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Адресат 
Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) призначається для загальних                         

зборів учасників та керівництва СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ», фінансова звітність якого перевіряється, і                      
може бути використаний для оприлюднення (розміщення) на власному сайті 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МРІЯ» та подання до державних органів (у законодавчо-встановлених випадках). 

 

ДУМКА 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» (код за ЄДРПОУ: 30378024; надалі – 
Товариство), що складається з Балансу (звіт про фінансовий стан) –  форма №1 станом на 
31.12.2019 року, Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – форма №2 за 2019 
рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) – форма №3 за 2019 рік, Звіту про 
власний капітал – форма №4 за 2019 рік, а також Приміток до річної фінансової звітності 
(включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої пояснювальної інформації) за 
2019 рік. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для 
думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену інформацію) 
фінансовий стан СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МРІЯ» на 31 грудня 2019 року та фінансові результати і грошові потоки 
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою 
перевіркою можуть бути виявлені незначні викривлення.  

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати 
впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  
відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, 
коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та 
його прибутковість. 

Дана  річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби 
Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з 
етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми 
і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими 
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 
контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при 
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ (ПИТАННЯ) 

Інформація про Товариство 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МРІЯ» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі 
своїм найменуванням.  У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими 
внутрішніми нормативними документами, рішеннями. 
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Основні відомості про Товариство 
Найменування юридичної особи, у тому 
числі скорочене (за наявності) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ" (СТОВ "МРІЯ") 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

Назва юридичної особи 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ"   

Ідентифікаційний код юридичної особи 30378024 
Місцезнаходження юридичної особи 63340, Україна, Харківська область, Красноградський район, село Петрівка 
Розмір статутного (складеного) капіталу 
(пайового фонду) Розмір : 188675784,32 

Перелік засновників (учасників) 
юридичної особи, у тому числі частки 
кожного із засновників (учасників); 
прізвище, ім'я, по батькові за наявності), 
країна громадянства, місце проживання, 
якщо засновник – фізична особа; 
найменування, країна резидентства, 
місцезнаходження та ідентифікаційний 
код, якщо засновник – юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УКРАГРОБІЗНЕС", Код ЄДРПОУ: 35758853, Країна резиденства: Україна, 
Місцезнаходження: 01001, Україна, місто Київ, провулок Шевченка Тараса, 
будинок 3, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 58188,39  
 

ЄРСТЕ С.А.Р.Л., Країна резиденства: Люксембурґ, Місцезнаходження: 
L-1273, Люксембурґ, Велике Герцогство Люксембург, місто Люксембург, 
вулиця Бітбург 19, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 188617595,93  
 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЕВСЬКИЙ 
АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 25.07.1974, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - 
УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ШВЕЙЦАРІЯ, МІСТО ЖЕНЕВА, РЮ 
ДЕ ШАТІЙОН 14. ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ. ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н С-ЩЕ 
КОЗИН ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА БУД. 63/14. 

Види діяльності 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур (основний);  
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; 
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;  
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;  
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;  
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;  
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;  
01.63 Післяурожайна діяльність;  
01.64 Оброблення насіння для відтворення;  
10.11 Виробництво м'яса;  
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;  
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;  
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; 
10.81 Виробництво цукру;  
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; 
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами 
для тварин;  
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 
комп'ютери;  
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.; 
52.10 Складське господарство;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна;  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  

Відомості про керівника юридичної особи, про 
інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені 
юридичної особи, у тому числі підписувати 
договори, подавати документи для державної 
реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності), дані про наявність обмежень щодо 
представництва юридичної особи 

КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 01.11.2016 (обмеження згідно з 
п.10.2 статуту) - керівник КОНДРАТЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ - 
представник  

Дата державної реєстрації, дата та номер 
запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру 
відомостей про юридичну особу – у разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була 
проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців" 

Дата державної реєстрації: 25.01.2000  
 

Дата запису: 25.03.2005  
 

Номер запису: 14631200000000058 


