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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Акціонерам та керівництву  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗМІНА» 

Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 
ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 
Думка із застереженням 
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗМІНА» (далі – Товариство), що складається із: 
 Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 р.; 
 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 р.; 
 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.; 
 Звіту про власний капітал за 2020 р.; 
 Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки 
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно,  в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 
 
Основа для думки із застереженням 
1. В 2020 році Товариство не провело переоцінку об’єктів основних засобів за справедливою 
вартістю станом на 01.01.2020 року, та не відобразило результати переоцінки у складі статей 
Балансу (Звіту з фінансового стану) «Первісна вартість основних засобів», 13 «Знос основних 
засобів» станом на 31.12.2020 р. Відповідно відображення станом на 01.01.2020 року по 
вартості, яка має суттєву відмінність від справедливої є відхиленням від вимог ПСБО 7. 
Товариство також не проводило тест на знецінення активів, що не відповідає ПСБО 28 
«Зменшення корисності активів». Ми не мали можливості оцінити, який вплив на показники 
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фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. могли б мати результати від зменшення корисності 
необоротних активів на кінець звітного періоду. 
2. У Примітках до річної фінансової звітності за 2020 р. відсутні детальні розкриття щодо: 
- ієрархії активів та зобов’язань по справедливій вартості, як того вимагає МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», МСФЗ 7  «Фінансові інструменти: розкриття інформації»; 
-  інформації по управлінню ризиками, що не відповідає вимогам п. 31 МСФЗ 7  «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації». Отже, ми не змогли визначити чи є потреба в будь яких 
коригуваннях цих сум. 
 
3. У Примітках до річної фінансової звітності за 2020 р. відсутні детальні розкриття щодо статті 
«Інша поточна дебіторська заборгованість» у розмірі 16 303 тис. грн. (у Балансі (Звіті про 
фінансовий стан) Товариства на 31.12.2020 р., займає питому вагу – 25,58%): предмет 
заборгованості, перелік контрагентів, дата виникнення та строки погашення заборгованості, 
наявність і характеристика простроченої та пролонгованої заборгованості, що не відповідає 
вимогам МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСБО 1 «Подання 
фінансової звітності». 

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 Товариства 
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 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 із застереженням. 

Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на п. «Безперервність діяльності» Приміток до фінансової звітності в якому 
зазначено, що для зменшення ризику щодо впливу подій на фінансову діяльність Товариства, 
пов’язаних зі сполохом коронавірусу COVID-19, Товариство вживає належні заходи на 
підтримку стабільності та безперервності його діяльності. Зазначені вище події, не є такими що 
мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-
які невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або 
розкриття у фінансовій звітності, та примітках до неї. Нашу думку не було модифіковано щодо 
цього питання. 
 
Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, 
викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших 
ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті. 

Інші питання 
Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., був проведений 
іншим аудитором – АФ «Н-АУДИТ» ТОВ,  який 22.04.2020 р. висловив модифіковану думку щодо 
цієї фінансової звітності. 

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 МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
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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 Товариства 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, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

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

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 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 цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, 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 стосується 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 здатність  
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
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аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
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. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
 
Інша інформація 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік (яка включає у складі Звіту 
керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до пункту 3статті 401 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 р., але не є 
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи 
ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 
проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно 
було б включити до звіту. 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ  
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 
На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-
VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:  

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності: 

Ми звертаємо увагу на пункт «Безпервність діяльності» Приміток у фінансовій звітності, який 
зазначає, що фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення 
безперервності діяльності. Аудитори не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями 
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або умовами, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 
діяльність на безперервній основі. 

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих 
викривлень у звіті про управління та їх характер: 

Звіт з управління Товариством не формується та не подається у відповідності до п.7 ст.11 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-
XIV від 16.07.1999 року, адже ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗМІНА» не 
належить до категорії середніх або великих підприємств. 

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини 
третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.     

Інші елементи 
Основні відомості про Товариство 
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗМІНА» 
Скорочена назва  ПАТ «ЗМІНА» 
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
Форма власності  Приватна 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22405648 
Дата державної реєстрації 26.12.1991 
Номер державної реєстрації 1 419 120 0000 000449 
Орган, який видав свідоцтво про 
реєстрацію 

Головне управління ДПС у Львівській області, Червоноградське 
управління, Червоноградська державна податкова інспекція 
(м.Червоноград) 

Юридична адреса та фактичне 
місцезнаходження: 

80100, Львівська обл., місто Червоноград, вулиця Промислова, 
будинок 4 

Основні види діяльності: 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для 
вимірювання, дослідження та навігації (основний); 
28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального 
призначення, н.в.і.у.; 
26.30 Виробництво обладнання зв’язку; 
 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового 
призначення для приймання, записування та відтворювання 
звуку й зображення; 
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення 
для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна; 
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування 
промислового призначення; 
38.32 Відновлення відсортованих відходів 

Телефон: +38 0324923051 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЗМІНА» (надалі Товариство) є юридичною 
особою, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові 
бланки, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, 
валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.  

ПАТ «ЗМІНА» має дочірні підприємства: ДП «РИТМ» ПАТ «Зміна», зареєстроване 
24.01.2014р., ДП «Галич» ПАТ «Зміна, зареєстроване 18.02.2014р. 
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Статутний капітал Товариства в розмірі 8 652 030 (вісім мільйонів шістсот п’ятдесят дві тисячі 
тридцять гривень) гривень 00 копійок зареєстрований та повністю сплачений в порядку та 
строки, встановлені чинним законодавством України.  

