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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУýИТОРА

Власникам та виlцому керiвництву
ТОВ КБРИТlШ АМЕРИКАН ТОБАККО
свйлз Енд мАркЕтинг укрдiНд>

ýумка
Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (БРИТlШ
АМЕРИКАН ТОБАККО СВЙЛЗ ЕНД МАРКЕТИНГ УкРАIНА> (далi - компанiя), що додаеться, яка
включае Баланс (3BiT про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звiт про фiнансовi результати
(3BiT про сукупний дохiд), 3BiT про власний капiтал, Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим
методом), Примiтки до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за piK, що закiнчився на зазначену дату.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (БРИТlШ
АМЕРИКАН ТОБАККО СЕЙЛ3 ЕНД МАРКЕТИНГ УKPAIHA), що додаеться, вiдображае достовiрно,
в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан КомпанiТ на 31 грудня 2019 року, та ir фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФ3).

Основа дrlя дуuкх
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого 3BiTy. Ми е незалежними по вiдношенню до КомпанiТ згiдно з етичними вимогами,
застосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з
етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання
iх як основи для нашоТ думки.

lнша iнфориацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша iнформацiя складаеться з
iнформацii, яка мiститься в 3BiTi керiвництва (3BiTi про управлiння) за 2019 piK, але не е фiнансовою
звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неТ.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацiТ.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею та при цьому розглянуги, чи icHye с}rгтева невiдповiднiсть мiж iнцою iнформацiею i

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша
iнформацiя виглядае такою, що мiстить сугтеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноТ нами
роботи ми доходимо висновку, що icHye сугтеве викривлення цiеТ iншоi iнформацii, ми зобов'язанi
повiдомити про цей фап. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
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ВИповИаяьэiсть управгliлlсьжого ýёрсýнапy та тшь копо надiпэно найвищими
повновах(эннялiш,.ýа фiнаlrсову звiж*сть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансовоТ
звiтностi вiдповiдно до МСФ3 та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ звiтностi, lло не
мiстить сугтевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якlло
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвиlлими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування КомпанiТ.

ВiдповЦапьзiсть аудштФра за ауýжт фiнансовоТ звtгностi

Нашими цiлями е отримання об/рунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
сугтевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск 3BiTy аудитора, який мiстить
нашу думку. Обfрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить сугтеве викривлення, якlло таке icHye.
Викривлення можугь буги результатом шахрайства або помилки; вони вважаються сугтовими,
якщо окремо або в сукупностi, як обlрунтовано очiкуеться, вони можугь 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 усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сугтевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на
цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що о достатнiми та прийнятними дпя
використання Тх як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення сугтевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження
або неrтування заходами внррiшнього контролю;

1 отримуомо розумiння заходiв внугрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
думIи щодо ефепивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкритгiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;

r доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHye сугтова невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть ОрганiзацiТ
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоТ
супевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему 3BiTi аудитора до
вiдповiдних розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття
iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки Ёрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 3BiTy аудитора. BTiM майбрнi подiI або
умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
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. оцiнюемо загальне подання, струкгуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу iT складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвицими повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та сугтевi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi
недолiки системи внррiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, lло ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо нffiалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б об/рунтовано вважатись такими, lло впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосован о, щодо в iдповiдн их застережн их заход iB.

Партнер завдання з аудиту якого о цей звiт незалежного аудитора, е Тетяна
Григорян.

Тетяна

Генеральний
ТоВ АФ (
Головний ау
(сертифiкат А
Реестр Ne3310 вiД 25.

01054, м. КиIв,
провулок Бехгерiвський,

{6 березня 2020 року
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БАЛАНС {Звh про фiнансовлr* cTal*} на 3t"d2"2ý"!ý рох.у
Тис.грн.

