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АУДИТОРСЬКИЙ висновок
(ЗВГГ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фшансовоТ ЗВ1ТНОСТ1
Публ 1чного акционерного товариства
“Запор1жс1льгосптехн1ка”
за 2014 рж
Акцюнерам та кер'шництву П АТ «Запоргжсгльгосптехнгка»
Приватним пщприемством «Аудиторська ф1рма «Синтез-Аудит-Фшанс», яка д1е на
шдстав 1 Свщоцтва про включения до Реестру аудиторських ф1рм та аудиторгв № 1372,
виданого рш енням Аудиторськог палата Украши № 98 вщ 26.01.2001р., подовженого
р1шенням Аудиторсько! палата Украши № 224/3 вщ 23.12.2010 року, дшсне до 23.12.2015
року, проведено аудит фшансово 1 звггносп Публ 1чного акционерного товариства
Запор1жсшьгосптехшка» за 2014 рш.
Мета аудиту - виказування незалежно 1 професшно 1 думки вщносно достов1рност1
фшансовог звггност1 в ус1х суттевих аспектах та вщповщносп й Концептуальним основам
фшансово ‘1 зв 1тност 1, прийнятш облшовш полш иц, адекватносп вщображення результате
господарювання станом на 31.12.2014 р.
Основш

про ПАТ “ Запорш сшьгосптехшка”:
Повна назва
Публ 1чне акцюнерне товариство
"Запор1жсшьгосптехнша".
00913456
Код СДРПОУ
№ свщоцтва про державну реестращю Сер 1я АА № 457180 вщ28.02.95р., номер запису
(перереестращю) та дата його видач1
№10001625660
Орган, який видав свщоцтво
Виконавчий ком1тет Запор1зько1 мюькоУ Ради
Мюцезнаходження
69013, м. Запор 1жжя вул. Стартова, 1С
телефон
(0612) 68-84-38
ОсНОВШ ВИДИ Д 1ЯЛБНОСТ1
68.20- здавання в оренду власного нерухомого
майна
В1ДОМОСТ1

Оиис аудиторськоУ переварки
Ми провели аудиторську перев1рку у вщповщност 1 з вимогами та положениями Закону
Украши «Про аудиторську Д 1 я л ь ш с т ь » , шших законодавчих акт1в Украши та у вщповщносп
з вимогами М1жнародних стандарта контролю якосп, аудиту, огляду, шшого надання
впевненосп та супутшх послуг (д а т - МСА) М 1жнародно 1 федерацп бухгалтер 1в, в тому
числ! у В1ДПОВ1ДНОСТ1 13 МСА № 700 «Формулювання думки та надання зв 1ту щодо
фшансово 1' зв 1тност 1», МСА 705 «М одифкащ я думки у з в т незалежного аудитора», МСА
706 «Пояснювальш параграфи та параграфи з шших питань у з в т незалежного аудитора».
М1жнародш стандарта аудиту вимагають вщ нас дотримання вщповщних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньо 1' впевненост1, що
фшансова зв 1тшсть не мютить суттевих викривлень. Аудит передбачае виконання

