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Звіт незалежного аудитора 

  

Учаснику Товариства з обмеженою відповідальністю «Лемтранс» 

Звіт про аудит консолідованої фінансової звітності 

Наша думка 

На нашу думку, консолідована фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
консолідований фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Лемтранс» (далі - 
Компанія) та його дочірніх підприємств (далі - Група) станом на 31 грудня 2020 року та консолідовані 
фінансові результати та консолідований рух грошових коштів  Групи за рік, що закінчився на вказану 
дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і відповідає, в усіх суттєвих 
аспектах, вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо 
фінансової звітності. 

Наш звіт аудитора відповідає нашому додатковому звіту для Наглядової Ради від 17 травня 2021 року. 

Предмет аудиту 

Консолідована фінансова звітність Групи включає: 

• консолідований баланс станом на 31 грудня 2020 року; 
• консолідований звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на вказану дату; 
• консолідований звіт про інший сукупний дохід за рік, що закінчився на вказану дату; 
• консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на вказану дату; 
• консолідований звіт про зміни капіталу за рік, що закінчився на вказану дату; та 

• примітки до консолідованої фінансової звітності, які включають опис основних принципів облікової 
політики та іншу пояснювальну інформацію. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Наша відповідальність 
відповідно до цих стандартів описана далі у розділі «Відповідальність аудитора за аудит консолідованої 
фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки. 

Незалежність 

Ми є незалежними по відношенню до Групи відповідно до Міжнародного кодексу етики для професійних 
бухгалтерів (у тому числі Міжнародних стандартів незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність», які стосуються нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в Україні. Ми 
виконали наші інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ. 

Відповідно до всієї наявної у нас інформації, ми заявляємо, що ми не надавали неаудиторських послуг, 
які заборонені  частиною 4 статті 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність». 
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Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на нашу професійну думку, мали найбільше значення для 
нашого аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний період. Ці питання були розглянуті у 
контексті нашого аудиту консолідованої фінансової звітності в цілому та при формуванні нашої думки 
про цю звітність, і ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. 

Ключове питання аудиту  Які аудиторські процедури були виконані 
стосовно ключового питання аудиту 

Оцінка знецінення основних засобів та 
активів з права користування   

Як зазначено в Примітці 11, протягом 2020 
року спостерігався профіцит напіввагонів на 
ринку перевезень, зокрема за рахунок 
часткового скорочення пасажирських 
перевезень у зв’язку з карантинними 
обмеженнями, що сприяло зменшенню терміну 
обігу вантажних вагонів. Це у свою чергу 
призвело до зменшення ринкової ставки плати 
за використання вантажних вагонів. 
В результаті описаних вище факторів 
управлінський персонал встановив, що станом 
на 31 грудня 2020 року спостерігалися 
показники зменшення корисності основних 
засобів та активів з права користування – 

напіввагонів та вагонів-хоперів. Отже, 
управлінський персонал здійснив тест на 
економічне знецінення станом на 31 грудня 
2020 року, використовуючи метод на основі 
теперішньої вартості для оцінки вартості при 
використанні. 
Група визнала загальне знецінення основних 
засобів та активів з права користування у 2020 
році у сумі 1 306 759 тисяч гривень, в тому 
числі визнаних у складі витрат на суму 322 082 
тисячі гривень та в іншому сукупному доході на 
984 677 тисяч гривень.  
Ми зосередили свою увагу на цій області у 
зв'язку з її суттєвістю для консолідованої 
фінансової звітності, а також тому, що вона 
потребує низки управлінських суджень та 
оцінок. 
У Примітці 11 наведено детальну інформацію 
та істотні судження, використані при оцінці 
знецінення основних засобів та активів з права 
користування. 
 

 

Ми виконали наступні процедури:  

- оцінили та перевірили ключові вхідні параметри, 
використані управлінським персоналом у процесі 
проведення оцінки знецінення основних засобів та 
активів з права користування, а саме: 

•      очікуваний строк корисного використання 
рухомого складу станом на дату оцінки; 

•      середньорічний дохід на один вагон, 
базуючись на ринкових історичних показниках за 
останні 4-5 роки та його довгостроковий прогноз, 
враховуючи індекс споживчих цін; 

•     правильність прогнозних даних щодо 
циклічності проведення ремонтів вантажних 
вагонів та вартості ремонтних робіт, базуючись 
на тестуванні відповідних документів; 
•      розрахунок ставки дисконтування та 

відповідність умовам, що спостерігаються на 
ринку з залученням наших експертів з оцінки; 

• відповідність робочого парку вагонів, 
включаючи простої та списання вагонів, 
базуючись на терміні корисного використання 
вагонів. 

- перевірили математичну точність та методологію 
розрахунків знецінення; 
- перевірили правильність розподілення суми 
знецінення між витратами в періоді та в складі 
резерву переоцінки; 
- оцінили достатність та коректність відповідного 
розкриття інформації у консолідованій фінансовій 
звітності. 
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Пояснювальний параграф – підготовка консолідованої фінансової звітності у в єдиному 
електронному форматі (iXBRL) 
Відповідно до чинного законодавства станом на дату цього аудиторського звіту консолідована фінансова 
звітність Групи повинна бути складена в єдиному електронному форматі (iXBRL). Як описано у Примітці 
4 до консолідованої фінансової звітності, станом на дату цього аудиторського звіту управлінський 
персонал Групи не мав можливості підготувати пакет звітності у форматі iXBRL внаслідок обставин, 
описаних у цій Примітці, та планує підготувати і подати цей пакет звітності протягом 2021 року. Наша 
думка не є модифікованою щодо цього питання. 