по:казняrut кqд
рядre

31/1a20,t8 з1/{ 2/201 9

l. Необоротнi активи
Нематерiальнi апиви

первiсна BapTicTb

накопичена амортизацiя
Незаверч;енi капiтальнi iнвестицii
OcHoBHi засоби:

первiсна BapTicTb

знос
Вiдсгроченi податковi апиви

Усього за роздiлом I

ll. Оборотнi активи

3апаси
Виробничi запаси
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Товари

flебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги:

,Щебiторська заборгованiсть за розрахун ками :

за виданими авансами
з бюджетом

у тому числi з податку на прибуток

,Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внугрilчнiх розрахункiв
Iнша поточна дебiторська заборгованiсгь
Гроt.l.ti Ta'iX еквiваленти
готiвка
Рахунки в банках
Витрати майбугнiх перiодiв
lншi оборотнi акгиви

Усьоrо за роздiлом ll

lll. Необоротнi апиви, утримуванi дпя продажу
всьогожтивlв

l. Власний капiтал
3ареестрований (пайовий) капiтал
Внески до незареестрованого статуrного капiталу

flодатковий капiтал
Накопиченi KypcoBi рiзницi
Резервний капiтал
Нерозподiлений приброк (непокритий збиток)
неоплачений капiтал

Усього за роздiлом l

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання
l ншi довгостроковi зобов'язання

fl овгостроковi забезпечення
Усього за роздiлом lI

lIl. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити бан KiB

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Поточ на кредиторська заборгованiсть за:

,l000

1 001

1 002
,1005

,1010

101 1

1012
1 045

32 001

4з 868
(11 867)
6,1 708

70 700
142 126
(71426)
69 9,19

26 272
45 655

(1 9 38з)
60 418
337 668

504 277
(166 609)

85 162

1 095 234 з28 509 520

1 100

1 101

11о2
110з
1104
1125

,1 130
1135
1 136
1145
1 155
1 165
1 

,166

1167

1170
1190

5 317 916
74 926

5 242 9s0
9з8 208

36 473
371 434

1 29 686
149 282

469 894

4 038 807
68150

3 970 657
1 184 992

з4 925
258_885

251 848
263 995

253 335

4

1 
,195 7 412893 6 286 787

1 200

13о0 ? 84? а21 ý 796 з07

1400
1401
1410
1412
1415
142о
1425

3 560

(501)
(229)

(244 118)

3 560

(4 965)
(229)

(з33 488)

1495 (241 059) (зз4 893)

1 500
1515
1520 24 754

167 698
48 629

,l595 24754 216 з27

1 600
161 0

681 1 044
70 162
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товари, роботи, посл!ги

розраryнками з бюджетом

у тому числi з податку на приброк
розрахунками зi страхування

розрахунками з оплати працi
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внугрiшнiх розрахункiв
поточнi забезпечення

,Щоходи майбугнiх перiодiв
lнц.li поточнi зобов'язання

Усього за роздiлом lll
lV. 3обов'язання, пов'язанi з необоротними активами
V. Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фонду

всього зоБов,язАl{ь тА ау!АснФгý кАпýтдlлу

161 5

1620
1621
1 625
1 бз0
1 635
1 645
,1660

1 665
1 690

7 357 490
1в 672
16 044
1 215
5 789

429 951

цg TzB

6 279 331

3 788

1 227
7 1_37

486 719

uu ouu
1 695 7 863 526 6 9,14 873
1 700

1 800
{90Ф 7 64,| 2?1 6 796 307

ЗВ|Т ПРО ФlНАНСОВl РЁЗУЛЬТАТИ {Звiт про сукупни* дохИ} за 20{9 piK

l. Фiнансовi результати
Тис.rрн.

0t-{a20{9 01-12/20{8

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)
Валовий прибуток
lншi операцiйнi доходи
Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збуг
lншi операцiйнi витрати

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi (збиток)
lншi фiнансовi доходи
|ншi доходи
Фiнансовi витрати
lншi витрати
Фiнансовий результат до оподаткування]
збиток

Витрати (дохiд) з податку на прибугок
ЧИСТИЙ ФНАНСОВИЙ РЕЗУJЬТАТ:

2000 18 036 953 17 751 з70
2050 (17 034 975) (16 919 462)
2090 1 001 978 8з1 908

5

2120
21 30
21 50
21 80

231 з27
(301 433)

(1 013 117)
(24 654)

124 377
(243 091)
(723 442)
(1 0 514)

21 95 (105 899) (20 762|
2220 24 699 ,|9 948
2240
2250
2270

(21 577)
(289)

ril
(50)

(10з 066)

збяток 23ý5 {Sý з9ý}

2295 (865)

2300 13 670 500

tз65)

Il. Сукупний дохiд
Кqgстатrя

lнtчий сукупний дохiд до оподаткування
lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування

СУlryПниЙ ДОХlД {сума рядкiв 2350, 23ýý та 2{ýD)

2450
2460

z,ilýý {89 з9ý} {з65)
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Тис.грн.

