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Управлiнському персоналу та
найвищому управлiнському персоналу

ТОВ (БАУМIТ YKpaiHa>

звIт
З АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка
МИ Провели аудит фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою

ВiДповiдальнiстю (БАУМIТ УкраiЪD (надалi - Товариство), що склада€ться з

БаЛансУ (Звiry про фiнансовий стан) станом на З 1.12.2019 року, Звiту про

фiНаНСовi результати (Звiry про сукупний дохiд), Звiry про рух грошових коштiв
(За ПРЯМИМ методом), Звiту про власний капiтал за piK, що закiнчився на
ЗаЗНаЧеНУ Дату, а також стислий виклад суттевих облiкових полiтик та iншi
пояснювальнi примiтки

На НаШУ Д}Мку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, складена в ycix
суттевих аспектах вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аулиry ЩСА).

На-У вiдповiдальнiстЬ згiднО з цимИ стандартами викладено в розлiлi
<вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiту. Ми е

нез€шежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами,
застосовними в Украiъi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також викон€ши
iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважасмо, що отриманi нами
аУДИТОРСЬКi ДОКаЗи е достатнiми i приЙнятними для використання ix як основи
для нашоi думки.

ВiДПОВiДальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
УПРаВЛiНСький персон€lл несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне

подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухга.птерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, Яку
управлiнський персон€rл визначас потрiбною для того, щоб забезпечити
складанНя фiнанСовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.

ПРИ СКЛаДаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персон€Lл несе
вiдповiдальнiстЬ за оцiнкУ здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на
безпереРвнiй ocHoBi, розкриваючи, Де Це застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи лрипущення про безперервнiсть
ДtЯЛЬНОСТi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
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УПраВлiнськиЙ персонzLл або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не мас iнших реальних €lльтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за
нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова

Звiтнiсть в цiлому не мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або
ПОМилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу д}мку. Обrрунтована
впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантус, що аудит,
ПРОВедениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттсве викривлення, якщо воно
icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
ВВаЖаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано
ОЧiкУеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо
ПРОфесiЙне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з

аудиту. KpiM того, ми:
О iДентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконусмо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отриму€мо
аУДиТорськi докази, що е достатнiми та приЙнятними для використання ix
ЯК ОСнОВИ ДЛя нашоi думки. Ризик невиявлення суттсвого викривлення
внаслlдок шахраиства с вищим, нlж для викривлення внаслlдок помилки.
оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски,
неправильнi твердження
контролю;

або нехтування заходами внутрiшнього

отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються
аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи
внутрiшнього контролю;

r оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та
обЦрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii,
зроблених управлiнським персонuLлом ;

дохоДимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським
ПерсонЕlлом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бУхгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв,
робимо висновок, чи icHye суrгсва невизначенiсть щодо подiй або умов,
якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжувати
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi
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cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в свосму звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або,
якщо TaKi розкриття iнформацii с неналежними, модифiкувати свою д}мку.
Нашi висновки rрунтуються на аудиторських док€вах, отриманих до дати
нашого звiту аудитора. BTiM маЙбутнi подii або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

оцiнюемо загzLльне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi
включно з розкриттями iнформацii, а також те, чи показус фiнансова
звiтнiсть операцii та подiТ, що покладенi

досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено

iНформацiю про запланований час i обсяг проведення аудиту та cyTTeBi
аУДиторськi результати, включаючи буль-якi cyTTcBi недолiки заходiв
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми Також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями,
ТВеРДЖення, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо нез€Lпежностi, та
ПОвiДомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано
ВВажатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого с цей звiт незалежного
аУДИТОРа, е Голубець СергiЙ МиколаЙович, сертифiкат аудитора серiя <А>
Jф004647 вiд 18 травня 200l року, диплом четвертого рiвня в областi
Мiжнародних стандартiв фiнансовоI звiтностi, виданий рiшенням Мiжнародноi
асоцiацii бухгалтерiв IAB Ns|57242-| вiд 10.02.2016 .Щиплом Iнституту
сертифiкованих фiнансових менеджерiв - IСFVI DipI N IAS l 1004. Bi;r
25.04..2018 р.

