
вiдповiдних розкриттiв iнформацii,
зроблених управлiнським персонirлом;

i

- доходимо висновку щодо

прийнятностi

використання

управлiнським персонЕrлом припущення про бЪзперервнiс."
Йпч'rо""i
основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi
"*
orp"rurr* lrо"rор."*r*
доказiв, робимо висново_к, чи iснуЪ сутт€ва невизначенiсть
щодо подiй або
умов, :якi поставили
."u"пйй
cyMHiB
,о*п""i"ru.--fr"Цпрr.r.r"u
ПлРоДоВЖити безперервну *rо
дiяльнiсть. ЯкщЪ ми доходимо висновку щодо
lснуванllя TaKoi суттевоi невизначеностi, ми повиннi
npr"apryr" y"u{-u
аудиторському висновку (звiтi незчrлежного
"uoary
аудитора) до вйповiдних
iнформацii
розкритгiв
фiнансовiй звiтностi uoo,
iнформа,цii е ненЕuIежними, модифiкувати
"пщо-rчпi'!Ъ.*рrr."
свою думку.
Нашi висновки
rрунтуIоться на аудиторських доказах, отриманих
до дати нашого
аудиторського висцовку (звiту незале*"о.о
uуд"iора). BTiM
подii або

u

у

"чйуr"i

умови можуть примусити Пiдприемство припинити свою
дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi;

-

оцlню€мо заг€tльне поданtш, структуру та
змiст фiнансовоi звiтностi
iнформацii, а також ,.,
.,о**у"
:::_.r::
операrliТ :jo*.:|,1r.r,
та подii, що покладенi в оспову i1'""складання,фirчr"о"ч звiтнiсть
так щоб досягти
достовiрного вiдображення.
]]ашi висновки rрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати
аудиторського висIlовку (звiry незалежного
аудитора).
Ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
iнформацiЮ про запланований обсяг
час проведення аудиту

i

та cyTTeBi
аудиторськi результати, включаючи будь-якi
cyTTeBi недолiки заходiв
вrгутрiшнього контролю,
виявленi нами пiд час аудиту.

ми

також надаемо тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями,
твердження, що викоЕали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо нез€шежностi, та
повiдомляемО iM прО Bci стосунки й iншi
.r"ru,r"", якi могли б обЦрунтовано
вважатись такими, що. впливають на наIцу
незалежнiсть, u
застосовно, щодо вiдповiдних застережних
"u*b* дa ц"
заходiв.

вIдповцно до вимог зАкону укрАiни (ПРО АУДит
ФIнАнсовоi
звIтностI тА Аудиторську дIяльнIсii"Ъц zr.12.2017
JФ2258-чIII тА мсА
Ауlumорськi оцiнкu

IlIи виконали наш аудит, визначаючи cyTT€BicTb
та оцiнюючи ризик
суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi.
IдЬнтифiкацiо ,u'очй*у
ризикiв
сутт€вого викривлення ми провели на piBHi
фiнансЪвоТ ,rir"o.i-,u на piBHi
тверджень для класiв операцiй, за.пишкiв paxyHKiB
i ро.*рr-" iнформацii.
Iденти{liкуючи ризики су,тг€вого
фiнансовiй звiтностi, ми
застосовували професiйний скептицизм.
"rr.p""n"ro
Ризики на piBHi фiнансовоi звiтностi можуть
виникати, зокрема, внаслiдок
недолiкiв середовища контролю,
саме недостатньот компетентностi
управлiнського персон€lлу, вцсутностi нагляду за скJIаданшIм
фiнансовоi
звiтностi, блокуванням управлiнс_ьки, .raрaоr-ом
внутрiшнього контролю,
схильностi до привласнення активiв. На пiдставi
i"формац'йiоъ"r"iу процесi
проведенЕя процедур оцiнки
ризикiв на piBHi
аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi фiнанЪовоi.uirпо"ri, "йючаючи
структури заходiв *o,rrponro ,u
встановленнi того, чи були
_вони запроваджеЕl, ми не виявили перелiчених
ризикiв, якi привели до модифiкацii нашоi думки.
_ Ризики на piBHi тверджень щодо класiв операцiй та подiй, а також
пов'язаних розкриттiв протягом перiоду аудиту,
можна описати як:
настанця
'
- операцiТ та подii, якi були зареестрованi або розкритi, дiйсно
мали мiсце i стосуються Пiдприемства;
.повнота
Bci операцiТ та подii, якi повиннi
рееструват ися, булч
заре€стовацi, а Bci пов'язанi
розкриття, якi необхiднЬ оу"о
фiнансову звiтнiсть, було включено;
"*оr"." "

