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Звіт незалежного аудитора

Учаснику та Ревізійній Комісії Товариства з обмеженою відповідальністю «ГлобалЛоджик Україна»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Глобаллоджик Україна» («Компанія»), представленої на сторінках 1—29, що складається з
балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, та звіту про фінансові результати
(звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що
закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2019 року, та її 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» № 996-XIV щодо складання фінансової
звітності.

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 (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) («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.

Пояснювальний параграф

Ми звертаємо увагу на Примітку 15 до фінансової звітності, у якій розкривається інформація
щодо суттєвості операцій Компанії з пов’язаними сторонами. Нашу думку не було
модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту, що охоплюють найбільш значущі ризики суттєвих викривлень,
включно з оціненими ризиками суттєвих викривлень внаслідок шахрайства

Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось
під час нашого аудиту, наведено в цьому контексті.

Ми виконали обов’язки, що описані в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав
виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого викривлення



A member firm of Ernst & Young Global Limited
(ii)

фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що
були виконані під час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення
нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається.

Ключове питання аудиту Як відповідне ключове питання було
розглянуто під час нашого аудиту

Резерв під очікувані кредитні збитки

Станом на 31 грудня 2019 р. балансова
вартість дебіторської заборгованості Компанії
за продукцію, товари, роботи, послуги
(торгова дебіторська заборгованість) складала
838 894 тис. грн., що становило 48% загальної
вартості активів.

Оцінка розміру резерву очікуваних кредитних
збитків передбачає застосування значних
управлінських суджень.

Така оцінка базується на певних припущеннях
та аналізі різних факторів, в тому числі
фінансового стану контрагентів та очікуваних
майбутніх грошових потоків.

Відповідно, ми визначили резерв очікуваних
кредитних збитків одним із найбільш значущих
питань для аудиту.

Інформація щодо торгової дебіторської
заборгованості наведена в Примітці 9 до
фінансової звітності.

 Наші аудиторські процедури включали розгляд
методології, використаної Компанією для
визначення розміру резерву очікуваних
кредитних збитків станом на 31 грудня 2019 р.

Ми порівняли вхідні дані щодо торгової
дебіторської заборгованості, використані
Компанією у матриці резервування, з:

- історичною інформацією Компанії щодо
кредитних збитків, та

- наявною прогнозною інформацією.

Ми проаналізували структуру торгової
дебіторської заборгованості за строками
давності та платежі, отримані від контрагентів
після балансової дати.

Ми також проаналізували інформацію щодо
резерву очікуваних кредитних збитків,
розкриту у примітках до фінансової звітності
Компанії.

Закупівля послуг у ІТ спеціалістів

Сумарна вартість послуг, отриманих
Компанією від ІТ спеціалістів, у 2019 р.
становила 3 367 690 тис. грн., що складає
85% загальної собівартості послуг, наданих
Компанією.

Враховуючи суттєвість зазначеної суми та
можливий вплив на розмір доходу, визнаного
Компанією за методом «собівартість-плюс»,
своєчасне та достовірне визнання послуг,
отриманих від ІТ спеціалістів, було визначено
одним з найбільш значущих питань для аудиту.

Інформація щодо послуг, отриманих від ІТ
спеціалістів, наведена у Примітці 18 до
фінансової звітності.

 Наші аудиторські процедури відносно
закупівель послуг від  ІТ спеціалістів включали,
серед іншого, наступне:

- ми оцінили процес визнання витрат,
пов’язаних із отриманням послуг від ІТ
спеціалістів, та протестували контролі за
процесом закупівель та визнання
собівартості, включаючи закупівлі, що
враховуються в угодах з ціноутворенням
«собівартість-плюс»;

- ми протестували закупівлі, здійснені
наприкінці звітного періоду, та звірили дату
закупівлі, зазначену у первинному
документі, із датою відображення витрат у
бухгалтерському обліку;

- ми проаналізували середню суму виплати
на одного ІТ спеціаліста протягом року та
кореляцію між сумою виплат та кількістю ІТ
спеціалістів, що надавали послуги
Компанії.
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Інша інформація, що включена до Річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління Компанії за
2019 рік, але не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї. Управлінський
персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

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 та 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 б
необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та Ревізійної Комісії 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
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
застосовно, 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.

Ревізійна Комісія несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит окремої 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 всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо 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
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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 Компанії;

• 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, доходимо висновку, чи існує суттєва
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність
Компанії 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
аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію
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 лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо Ревізійній Комісії разом з іншими питаннями інформацію про запланований
обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві
недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо Ревізійній Комісії твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги
щодо незалежності, та повідомляємо їй про всі стосунки й інші питання, які могли б
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це
застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Ревізійній Комісії ми визначили ті,
що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті,
які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Додатково до вимог Міжнародних стандартів аудиту, у звіті незалежного аудитора ми надаємо
також інформацію відповідно до ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» № 2258-VIII («Закон № 2258-VIII»):

Призначення аудитора та загальна тривалість продовження повноважень

27 вересня 2018 року нас було вперше призначено Директором в якості незалежних
аудиторів для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії. Наше
призначення щорічно поновлюється Ревізійною Комісією. Загальна тривалість безперервного
виконання наших повноважень із проведення обов’язкового аудиту Компанії становить 2
роки.
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Щодо узгодження звіту незалежного аудитора з додатковим звітом для Ревізійної Комісії

Ми підтверджуємо, що наш звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для
Ревізійної Комісії Компанії, який ми випустили 1 квітня 2020 р. відповідно до вимог ст. 35
Закону № 2258-VIII.

Надання неаудиторських послуг

Ми заявляємо, що неаудиторські послуги, на які встановлено обмеження у ч. 4 ст. 6 Закону
№ 2258-VIII, нами не надавались. Також, ми не надавали Компанії жодних неаудиторських
послуг, окрім тих, що розкриті в фінансовій звітності або звіті про управління.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Мельник Олеся Олександрівна.

Олеся Мельник
Партнер
Від імені ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»

м. Київ, Україна

3 квітня 2020 року

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська палата України.
Номер реєстрації у Реєстрі: 3516.
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