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Приватне підприємство «Аудиторська фірма
«БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ»
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 48
ЄДРПОУ 35478717 29000, м. Хмельницький,
вул.Старокостянтинівське шосе,26/1, кв.117
р/р UA963154050000026003052405325 в ХФ «Приватбанк» (0382)61-64-68
__________________________________________________________________________________________

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо повного пакету фінансової звітності
Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропартнер-1»
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропартнер-1»

1. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
«Агропартнер-1» (далі – Підприємство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий
стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за
2019 рік, Звіту про рух грошових коштів (прямим методом) за 2019 рік та Звіту про власний
капітал за 2019 рік і Приміток до цієї фінансової звітності, включаючи стислий виклад
значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі «Основа
для думки із застереженням» нашого Звіту незалежного аудитора, ця фінансова звітність,
що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства
з обмеженою відповідальністю «Агропартнер-1» на 31 грудня 2019 року, його фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до
вимог Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та вимог Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-Х1У
щодо складання фінансової звітності.
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Основа для думки із застереженням
У зв’язку з тим, що нас було призначено аудиторами після 31 грудня 2019 року, а сам
аудит відбувався у період карантину, який був запроваджений на протидію пандемії COVID
19, ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією станом на 31 грудня 2019 року. Ми
не мали змогу провести альтернативні процедури, а саме вибіркову інвентаризацію, тому
ми не змогли впевнитися в наявності та кількості основних засобів та запасів, які
відображені в звіті про фінансовий стан. У зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи існує
потреба в коригуваннях фінансових результатів та суми нерозподіленого прибутку на
початок періоду за 2019 рік.
Відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» управлінський персонал
Підприємства біологічні активи після первісного визнання має оцінювати в кінці кожного
звітного періоду за його справедливою вартістю мінус витрати на продаж. Підприємство
здійснює активний продаж біологічних активів відповідно існує активний ринок, ціни
котирування на такому ринку є прийнятною основою для визначення справедливої вартості
такого активу.
Якби
управлінський персонал Підприємства
дотримався вимог П(С)БО 30 та
здійснював оцінку біологічних активів за справедливою вартістю, то станом на 31.12.2019
р. сума необоротних активів, довгострокових біологічних активів зменшилась би на 145,7
тис. грн., сума оборотних активів, поточних біологічних активів зменшилась би на 266,6
тис. грн., власний капітал, чистий прибуток були б скориговані на 412,3 тис. грн.
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
Підприємства 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.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 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 аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
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 Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку
(П(С)БО) та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
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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
Підприємства 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, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового звітування Підприємства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 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, якщо 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 стосуються 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 можливість компанії продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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. Втім майбутні події або умови можуть
примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
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•
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 відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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 застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
Пояснювальний параграф
Події після дати балансу
Також, ми звертаємо увагу на інформацію стосовно оцінки керівництва Підприємства
наслідків впливу пандемії короно вірусної інфекції (COVID-19) та пов’язаних з цим
обмежувальних заходів на діяльність Підприємства.
У випадках суттєвих змін у діяльності Підприємства, або у випадку введення
надзвичайного стану в країні, або настання інших подій, які суттєво вплинуть на діяльність
Підприємства, керівництво Підприємства буде оцінювати вплив цих подій на діяльність
Підприємства, а також приймати рішення про необхідність коригування даних фінансової
звітності та оприлюднення інформації. Ми не вносимо подальших застережень до нашої
думки щодо цього аспекту.
Партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Директор ПП «АФ Бізнес-Експерт»,
Аудитор

Столяр О.О.
(Номер реєстрації у розділі «Аудит»
Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 101428)

Аудитор

Гринюк О.В.
(Номер реєстрації у розділі «Аудит»
Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 101037)

Дата аудиторського висновку: 28 серпня 2020 року

Основні відомості про аудиторську фірму:
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Повне найменування відповідно до установчих
підприємство “Аудиторська фiрма Бізнес-Експерт"

документів:

Приватне

Номер та дата видачi свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
Свідоцтво № 4086, видане рішенням АПУ від 13.12.2007р.
Внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит
фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 4086.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за рішенням Аудиторської
палати України від 26 червня 2018 року за № 362/4.
Договір страхування №3498840 від 28.11.2019 р. цивільно-правової відповідальності
суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, стахова сума 2 000 000 грн.
Директор - Столяр Оксана Олексіївна, сертифікат аудитора серії А № 005491, виданий
Аудиторською палатою України за рішенням № 125 від 22 липня 2003 року, Dip IFR
(ACCA) Rassia № 1825272 грудень 2015 року.
Код ЄДРПОУ: 35478717
Дата державної реєстрацiї: 18.10.2007 р.
Місцезнаходження: 29000, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка,49
Телефон (факс): (80382) 61-64-68
E-mail: stolar4@ukr.net