в

а

-

- суми та iншi данi, пов'язанi iз зареестрованими операцiями i
подiями, були записанi правильно, а пов'язанi
розкриття були вiдповiдно
.

точнiсть

вимiрянi й викладенi;
.закрит.гя перiоду
облiковому перiодi;

.класифiкацiя

рахунках;

-

-

операцii та подii були зареестрованi у правильному

операцii

та подii були

зареестрованi

на

Еалежних

,подання
- операцii
.
чiтко виклаДенi,
KoHTeKcTi

та подii вiдповiдно узагальненi або дета.пiзованi й
а пов'Язанi розкритгя € релеваЕтними та зрозумiлими в
вимог застосовноi концептуальноi оЪнови
фiнансово.о rЪiry""rr".

Пiд час аудиту ми не iдентифiкува-rrи Taki
_
ризики на piBнi тверджень щодо
класiв операцiй та подiй, якi привели до модифiкацii нашоi
думки.

РизикИ на piBHi тверджень щодо заJIишкiв paxyHKiB та вiдповiдних

розкриттiв на кiнець перiоду ми оцiнили наступним чином:
riснуваннЯ
- активи, зобов'язання та власний капiтал наявнi;

'права та зобов'язання

-

Пiдприемство мае або контролюс права на

активи, а зобов'язання е зобов'язаннями Пiдпри€мства;

'повнота

-

Bci активи, зобов'язання та власний капiтал, якi

мають
рееструватися, були зареестрованi, а Bci пов'язанi розкриття, якi неЬбхiдно було
вкJIючити в фiнансову звiтнiсть, було включено;
.точнiсть,
- riJ,lгllLtt,, Uцlнка
оцiнка та
l,a розподlл
активи, зооов'язання
зобов'язання та власний капiтал
розподiл ** активи,
включенi до фiнансовоi звiтностi у вiдповiдних сумах, yci пов'язанi
з цим
коригування щодо оцiнки або розподiлу належно зареестрованi,
а пов'язанi
розкриття було вiдповiдно вимiрянi та викладенi;

rкласифiкацiя

- активи,

зобов'язання

.|,а

вiдображено на вiдповiдних рахунках;

участь

у

капiталi було

rподання
- активи, зобов'язання та участь у капiталi вiдповiдно
узага-пьненi або деталiзованi та чiтко викладенi, а пов'язанi
розi.рrrгя е
релевант''ими i зрозумiлими в KoHTeKcTi вимог застосовноi концептуальноi
основи фiнансового звiтування.
пiд час аудиту ми iдентифiкували Taki ризики на piBHi тверджень
щодо
залишкiв paxyHKiB на кiнець перiоду.

пояснення ulоDо резульmоmuвносmi ауlutпу в часmutti вuявлення
поруauеltь, зокрема пов'язаtluх iз tuсжро йсmвом

та оцiнка ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства проuоlипасu вiдповiдно
до йсд 24о
Iдентифiкацiя

<Riдповiдальнiсть аудитоРа, Що стосу€ться шахрайства, при аудитi
фiнансовоi
звiтностi>>. Ризик невиявлення сутт€вого викривлення внаЪлiдЬк
шахрайства е
вищим, нiж для викривлення внаслiдок ,ror"n*", оскiльки шахрайство
може
включатИ змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твiрдження
або
нехryвання заходами внутрiшнього контролю.
пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними
дiяльностi
для отримання розумiння суб'екта господарювання та його середовища,

вкпючаючи його внутрiшнiй контроль,
<Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв сут'€вих