Статутний капітал поділено на 34 608 120 (тридцять чотири мільйони шістсот вісім тисяч сто 
двадцять штук) простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 0,25 
грн. (двадцять п’ять копійок) кожна. 

Кількість акціонерів – юридична особа, яка має більше 10% акцій – 1,  
Акціонери (власники іменних цінних паперів) та розмір їх внесків до статутного 

капіталу ПАТ «ЗМІНА» станом на 31.12.2020 р.: 

Таблиця 1 

№ 
з/п 

Найменування або П.І.Б. Акціонера 
Загальна 
кількість 
ЦП,шт. 

Загальна 
номінальна 

вартість ЦП, грн. 

Відсоток у СК 
 
 

1 
«Ведлес Холдінг Лімітед», код за 
ЄДРПОУ НЕ118080 

27803666  6950916,50  80,34 

2 
Інші юридичні та фізичні особи, які 
володіють менше 10% акцій Товариства. 

6804454 1701113,50 19,66 

Разом: 34608120 8652030 100,00 
 

Станом на 31.12.2020 р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. 
   
Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: 

 Голова правління Товариства:  
 -      Даценко М.М. з 04.01.2020 р. по теперішній час. (Наказ №1-К від 04.01.2020р. 

згідно протоколу засідання Наглядової ради  №1.20 від 04.01.2020р.). 
 

 Головний бухгалтер Товариства:  
-         Кіщак Н.З. з 01.07.1998р. по теперішній час (Наказ №119-к від 20.07.1998р.). 
 

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту 

Повне найменування юридичної 
особи відповідно до установчих 
документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 
20.09.1995 р. 

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43. 

Номер реєстрації суб’єкта 
аудиторської діяльності у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності  

1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com 

Дата і номер Договору про 
надання послуг з аудиту 
фінансової звітності 

Договір №25/03/21 від  19 березня 2021 року 

Дата початку проведення аудиту 19 березня 2021 року 
Дата закінчення проведення 
аудиту 

23 квітня 2021 року 

Повне ім’я ключового партнеру 
із завдання з аудиту фінансової 
звітності 

– Щеглюк Світлана Юріївна, сертифікат №007145, номер 
реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
– 101242 
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Повне ім’я аудиторів із завдання 
з аудиту фінансової звітності: 

–  Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат №006161, 
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності – 101240 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

 аудитора, є                                                 ____________________ С.Ю. Щеглюк 
(сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101242) 

 
Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  
 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 
            
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 
23 квітня 2021 р. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 
 

щодо інформації, наведеної у 
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗМІНА» 

код за ЄДРПОУ 22405648 
за 2020 рік 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наданий незалежною аудиторською фірмою 
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит» 

2021 р. 
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ЗВІТ  
З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ  

щодо інформації, наведеної у 
ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗМІНА» 
за 2020 рік 

 
 

Акціонерам та керівництву  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗМІНА» 
 

Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) 

 
 

Інформація про предмет завдання 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, 
наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗМІНА» (далі – Товариство) за  рік, що закінчився 31 
грудня 2020 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента; 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента; 

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента; 

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
- опис повноважень посадових осіб емітента. 

 
         Застосовні критерії 

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:  
o Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV 

(із змінами і доповненнями); 
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o Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і 
доповненнями). 

Конкретна мета 
Оскільки застосовні критерії визначені у частині 3 статті 401 «Звіт керівництва» Закон України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» розроблені Комісією з регуляторними цілями, 
попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. 

Відносна відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання 
інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за 
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відносна відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а 
також перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог 
пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту 
завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт 
вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для 
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений 
підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації 
Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями. 

Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній 
для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з 
предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у 
відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.  

Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також 
отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета 
завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є 
доречними до завдання.  

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення 
інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені 
ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. 

Застосовні вимоги контролю якості 
Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з контролю якості 1 та 
відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану 
політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і 
застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.  

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики 
професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 
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об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки. 

Перегляд виконаної роботи 
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. 

Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне 
управління та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, 
відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена 
шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та 
інформації отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: 
- статут Товариства; 
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2020 році; 
- протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2020 році; 
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2020 року; 
- відповіді на запити від практикуючого фахівця; 
- письмові запевнення від Товариства; 
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua 
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань 

usr.minjust.gov.ua. 

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, 
наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Товариства. 

Висновок  
На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗМІНА» за 2020 рік підготовлена правильно в усіх 
суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок». 

Основні відомості про аудиторську фірму  

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Міла-аудит»  

Код ЄДРПОУ 23504528 

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна 
адміністрація від 20.09.1995р. 

Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. 

Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т  Г.Сталінграда, буд.10А, корпус  2, 
кв.43. 

Номер реєстрації суб’єкта 
аудиторської діяльності у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності 

1037 

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, 
E-mail: af.milaaudit@gmail.com 



ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», Свідоцтво суб’єкта аудиторської діяльності №001037 від 11.11.1995р. E-mail: af.milaaudit@gmail.com 
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Повне ім’я аудиторів із завдання з 
надання впевненості 

– Щеглюк Світлана Юріївна, сертифікат №007145, 
номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності – 101242 
–  Гавриловський Олександр Степанович, сертифікат 
№006161, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності – 101240 

            Аудитор                                      ____________________ С.Ю. Щеглюк 
(сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101242) 

 
Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма  
«Міла-аудит»                            __________________Л.М. Гавриловська  
 (сертифікат №003633, номер реєстрації  
 у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 101236) 

 
Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.10А, корп.2, кв.43 

19 квітня 2021 р. 


