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Звіт незалежних аудиторів 

Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграна 
Фрут Україна» 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Аграна Фрут Україна» («Товариство»), що складається з балансу (звіту про фінансовий 
стан) на 31 грудня 2019 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), 
звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, і приміток, включаючи стислий виклад значущих облікових політик 
та іншу пояснювальну  інформацію. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р. та його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог законодавства України 
щодо фінансового звітування. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудиторів за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних 
бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти незалежності) 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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Ключові питання аудиту, що включають найбільш значущі ризики суттєвих 
викривлень, у тому числі оцінений ризик суттєвих викривлень унаслідок 
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 у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань. 

Визнання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Див. Примітки 6 та 25 (а) до фінансової звітності 

Ключове питання аудиту Як це питання вирішувалось під час аудиту 

Згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту існує 
припущення про невід’ємний 
ризик шахрайства, пов'язаний 
з визнанням доходу від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг). 

По відношенню до 
Товариства, цей ризик 
концентрується здебільшого 
на прийнятності правил 
визнання доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) третім сторонам у 
відповідних періодах та 
судження щодо моменту 
передачі контролю над 
продукцією (товарами, 
роботами, послугами). 

Наші аудиторські процедури щодо визнання доходу 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
включали наступне: 

— Оцінка структури та застосування ключових 
процедур внутрішнього контролю щодо 
визнання доходу від реалізації. 

— Вивчення договорів купівлі-продажу на 
вибірковій основі для аналізу умов поставок та 
оцінювання того, чи був визнаний дохід від 
реалізації відповідно до облікової політики 
Товариства. 

— Аналіз покупців Товариства на вибірковій основі 
для оцінювання їх надійності, використовуючи 
публічно доступну інформацію. 

— Отримання на вибірковій основі підтверджень 
від покупців Товариства щодо доходу від 
реалізації за 2019 р. 

— Порівняння на вибірковій основі окремих 
операцій з реалізації продукції за 2019 р. з 
відповідними первинними документами. 

— Порівняння на вибірковій основі окремих 
операцій з реалізації продукції, що відбулися 
близько до кінця року, з відповідними 
первинними документами, щоб визначити, чи 
був визнаний дохід від реалізації у належному 
періоді. 

— Оцінка рівня та природи повернень реалізованої 
продукції протягом 2019 року та після звітної 
дати. 
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Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається зі Звіту про управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 
аудиторів щодо неї. 

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 і 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 потрібно було б включити до звіту. 

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 МСФЗ та вимог законодавства України щодо 
фінансового звітування 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 Товариства 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 Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудиторів 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 аудиторів, 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 усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 



Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграна Фрут Україна» 
Звіт незалежних аудиторів 
Сторінка 4 
 

— 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 
Товариства; 

— 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, що може поставити під значний сумнів 
здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо 
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в нашому звіті аудиторів 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 аудиторів. Втім, майбутні події або умови можуть 
примусити Товариство 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 покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 
питаннями інформацію про запланований обсяг та 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, про дії, спрямовані на усунення загроз, і 
вжиті застережні заходи. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту 
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 
описуємо ці питання в нашому звіті аудиторів, крім випадків, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому 
звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 
корисність для інтересів громадськості. 
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
Згідно з вимогами статті 14(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» ми надаємо наступну інформацію в нашому Звіті незалежних 
аудиторів, що вимагається додатково до вимог МСА. 

Призначення аудитора та тривалість виконання аудиторського завдання 

Ми були призначені аудиторами фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 
2019 р. та за рік, що закінчився зазначеною датою, управлінським персоналом 13 
грудня 2019 р. Загальна тривалість виконання нами аудиторських завдань без перерв 
складає 2 роки, починаючи з року, що закінчився 31 грудня 2018 р., по рік, що закінчився 
31 грудня 2019 р. 