Інша інформація, включаючи консолідований звіт про управління 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає 
консолідований звіт про управління (але не включає консолідовану фінансову звітність та наш звіт 
аудитора щодо цієї консолідованої фінансової звітності), які ми отримали до дати випуску цього звіту 
аудитора. 

Наша думка щодо консолідованої фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, включаючи 
консолідований звіт про управління. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту консолідованої фінансової звітності наш обов'язок полягає в 
ознайомленні із іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності між 
іншою інформацією та консолідованою фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході 
аудиту, та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень. 

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена в 
консолідованому звіті про управління за фінансовий рік, за який підготовлена консолідована фінансова 
звітність, відповідає консолідованій фінансовій звітності. 

Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ході аудиту, ми зобов'язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 
консолідованому звіті про управління та іншій інформації, які ми отримали до дати цього аудиторського 
звіту. Ми не маємо що повідомити у цьому зв'язку. 

Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
консолідованої  фінансової звітності відповідно до МСФЗ та вимог Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» щодо фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, 
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання консолідованої 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Групи продовжувати безперервну діяльність, за розкриття у відповідних випадках 
відомостей, що стосуються безперервної діяльності, та за складання звітності на основі припущення про 
подальшу безперервну діяльність, крім випадків, коли управлінський персонал має намір ліквідувати 
Групу або припинити її діяльність, або коли в нього відсутня жодна реальна альтернатива, крім ліквідації 
або припинення діяльності. 

Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності 
Наша мета полягає в отриманні обґрунтованої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність 
у цілому не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського 
звіту, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, але не є 
гарантією того, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявляє суттєві викривлення за їх 
наявності. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки і вважаються суттєвими, 
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якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення 
користувачів, які приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності. 

У ході аудиту, що проводиться відповідно до МСА, ми застосовуємо професійне судження та зберігаємо 
професійний скептицизм протягом всього аудиту. Крім того, ми виконуємо наступне: 

• виявляємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики; 
отримуємо аудиторські докази, які є належними та достатніми і надають підстави для висловлення 
нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результаті шахрайства є вищим, ніж ризик 
невиявлення суттєвого викривлення в результаті помилки, оскільки шахрайські дії можуть включати 
змову, підробку, навмисний пропуск, викривлене подання інформації та дії в обхід системи 
внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, що стосується аудиту, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю Групи; 

• оцінюємо належний характер застосованої облікової політики та обґрунтованість бухгалтерських 
оцінок і відповідного розкриття інформації, підготовленої управлінським персоналом; 

• робимо висновок про правомірність застосування управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності та на основі отриманих аудиторських доказів - висновок про наявність 
суттєвої невизначеності у зв'язку з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви у 
спроможності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми дійшли висновку 
про наявність суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу у нашому аудиторському звіті до 
відповідного розкриття інформації у консолідованій фінансовій звітності або, якщо таке розкриття є 
неналежним, модифікувати нашу думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Проте майбутні події або умови можуть призвести до того, 
що Група втратить здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі; 

• проводимо оцінку подання консолідованої фінансової звітності в цілому, її структури та змісту, 
включаючи розкриття інформації, а також того, чи розкриває консолідована фінансова звітність 
операції та події, покладені в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання; 

• отримуємо достатні прийнятні аудиторські докази щодо фінансової інформації суб'єктів 
господарювання або напрямків господарської діяльності у складі Групи для висловлення думки про 
консолідовану фінансову звітність. Ми відповідаємо за спрямування, нагляд та проведення аудиту 
Групи. Ми одноосібно відповідаємо за нашу аудиторську думку. 

Ми здійснюємо інформаційну взаємодію з особами, відповідальними за корпоративне управління 

повідомляючи їм, серед іншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєві 
зауваження за результатами аудиту, у тому числі про значні недоліки системи внутрішнього контролю, 
які ми виявляємо у ході аудиту. 

Крім того, ми надаємо особам, відповідальними за корпоративне управління заяву про те, що ми 
дотримались усіх відповідних етичних вимог до незалежності, та поінформували цих осіб про всі 
взаємовідносини та інші питання, які можна обґрунтовано вважати такими, що мають вплив на 
незалежність аудитора, і, якщо потрібно, про заходи вжиті для усунення загроз, або застосовані 
застережні заходи. 

Із тих питань, про які ми повідомили осіб, відповідальних за корпоративне управління, ми визначаємо 
питання, які були найбільш значущими для аудиту консолідованої фінансової звітності за поточний 
період і, відповідно, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання у нашому аудиторському 
звіті, крім випадків, коли оприлюднення інформації про ці питання заборонене законом чи нормативними 
актами, або коли у надзвичайно рідкісних випадках ми доходимо висновку про те, що інформація про 
будь-яке питання не повинна бути повідомлена у нашому звіті, оскільки можливо обґрунтовано 
передбачити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму 
користь від її повідомлення. 
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Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

Призначення аудитора 

Ми вперше були призначені аудиторами Компанії як компанії суспільного інтересу рішенням Учасника 
Компанії 5 грудня 2019 року. Наше призначення було поновлено 29 жовтня 2020 року рішенням 
Наглядової Ради. Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень складає два роки. 

Ключовий партнер з аудиту, відповідальний за завдання з аудиту, за результатами якого випущено цей 
звіт незалежного аудитора, Вихованець Максим Володимирович. 

  

  

ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» Вихованець Максим Володимирович 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 0152 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 101814 

  

Оригінал завірено Максимом Володимировичем Вихованцем. 

 

м. Київ, Україна 

21 травня 2021 року 














































































































