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ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Керiвництву та власникам

тоВ (ФоМАлЬГАУт-поЛ lMl Н)

звlт щодо Аудиту ФlнАнсовоI зв|тностl

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi Товариства з обп/tеженою вjдповiдальнiстю
(ФОММЬГАУТ-ПОЛlМlНD hалi- Товариство), що склада€ться з Балансу (Звiту про

фiнансовий стан) на З1 грудня 2019 року, Звiry про фiнансовi результати (3BiTy про сукупний
дохiд), Звiту про рух.рошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал,
Примiток до рiчноl фiнансовоТ звiтностi за piк, що закiнчився зазначеною датою.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлj <Основа для думки iз
застереженняпл> наLJJого звiту, фiнансова звiтнiсть, що дода€ться, вiдобража€ достовiрно, в
ycix супевих аспекгах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р,, та його фiнансовi
результати i гроtUовi потоки за piк, цо закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО) та вимог
законодавства УкраТни.

Основа для думки iз застереr{енням
. стано[4 на з1 ,12.2019 первiсна Bapтicтb повнiстю апiортизованих основних засобiв складае

23 953 тис. грн,, що становить 19,3Оlо вiд загальноТ первiсноТ BapтocTi основних засобiв
Товариства.

Враховуючи те, що цi акгиви Товариство продоФкуо використовувати у своIй дiяльностi i

несе витрати на оновлення та пiдтримання робочого стану цих об'скIiв можна зробити
висновок про те, що прийнятiдля потреб складання фiнансовоТ звiтностi попереднi оцiнки
щодо строку корИсного використання не переглядалися вiдповiдно до зlviн у планах
використання GЬновних засобiв, що не вiдповiдао вимогам П(С)БО 7 (ocHoBHi засоби> i як
наслiдок прйзводить до недостовiрного вИображення у фiнансовiй зBiTHocTi заличJковоТ
Bapтocтi необоротних активiв, витрат звiтних перiодiв та результатiв господарськоI
дiяльностi.

Товарибrво протягом тривало перiоду на реryлярнiй ocнoвi проводить лолiпцJення основних
засобiв та iнцJих необоротних акгивiв. Bapтicтb проведевих peMoHTiB Товариство вiдносить
на збiльшення первiсно-l Bapтocтi необоротних акгивiв, Ми не змоrли отримати достатнi
докази та об/рунтування збiльшення майбуIнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд Iх
використання в результатi цих полiпшень, При цьому, Товариство не здiйснюе оцiнку
зменшення корисностi основних засобiв, що також не вiдповiда€ вимогам П(С)БО 7
(Основнiзасоби> та П(С)БО 28 (3меншення корисностi акгивiв),

Ми не мали можливостi оцiнити вплив цих вiдхилень вiд вимог П(С)БО на перевiрену
фiнансову з8iтнiсть.

. запаси Товариства вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан в cyмi 48 779 тис, грн.
Управлiнський персонал не визначив балансову BapTicтb запасiв за менцою з двох
величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацii, а визначив ix балансову BapтicTb
лиLче за собiвартiстю, tло е вiдхиленням вjд вимог П(С)БО, Стано[,| на З1,12,2019 запаси в
cyмi 2 551 тис. грн, мають ознаки знецiнення,
Ми не мали зп/tоги визначити кориryвання, якi необхiдно було б зробити у разi, коли запаси
Товариства були б оцiненi по найменLчiй iз вартостей: собiвартостiабо чистiй BapTocTi

з
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реалiзацi-l та оцiнити вплив даного вiдхилення вiд вимог П(С)БО на перевiрену фiнансову
звiтнiсть,
KpiM зазначеного, ми не спостерiгали за iнвентаризацiею запасiв сганом на 0].01.2019 та на
З1.12.2О19, у зв'язку з тимl що l\4и були призначенi аудитораluи Товарисгва пiсля 31 грудня
2О19 року. Враховуючи специфiку дiяльностi Товариства, яка пов'язання iз великим обсягом
документообiry та рухом запасiв при проведеннi аJrьтернативних процедур станом на
06.10.2020, ми не змогли впевнитися в наявностi та кiлькоqгi запасiв, rгримуваних на
З1 грудня 2019 року, якi вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у cyмi48 779 тис, грн. Ми не
могли визначити, чи icHye потреба в будь-яких кориryваннях запасiв, вiдобрахених чи
невiдображених в облiку, а також вiдповiдних статей, що входять до складу Балансу (Звiту
про фiнансовий стан) та 3вiry про фiнансовий результат (звiry про сукупний дохiд) за piK, що
закiнчився 31 грудня 2019 року,

. Всупереч вимогам п(с)Бо 29 <3BiTHicTb за сегпiентами> товариство не складае та не
оприлюднюо додаток до примiток до рiчноi фiнансовоi звiтностi (lнформацiя за
сегментами, облiковою полiтикою ТовариGтва не визначено види сегментiв.