Надання неаудиторських послуг 

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторські послуги, які заборонені 
положеннями Статті 6(4) Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність». 

Також, за період, якого стосується обов’язковий аудит, що ми виконуємо, ми не 
надавали Товариству інших послуг, крім послуг з обов'язкового аудиту, інформація про 
які не розкрита у Звіті про управління або у фінансовій звітності Товариства. 

Додатковий звіт для Наглядової ради 

Ми підтверджуємо, що цей звіт аудиторів узгоджений з додатковим звітом, наданим 
нами Наглядовій раді Товариства. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежних аудиторів, є: 

Кеворкова Лариса Георгіївна 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 101445 

Заступник директора,  

ПрАТ «КПМГ Аудит»  

22 грудня 2020 року  





































































































ITpOTS!fOM 2018 Ta 2019 pO!<iB He 6yno 3MiH B opraHi3au.iiiHiii CTpyKTypi ToeapHCTBa. 

fE3Y Jib T ATH �UI.JlbHOCTI 

<l>iHaHCOBi pe3yJihTaTH ToeapHCTBa 3a piK, ll.10 3al<iHqlfBC.II 31 rpy,D,H.11 2019 p., npe,D,CTaBJieHi Ha CTOp. 11 

<piHaHCOBoi" 3BiTHOCTi. l..f11cn1ti np116yTOK 3a 2019 p. CTaHOBHB 94,520 TMCSiq rpHBeHb (2018: 171,296 mcsiq 
rp,rneHb). Ha,D,OXO,D,lf Ta BHTpaTH npOTHOM 3BiTHOfO nepio,D,y BTTJIHHYJIH 3MeHmeHH$1 uiH 3a paxyHOK peBanbsauii' 
rpHBHi, ni.n;BMll.leHHSI BapTOCTi c11pOBHHl1 ni.n; BTTJIMBOM Hecnp11.11TJ111B11X noro,D,HHX YMOB, pe3yJihTaTOM '-IOro CTaJIO 
3MeHWeHHSI qwcTOro rrp116yTKY ToeapHCTBa . 

.JIIKBI,lI.HICTb TA 301iOB'H3AHHH 

P113HK JiiKBi,D,HOCTi - ue pH3HK Toro, mo ToeapHCTBO He 3MO)Ke BHKOHaTH CBOI <piHaHCOBi 306oe'.113aHH.II, 
p03paX)'HKH 3a SIKHMH 3.ll.iHCHIOIOTbCSI WJISIXOM nepe,D,al.\i rpoUJOBHX KOlllTiB a6o iHmoro <piHaHCOBoro aKTHBy. 
ITiJJ.Xi.ll. ToeapHCTBa .AO ynpaeniHHjl niKBi.ll.HiCTIO OOJIS!rae B TOMY, mo6 3a6e3nel.\HTl1, HaCKiJibKH ue MO)KJIHBO, 
OOCTiHHY HaSIBHiCTb y ToeapHCTBa JiiKBiJJ.HHX KOWTiB, .ll.OCTaTHiX .ll.JISI noraweHHSI CBOIX 3060B1Sl3aHb B CTpOK, JIK 

B 3B11l.\aHHHX, TaK i B CTpeCOBl1X YMOBax, He ,D,OnycKaJOl.\11 BHHHKHeHHSI HenpHiiHSITHHX 36HTKiB i He ni)UJ,alOqH 
pH311KY penyrnui10 Toeap11cTBa. 

