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ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, 

 СКЛАДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ» 

За рік що закінчився 31 грудня 2014 року 

 

Адресати: 

Акціонерам, Наглядовій Раді, Правлінню  

Публічного  акціонерного товариства  

«Кіровоградський завод дозуючих автоматів»  

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  

Ми провели аудит повного комплекту річної фінансової звітності, складеної згідно з 

МСФЗ, Публічного акціонерного товариства «Кіровоградський завод дозуючих 

автоматів»  (надалі – «Товариство»), яка складається із Звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2014 року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про 

власний капітал, Приміток до фінансової звітності за період, що закінчився на зазначену 

дату, опису важливих аспектів облікової політики та інших пояснювальних приміток, 

надалі разом фінансова звітність складена за МСФЗ. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, 

яка достовірно відображає фінансове положення Товариства станом на 31 грудня 2014 

року, результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 

2014 року, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – 

МСФЗ).  

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе 

відповідальність за: вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне 

застосування; застосування обґрунтованих оцінок та розрахунків;  дотримання вимог 

МСФЗ або розкриття та пояснення всіх суттєвих відхилень від МСФЗ у фінансовій 

звітності;  підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність у майбутньому, за винятком випадків, коли таке 

припущення неправомірне.  

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за: розробку, 

впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 

внутрішнього контролю Товариства; ведення відповідних облікових записів, які 

розкривають з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан Товариства, 

і які дозволяють забезпечити відповідність фінансової звітності Товариства вимогам 

МСФЗ; забезпечення відповідності бухгалтерського обліку вимогам законодавства та 

стандартів бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні;  прийняття мір, в розумній мірі 

доступних для нього, для забезпечення збереження активів Товариства;  виявлення і 

запобігання фактам шахрайства і інших порушень.  



Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена до 

випуску Керівництвом  26 лютого 2015 року. 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту. 

Міжнародні стандарти вимагають від нас дотримання  відповідних етичних вимог, а 

також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що 

фінансова звітність не містить суттєвих невідповідностей.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських 

доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи  оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 

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 використаної 

облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених  управлінським 

персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої умовно-позитивної думки.  

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 р. не відповідає вимогам п. 

3 статті 155 Цивільного кодексу України. Розрахункова вартість чистих активів має 

від’ємне значення в сумі 3274 тис. грн. Це свідчить про те, що згідно п.3 статі 155 

Цивільного кодексу України, Товариство підлягає ліквідації, що ставить під сумнів 

можливість працювати на принципі безперервності діяльності у наступному році. 

У 2014 році Товариством були визначені об’єкти інвестиційної нерухомості. У 

валюту балансу вони потрапили по вартості, яка була наведена у Звіті про незалежну 

оцінку нерухомого майна, що відбулася 17.11.2008 року Науково-дослідним 

консалтинговим підприємством «Пектораль». Зважаючи на давність оцінки, аудитор не 

впевнений щодо актуальності справедливої вартості об’єктів нерухомого майна, які 

виділено до складу інвестиційної нерухомості. Згідно регламенту загальних зборів 

Товариства, які відбудуться у 2015 році по результатам роботи за 2014 рік, Товариство 

планує реорганізацію, що може суттєво вплинути на концептуальну основу складання 

фінансової звітності. 

Висловлення умовно-позитивної думки 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про  які йдеться у розділі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно у всіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Кіровоградський 

завод дозуючих автоматів» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати, рух 

грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

На виконання вимог п.4 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» 

наводимо інформацію, передбачену другою частиною статті 74 вищезазначеного Закону, 

стосовно підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за 

відповідний період та фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-



господарської  діяльності Товариства, а також фактів порушення порядку ведення 

бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться у відповідності до облікової політики, 

встановленої Товариствам, яка відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 N996-XIV (зі змінами та 

доповненнями). Порушень порядку ведення бухгалтерського обліку в звітному періоді не 

встановлено, щодо операцій, які здійснено. Але Товариством не розраховані відстрочені 

податкові активи та зобов’язання. Наказом про облікову політику Товариства № б/н від 

02.01.2014 року визначені основі критерії відображення активів і пасивів  та прийнятність 

застосовуваних облікових оцінок у фінансовій звітності, з урахуванням вимог 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Активи Товариства  

Активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року збільшились порівняно з 

початком року у 1,7 раз, і відповідно складають 19 896 тис. грн. Збільшення активів 

відбулось за рахунок виділення інвестиційної нерухомості, та приведення її вартості до 

справедливої, що розкрито в Примітці 3,5.  

