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ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 
Цей висновок призначений для учасника Компанії 

 
 

ДОКА Україна, ТОВ з ІІ 
Акціонерне товариство/ Товариство з обмеженою відповідальністю з 

статутним капіталом в розмірі 159 931 440,00 грн. 

Місцезнаходження компанії: 04210 м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, 20а 

Ідентифікаційний номер: 30530955 
 

Предмет діяльності:  
-  надання послуг з оренди техніки та обладнання для будівництва  
- оптова та роздрібна торгівля технікою та обладнанням для будівництва 
- експорт та імпорт техніки та обладнання для будівництва 

 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 
Думка 

 
Ми провели аудит фінансової звітності Компанії ДОКА Україна, ТОВ з ІІ, (далі – 
«Компанія») що складається  з балансу станом на 31 грудня 2021 року та звіту про 
прибутки та збитки за рік, що закінчився зазначеною датою, які відображають підсумок 
балансу в розмірі 245 071 тис. грн. і прибутком в розмірі 35 952 тис. грн. 
 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії  
 

ДОКА Україна, ТОВ з ІІ 

Київ 
станом на 31 грудня 2021, 

 
та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до 
Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів. 
 
Основа для думки 
 
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 Компанії 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. 
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Інші питання  
 
Російська Федерація 24 лютого 2022 року розпочала війну проти України. Складські 
приміщення Компанії, активи, відображені у складі незавершеного будівництва, а 
також, частина активів, що були передані контрагентам Компанії розташовані близько із 
зоною бойових дій. Ми не змозі оцінити вплив зазначених подій після дати балансу на 
діяльність Компанії в наступних періодах. Нашу думку щодо фінансової звітності за 
2021 рік не було модифіковано з цього питання. 
 
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 національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
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 Компанії 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує 
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Компанії. 
 
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 МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 
  
 ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, та 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, невірні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 









































Трансфер/ 

Первісна 

вартість

Трансфер/      

накопичена 

амортизація

Первісна 

вартість

Знос / 

Коригування 

вартості

Нарахування Використання Первісна Знос Первісна 

вартість

Знос / 

Коригування 

вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Незавершені капітальні інвестиції 3 971 960 3 011 76 0 0 0 4 047 960 3 087

Нематеріальні активи 499 495 4 0 0 0 0 0 499 495 4

Земельні ділянки 19 585 9 901 9 684 131 0 0 0 0 19 717 9 901 9 816

Будинки та споруди 29 366 27 150 2 216 1 210 0 0 0 0 764 30 576 27 914 2 662

Комп'ютерна техніка 2 214 1 359 855 219 0 0 0 32 20 290 2 401 1 629 772

Машини та обладнання 4 826 2 865 1 961 264 0 0 0 16 15 433 5 074 3 283 1 791

Транспортні засоби 6 813 3 805 3 008 201 0 0 0 0 1 013 7 014 4 818 2 196

Інструменти, прилади, інвентар 740 629 111 0 0 0 0 4 4 16 736 641 95

Опалубка та інші 117 552 17 076 100 476 74 497 0 0 0 57 500 7 639 18 703 134 550 28 140 106 410

Малоцінні необоротні матеріальні активи 500 500 0 42 0 0 0 20 20 42 522 522 0

Всього основні засоби 181 596 63 285 118 311 76 564 0 0 0 57 572 7 698 21 261 0 0 200 590 76 848 123 742

Інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 0 4 103 0 0 0 0 4 103 0 4 103

Разом 186 066 64 740 121 326 80 743 0 0 0 57 572 7 698 21 261 0 0 209 239 78 303 130 936

Станом на 31.12.2021 Балансова 

вартість на 

31.12.2021

Рух основних засобів та нематеріальних активів

Станом на 01.01.2021 Балансова 

вартість на 

01.01.2021

Надійшло 

за рік

Коригування вартості Вибуло за рік Річна 

амортизація 

2021

Інші 

коригування


