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Ми IIровели аудит фiнансовоi звiтностi малого пiдприемства Товариства з обмеженокr
вiДповiдальнiстю (XABI ПРоДУкТ> (кКомпанiя>), що складаеться з Ба_гlансу (форма Nsl - м)
На 3l грУлня 2019 р. та Звiту про фiнансовi результати (формаNэ 2 -м), за piK, що закiнчився
зазначе}lою датою та Примiтки (даili - фiнансова звiтнiсть).
f|a ЦalrlY ДУмкУ, фiнансова звiтнiсть Компанii, що додаеться, складена в ycix суттсвих аспекlах
Вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - НСllБО).
ВКJIЮчilючи НСПБО 25 кСпрощена фiнансова звiтнiсть> та дiючого законодавства llo
склаJIiлнню фiнансовоТ звiтностi в YKpaiHi.

оспова для лумки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнаролних стандартiв аудиту (МСА). HaLtly
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартаJчrи викладено в розлiлi квiдповiдапьнiст,ь аудитора за
аудит фiнансовот звiтностi) наIIIого звiту. Ми е незапежними по вiдношенню до компапiт згiдно
З КОДеКСОм етики професiйних бухгалrтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгаrггерiв (КодекС рмсЕБ) та етичниМи вимогаМи, застосоВнимИ в YKpaTHi до нашого ауди rу
фiНаНСОВОТ звiтностi, а також викон:Lли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих t]имог Ia



КОДекСУ РМСЕБ. Ми ввАжасмо, що отриманi наj\,1и аулиторськi докази с достатttiми i

прийнятними дJIя використання ix як основи для нашоТ думки.

Пояснювальний параграф - Основа бухгалтерського облiку

Ми звертасмо увагу на те, що вiдповiдно до вимог пуI{кту 3 cTaTTi l l Закону УкраТllи <<[lprl

бухга-гlтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>, пункту 2 роздiлу lI НСПБО l кЗага-гll,гli
ВиМоги ло фiнансовоТ звiтностi> та НПСБО 25 кСпрощена фiнансова звiтнiсть> Компаltiя
складас скорочену за показниками фiнансову звiтнiсть у складi ба-гlансу та звiту llpo tpiHaHc<llri

РеЗУлЬТати Та не робить повного розкриття iнформацiТ, що перелбаченi Нацiоtlальними
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку та Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраIrlи
N 302 вiд 29.1 1.2000 року. Фiнансову звiтнiсть було складено з метою дотримаIIIJя виtrl()г
положень дiючого законодавства Украiни щодо складання фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi. Тому
чя фiнансова звiтнiсть може бути не придатною для iншоi мети. Нашу думку не бу:lо
модифiковано щодо цього питання.

Пояснювальний параграф - щодо cyTTcBoi невизначеностi, що стосусться безперервllосr,i
дiяльностi

Ми звертасмо вашу увагу на Примiтки до фiнансовоТ звiтностi ТОВ (XABI ПРОДУКТ>> за 2()l9
PiK. в якiй описусться економiчна нестабiльнiсть в YKpaiHi та в усьому cBiTi, що може IIегативllо
вплинуги на результати дiяльностi та фiнансовий стан ТОВ KXABI ПРОДУКТ> у такий спосiб i
такою мiрою, що наразi не можуть бути достовiрно визначенi. Нашу думку щодо цього питаlllIя
не було молифiковано.

IrImi питання

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ за piK, що закiнчився Зl грудня 20l8 року. не ltiдляl,ала ауди,rу.
Вiдповiдно, ми не висловлю€мо своеi думки стосовно фiнансових результатiв КомпанiТ за 2() llJ
piK.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлеlIо lrайвищимлl
повноваженнями фiнансовоi звiтностi
!иректор та головний бухга-птер ТОВ KXABI ПРОДУКТ>> (далi - Управлiнський персоl{аJl) несе
вiдповiда-гrьнiсть за скJIадання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до НацiонаJIьних положеllь
(стандартiв) бухга_llтерського облiку та iншого дiючого законодавства по складанню фiнансовоТ
звiтностi в УкраiЪi та за тiжу систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персоIIаJI
Визначае потрiбною дJIя того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не MicTllT,b
суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiда-гrьнiсть за оцilll<у
здатностi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. розкриваючи. /le Ile
ЗасТосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущеlllIя
про безперервнiсть дiяльностi як основи лля бухгалтерського облiку, KpiM виllадкiв. якltlо
УправлiнськиЙ персонал або плtlнуе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть. або lte Nlarj

iнших реальних альтернатив цьому.