Партнер iз завдання Голубешь C.NI.

в основу iT складання, так, щоб

найвищими повноваженнями,

В id i,пен i ayd ttпtopcb Koi фiрлt tt:

Щиректор ТОВ <<Аудиторська фiрма
<<Промислова Аулиторська Qдi Голубечь С.М.

Адреса Аулитора: Украiна,04073, м. Киiв, Степана Бандери, бул.2З,
тел. (044) 501-03-13.

Склаdено к28> люmоео 2020 року
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Териюрiя за КоАТ\'У
34422"1 11

Вид економiчноi дiяльноотi
Середня кiлькiстъ працiвникiв

за КВЕ!

Адреса, телефон

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтянцi):
за положеннями (отандартами) бухгалтероького облiку
за мiжнародними стандартами фiнаноовоi звiтноотi

5864735
про оукупний лоЁф (форма

Бпrlанс (Звiг ltpo фiнансовltl-r cтaH)
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звiтного пе]riодч
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l 2 J -l

L IIсоборотtli rrltr ltBtl
Непtаreрiальнi активи l 000 271 59з

первlсна BapTtcтb 00l 1 630 2 2l8
накопичена амортизацlя 002 l 353 l

Незавершснi капiтальнi iнвеотицii 005 439 ]
OoHoBHi заооби 0l0 9з 054 89 097

первlсна вартlсть 011 l35 451 tз9 818
знос 012 42 з9,7 50 72l

Iнвестицiйна HepyxoMioTb 0l5
Первiсна BapTicTb iнвеотицiйноi Hepy:<oMooTi 0lб
Зноо iнвестицiйноi HeppoMocTi 0l7

,Щовгоотроковi бiологiчнiЪкЙви 020
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!овгостроковi фiнаноовi iцвЬтицiit
якi облiковуlотьоя за меmдом )лaoTi в капiталi
iнщпх пiдприемотв l 0з0 l4 466 14 466
iншi фiнаноовi iнвеотицii 10з 5

,Щовгос,трокова дебiюрська заборгованiсть l 040
Вiдстрочснi податковi активи l 045
Гулвiл 050
Вiдстроченi аквiзиuiйнi витрати 0б0

]

Залишок коштiв у централiзованих стахових резервних фондах 065
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Векоелi одержанi l20
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Iнща поточна дебiторська заборгованiсть 55 j0
Поточнi фiнансовi iнвестицii 60
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l8l
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240
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l[aTa фiк, мiся
Пiдпрrrепrство Товарцство з обпrеясеrrою вiдповiдальrriстlо "БаJrпriт УкраiЪа" за

(найменування)

Звiт про фiнаrrсовi результатп (Звiт про суьryпппй дохiд)
за Pitс 2019 р.

Форма N2
I. ФIIIАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

кодзадкудГ 1s01003 -

CTar-TlI Ktl,t

ря.lк:r

за звiтнrlit
пе;riод

За ана-погi.lнlлl"r
перiод

попе|)еднього

1 ) J ]
_Ч"*Ё дqёiд вiд рgпл!зацii продукцii (ToBapiB. робiт. посrryг) 2000 398 26з з83 262
Чuсmi заробленi сmрqховi пpeltli i' 20]0

пре L,tt i i' пi dпuс а н i, в сlл о в а су.uа 201 1

премi i, переdанi у пересlпрахування 20I2
зл,tiна резерву незаробленuх премiй, вапова сума 20]3
зл4iна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
пре.л,tiй

20I1 l

Собiвартiсть реалiзованоi пролукчii
(товарiв,робiт, пос.гryг) 205 0 ( 258 020 ) ( 264 792 )]
L{ucmi понесенi збumкu за cmpaxoBuмu вuплаmамu 2070
Ваповlrli:

прибуток 2090 l40 24з ll8470
збиток 2095 ( ) )

Щохid (вumраmч) Bid злtiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

Щохid (вumраmu) Bid зл,tiнu iHulux слпраховuх резервiв 21 10
змiнq iHull|x сmраховuх резервiв, вапова сума 2111
зhllна часmкu пересmраховuкiв в iнutuх сmрсховuх резервах 2]]2

Iншi операuiйнi доходи 21,20 6 8l7 6 146
у mому чuслi:
doxid Bid з.мiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2]2]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
ci л ьс ь к оzос поdарсько i' проdукцi t'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненtм Bid
опоdаmкування

2]23
]

Алмiнiстративнi влттрати 2lз0 ( 28 lll ) 25 310 )
Вrграти на збут 2l50 89 8з8 ) ( 90 847 )
Iншi операчiйнi витрати 2l80 ( 4020 ) ( 6525 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid зл,tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2 ]81 !

