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Звіт незалежних аудиторів (аудиторський висновок)

Правлінню
Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна»
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» (далі – Товариство) та його дочірніх підприємств
(далі разом – Група), що додається, яка включає консолідований звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2014 р., консолідовані звіти про про сукупний дохід, про рух грошових
коштів, про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2014 р., та примітки до них,
які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики та іншу
пояснювальну інформацію.
Відповідальність управлінського персоналу за консолідовану фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї
консолідованої фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової
звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудиторів
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно
до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської Палати України №304/1 від 24 грудня 2014 р. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту
для отримання достатньої впевненості, що консолідована фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у консолідованій фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень консолідованої фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання суб’єктом господарювання консолідованої 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, прийнятності
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання
консолідованої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої умовно-позитивної думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Група не має достатніх облікових даних стосовно первісної вартості основних засобів,
придбаних до 31 грудня 2007 р. Ми не змогли перевірити іншим чином основні засоби, з
чистою балансовою вартістю 23,853 тисячі гривень на 31 грудня 2014 р. (2013: 40,584
тисячі гривень). Відповідно, ми не змогли визначити, чи існувала необхідність у
коригуванні сум основних засобів станом на 31 грудня 2014 р. та елементів, що
складають консолідовані звіти про сукупний дохід та консолідовані звіти про зміни у
власному капіталі за роки, що закінчилися 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р.
Висловлення умовно-позитивної думки
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у розділі
“Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, консолідована фінансова звітність
представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на
31 грудня 2014 р., її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився
31 грудня 2014 р., відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 1(б) до консолідованої фінансової звітності, в якій
йдеться про політичні та соціальні протести, поєднані із зростанням регіонального
протистояння, які розпочалися у листопаді 2013 року і наростали у 2014 році в Україні.
Ці події, посилання на які міститься у Примітці 1(б), негативно вплинули та можуть
надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Групи,
характер якого на поточний момент визначити неможливо. Ми не змінювали нашу думку
у зв’язку із цим питанням.
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