як

цього вимага€

мсА

з 15

викривлень через розумiння суб'екта

госпоi]арювання i його середовища), ми виконали
процедури оцiнки стану
внутрпшнього контролю Пiдприемства.
Система внутрiшнього контролю спрямовапа на
.r виправленНя
упередження, виrIвлення
сутг€виХ помилок, забезпеченця захисту i-збереження
активiв,
повноти i точностi облiковоi документацii та включае
адмiнiстративний та
бухгалтерсьКий контролЬ. БухгалiерСький контроль
забезпечуе збереження
достовiрнiсть
звiтностi
та u*rorub попереднiй,
:::::1"_'*Уr1_чl..111
(rоточний) i подальший контроль. Оцiнюючи
нами
::1":lтлrО

ур

гI; --л,-л_ - л__:
Пiдприсмствi.

"r*."u".o."e,
й;i-;;;;Б;;;;;

Нами були наданi запити до управлiнського персоналу,
якi на нашу
ДУмКУ, моЖУть мати iнформацiю, яка, Ймовiрно, Йо*.
iдентифiкацii ризикiВ суттсвого викривлеЕнrI внаслiдок !опоrогги при
шахрайства або
помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому
числi по cyTi, з

:::,:Зi:::"ily__a:]Уi.о"u"их.даних,
чинникiв,

:::*::i

спостереження

та iншi. Ми

отримали

дiяльностi'Пiдприемст"u,
його
:"11_,_T"i*
структуру
"rру*rуру
та
спосiб. фiнансування, оЪпКо"у .,Йii-у]'i.Ьi'"r"
т::о_тi,,
стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки
та огляди фirаrсоu"*
резуль,гатiв.
.Щля оцiнки ризикiв су. тт€вих викривлень внаслiдок шахрайства
ми
використовув€}ли свое професiйне судження. Протягом
виконання аудиторських
процедур ми отримЕrли розумiння системи контролю,
якi були рБзробленi та
впровадженi управлiнським персоналом Пiдприемства
для запобiгання та
виявлеЕня шахрайства.

пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та твердх(ень про шахрайство,
якi б
могли приверЕути

нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi
застосував
та яких дотримувався
управлiнський персонал Пiдприемства для запобiгання
й виявлення шахрайства, е вiдповiдними та
ефективними.

псlяgцgtlн, u4оdо обсяzу ауdumу mа власmuвчж Dля ауl)umу
об,ttелrcень

Аудит передбачае виконаЕня аудиторських процеДур
для отриманЕrI
аудиторських доказiв стосовно сум та
в
розкриттiв
фiнансо"lи.uirrо.ri. вiдбiр
процедуР з,UIежитЬ вiД судженнЯ аудитора,
оцiнку ризикiв суттевих
"кrrю.rаюч'
викривлень фiнансовоi звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилки.
Викон}точи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядае заходи внутрiшнього

контролю, що стосуються скJIадання та
достовiрного подаЕня Пiдприемством
ф.iнансовоi звiтностi,
метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловленця
думки щодо ефективностi
внутрiпrнього контролю Пiдприсмства. Аудит вкJIючае
також оцiнку
вiдповiдностi використанИх облiковиХ полirип, прийнятнiсть
облiкових оцiнок,
виконаЕих управлiнським персонаJIом, та Ьцiнку
загального подання
фiнансовоi звiтностi.

з

внаслiдок властивих аудиту обмежень,

якi е наслiдком характеру
звiтностi,
фiнансовоi
характеру аудиторських процедур, потреби,
щоб аудит
проводився у межаХ обrРунто_ваного перiоду часу
та за обЦрунтованою
вартiстю, а також внаслiдок обмежень,
внутрiшньому контролю,
"nu"r"""*

icHye неминучий ризик того, що деякi cyTTcBi викривлення в
фiнансовiй
звiтностi можутЬ бути не виявленi HaBiTb в тому разi,
чуд"i нмежно