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказ 1в щодо сум та розкритпв у
фшансовш ЗВ1ТНОСТ1. Виб1р процедур залежить вщ судження аудитора, включаючи оцшку
ризиюв суттевих викривлень фшансово '1 зв 1тност 1 внаслщок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцшку цих ризиюв, аудитор розглядае заходи внутр1шнього контролю, що
стосуються складання та достоверного подання суб'ектом господарювання фшансово 1
зв 1тност 1, з метою розробки аудиторських процедур, яю вщповщають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективност 1 внутр 1шнього контролю суб'екта
господарювання. Аудит також включае оцшку вцщовщноеп використаних облкових
пол 1тик, прийнятшсть облшових ощнок, використаних управлшським персоналом та оцшку
загального подання фшансово 1 зв 1тност 1.
Аудиторський висновок складено у вадповщност! до вимог Законодавства Украши в
сфер 1 господарсько!' дгяльност 1 1 оподаткування: Закошв Украши «Про акцюнерш
товариства», "Про господарсью товариства"; "Про цшш папери та фондовий ринок"; "Про
аудиторську Д1яльшсть"; "Про бухгалтерский обл 1к та фшансову зв1тшсть в УкраГш";
М 1жнародних стандарта бухгалтерського облшу та фшансово 1 зв 1тност 1.
Аудитором
проводилась
виб 1ркова
перев1рка
фшансових
звтв
ПАТ
«Запор1жсшьгосптехшка» станом на 31.12.2014 року, як: складають комплект фшансово 1
звтю стг.
- форма№ 1 „Баланс (Звгг про фшансовий стан)” станом на 31.12.2014 р.,
- форма № 2 „Звгг про фшансов 1 результата ( З в 1Т про сукупний дохщ)” за 2014 р.,
- форма № 3 „Звгг про рух грошових к о п т в (за прямим методом)” за 2014 р.,
- форма № 4 „Звгг про власний капггал” за 2014 р.,
- Прим1тки до р 1чно 1 фшансово 1' зв 1тност 1 за 2014 р.
Аудит здшснений на тдставг наст упят документов:
Статут товариства;
Протоколи загальних збор 1в акцюнер 1в;
Свщоцтво про державну реестрацш товариства;
Банк1вськ1 та шип розрахунков 1 документа за 2014 р!к;
Оборотно-сальдов1 в1домост1 по бухгалтерських рахунках за 2014 рпс;
Первинш документа по рахунках товариства за 2014 р1к;
Договори з фшансово-господарсько 1' д1яльност1 товариства та шип документа, що
вщображають та шдтверджують здшснення фшансово-господарських операцш товариства за
2014 р к ;
Трансформацшш таблищ переводу показнигав бухгалтерського о б л к у з ощнок по
П(С)БО в МСФЗ.
Основою надання фшансово'Г зв1тност1 «Запор1жсшьгосптехшка» е чинш М1жнароднх
стандарти фшансовог зв1тност1 (МСФЗ), мажнародш стандарта бухгалтерського о б л к у
(МСБО). Шдприемство вперше прийняло МСФЗ у 2012 рощ, датою переходу на МСФЗ
визначено - 1 С1чня 2011 року.
Товариство визначило Концептуальну основу складання фшансово 1 звгш оеп, яка
грунтуеться на чинних М 1жнародних стандартах фшансово! зв 1тност 1, як 1 опублковаш на
сайт1 Мшютерства Ф ш ан ав Украши та затвердило облкову пол 1тику Наказом В1д
27.03.Проку.
Фшансова зв 1тш сть пщготовлена на шдстав! правил о б л к у та оцшки об’ект1в об л ку
за юторичною собгвартгстю, за винятком оцшки за справедливою вартктю основних засобгв.
Принципи 0бЛ1К0В01 ПОЛ1ТИКИ, ЯК1 буЛИ ВИКОрИСТаш п р и ШДГ0Т0ВЩ зазначено!фш аНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1 буЛ И рОЗКрИТ1 В П р и м а к а х ДО ф1НаНС0В01 ЗВ1ТНОСТ1. Визначеш п о л о ж е н и я
0 6 Л1К0 В0 1 ПОЛ1ТИКИ ПОСЛ1ДОВНО ЗаСТОСОВуваЛИСЬ ПО вщношенню ДО ВС1Х пер10Д1В, ЯК1 н а д а н 1 в
з в 1т н о с т 1, я к щ о н е вказано ш ш е .
Фшансова зв1тшсть за м1жнародними стандартами фшансово 1 зв ш ю сп була складена на
основ 1 бухгалтерських записгв зпдно украшського законодавства шляхом трансформацп з
внесениям корегувань, проведениям перекласифкацй статей з метою достов1рного
представления шформацп зпдно вимог МСФЗ.
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Шдповгдалъшстъ управлшського персоналу за фшансову звгтнгсть
Управлшський персонал бере на себе вщповщальшсть за складання фшансово!
зв 1тност 1 вщповщно до Закону Украши «Про бухгалтерський обл1к та фшансову зв1тшсть в
Украйп», Мгжнародних стандарте фшансово! зв1тност1 та и достов1рне подання.
Управлшський персонал також бере на себе вщповщальшсть за такий внутр1шнш контроль,
який вш вважае потр 1бним для складання фшансово!' ЗВ1ТН0 СТ1, що не мютить суттевих
викривлень унаслщок шахрайства або помилки; виб1р та застосування вщповщно! облшово!
пол 1тики, а також облшових ощнок, яю вщповщають обставинам та Концептуальнш основ1
складання фшансово!' зв1тност1.
Шдпов'гдальшстъ аудитора
Нашою вщповщальшстю е висловлення думки щодо ще! фшансово! зв1тност1 на
основ! результата проведеного нами аудиту.
Ми вважаемо, що отримали достатш та прийнятш аудиторсью докази для
висловлення нашо 1 думки.
Шдстава для висловлення умовно-позитивноХ думки
В ходг аудиту ми не в повному обсяз 1 отримали зовшшш п^дтвердження сум
деб 1торсько 1 заборгованост 1 та зобов'язань, вщображених на баланс! товариства станом на
31.12.2014 року.
Ми не спостер 1гали за швентаризащею наявних запас1в та основних фонд1в на
31.12.14 р., оскшьки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Товариства. ‘
Управл 1нський персонал не визнав запаси за меншою з двох вартостей: за
соб 1варт 1стю або чистою вартютю реалгзацй, а визнав IX лише за соб1варт1стю, що е
вщхиленням вщ МСФЗ.
Умовно-позитивна думка
Отримаш нами результата перев1рки в ц 1лому достатн1 та В1ДПОВ1ДН1 аудиторським
доказам для висловлення нашог умовно-позитивно 1 думки, за винятком питания, про яке
йдеться у параграф! «Пщстава для висловлення умовно-позитивноТ думки».
Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграф!,
аудитор вважае, що фшансова зв 1тшсть ПАТ «Запор 1Жсшьгосптехшка» справедливо 1
достов 1рно в ус 1х суттевих аспектах вщображае ф1нансовий стан товариства на 31 грудня
2014 р. та и ф!нансов 1 результата за 2014 рш з додержанням вимог Концептуально-! основи
складання ф 1нансово 1' зв!тност 1 та М1жнародних стандартов ф 1нансово 1 зв!тност 1.

