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АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ТА ПОВНОТУ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ  

 
Учасникам та Керівництву 
Товариства з обмеженною відповідальністю інноваційна компанія «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» 
 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

Звіт щодо фінансової звітності 
 
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженною відповідальністю інноваційна 
компанія «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»(далі по тексту – Товариство ), що додається, яка включає: Баланс (Звіт 
про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, за рік, що закінчився на визначену 
дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток до річної 
фінансової звітності за 2016 рік. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал Товариства з обмеженною відповідальністю інноваційна компанія 
«БІЗНЕС-ІНВЕСТ»  несе відповідальність за складання і достовірне подання річної фінансової 
звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, що діяли на 
звітну дату, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним 
для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилок. 
 
Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до  Міжнародних  стандартів  контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2014 року, прийнятих  в  
якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України            
№ 320/1 від 29 грудня 2015 року (далі - МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання 
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності Товариства, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом Товариства, та загального подання фінансової звітності.  

 
Ми вважаємо, що отримані достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
 
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ 

 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан 
Товариства з обмеженною відповідальністю інноваційна компанія «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» на 31.12.2016 
року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
Пояснювальний параграф 
 

Ми звертаємо увагу на Примітку 22 «Операції з пов’язаними сторонами». Товариство визначило 
своїх Учасників пов’язаними сторонами та розкрило інформацію щодо операцій з ними. У складі 
учасників Товариства є юридичні особи-нерезиденти, реальні власники яких та контролери 
невідомі. За результатами здійснення нами процедур ми не можемо підтвердити повноту 
розкриття операцій з пов’язаними особами Товариства. Аудиторська думка не модифікується у 
зв’язку з висвітленим питанням. 
 
Інші питання  
Фінансова звітність ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, була 
перевірена іншим аудитором, який висловив умовно-позитивну думку щодо цієї звітності 25 
березня 2016 року.   
 
Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повна найменування юридичної 
особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БЛИСКОР  ГАРАНТ» 

Ідентифікаційний код,  16463676 

Місцезнаходження  01042, м. Київ,  бульвар Марії Приймаченко, 1/27 

Дата державної реєстрації 29.11.1993 р. 

Свідоцтво АПУ 

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності 
№ 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 
26.01.2001 р. за № 98, дія якого подовжена до 24.09.2020 р. рішенням 
Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р. 

 
Свідоцтво НКЦПФР 
 

Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
про включення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
реєстраційний номер Свідоцтва №348, серія та номер Свідоцтва П 
000348, строк дії Свідоцтва: з 29.01.2016р. до 24.09.2020р. 

 
Дата аудиторського висновку (звіту): 28 березня 2017р. 
Київ, Україна 
 

Генеральний директор        Вавілова В. В. 
Сертифікат АПУ серії А № 004056 від 24.12.1999 р.  