I

l

ыtmрапu Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнtм акmuвiв i
ci л ьс ь к оzоспоdарс ько i' пр о dукц i i'

2182
1

Фiнансов1,1й результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибу"юк 2l90 25 09l l 934
збиток 2 l95 ( ) ( )

.Цохол вiд )частi в капiталi 2200
l r l шi i]ii э-rltrtcoBi дсl:t,.1,1и 2220 l 55l I l74
Iнщ!цоцоrи 

.
2240 76 з2

|, 11lo.1l|l чll(,.,ll;

dохid Bi d б,l(Izоёiйttоi' t)dлo.:tclztt

11 l l

ýитр;ати i ,. 2250 ( ) )
гив д\оfастr в ка 2255 ( )

lти. ] 2270 ( 3 ) ( )

рй1уfuрк (збumок)"вl rcу iнфляцi i' на .моне map+i сm cmmi 2275

]_

-]-



Продовження додатка 2

ФiHaHcoBlll"l резу.пьтат до оподаткув&ння :

прибr,юк 229(\ 26 7|5 J l40
збиток 2295 ( ) ( )

Витрати (дохiд) з податк\ на прибr,тоtt 2з00 (з) (2)

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткуваннrI

23()5

Чист1.1й фiнансовий результат:
прибуток 2350 267|2 3 lзtt
збиток 2355 ( )

сукупнии дс

Стаття Ko;t

|)r]д}iil

за звiтllllй
пеlliол

зд днtчitогiчн1.1ii

пеlliо.л
попеl)еднього

l 2 3 {

.Щоочiнка (уuiнка) необоротних активiв 2400

!ооцiнка 0uiнка1 фiнансових iHcTpymreHTiB 2405
Накопl,тченi rqpcoBi lэiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованшх та спiльних
пiдприсмств

2415

Iнший сукупний дохiд 2.+.+5

I l l шl lir с\, liу l l l l I tI-I .цо xi;t i lo о 1 I o:lrIl,K}IB ilt l I Iя 2.150

Податок на прибl"гок, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
I нru I l i'l cl,Kl,ttH l l ii, lo rijl l t i c.,lrl 011 о.цаr,к},ваtltlrl 2160
CYKl'пHllii дохi.,t (c),lla ;lядltiв 2350, 2з55 r,a 2_160) 2-1б5 26 7l2 з l38

й

ЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРА

Назвtt cTaTTi Ko,r

|)rrJIiil

за звiтllиl:l
перiол

.la lullt_ lol,i.tll l l ii
rle;lit1,1

IloIle|)c.ll lbo1,o

1 ) 3 -l

Матерiальнi затрати 25 00 22l 074 226 lз7
Витрати на оплату працi 2505 4| 478 зб 299
Вiлрахування на соцiальнi заходи 25 l0 7 9l2 6 428
Аплортизацiя 2515 9 88l 8 9)8
Iншi операцiйнi вlтmати 2520 76 646 8_5 567
Рдзоrl 2550 356 99l 36з 389

III ЕлЕN{ о й

Назвir cTitTTi зrt звiтнlIii
пеlliо.t

Код

рядка

за ана-irогiчtrrlii
пеlliол

попеl)елttього

ýФ.ýс
$ч

Г,{ ! ,!t/Ja ýa & ra J
L l uulл
дндrýлrýtлд

}ъI:t'
"trромисловА
дудиторськд

спIлкд,

к-lлькlсть

Жýкбугок 
(збrюк) на

Iv. розрАхуtlок покАзникIв приБутковос,гI лкLtIi,i