Загальнi збори уоtасникiв ТОВ (XABI ПРОДУКТ) (Далi - Ti, кого надiлено найвищими
ПоВt{оваженнями) несуть вiдповiда-гlьнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтуванtIя
компанii.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi



НашимИ цiлямИ € отримаНня обгрунТованоi впевненоСтi. щсl фiнансова звiтItiсть у цiлому llc
мiстить сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. та випуск звiту ау,uитора.
який мiстИть нашУ Думку. ОбrрунтоВана BIreB}IeHicTb С високиМ piBHeM впсвIlсностi. Itрtl,гс rrc
гарантуе. що аудит' проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявитЬ суттсtsе викривлсIIня. якlII()
таке icHye. Викривлення можуть буги результатом шахрайства або помилки; вони вваж&ютLся
суттевими, якщо окремо або в сукупносТi, як обгрУнтовано очiкуеться, вони можуть вtlливztти
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiет фiнансовоi звiтностi.
ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстову€мО професiйне судження ]а
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
KpiM того, ми:
, iлентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлеIlня фiнансовот звiтlIостi llllac:liJl,,k
ШаХРаЙСТВа ЧИ ПОМИлки, РОзробляемо й виконусмо аудиторськi процедури у вiлповiдь на lti
ризики' а також отримуемо аулиторськi докази' що е достатнiми та прийнятними /lJIя
використання ТХ як основи длЯ нашоi Думки. РизиК невиявлення сугг€вого викривлеI{IIя
внаслiдоК шахрайстВа с вищиМ, нiж длЯ викривлеНня внаслiДок помилки, оскiльки шахрайстtrсl
може включати змову) пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi тверлження або I{ехтуваIlllя
заходалrи внутрlшнього контролю;
о отриму€мо розумiння заходiв внугрiшнього контролю, що стосуються аудиту,
аудиторських процелур, якi б вiдповiда-гlи обставин€ll\4, а не для висловлення
ефективностi системи внугрiшнього контролю Компанii;
, оцiню€мО прийнятнiсть застоСованиХ облiковиХ полiтиК та обrрунТованiсть облiкових оцitlок i
вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
' доходиМо висновкУ щодО прийнятнОстi викорИстаннЯ управлiнським персонаJIом припуlце}lllя
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та I{a octloBi отримаlIllх
аудиторсЬких доказiв робимО висновок, чи icHyc сутт€ва невизначенiсть щодО полiй або yMtlIr.
ЩО МОЖе ПОСТаВИТИ ПiД ЗНаЧниЙ cyMHiB здатнiсть КомпанiТ продовжувати свою дiялыliсть tta
безперервнiЙ ocHoBi. ЯпщО мИ доходимО висновкУ щодО iснуваrlня такоТ cyTTclroi'
невизначеностi, мИ повиннi привернуги увагУ в нашому звiтi аудитора до вiдповiлгlих
розкриттiв iнформацii У фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкриття irrформаllii с
ненаJIежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуютЬся на аудиторських доказах.
отриманих до дати наIIrого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примуси l,и
Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими IIитаннями
iнформаuiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результаr-и,
включаючи буль-якi значнi недолiки системи внугрiшнього контролю, виявленi tlами пilt ,t;tc

аудиту.

OcHoBHi вцомостi про аудиторську фiрму

Ау d u mор с ь ка ф ipMa, с т ро ЙА уд и т " mо в ар uс mв о з о бме ске но ю в id по в id cul ь п ic mю :
о Свiдоцтво про внесення в Реестр суб'сктiв аудиторсЬкоТ дiяльностi Ns l Зб l вiд 2(1.0l .2()() l

р. Видано Аулиторською Палатою Украiни 26.01.200lp. Протокол Ns 98;

о Свiдоцтво про вйповiднiсть систеМи контролЮ якостi АФ кСТРойдУдит') ТоВ Nlr ()(iх.l

чинне до 3 1.12.2022p. Видане Аудиторською Палатою Украiни, Рiшення вiд27 .04.20l 7р. Nч

34Зl4;

о АудиторИ, Що проводили аудит: Партнером завдання з аудиту, результатом якого с tteii

звiт незалежного аудитора,- с Бородiна Алла BiKTopiBHa.