"*що
спланований та викону€ться вiдповiдно до МСА.
Нами здiйснено перевiркУ вiдповiдностi даних Балансу, головноi книги
та аналiтичного облiку Пiдприемства за piK що минув станом на 31 rрудня
2020 року. Перевiркою вiдхилень не встановлено. Пiд час перевiрки iнших
форпr звiтностi порушень не виявлено. {aHi форм звiтностi вiдпЪвiдають один
одному, Розбiжностей мiж формами фiнансовот звiтностi не встановлено.
ПiдприемстВо протягоМ перiоду, що перевiрЯлося, дотримуваJIося обраноi
облiковоi полiтики та забезпечувало ii незмiннiсть.
В ходi аудиторськоi перевiрки аудиторами не були виявленi
факти, якi б
вказували на те, що фiнансова звiтнiсть Кнп <тернопiльська комунальна
MicbKa лiкарня Ns2>
2020 piK скJIадена на пiдставi недостовiрних та
неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Пiдприемства.

за

Пiд час аудиry аудиторами не були виявленi факти порушення
.
Пiдприемством норм чинного законодавства в процесi

здiйснення фiнансово-

господарськОi дiяльностi, а також встановленого порядку
бухгалтерського облiку та подання фiнансовоi звiтностi.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ
Повне найменування
юIlидичноi особи
Iдентифiкацiйний код

Мiсцезltаходження,
телефон, e-rnail

Реестрацiйнi данi

веденнrI

ФРМУ

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська
фiрма к Гал и ч ина-аудитсер Bicl>
2259998з
Тел. моб. 1097 1771 -35-60;
Тел. + З8 0352-25-з9-зб
e-mail :markian@email.ua

Lуб-скг пiдприемницькоi дiяльностi

зареестрований

Виконавчим KoMiTeToM Тернопiльськоi MicbKoi Ради

народниХ депутатiВ 12.07.1995p., номер запису в единому
державному peccTpi юридшrних
фiзичних осiбпiдприсмцiв: l 646 l20 0000 006550
ресстрацii l'ОВ (АФ к Гал ичина-аудитсервiс > u*ю.r."u u Рессrр
аудиторськоi фiрми в аудиторiВ та суб'сктiВ аудиторськоi дiяльностi ло
розлiлу
PeccTpi аулиторiв та 3 <Суб'екги аудиторськоi дiяльностi,якi мають tlpaBo
суб'екгiв аудиторськоi проводити обов'язковий аудит
фiнансовоi звiтностi
дiяльностi
пiдприсмств> за номером 0804
Номер та дата видачi свiдоцтво хъ
про УкраТни 29.03.2018р. (рiшення
N9 з56/4 вiд
вiдповiднiсть системи 29.03.20l 8р.).
контролю якостi
Керiвник
Щирба Маркiян Теодорович, сертифiкат аулитЪра :Тл
00122l, виданий дпу 28.04.1994 р. Номер реестрацii в

та

Номер

Свiдоцтва

АпУ

PeccTpi аудиторiв та суб'скriв аудиторськоi дiяльностi,
роздiл 1 <Дудитори> 100977.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИДОГОВОРУ
НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Вiдповiдно до договору N9 02Л1021 вiд 14 квiтня
202l року аудиторська
перевiрка проводилась
перiод
з
14 квiтня 202l року по 2Ъ тfrвня 20Z1
]{ами у

року в бухга-rrтерii

КНП

<Тернопiльська комунzшьна

мiйка лiкарня

Партвером завдацпя з аудиту,
результатом якого €
висновок (звiт пезалежного аулптора),
е

Ns2n.

аудиторськпй

аудитор Щирба Маркiян
Теолорович, НомеР реестрацii." b"..rpi uyo"ropiu
,u фО'.пril аулиrор.rпоi
дiяльностi,
I<Дудитори))
роздiл

I00977.

Вiд iMeHi ТОВ <Аудиторська фiрма

<I]

удитсервiс>

Щиректор Щирба Маркiян Т

Номер ресстрацii в PeecTpi ау
роздiл 1 <<Аудитори>> |00977.

аудиторськоi дiяльностi,

Адреса аудиторськоi
.1,лрЕuа
аули,горськоl !р
lрми : 4б00
4600l,l, м.
м] -Iffiопiль, вул. Замк ова,5 / З7
фiрми:
.Щата аудиторського висновку (звiту незалеж,rо.о чудrrора):

28 травня 2О21 р.

