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зуд. Хорта, 23, оф, 1, м. Кит, 04071

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Учасникам та керівництву TOB «БРЕННТАГ УКРАЇНА»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності TOB «БРЕННТАГ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 31117545, 
місцезнаходження: 07443, Київська обл., Броварський р-н, смт Калинівка, вул. Ігорева, 6.12, далі 
- Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 року, Звіту про 
сукупний дохід, Звіту про зміни у власному капіталі, Звіту про рух грошових коштів (за прямим 
методом)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 ТОВ «БРЕННТАГ УКРАЇНА» на 31 грудня 2020 року та його 
фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-X1V від 16.07.1999р.щодо 
складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно Міжнародних стандартів аудиту (MCA).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора 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 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 та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 у фінансовій звітності, що описують події після закінчення 
звітного періоду у фінансово-господарській діяльності Товариства та припущення щодо 
функціонування Товариства в найближчому майбутньому. Звітність було затверджено рішенням 
Керівництва Компанії 26 лютого 2021 року.
В період після дати фінансової звітності до дати затвердження її до випуску не відбулося 
суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум, визнаних у фінансовій 
звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог НП(С)Б01. З дати 
затвердження цієї фінансової звітності до дати нашого аудиторського звіту відбулися події, які 
вимагають від нас привернути увагу користувачів до наступного: світова пандемія
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коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України 
карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в 
Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства та невизначеність, 
пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та 
національної економіки.

Управлінський персонал вважає, що він здійснює діяльність у повній відповідності до 
чинного законодавства України та вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності та 
безперервної діяльності ТОВ «БРЕННТАГ УКРАЇНА», виконуючи у повному обсязі виробничо- 
фінансові плани,тому у фінансову звітність Товариства не вносились коригування у зв’язку з 
даним питанням.

Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію.
Інша інформація, що отримана на дату цього звіту аудитора, є інформацією, яка міститься у Звіті 
про управління за 2020р., що є обов’язковим для публікації, який не є фінансовою звітністю та 
нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності ТОВ «БРЕННТАГ УКРАЇНА», нашою 
відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією, визначеною вище, 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 має вигляд такої, що 
містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту 
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов’язані повідомити про цей факт тим, хто наділений найвищими повноваженнями. Ми не 
виявили таких фактів, які необхідно було б включити до Звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та керівництва Товариства за 
фінансову звітність
Управлінський персонал ТОВ «БРЕННТАГ УКРАЇНА» несе відповідальність за складання і 

достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку 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 
застосовано, 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.
Керівництво несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
який містить нашу думку. Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
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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. 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, 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 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;

• 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, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів 
інформації в фінансовій звітності або, якщо такі розкритті 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 
Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо керівництву Товариства інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки 
системи 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 застосовне, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору:

Повне найменування:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ОПТІМ»

Код ЄДРПОУ: 21613474
Місцезнаходження юридичної особи: 03083, м. Київ, пр-т Науки, 6.50.
Фактичне місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 23, оф.1, 
телефон: (044) 425-74-99.

Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної 
реєстрації: 20.07.1998р. №1 068 120 0000 007944

Діяльність ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ» здійснюється на підставі внесення до Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності під № 0295, який опубліковано на сайті Аудиторської палати 
України www.apu.com.ua, у такі розділи:
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• «Суб’єкти аудиторської діяльності»;
• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності»;
• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;

Ел.адреса аибії optim@ukr.net
Адреса сайту в Інтернеті www.audit-optim.com.ua

Перевірка проводилася в межах адміністративного офісу Товариства: 
м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту :
Договір на проведення аудиту: № 64 від 03.12.2020р.
Дата початку проведення аудиту: 22.02.2021р.
Дата закінчення проведення аудиту: 26.05.2021р.

Партнер завдання з аудиту 
Аудитор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ»
Сертифікат аудитора серії А № 005504 
України, від 22.07.2003 р. №125, номер реє і

Від імені аудиторської фірми 
Директор ПП «АФ «АУДИТ-ОПТІМ»
Сертифікат аудитора серії А № ООП 
України від 28.04.1994р. №14, номер реєстр5

Григор ’єва Н. О.
згідно рішення Аудиторської палати 

грі аудиторів 100504.

рушкевич Т.М.
о рішення Аудиторської палати 

дтрі аудиторів 100017.

м. Київ
«26» травня 2021 року
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