	XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
аудитора - фізичної особи - підприємця)	«Аудитор-Консультант-Юрист»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 	35531560
облікової картки платника податків - 
фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, 	01030 м.Київ, вул.Чапаєва, 10
аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про 	4082 13.12.2007
включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата 	д/н, д/н д/н,  д/н
видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних 
паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності 
ТОВАРИСТВА  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРЕС»
за фінансовий рік, що закінчився станом на 31 грудня 2016 року

м. Київ                                                                                                          27 березня 2017 року

Учасникам, керівництву
ТОВ «ВЕРЕС»
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕРЕС» (далі за 
текстом – «Товариство»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р., звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та 
примітки до фінансової звітності за 2016 рік.
Аудиторську перевірку розпочато 06 березня 2017 року та закінчено 27 березня 2017 року.
Основні відомості про емітента:
Повна назва: ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВЕРЕС».
Код ЄДРПОУ: 30108718.
Юридична адреса: 04086, місто Київ, вулиця Петропавлівська, будинок 15. Фактичне місцезнаходження відповідає 
юридичній адресі Товариства.
Дата державної реєстрації: Зареєстровано 11 червня 2007 року Подільською районною у місті Києві Державною 
адміністрацією (реєстраційний № 1 073 107 0005 00897). Свідоцтво серії А00 № 696444). Зареєстровано 25 серпня 1998 
року Залізничною районною державною адміністрацією м. Києва ( запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 
6513). В звітному періоді зміни до статутних документів не вносились. 
Основні види діяльності відповідно до установчих документів: 
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний);
01.12 Вирощування рису;
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
01.15 Вирощування тютюну;
01.16 Вирощування прядивних культур;
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;
01.63 Післявуожайна діяльність;
01.64 Оброблення насіння для відтворення;
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
81.30 Надання ландшафтних послуг
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Чисельність працівників на звітну дату: - 189 чол.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО) та Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели
 аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у 
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності. 

Обсяг аудиторської перевірки:
Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів України «Про 
господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та 
етики (далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 
Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання 
думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора", МСА 
706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання достатніх доказів щодо 
відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і 
суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, 
проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.

Змістовна частина висновку

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, затверджена для випуску 20 лютого 2017 року директором. 
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні (грн.), яка є функціональною 
валютою подання фінансової звітності.
При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
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