Розкриття тформаци про власний каттал
В процес! аудиторсько"! перев 1рки, на наш погляд, було отримано достатньо свщоцтв,
як 1 дозволяють зробити висновок про правильность в 1дображення та розкриття !нформац 11
щодо власного капкалу. Н а нашу думку, акцюнерне товариство в ус1х суттевих аспектах
виконало необхщн! вимоги щодо дотримання принцишв бухгалтерського облшу 1 ф!нансово!ЗВ1ТН0 СТ1 станом на 31.12.2014 р. та в1рно вщобразило розм1р власного капралу у фшансовш
ЗВ1ТН0СТ1.

Власний кап 1тал ПАТ„Запор!жс!льгосптехн 1ка” складаеться 13:
зареестрованого кап 1талу - 198 тис. грн.;
каттал у в дооцшках - 4457 тис. грн.;
нерозподшеного прибутку - 1723 тис. грн;
Запор13ьким територ 1альним управл1нням Державно! ком!сй' з цшних папер 1в та
фондовому ринку
видано свщоцтво
про реестращю випуску акцш ПАТ
,,Запор!жсшьгосптехтка” (Реестрацшний № 31/08/1/10 вщ 12.05.2010 року).
Статутний к а т т а л сформований за рахунок як грошових так 1 майнових внеск1в
учасниюв Товариства зпдно Закону Украши "Про господарсьга товариства", обл 1ковуеться
на рахунку 401 «Статутний к аттал » у сум 1 198 тис. грн. та вщповщае установчим
документам.
-
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Розлпр статутного кашталу станом на 31 грудня 2014 року:
Заявлений -198000,00 грн.;
Сплачений-198000,00 грн.
Склад та структура Статутного кашталу:
Кёлькёсть акцёй - 792000 шт.;
Вид акцш - простё ёменнё;
Номшальна вартёсть - 0,25 грн.