ToeapHCTBO ni,D,Tp11Mye MiHiManbHl1H pieem, rpOWOBHX KOWTiB Ta iHWHX BHCOKOJiiKBi.ll.HHX iHCTpyMeHTiB Ha 
piBHi, SIKHH nepee111uye 04iKyBaHHH Bi,D,TiK rpOWOBHX KOlllTiB .ll.JISI BHKOHaHHSI 3060B1SI3aHI, rrpOTJlrOM HaczynHHX 

5 ,n:HiB. ToeapHCTBO TaKO)I( Bi,D,CTe)Kye piBeHb oqiKyBaHoro npHITJIHBY rpOWOBHX KOWTiB Bi.ll. noraweHHSI TOproBOI 
Tc;\ ittwoi" ,D,e6iTOpCbKOI 3a6oproBaHOCTi Ta oqiKyBaHHH Bi.ll.TiK y 3B1Sl3KY 3 noraweHH.IIM Toproeoi' Ta iHwoi' 
Kpe,!1,HTOpCbKO"i 3a6oproeaHOCTi. 

KpiM Toro, ToeapwcTao yKnano ,Aorosip npo oTpwMaHHll Kpe,D,HTHOI niHi"i y KOMnaHii" rpynu. CTaHOM Ha 31 rpy.ll.H.11 

2019 p. cyMa IT03HKH Ta Bi,ncOTKiB ,no COJiaTH CTaHOBHTb 39,765 THCSl4 rpHBeHb. ITpOCTpOl.\eHa 3a6oproBaHiCTh 
Bi.ll.CYTHSI. 

B ITp11MiTui 21 (6) (ii) .ll.0 cpiHaHCOBOI 3BiTHOCTi npe,ACTaBJieHHH aHanh cpiHaHCOBHX 3060B1Jl3aHE, 3a CTpOKaMH 
noraweHH.11 CTaHOM Ha 31 rpy .ll.Hll 2019 p. 

EKO.JionqHI ACIIEKTH 

Toeap11CTBO ITOCTiHHO iHBecTye B eKOJiori4Hi npoeKTH. 3a piK, I.LIO 3aKiH'-IHBCSI 31 rpy.n.m1 2019 poKy ToeapHCTBO 
3.z:{iifott11no HacrynHi 3axo.n.11: 

• Bnpoea,A)KeHo OnTHMhoeatty cttcTeMy oceirneHH.11- cKopo1ieHHS1 .ll.O 70% mnpaT eHeprottoci"ie
(nepeeara ne,n naMn npoTH KJiaCH'-IHHx naMn)

■ BHKOpHCTOBY€TbCSI TepMOCTaT ,nm, nporpaMyBaHHSI ro,n:HH HarpiBaHHR Ta perymoBaHH.11 TeMnepaTypH B 
ocpicax

• BcTaHoeneHa e<peKTHBHa ho1rnuisi
• BHKOpHCTOBYIOTbCSI naHeJii )KJ,fBJieHHJI 3 T'OJIOBHHM nepeMHKa'-leM
• YrnnhauiSI ei,nxo,nie 3MeHweHa wn.11xoM 3anpoBa,A

)
KeHHR peanhaui"i nepepo6HOMY ni,nnpHeMCTBY 

• KynienSI o6na,nttaHHJI, SIKe He noTpe6ye aryMyJI$1TOpa 

ToeapHCTBO 3aoxol.\ye CBOi°X cniepo6iTHHKiB .ll.0 cnpH.IITJIHBHX .ll.JlSI eKOJioriqttoro cepe,D,OBRI..Lla ,D,iii, TaKHX SIK: 
• B11xo,nS1lfH 3 KiMHaTH, cniepo6iTHHKH BHMHKalOTb CBiTJIO Ta eKpaHH
■ y pa3i HeBHKOpHCTaHHSI npHCTpOIB OCTaHHi BHMHKaIOThC.11 
• ITpauiBHHKH ,npy1<yt0Tb ,noryMeHTH JlHllle TO,ni, KOJIH ue tteo6xi,n:Ho
■ ITp11 Heo6xi,nHOCTi 3aMiHH KapTpH,n)K Bi,nnpaBJIJI€TbC.II Ha3a,n IlOCTa'-laJibHHKY 
• 3anpOBa,n)KeHa cneuianbHa YTHJihauisi BHKOpHCTaHHX 6aTapeiioK










