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_7. чка із застереженням

' ’д: лгс веди аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
4.АРЩОЬКИИ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», (надалі «Товариство»), що складається з
5.Д-Д д; станом на 31 грудня 2020 року (форма № 1-мс), Звіту про фінансові результати за 
М  г:зс' і-орма № 2-мс).

На а/мку. за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із
іде т але - ені-іям нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, 
з - суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, та її 
а :-а~.: результати відповідно до ГІ(С)БО.

Осноса о.гя думки із застереженням

Гтад:' і на ЗІ грудня 2020 року Товариство має непокриті збитки у розмірі 315,4 тис. грн. 
Протягом 2020 року Товатиство отримало збитки у розмірі 119 тис. грн. Вартість чистих 
активів Товариства менше статутного капіталу, що не відповідає вимогам ст.155 п.З 
Цивільного кодексу України. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може 
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно 
продовжувати свою діяльність.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
з;-дилера за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню 
до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними 
з 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 
д}~мки із застереженням.



Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту -  це питання, що на наше професійне судження, були найбільш 
знавшими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
?■: зглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 
три ф армуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих
питань
За винятком питання, викладеного у розділі «Основа для думки із застереженням», ми 
визначили, що немає іншіх ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 
задавати в нашому звіті.

ВіопсчіОальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженням, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
: нан-с в : , звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського 
итт -р відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 
згзначзє потрібною щія того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

- суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
:л здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
п: зхрнваючи. де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 

д дотерсь кого облік}’, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
лїззід}затн компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому.

71. кс-гс наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
. . . . :-м ; інансового звітування Товариства.

В п -іоальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 
не містить с}ттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
а;- діггора. 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 
обгрунтовано 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 та 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,
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підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю;

• : гримуємо 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 
: 'лікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;

• де ходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
лрнпущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 
т і  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 
> звагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або. якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 
л> мку. Наші висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
:<: мпанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

• : днюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
резкрнттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
лелії, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення.

Ми лсвідс мляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
зглданеашнй обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 
час аудиту.

: - надаємо тим. кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
: :  х> й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
- незадясність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІ Т ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Віоповіоність вартості чистих активів вимогам чинного законодавстваЄ

Вартість чистих активів акціонерного товариства визначена шляхом вирахування із суми 
активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Р ; з рахунок вартості чистих активів акціонерного товариства здійснювався згідно 
Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з 
метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» п. З 
Цивільного кодексу України.

? : :  рахункова вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного періоду 
складає 5464,4 тис. грн., статутний капітал складає 5779,8 тис. грн., таким чином, 
вартість чистих активів є меншою за статутний капітал Товариства, що не відповідає 
вимогам ст.155 п.З Цивільного кодексу України.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні 
товариства "
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Піл час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що 
: ~ь~соза звітність за 2020 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про 
: . . : во-господарську діяльність Товариства. Також аудиторами не були виявлені
флзггн порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, 
і  також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Інформація про наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та 
іншою інформацією (МСА 720 (переглянутий) «Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації»)

Піт час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

інформацією, що розкривається Товариством у відповідності з МСА 720 
переглянутий) Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

5 результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських 
асказіз того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв’язку з інформацією, що 
тс лається де НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків 
млртості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) 
йоповіоно бо Закону України "Про акціонерні товариства"

7 тзаристзо у 2020 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» 
зе мале виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства 
_ даними останньої річної фінансової звітності). За даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства на початок звітного року вартість активів складає 5 837,0 тис. грн. 
Гума, мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 583,7 тис.

А вкриття інформації щодо стану корпоративного управління

Оточування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється 
л л о : зідно до Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи 
к : рпоративного управління:

Загальні збори акціонерів - вищий орган,
Наглядова рада - наглядовий орган,
Директор - виконавчий орган,
Ревізор - контролюючий орган.

Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і 
відповідальність визначені Статутом Товариства та відповідними положеннями. 
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління Товариством не 
приймався.

У відповідності до ч.З ст. 40 і Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», при 
складанні Звіту про корпоративне управління за 2020 рік Товариство залучило 
аудиторську фірму, яка перевірила інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловила 
думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне 
управління. На думку аудитора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ», при складанні Звіту про корпоративне управління за 
2020 рік дотрималось в усіх суттєвих аспектах вимог ч. З ст. 40 і Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок».
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Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної 
гя складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 

ишхрайства або помилки

Т : загиство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. 
Гнггема внутрішнього аудиту формується.