. товариством в примiтках до фiнансовоI зBiTHocTi, складено] вiдповiдно п(с)Бо за piк, що
закiнчився 31 грудня 2019 року, розкрито iнформацiю не в повному обсязi, а саме:
- не вказано дату затвердження фiнансовоi звiтностi;
- не рФкрито iнформацiю щодо складу статей Звiry про рух гроцових коlлтiв <lHLJJi

надходження>, <lншi витрачання>;
_ не розкрито iнформацiю щодь суми оголоцених дивiдендiв пiсля дати балансу;
- не рФкрито cyllly капiтальних iнвестицiй в основнiзасоби за звiтний piк;

- не розкрито iвформацiю, щодо Bapтocтi запасiв, якi передано у переробку сгороннi[4
органiзацiям;

- не зазначено метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв;
- не розкрито iнформацiю щодо оренди, вiдповiдно до вимог П(С)БО 14 (Оренда);
- не розкрито iнформацiю щодо наступних статей (lнLлiдоходи>, <Фiнансовi витрати),

(lншi витрати);
- не розкрито iнформацiю щодо поточних виплат. позик, iнLлих виплат отриманих вiд

Товариства провiдним управлiнським персоналом:
- не розкритЬ iнфорNtацiю для кожного класу фiнансових акгивiв, фiнансових зобов'язань

та iHcTPyri4eHTiB власного капiталу, вiдповiдно до вимог П(С)БО 1З <Фiнансовi
iнстрУменти)),

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону УкраIни (Про аудиторську дiяльнiсть) l

lvliжнародних стандартiв аудиту (МСА) МiжнародноТ федерацii бухгалтерiв, Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi (Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансовоI звiтностi) цього звiту, Ми € не3алежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ)та етичними вимогами, застосовнип{и в УкраIнiдо нашого аудиту
фiнансовоI звiтностi, а також виконали iHmi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та
Кодексу РМСЕБ. П/Iи вважасмо, що отриманiнамй аудйторськi докази е достатнiми i

приЙнятними для використання Iх як основи мя нашоi думки iз застереженням,

lHtлi питання

Аудит фiнансовоТ звiтностi Товариства за piк, що закiнчився З1 грудня 2018 не проводився,

Ми звертаомо уваry на примiтку 7.3. до фiнансовоi звiтностi (Вплив Kopoнoвipycнoi iнфекцii
covlD-'l9>, де зазначено, що Товариство здiйсню€ свою дiяльнiсть в yl\ioвax оголочJеного в
yKpaTHi карантину в зв'язку з пандемiею KopoHaвjpycy (covlD-19), Карантин передбачас ряд
обмех(увальних заходiв, якi мають вплив на сиryацiю в економiцi УкраIни i на дiяльнiсть
Товариства. В результатi обмежувальних заходiв та нестабiльноi ситуацi-l не тiльки в УкраIнi,
але й у свiтовiй економiцi дiяльнiсть Товариства супроворкуеться ризиками. Нами
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L

проведено оцiнку безперерЕноi дiяльностi Товариства пiсля 31 ,12,2019,.siдпов;дно до.яко| не

спостерiга€ться значне зниження фiнансових результатiв при здlйсненнl господарськоl

дiяльн;стi Товариства в порiвняннi iз попереднiм звiтним перiодом. УправлiнськиЙ персонал

Ьналiэуе моlмивi негативнi сценарiТ розвитку сиryацiТ i готовий вiдповiдним чином вживати

необхiдних заходiв для попл'якшення можливих наслiдкiв. Hally думку не було модифiковано

щодо цього питання,

lнща iнформацiя
Управлiнський персонал Товарисгва вiдповiдно до вимог законодавства Украiни несе

вiдповiдальнiсть за подання разо[4 з фiнансовою звiтнiстю насryпноТ iнформацii:

Звiт про управлiння - вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи (Про бухгалтерський облiк та

фiнансову звiтнiсть,

Наша думка щодо фiнансовоI звiтностi не пощирюеться на таку iн[чу iнформацiю та ми не

робимо висновку з будь-яким piBHeM впевненосгi щодо цiеi iHmo-liнформацil

У зв'язку з нашиltl аудитом фiнансовоТ звiтностi нащою вiдповiдальнiстю € ознайомитися з

iншою iiформацiею та при цьому розrлянути, чи iсну€ суп€ва невiдповiднiсть мiж iнчJою

iнqормацiсЬ l бiнансовою звiтнйю або нашиlйи знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи

ця iнuJa iнформацiя мао вигляд такоТ, lло lt4iстить супOве викривлення,

Якщо на ocнoBi проведеноI нами роботи стосовно iншо-l iнформацiT, отриманоI до дати звiry
аудитора, ми доходимо висновку, що Iсну€ сутт€ве викривлення цiо-t iHtUoT iнформацiТ, ми

зобов'язанi повiдомити про цей факг,

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту KpiM питань якi описанi в

ро9дiлi (Основа для думки iз застереженням>.