стаl.тя Код 3аресщрова Дqýа.tlковий
рядка ния ýапýал капrтап

+lqрозпqдiлен
Резервам* ийлрябуток
r.а]пiтал {неrtохрятий

Sятоtк)

Неоплачений всього
,{апlтал

3алишок на
початок року

4000 3 560 (501 ) (244 118) (241 059)

Виправлення 4010
помилок

lншi змiни 4090 zo26

Скоригований
залиlлок на

початок року
4095 3 560 (501 ) (244 092| (241 03з)

Чистий

,прибУток 41оо
{зоиток) за

звiтний перiод

(89 396) (89 396)

lнцlий
сукулний 411о
дохIд за

звiтний перiод
lншi змiни у

капiталi 4290 (4 464) (4 464)

Разом змiн у
капiталi 4295 (4 464) (89 396) (93 860) 6

змиtлок на
кiнець року

4зý, з 5Е0 {*ý6ý} {ýзз i}88} tзз4 89з)

3BlT ПРО РУХ ГРОШОВИХ KOlllTlB {за непряш$ш п.igгqflош} за 2ý{9 рiж
Тис.rрн.

Поt<азникя i(щ
жýi*a

3а звiтlrяй пзрýqд 3а аналогiчний перiод
попередньоrо року

Надrtодкэння Видзтох ilадхWення Видаток
l. Рух коlлтiв у результатi
операцiйноТ дiяльностi
Приброк (збиток) вh звичайноТ
дiяльностi до оподаткування
Кориryвання на:
амортизацiя необоротних акrивiв
збiльLчення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибугок) вiд
нереалiзованих курсових рiзниць
збиток (прибугок) вiд не
операцiйноТ дiяльностi та iнших
негроtлових операцiй
Фiнансовi витрати
Зменшення (збiльшення)
оборотних акгивiв
3бiльшення (зменшення)
поточних зобов'язань
Грошовi кочtти вiд операцiйноТ
дiяльностi
Сплачений податок на прибугок

865

х

3500

3505

351 0

35,15

з520

3540

3550

3560

3570

3580

104 502

61 597

5 713

21 577

1 2757з2

266 874

х

103 066

х

24 410

1 053 194

29 947

47 854

198 781

1

2112255

х

12

19 898

2 356 895

18 780

15 064

GG.

31 95
Чистий рух гроtчових коtлтiв
вiд операцiйноi дiяльностi

2зб 927 33 844

l|. Рух коцlтiв у результатi
iнвестицiйноi дiяльностi

4В, Бехгерiвський провулоц 2-й поверх, Киiв, 04053, YKpaiHa
Тел./факс: +38 044 568 57 95 +38 044 482 28 58

aLýdit@ap-center,colm www,ар-сепtеr.соm,s



}{*

з22

х

;}к*ьOн*ва та парти*рие
аудиторська фiрilа

Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiй
необоротних аrгивiв
Витрачання на придбання:
необоDотних акгивiв

3200

3205

3260

х
х

82 496

145

х

х
х

35 636

Чистий рух KotuTiB вiд
iнвестицiй Hoi дiял bHocTi 3295 82 174 з5 491

lll. Рух коlлтiв у результатi
фiнансовоi дiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу

Отримання позик

lншi надходження

погашення позик

Витрачання на сплаry вiдсоткiв

lншi платежi

3300
з305
3340
3350
з360
3390

24 699
х
х
х

х
х

i
59 026

19 948
х
х
х

х
х
х

Чистий рух KourTiB вiд
фiнансовоi дiяльностi 3395 з4 327 19 947

Чистий рух грошових коlдтiв за
звiтний перiод з400 120 426 49 388

3алишок коштiв на початок року
Вплив змiни валютних KypciB на
залишок коштiв

зАлишок коштlв нА
кlнЕць Polry

3405

341 0

3415

149 282

2ý3 ý9ý

х
Е а11

1 98 658

12

149 282

7

ПРИППrКИ ДО ФlНАНСЭВО[ЗВrТНýGТl за рiъ лцо закi}lчшtsGя 3"l.t2"20t9 р"

Додаток t

4В, Бехт",ерitsський провулок, 2-й поверх, КиТв, 04053, УкраТна
Тел,/факс: +38 044 568 57 95 +38 а44 48228 58

aшdit@ap-center.colтl www.ар-сепtеr"сФyттG(З.

х