У ПАТ “Запорёжсёльгосптехнёка” станом на 31.12.2014 р. склад учасникёв, якё
володёють акцёями бёльше 10% суми статутного капёталу складають наступи! особи:_________
Кёлькёсть акцёй
Номёнальна вартёсть
доля в загальному
складё
ТОВ «Техно-Трейд»
109086,50грн.
436346шт.
55,09 %
Каттал у дооцшках облёковуеться в суме 4457 тис. грн. на рахунку 411 “Дооценка
(уценка) основних засобёв”. К ат тал у дооценках товариства утворений за рахунок
проведения дооценки основних засобёв. В перевёряемому перёодё вёдбулось зменшення
кашталу у дооцшках на суму 242 тис. грн. Вёдповёдно до правил встановленоё облёковоё
полётики доощнка, яка входить до складу власного кашталу, в розмёрё нарахованоё
амортизацп перенесена до нерозподёленого прибутку наприкёнцё звётного року.
Нерозподтений прибуток станом на 31.12.2014 р. склав 1723 тис. грн.. Змёни в складё
нерозподёленого прибутку ведбувались за рахунок отримання збитку в поточному рощ на
суму 116 тис. грн. та визнання в складё нерозподшеного прибутку суми амортизацп дооцшки
вартост 1 необоротних актив1в при IX експлуатацп, що склало - 242 тис. грн..
Таким чином, власний к а т т а л товариства станом на 31.12.2014 р. складае 6378 тис.
грн.
Вщображення в зв1тност1 власного кашталу вщповщае Концептуальн1й основ 1 складання
ф1нансово1 зв 1тност 1 за МСФЗ.

Розкриття тформаци щодо обсягу чистого прибутку(збитку)
Визнання доход1в в бухгалтерському обл 1ку товариства зд 1йснюеться з використанням
методу нарахування всхх фактор1в, як1 можуть бути достоверно оцшеш, що вёдповёдае
вимогам МСФЗ 18 "Дохщ".
В складё показника «чистий дохщ» вёдображенё доходи вщ послуг перевантаження та
оренда складських примёщень, що е основною дёяльшстю товариства, на суму-1627 тис.грн..
В складё показника шшё фёнансовё доходи за звггшстю 2014 року в сумё - 36 тис.грн.
було вёдображено нарахування вёдсоткёв на залишки коигпв на рахунку в банку .
Визнання витрат в фёнансовёй звётностё пёдприемства здёйснюеться з використанням
методу нарахування всёх витрат, як1 можуть бути достоверно оцшеш, що вёдповёдае вимогам
Концептуальнш основе складання фёнансовоё звётностё та МСФЗ.
За 2014 рек витрати товариства склали 2021,00 тис. грн., в тому числе:
собёвартёсть наданих послуг - 804 тис. грн.;
- адмёнёстративнё витрати - 1205 тис. грн.;
- нарахований податок на прибуток - 12 тис. грн.
Таким чином, за наслёдками 2014 року ПАТ „Запорёжсёльгосптехнёка” отримало
чистий збиток у суме 358 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальное
основи складання фёнансовоё звётностё за МСФЗ.

В1дпов1дтстъ вартостг чистих активов вимогам законодавства
Розмёр чистих активёв або власного капеталу товариства, що вёдображений у
фёнансовёй звётностё станом на 31.12.2014 р., складае 6378 тис. грн.
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Перевёркою встановлено, що фёнансовё звёти об’ективно та достовёрно розкривають
ёнформацёю про вартёсть чистих активёв товариства за 2014 рёк, тобто про розмёр його
статутного капёталу, капёталу у дооцёнках, нерозподёленого прибутку.
Чистё активи ПАТ „Запорёжсёльгосптехнёка” бёльшё за суму статутного капёталу на 6180
(6378 - 198) тис. грн. Розмёр чистих активёв вёдповёдае вимогам ст.155 ЦКУ вёд 16.01.2003р.
№ 435 IV.