о мiсцезнаходження аудиторськоТ фiрми: м. XapKiB. вул.Слов'янська. бул.3. or|lic ..ll0:

о фактичне мiсце розтапIув.lння: м. XapKiB, вул.Слов'янська, бул.3, офiс 4l0l

лля розрсlбки
думки щоll()



о тел. (057)7 l2_50-18.

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведенIlя аудиту.

о flоговiр щодо надання аудиторських послуг ]ф l 8/02 вiд l 8.02.2С)20 року.
о!ата початку проведення аудиту: l8 лютого 2()2() року, дата закitlчеllttя: 2(l червllя 2()l()

року.

!аmа Ауdumорськоzо вuсновку - 26.06.2020

Партнер iз завдання з аудиту
Аудитор

(сертифiкат Jф 006477)

[иректор АФ кСтройаулит> ТОВ
Аулитор

(сертифiкат Nч 00l 94l )

Боролiна А,В.

Коржук О.М.

Невiд'емною частиною цього висновку е фiнансова звiтнiсть Товариства (форми Nsl - м

та Ns 2 - м та Примiтки) станом на 3 l грулня 20 l 9 року.
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]4l(l1.15
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Ак,l,ив Код

рядка

На поча,t,ок

звiтного Dокч

F,la кitrсцl,

звi,t,ного ttet-lio,,lv

l 2 3 1
I. Нсоборотнi aKTltRtl

Неrrатсрiальнi активи 000 J.J 40l],7
первiсна BapтicTb 00l 5,5 444.I
HaKolllllteHa амортлtзацiя 002 ( ))

) ( ,}5.4 )
[1езавершенi KalIiTалbHi iнвестицiI 005 5 lч2ll 2 ]35.9

,-. B:]l ]llc()()l1 : 0l0 54 124.5 7] ](l9.1
первiсна BapTicTb l0l l 60 027,6 88 9l6,7

0l2 ( 5 _]03,1 ) ( 15 747.6 )
. : ,_'J I l]OKOBl оlо-']оГlчн| актtlВи 020
._. :.,_ -.]0кot]i фirrаrlсовi iнвсстицii 030
lншi необоротнi акгиви 090
! сього за роз:i.lоu I l 095 60 l l9,1i 75 9I3,7

II.0борогrri акгиви

00 35 8з_],_5 з7 240,6
0з з l2,1 4.1 l ,.+

,,зl1 l0
_lебiторсьха заборгованiстЬ за продукцiю, товари, роботи, послуги z5 25 

,791 
,4 42 065.0

, ..1:ilс,гь за pOзpaxyHKaNItl з бкljt;кеl.оrr 35 l ] 052,0 ]07,9
36

- :t ,Kil lilб()l1I (lRJIIi(,TL 55 5 l38,6 ] 20t{.2
,:crtttttl' 60

,:,1 65 5 4l9.6
, ,t]lj 70 ] t1.9 22..I

90 l17 з rli L)

,llI 95 t]7 7tt 1.4 88 499.з
]ll_ Нсо5оротшi еь-гиви, чтримуванi для продажу, та групи вибуття 200

300 l47 90 l ,2 |6,1 41_1.()



Ilасив Код
Dя]lка

на початок

звiтного року

I la KiHeLrr.
,звirllсlt cl tlc1l:. _-

] 2 3 4

l. B.tacltlrii Kalti rа.t

Зареr,с,t,рован и й ( пайови й ) капiта.lt .100 l 27 0.+5,5 l 40 045.5

Ло,;(а,t,t<tlвп il Kar ri,t,alt 4I0

Резсрвlrий капiтал 4l5
Нерозl ttlлiлеttиli прибуток (llепокритий збиток) 420 ( l 999,9) 6 283.]

l icotuta,tcttиii капi,гtu 425 ( 720,0 ) ( 5 080.i)

Ycbot,o за розлi;lолt I 495 l24 325,6 l4l 248.7

ll. lloBгoc,r,poKoBi зобов'язаllIlя, цi.llьове фilraIlcyBaHHrt тa забезпечення 595