Оцінка відстрочених податкових активів та зобов’язань у звітному періоді не 

проводилася (Примітка 20), що не відповідає вимогам ПКУ та МСБО 12 «Податки на 

прибуток». 

Інформація про стан дебіторської заборгованості розкривається в Примітці 3,8,21 

(зменшення дебіторської заборгованості в порівнянні з минулим роком на 841 тис. грн.), 

інформація про грошові кошти розкрита в Примітці 3,9 (зменшення на 163 тис. грн.). 

Зобов’язання   

Станом на 31 грудня 2014 року зобов’язання збільшились на 1942 тис. грн. за 

рахунок отримання у банку короткострокового кредиту в сумі 414 тис. грн. та зростання 

кредиторської заборгованості, і відповідно становлять  23170 тис. грн., що розкрито в 

Примітках 3,12. 

Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2014 року загальний розмір власного капіталу має від’ємне 

значення в сумі 3 274 тис. грн., який складається з статутного капіталу 1 500 тис. грн. 

(Примітка 10) та непокритих збитків в сумі 4 774 тис. грн. 

Зареєстрований (статутний) капітал Товариства становить 1 500 000грн. ( Один 

мільйон п’ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал поділено на 30 000 000 (Тридцять 

мільйонів)  простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. за одну акцію.  

На дату складання фінансової звітності статутний капітал сформовано у повному 

обсязі. 

Розмір розрахованих чистих активів Товариства по даним балансу має від’ємне 

значення, що не відповідає вимогам частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України, 

тобто Товариство підлягає ліквідації. 

Прибутки (збитки) 

Непокритий збиток на 31 грудня 2014 року складає 4 774 тис. грн., за 2014 рік 

Товариство отримало прибуток в сумі 5 949 тис. грн., за рахунок визначення справедливої 

вартості. Основна діяльність Товариства збиткова. Інформація про доходи та витрати 

Товариства розкрита в Примітках 13-19.  

Основні відомості про аудиторську фірму 



Повна назва: Приватна аудиторська фірма «АС-АУДИТ» 

Код ЄДРПОУ 23099001 

Місцезнаходження: 
25006, Україна м. Кіровоград, вул. Велика 

Перспективна, б.31/36 кв.17 

Реєстраційні дані: 

Приватна аудиторська фірма «АС-АУДИТ» 

зареєстрована Виконавчим комітетом Кіровоградської 

міської Ради 21 березня 1995 року за 

№1 444 120 0000 002817. 

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 

Серія А00 №078937 та Виписка з єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Серія АГ №019335 

Номер та дата видачі Свідоцтва про 

внесення в Реєстр аудиторських фірм та 

аудиторів, які надають аудиторські 

послуги 

Свідоцтво № 0720 видане за рішенням Аудиторської 

палати України від 26 січня 2001року за № 98, в останнє 

подовжено згідно рішення Аудиторської палати України 

№ 227/3 від 27 січня 2011 року, чинне до 27 січня 2016 

року 

Номер та дата видачі Свідоцтва про 

внесення Реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів, виданого НКЦПФР 

Свідоцтво № 56 серія П № 000056, строк дії з 19.03.2013 

до 27.01.2016р. 

Керівник Ускова Марина Георгіївна 

Інформація про аудитора 

Ускова Марина Георгіївна - Сертифікат аудитора - Серія 

"А" № 002055, виданий на підставі рішення 

Аудиторської палати України від 30 березня 1995 року 

за № 28, востаннє продовжено на підставі рішення 

Аудиторської палати України від 30 січня 2014 року за 

№ 288/2, термін дії - до 30 березня 2019 року. 

Контактний телефон 0-522-24-38-78 

Основні відомості про договір та терміни проведення перевірки. 

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до договору №10-2015 від 13.01.2015 

року, в обсягах достатніх для формування незалежної професійної думки. Терміни 

проведення перевірки з 13.01.2015 р. по 21.04.2015 р. 

 

Директор ПАФ «АС-АУДИТ» 

Ускова М.Г. ( сертифікат аудитора А 002055)   _____________ 

          (підпис) 

 

21.04.2015 року 

25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, б.31/36 кв. 17. тел. (0522) 24-38-78 
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