Розкриття тшо! тформацн
На пёдставё наданих до аудиторськоё перевёрки документёв нами не виявлено суттевих
невёдповёдностей мёж фёнансовою звётнёстю, що пёдлягала аудиту, та ёншою ёнформацёею,
що розкриваеться емётентом цённих паперёв та подаеться до НКЦПФР разом з фёнансовою
звётнёстю.
За перёод 2014 р. здёйснення значних правочинёв не встановлено та не приймались
рёшення про здёйснення таких правочинёв вёдповёдно ст. 70 Закону Украши "Про акцёонернё
товариства" (10 ё бёльше вёдсоткёв вартостё активёв товариства за даними останньоё рёчноё
фёнансово1' звётностё); Статуту (25 ё бёльше вёдсоткёв вартостё активёв товариства за даними
останньоё рёчноё фёнансовоё звётностё).Вартёсть активёв станом на 01.01.2014 року складае
6736 тис. грн. Сума мёнёмального правочину, яка пёдлягае аудиторським процедурам, складае
673,6 тис. грн.
Стан корпоративного управлтня, у тому числг стану внутргшнього аудиту вгдповгдно до
Закону Украши «Про акцюнерш товариства»
За результатами виконаних процедур перевёрки стану корпоративного управлёння, у
тому числё внутрёшнього аудиту вёдповёдно до Закону Украёни "Про акцёонернё товариства",
можна зробити висновок:
1) прийнята та функцёонуюча система корпоративного управлёння у товариствё
вёдповёдае вимогам Закону Украёни "Про акцёонернё товариства" та вимогам Статуту,
2) "1нформацёя про стан корпоративного управлёння", наведена у рёчному
фёнансовому звётё, складена в усёх суттевих аспектах вёдповёдно до вимог "Положения про
розкриття ёнформацёё емётентами цённих паперёв", затверджених рёшенням Комёсёё вёд
30.10.2009 №1355, зареестрованих в Мёнёстерствё юстицёё Украёни 25.01.2010 р. за №
80/17375.
1дентифёкацёя та оцёнка ризикёв суттевого викривлення фёнансовоё звётностё внаслёдок
шахрайства проводилась вёдповёдно до МСА 240 “Вёдповёдальнёсть аудитора, що стосуеться
шахрайства, при аудитё фёнансовоё звётностё”.
Пёд час аудиту не було виявлено обставин, що свёдчать про можливёсть шахрайства .
У своёй поточнёй дёяльностё ПАТ „Запорёжсёльгосптехнёка” наражаеться на зовнёшнё та
внутрёшнё ризики. На нашу думку, заходи контролю, якё застосував та яких дотримувався
управлёнський персонал компанёё для запобёгання й виявлення шахрайства, е вёдповёдними та
ефективними.
Довщка
про фшансовий стан ПАТ „Запорвксшьгосптехшка” за 2014 рж:
Показники

1. Коефщент л 1к в 1д н о с т 1:
1.1. загальний (коефвдент покриття)
К 1.1 = 2 ра
Зрп

На

На

31 . 12.2013

31 . 12.2014

2,51

2,13

Примггки
Теоретичне значения 1,0 - 2,0.
Коефвдент вказуе, що акщонерне
товариство незалежне вщ позикових
кошт1в при фшансуванш реальних
актив 1в.
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1.2.

П0Т0ЧН01 Л1КВ1ДНОСТ1

К 1.2 = 2гза-р. П1001
Зрп

1,87

1,66

Теоретичне значения коефощента 0,6 0,8. Даний коефщент свщчить про
ДОСТаТШЙ р1ВеНЬ Л1КВ1ДНОСТ1

акщонерного товариства.
1.3. абсолютно!'л1 квщност1
К 1.3= р .1165
Зрп

1,58

1,51

257,0

240,0

0,98

0,97

Теоретичне значения коефощента не
менше 0,5.