Il l. По,l,очrli зобов'язаtllIrt
Короt,кtlс,гl-ttlксlвi крели,ги банкiв l 600

l lo,to.ttta крслиторська заборгованiсть за:

лOB1,ocTpoKoBllMlt зобов'язаннями 610

товари, роботи, послуги 615 l7 337,8 lз 7]E.{l

розрахунками з бюджетом 620 165.6 6 5 5.-r

у TtlMy числi з податку на прибуток 62 l 48l ,6

Dоlраху}lками зl страхування б2_S ll1.2 ll1.9

р0,1рахуIlками з оllла,гLt гlрацl бз0 42з,I 490.5

Лоходи маi,iбу,r,нiх rlсрiолiв 665

I tlttt i l ttэ,l очнi,зобов'язittttrя (l90 ý ý]7 q 8 l6\.,

}'cbol,o за роздiлом llI 695 23 575,6 2з |6J._:

IV. Зобов'язаlrня, пов'язанi з ltеобороr,ними активами, у,l,римуваними дJIя Ilродажу,
та групами вибуття

l 700

lja. lallc l 900 l47 90 l .2 l6-1 : i

2. Звiт про фillаtrсовi результдтш
за PiK 2019 р.

Л! 2-м Кол за ЩКУ
За аналогtчн ltl"l пер,,

94 l 65.2

5 989.6

l00 l60,5

85 864.,1

l б бз0..l

l02 494,tt

(2 зз4.з )

(2 334,3)

ý7

Керiвlrи к

l'о:tовний бухr,а-lt

дАо ньят к},Анг

истий лохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт, послуг) l7l 738.6

4 0l8,1
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P,aHi на
кiнець

з BiTy
за 2018

НаЙменування cTaTTi

Нематерiальнi активи

первiсна
BapTicTb

накопичена
аrиортизацiя

5д 72ц,5OcHoBHi засоби

первiсна
ва pTi сть

з5 8з3,5

з0 5]з,7
Р,ебiторська
заборгованiсть за
товари, роботи, послуги

1з 052,01з 312,9

Р,ебiторська
заборгованiсть за

розрахунка1,1и з

бюджетом

lнша поточна
дебiторська
за бор го ва н i сть

Витрати майбутнiх

накOпичена
аrиортизацiя

l 
'"n"."

примiтки до фiнансовот звiтностi малого пiдприемства
ГOВ..ХАВI ПРOДУКТ,

3а 2019 piK

Змiст коригування, тис. грн,.

Збiльшення у cyMi З,З тис грн, lз

зменшенням основних засобiв якi

мае бути ена у рядку ']0'l0

Збiльшення у cyMi 5,5 тис rрн. iз

зменшенням основних засобiв якi

мае бути
3бiльшення у cyMi 2,2 тис грн. iз

зменшенням основних засобiв якi

мае бути в

3меншення у cyMi З,З тис грн. iз

збiльшенням нематерiальних
активiв якi мас бути вiдображена у

Зменrчення у cyMi 5,5 тис грн. iз

збiльшенням нематерiальних
активiв якi t,lac бути вiдображена у

1001

3меншення у cyltii2,2 тис грн. iз

збiльшенням нематерiальних
активiв якi мае бути вiдображена у

3меншення у cyMi 1,7 тис грн, за

рахунок невiдповiдностi регiстрам
облiк

Зменшення у cyMi 4716,З тис грн. з

вiднесенням дебiторськоi'
заборгованостi яка мае бути

Зменшення у cyMi 75 тис з
вiднесенням дебiторськоi'
заборгованостi яка мае бути
вiдображена:
- у рядку 1190 у cyMi 199,9 тис грн.;

- у рядку 1620 у cyMi 111 тис грн,;

- у рядку 1690 - 14,З тис грн,

3меншення у cyMi 'l85,9 тис грн, за

рахунок виправлення помилOк

зi.tен ш ен ня l.,,| деб iTo рсь Koi'

заборгованостi у рядку 1l25:

Зменшення у cytli 6,4 тис грн, за

рахунок виправлення поl,,lилок

попереднiх перiодiв

ffii,iib'i.



lншi оборотнi активи

Нерозподiлений
прибуток (непокритий

Поточна кредиторська
заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги

17 зз7,8

Поточна кредиторська
заборгованiсть за:

рOзрахунками 3

бюджетом

Поточна кредиторська
заборгованiсть за:

розрахунками 3

бюджетом у тому числi
з пOдаткч на п
Поточна кредиторська
заборгованiсть за:

розрахунками зi

lншi поточнi
зобов'язання 5 5з7,9

3бiльшення у cyMi 199,9 тис грн,
пов'язанi iз зменшенням
дебiторськоi' заборгованостi у ряд
11З 5;

3меншення у cyMi 52,6 за paxyl]oк
виправлення помилок попереднtх

iодiв
Зменшення у cyMi 154З,5 за paxyнl
виправлення помилок попереднiх

iодi
Зьаеншення у cyMi 0,З тис гр1.1. за

рахунOк виправлення пOмилOк
попереднiх перiодiв;
3меншення у cyMi 770.2 тис грн. iз
збiльшенняl,t
3бiльшення у cyMi 111,00 тис грн, з;

рахунок з}.lеншення дебiторськоt'
заборгованостi по рядку 11З5,

Збiльщення у cyMi 54,6 тис грн, за

рахунOк виправлення пOмилOк

Збiльшення у cyMi 54,6 тис грн. за

рахунок виправлення пOмилOк
попереднiх перiодiв

Збiльrлення у cyMi 1,З тис грн. за

рахунок виправлення пOмилOк
попереднiх перiодiв

Збiльшення у cyMi 782,5 тис грн. i:

зменшенням кредиторсько'l'
заборгованостi у рядку 1615;

3меншення у cyr.ri 1 844,6 тис грн.

рахунок виправлення пOмилок

Фiнансова звiтнiсть ТOВ <XABI ПРOrЩУКТ" за 2018 piK не публiкувалась, тому у
повторному оприлюдненнi нема потреби.

Вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни "Про запобiгання
поширенню на територii'Украi'ни KopoHaBipycy COVlD-19" N9 21'| вiд 11.0З.2020 року на усiЙ
територil' Украi'ни було запроваджено карантин. Ведення карантину в YKpai'Hi та
карантиннi заходи по всьому cвiтy, що визванi стрiмким поширенням KopoнoBipycy cOVlD-
l9 по всьому cBiTy та в YKpa'|'Hi, мають ризики для економiки Украi'ни, оскiльки впливають
на попит iцiни на продукцiю та товари Украi'ни, на обсяги виробництва та споживання
ToBapiB та послуг в YKpai'Hi та всьому cBiTi. EKoHoMiKa Украi'ни залежить вiд поставки
сировинних матерiалiв та уповiльнення зростання cвiToBoi' економiки.

ТOВ "XABI ПРO,ЩУКТ" плануs здiЙснювати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocнoвi у
2020 роцi. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни "Про запобiгання
поширенню на територit' Украi'ни KopoHaBipycy COVlD-19>> N9 21l вiд 11.0З,2020 року ТOВ

"XABI ПРO.ЩУКТ" не припиняло свою дiяльнiсть на час карантину, оскiльки не належить
до перелiку пiдприемств, дiяльнiсть яких заборонена у зв'язку iз веденням карантину. ТOВ

"ХАВ| ПРOДУКТ", як iншi пiдприсмства, залежить вiд стабiльноТ економiчl]оi' ситуацii' в
YKpaTHi та в усьому cвiTi, оскiльки залежить вiд сталого попиту та замовлень на нашу
продУкцil', прогнозувати економiчt{у ситуацiю та економiчнi втрати складно через
невизнаЧенiсть у маЙбутньому, оскiпьки ситуацiя кох(ен день змiню€ться та буде
залежить вiд тривалостi поширення Kopoнoвipycy COVID-19, карантинних заходiв як на
територi'|'Украi'ни, так i по всьому с4

!иректор ТOВ <XaBi продукт Дао Ньят Куанг

Михайленко 0. l.

7,'дРАiл-ýJ __r:ý\h' 4

k;;"i,;;Ф

ГоловниЙ бухгалтер ТOВ "Х

],l90 0 1д,l,з 1ц7,з

1t420 -з 54з,4 - ] 999,9 1 54з,5

]6]5 18107,7

] 620 0 165,6
,l 

6 5,6

162l 0 54,6 5 4,6

162 5 109,9 111,2 1,з

1690 6 600,0 -1 062,1
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