вiдповiдальнiGть управлiнського персоналу за фiнанGову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання iдостовiрне подання фiнансовоТ
звiiностi вiдповiдно до Закону УкраIни (про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
yкpaiнi>, П(С)БО таза таку систему внугрitцнього контролю, яку управлiнський персонал
виiначае потрiбнор мя того, шоб забезпечити складання фiнансовоI звiтносгi, lло не мiстить

суггових викрl4влdнь внаслiдок tuахрайсгва або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на бфперервнiй ocнoвi, розкриваючи, де
це застосовно, питання, lло стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухrалтерського облiку, KpiM

випадкiв, якщо управлiнський персонал або плану€ лiквiдувати Товариство чи припинити

дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому-

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

наLчими цiлями о отримання об/рунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не

мiстить суггевого викривлення внаспiдок Lчахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,

що мiстить нашу дуlйку. ОбI,рунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не
гаранryе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завцqи виявить сутт€ве викривлення,
якщо воно icнye. Викривлення мо)qггь буIи результатом чJахраЙства або помилки; вони

вважаються супевими, якlцо окремо або в сукупностi, як об/рунтовано очiку€ться, вони
мохýrгь впливати на економiчнi рiшення корисгувачiв, lло приймаються на ocHoBi цiеТ

фiнансово-l звiтносгi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимо[ МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiЙний скептицизм протягопл усього завдання з аудиту. KpiM тоrо, ми:
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. Иентифiкуомо та оцiнюемо ризики суггевоrо викривлення фiнансово-l звiтностi внаслiдок
шахрайства чи поl\4илки, розробляемо й виконуомо аудиторськi процедури у вiдповiдь на
цi ризики, а також отриму€мо аудиторськi докази, що с достатнiми та приЙнятними мя
використання 'li як основи для нашоi думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення
внаслiдок LлахраЙства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки. оскiльки
шахрайство пложе включати зплову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або неrryвання заходами внлрiшнього контролю;

. отримуемо розумiння заходiв внугрiUJнього контролю, що стосуються аудиry, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висJtовлення
думки щодо ефекгивностi системи внугрiшнього контролю:

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових лолiтик та обlрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку lлодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocнoвi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icнyo суггова невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyмHiB мохоивiсть Товариства
продоDкити безперервну дiяльнiсть, Якщо ми доходимо висновку щодо iснування Taкoi
cyTTeBoJ невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему зBiTi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якцо TaKi розкриття
iнформацiT е неналежниluи, модифiкувати свою думку. Нащi висновки iрунryються на
аудиторських доказах, отриманихдо дати нашого звiту аудитора. BTiM майбугнi подii або
умови моýть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на бФперервнiЙ ocнoBi.

Ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвиlлими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTT€Bi аудиторськi результати, вмючаючи
будь-якiсугговi недолiки заходiв внутрiLцнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
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Звiт незалежного аудитора тов (ФомДIЬгАУт-полlмlн,

t

звlт щодо вимог lнших зАконодАвчих l нормАтивних AKTlB

oGHoBHi вiдомостi про суб'екrа аудиторськоТ дiяльноGтi
Вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 3акону УкраIни (Про аудит фiнансовоi звiтноqгi та аудиторську
дiяльнiсть> надаемо ocHoBHi вiдомостi про суб'окта аудиторсько-l дiяльностi, що провiв аудит
та обставини виконання завдання з аудиry,

Аудит рiчноi фiнансовоТ звiтностi Товариства стано[4 на 31,12,2019 проведено нами вiдповiдно
до умов Договору Ns20/9З6-У на виконання завдання з надання впевненостi (Аудит) вiд
27.07,2020, у строк з 07.О9.2О2О до2З.12,202О.

Вiдповiдно до вимог cTaTTi ]4 Закону Украirни (Про аудит фiнансовоi звiтностiта аудиторську
дiяльнiсть> нада€мо ocHoBHi вiдомостi про суб'екта аудиторськоi дiяльностi, що провiв аудит:

Повненайменування ТоварисгвозобмеженоювiдповiдальнiстюАудиторська
компанiя <Кроу yкpaiтa)

Мiсцезнаходження 03040, Micтo Киiв, пров. Задорожний, 1а

lнформацiя про включення до
Реостру

Номер реострацii в Peocтpi аудиторiв та суб'скгiв
дiяльностi 3681

Гlартнером iз завдання з аудиту,
Новодранова Марина Станiслав

Партнер / Дирекгор з аудиту
(номер ресстрацiI у Peocтpi

цеЙ звiт незалежного аудитора, 0

Ольга Самусева

аудиторiв та суб'€ктiв аудиторськоi 13)

Партнер iз завдання / Провiдн
(номер реострацi-l у Peecтpi

ий аудитор

аудиторiв та суб'окгiв аудиторськоТ дiяльностi 100608)

24 грудня 2020 року
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Марина Новодранова


