
YKPAiHA 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВiдАЛЬНIСТЮ «КОЛЕГШАУДИТОРIВ»

Код 33212231, 07400, Бровари, вул. Ст.Разiна, 3. т. +38 068 66727 17E-mail: auditor-grom@ukr.net
Свiдоцтво про внесениядо Реестру ауднторiв в АЛУ№ 4498

ЗВIТ
незалежного аудитора
Товариства з обмеженою вiдповiдальн.iстю
«Колегiя аудиторiв» за результатами перевiрки

садiвн.ичого об'еднання «Трудовик»

Керiвним органам
садiвничоrо об'еднання «Труяовяю»

Аудит виконуеться на пiдставi Протоколу засiдания Ради № 27/08-2022 вiд 27.08.2022
року та договору про надания аудиторських послуг № 03/27 вiд 27.08.2022р.

Предметом даного завдания е надання аудиторських послуг з перевiрки бухгалтерського
облiку та фiнансовоi' iнформацii' САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» за перiод з
О 1 .О 1 .2021 року по 31.12.2021 року, а саме: перевiрка фiнансовоi' звiтностi замовника у складi:
Балансу станом на 31 грудня 2021 року (форма № 1-мс) та Звiту про фiнансовi результати за
рiк що закiнчився 31 грудня 2021 року (форма № 2-мс), на предмет i"i достовiрностi, повноти та
вiдповiдностi нацiональним положениям (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим
нормативним вимогам у сферi бухгалтерського облiку та фiнансовоi' звiтностi.

Завдания на проведения аудиторськоi' перевiрки узгоджено мiж сторонами листом №
03/22 вiд 27.08.2022 р.

Даний Звiт незалежного аудитора складений вiдповiдно до вимог Мiжнародного
стандарту супутнiх послуг 4400 «Завдання з виконания узгоджених процедур стосовно
фiнансовоi' iнформацii'». Виконанi процедури в межах даного аудиту погодженi iз Замовником.

Даний Звiт незалежного аудитора адресуеться виключно замовнику -
садiвничому об'сднанню «Трудовик»

При виконаннi завдания врахованi вимоги Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема,
МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансовоi' звiтностi»,
МСА 260 «Повщомлення iнформацii' тим, кого надiлено найвищими повноваженнями», МСА
315 «Iдентифiкацiя та ошнювання ризикiв суттсвого викривления через розумiния суб'скта
господарювания i його середовища», МСА 530 «Аудиторська вибiрка» та iнших.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Колепя аудиторiв» засгосовуе вимоги
Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та iнших нормативним актiв щодо системи
контролю якостi надания аудиторських послуг.

Аудитори дотримуються вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у
Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, у законодавчих та iнших нормативних актах.
Необхiдно враховувати, що аудиту властивi обмежения щодо виявления замаскованих
викривлень фiнансовоi' звiтностi. навiть за умови виконания всього обсягу аудиторських
процедур вiдповiдно до МСА, про що зазначено в п.п. А51, А52 МСА 200

«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведения аудиту вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту» та п. 5 МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства,
при аудитi фiнансовоi звiтностi». Якби аудитор виконав додатковi процедури в межах аудиту
фiнансовоi' звiтностi або огляду промiжноi' фiнансовоi' iнформацii', то вiн мiг би виявити iншi
проблеми, ·якi треба зазначити у звiтi. Аудитором пiд час проведения перевiрки



• iнансовоУ звiтностi були виконанi наступнi процедура: аналiз вiдповiдностi ведения
бухгалтерського облiку вимогам законодавства, процедури оцiнки ризикiв вiдповiдно до МСА
_ J.: Ьентифiкацiя та оцiнювания ризикiв сутгсвого викривлення через розумiния суб'скта

поларювання i йога середовища», перевiрка суттевих показникiв фiнансовоУ звiтностi на
лмет i"x вiдповiдностi даним облiкових регiстрiв та вимогам нацiональних полонень

танларпв) бухгалтерського облiку, вибiркова перевiрка вiдповiдностi даних облiкових
ri тртв первинним документам, отримания зовнiшнiх шдтверджень щодо дебiторськоУ та
лито ьког заборгованосп, аналiз вiдповiдностi облiковоУ полiтики та облiкових оцiнок

имога; 1 нашональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Сугтевють на рiвнi фiнансовоУ звiтностi та конкретних статей була визначена у

вшзовыност! до МСА 320 «Суттевютъ при плануваннi та проведеннi аудиту». Перевiрка
казникгв звiтностi здiйснювалась аудитором iз урахуваниям вимоги МСА 500 «Аудиторськi

локазз >. ~ICA 520 «Аналiтичнi процедури», МСА 530 «Аудигорська вибiрка».

Основнi результата аудиторськоi переырки
Протягом 2021 року САДIВНИЧЕ ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК», як садiвниче

обелнання, не е платником податку на прибуток вiдповiдно до п.п. 133.4 ст. 133 дiючого
Полаткового кодексу УкраУни № 2755-VI ВР. Приймаючи до уваги сугтевють рiшения ДФС про

1• воення органiзацiУ ознаки неприбутковостi, ми визначили рiшения про включения
С.-.\.]IВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» до Реестру неприбуткових установ та
о rанiзацiй ключовим питаниям аудиту.