Оптвні відомості про аудиторську фірму:
. . :  в не найменування юридичної особи 
вддловілно до установчих документів

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 36921215
Включено до розділів Реєстру аудиторів 

.. ’ аудиторської діяльності під 
ге-:; граційним номером 4347

Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 
Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов'язковий аудит 
фінансової звітності»

іСвідошво про відповідність системи 
контролю якості

№ 0772 видане згідно Рішення Аудиторської 
палати України № 358/5 від 24.04.2018 року, 
термін дії до 31.12.2023 року

N 7 . д о: н входження юридичної особи 65038, м. Одеса, вулиця Макаренка, будинок 2- 
А, приміщення 3

7 є д о г - : д  акс і юридичної особи 0936835773
Адреса зеб-сторінки ргоі'аисііі.аисіііогоу.сот

О а ю в и і відомості про умови договору на проведення аудиту

„дгн і номер договору № 12-А/2021 від 2р січня 2021 року
Дгга дочагку і дата закінчення 25 січня 2021^^ 2021 року

І Ь*її ви 
М ^ І і ї г <2.

Х О  Чч. 1 " ІОВАРИСТВО Чі 
ОБМЕЖЕНОЮ Х Т Л  
ІОВІДМЬНІСТЮ

Лиректор ТОВ «ПРОФАУДИТ»
М Н Ш \  Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
іулж горсм ої діяльності, 
ггртифії її .V  007040. рішення ЛПУ 
.V  2ь9 від 29 квітня 2013 р.

•о/.

А.П. Дворнікова

Дата звіту аудитора: 01.04.2021 року
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Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу І)

Фінансова звітність мікропідприємства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
Н Щ В Ь К ІШ  ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ”

ОДЕСЬКА

акціонерне товариство

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за КОПФГ

Надання в оренду н експлуатацію  
власного чи орендованого нерухомого 
майна

за КВЕД

І СДМПГ-:і -ГЯГ-Н -̂ПИ осіб

68.20

иим десятковим знаком

ку ляля М Ш ПШ ОСГРОЇТЕЛІВ, буд. 4, м. АРЦИЗ, АРЦИЗЬКИЙ РАЙОН, 
ОДЕСЬКА обл.. 68400 35852

КОДИ

2021 01

00379270

5120410100

230

01

дане на 31122020 Р-
Форма N 1-мс Код за ДКУД 180І006

Актив
Код

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду

1 2 3 4

1  Негосрстн: мггиви

О о в н м  засобі?: 1010 5664 6186.1

іжге& за мсткгть 1011 6530.8 7052.9

з ів е 1012 ( 866.8 ) ( 866.8 )
І а і  неоссог- - актнян 1090 0

У л о г с  32 І 1095 5664 6186.1

П. О с с о г --  ж т т и
а——— 1100 131.2 0
П оточ и  к п т п р е ш  заборгованість 1155 41.1 66.9

Гроші та їх  еквіваленти 1165 0.7 0.3

ІНШІ оосрлгтні активи 1190 0

Усього за розділом П 1195 173 67.2

Баланс 1300 ,  5837 6253.3

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Капітал 1400 5779.8 5779.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -196.4 -315.4

Неоплачений капітал 1425 ( )
Усього за розділом І 1495 5583.4 5464.4

П. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0

ПІ. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 1600 0

Поточна кредиторська заборгованість за: 
товари, роботи, послуги

1615 237.8 457.8

розрахунками з бюджетом 1620 15.8 11.1
,

розрахунками зі страхування 1625 0



розрахунками з оплати праці 1630 0

Інші поточні зобов'язання 1690 0 320

Усього за розділом III 1695 253.6 788.9

Баланс 1900 5837 6253.3

за Рік 2020

2. Звіт про фінансові результати 

Р-
Форма N  2-мс К од заД К У Д 1801007

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За попередній 
період

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1142.9 599.4

Інші доходи 2160 42.7 0

Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1185.6 599.4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1304.2 ) ( 631 )
Інші витрати 2165 ( 0 . 4 ) ( 0 )

Разом витрати (2050 + 2165) 2285 1304.6 631

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -119 -31.6

Податок на прибуток 2300 ( ) ( 0 )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат 
після оподаткування

2310 0

Чистий прибуток (збиток) -  Т+ШЗ УЖ -----------—і---- і-------- лл\Нґ -------------------------------------- 2350 -119 -31.6

я е н с ів о

Керівник

Г оловний 
бухгалтер

КОЛОСОВ М ИХАЙЛО АЛЬБЕРТОВИЧ
(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)