Нашi аудиторськi процедури щодо звiльнения вiд сплати податку на прибуток включали
перевтрку наявностi у САДIВНИЧОГО ОБ'СДНАННЯ «ТРУДОВИК» рiшения ГУ ДФС у
Киi"вськiй областi № 1810064600068 вiд 30.08.2018 року про включения об'еднания до Реестру
неприбуткових.

Станом на 31.12.2021 року САДIВНИЧЕ ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» е
вiдповiдачем у справi майнового характеру на загальну суму 96,9 тис. грн. щодо
поновлення працiвника на роботi та стягнення середнього заробiтку за час вимушеного
прогулу та вiдшкодування моральноI шкоди. Справа перебувае на розглядi у судi, та тривае
розслiдування справи в слiдчому управлiннi Ки1всько1 областi.

САДIВНИЧЕ ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» е вiдповiдачем у справах майнового
характеру, але при зустрiчних позовах присуджено стягнути з позивачiв на користь СО
"Трудовик" штрафнi санкцiI за самовiльне пiдключення до електромереж в розмiрi 4000
грн., судового збору в розмiрi 2270 грн. та витрати на професiйну правничу допомогу в
розмiрi 43,5 тис. грн. Також е справи розгляд яких ще тривае.

САДIВНИЧЕ ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» е позивачем у трьох справах майнового
характеру до фiзичних осiб садоводiв щодо стягнения заборгованостi за спожиту
е.1ектроенергiю. В 2021 роцi отриманi ухвали про стягнения з вiдповiдачiв заборгованостi за
спожиту е.Jектроенергiю на користь СО «ТРУДОВИК» в сумi 17,5тис. грн. та судовий збiр -
lтис.грн.

Iнma iнфор~1апiя
Аудшору надано щорiчний Звiт про надходжения та витрати по Кошторису

САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК» на 2021 рiк, що затверджений Протоколом
за i.Jання Ра,:~и № 1 вiд 17.01.2021 року. Звiт розкривае фактичнi надходжения та витрати для

зг.1я.::1;у на рiчноУ звiтноУ КонференцiI повноважних представникiв-членiв об'еднания, але не
·сппь фiнансову звiтнiсть та наш звiт щодо неУ. Управлiнський персонал несе

в· а.~ьнiсть за iнформацiю, що мiститься в цьому звiтi.
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Згiдно Кошторису за 2021 рiк, САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК»
ланован! надходження в сумi 4 542 658,26 грн. i витрати в сумi 4 542 658,26 грн. Крiм

ro. кошторисом передбачено придбання бензинового подрiбнювача гiлля вартiстю в межах
.ООгрн. та шлагбаума вартiстю 80 000,ООгрн.
гчно отримано коштiв в 2021 роцi в сумi 4 645 218,38грн. Фактичнi витрати коштiв склали

- .:_6 6.::0.1 Згрн. Запланований збiр коштiв на придбання бензинового подрiбнювача гiлля
[етю в межах 54 000,ООгрн. та шлагбаума вартiстю 80 000,ООгрн. не здiйснювався.

Таким чином, фактично отримання коштiв проти запланованого в 2021 роцi бiльш на
.. _- JO_ -60.1-грн. фактично витраченого коштiв менш на суму 16 008,13грн.

Вшювшно до Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбутково) оргашзацй
: пичш налходження (за актами... ) у 2021 роцi склали 11 113 279грн., в тому числi отримано

гей кошторису сума 4497 693,00 грн., iншi доходи в сумi 6 615 656,ООгрн.
Факгичн! витрати (за актами ... ) склали 11 113 279грн., в тому числi згiдно статей витрат

_ j -.-9-69 .ООгрн., iншi витрати склали 6 615 656,ООгрн.
В . зежах дано] перевiрки нами не виявлено суттевих викривлень а6о суттеву
вi.:шiсть мiж щорiчним Звiтом про використання доходiв (прибуткiв) неприбутковог

·заш1 та фактичними надходженнями i витратами САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ
ТР ...-.-::~овик у _Q2lpoцi. Бухгалтерськi данi вiдповiдають фiнансово'i звiтностi та нашим

3:.,:::о~юстю1. шо отриманими пiд час перевiрки.

Вяеновок за результатами перевтрки
. hl провели аудиторську перевiрку рiчно'i фшансовот звiтностi мiкропiдприемства

С НИЧОГО ОБ'СДНАННЯ «ТРУДОВИК» за 2021 рiк (код €РПОУ 23567169, адреса:
- J __ Киiвська обл., Броварський район, село Рожнi, вул. Центральна, буд. 1 А), що
клалаеться з Балансу станом на 31 грудня 2021 року (форма № 1-мс) та Звiту про фiнансовi

резульгати за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року (форма № 2-мс).

За результатами проведения перевiрки аудитор зробив наступний висновок:
Сугтев! викривлення у фiнансових показниках САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ

ТРУ ОВИК» вiдсутнi.
Невi;шовiдностей у фiнансово'i звiтностi САДIВНИЧОГО ОБ'€ДНАННЯ «ТРУДОВИК»

вююга.,1 Закону Укра'iни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра'iнi» № 996
в 16.0 .1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених наказали
. tiнkтерства фiнансiв Укра'iни, вимогам щодо opraнiзaцi'i бухгалтерського облiку та звiтностi
пi:n:qш01ств в Укра'iнi не виявлено.

Розбiжностей мiж фiнансово'i звiтнiстю та бухгалтерським облiком не встановлено .

.]преь.-rор
ТОВ о"1егiя аудиторiв»
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