0,02

0,03

Характеризуе незалежшсть
тдприемства вад зовн 1 ш т х позик.
Теоретичне значения коефощента не
бшьше 1.

Прибутку
не мае

Прибутку
не мае

Показуе строк окупност! прибутком
вкладених кошт!в у майно. Прибутку не
мае

Прибутку
не мае

Прибутку
не мае

Теоретичне значения не менш 0,4.
Прибутку не мае

Прибутку
не мае

Прибутку
не мае

Теоретичне значения бшьше 0.
Прибутку не мае

Прибутку
не мае

Прибутку
не мае

Теоретичне значения бшьше 0.
Прибутку не мае

1.4. Чистий оборотний каштал (тис. грн.)
К 1 4 = 2 ра - 3 рп
2. Коефвдент платоспроможност1
(автономп)
К ■>=
1рп
Пщсумок пасиву
3. Коефщ1ент фшансування
К 3= 2 т +3рп + 4рп
1рп

4. Коефщоент ефективност1 використання
активов
К 4 = Чистий поибуток
1ра + 2ра +3ра
Коефщент ефективност! використання
власних кошт1 в ( кашталу )
К 5 = Чистий прибуток
1рп
6. Коефщ 1 ент рентабельности
6.1. Коефощент рентабельности актив!в
Ка 1 = Чистий прибуток
■Шдсумок акт.(гр.З)+Шдсумок акт.(гр. 4))/2
6.2. Коефщоент рентабельное^ власного
кал1талу
К а ■,= Чистий поибуток
(1 рп (гр. 3) + 1 рп (гр. 4)) / 2

Оптимальне значения коефщента 0,2 0,3 . К оефщ ент свщчить про
достатню наявнють коиглв у раз1
необх 1дност 1 миттевоУ сплати поточних
борпв.
Теоретичне значения бшьше 0.
За зв1тний р1к було зменшено показник
на 17 тис. грн.

ПАТ “Запор 1Жсшьгосптехшка ” на 31 грудня 2014 р. в цшому платоспроможне та
Л1КВ1ДНе.

Основш в1Домост1 про аудиторську ф!рму:
Назва аудиторсько 1' ф1рми
1дентифжащйний код юридично 1 особи
Юридична адреса
М кцезнаходження юридично '1 особи

Приватне шдприемство "Аудиторська ф1рма
"Синтез-Аудит-Фшанс"
23877071
69091, м. Запор 1ЖЖя, вул. Немировича-Данченка
буд. 60, кв. 4

Номер, дата видач 1 св 1доцтва про державну
реестращю.

Виписка з единого державного реестру юридичних
ос1б та ф1зичних ос1б-шдприемщв сери ААБ №
474088, номер запису в Сдиному державному
реестр 1 юридичних ос1б та ф1зичних ос 1бшдприемщв № 1 103 145 0000 030872 вщ
31.01.1996 р., видана Виконавчим комкетом
Запор1зько1 м 1сько -1 ради.

Номер, дата видачг свгдоцтва про внесения
до Реестру суб’ект 1В, як 1 можуть
ЗД1ЙСНЮВаТИ Аудиторську Д1ЯЛЬН1СТЬ

№ 1372, видане решениям Аудиторсько 1 палата
Украши № 98 вщ 26.01.2001 р., подовженого
р!шенням Аудиторсько! палата Украши 23 грудня
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2010 року № 224/3, дшсне до 23.12.2015 року.
Номер, дата видач 1 сертифжата аудитора

Сер1я А № 004281, виданий рш енням АПУ вщ
30.06.2000 р., дшсний до 30.06.2019 року

Телефон
Дата 1 номер договору на проведения
аудиту
Дата початку 1 дата закшчення проведения
аудиту

(061) 212-00-97; 212-05-81
№ 102/2014 вщ 12.11.2014 р.
12.11.2014р. -02.03.2015 р.

Г енеральний директор
ПП "Аудиторська ф 1рма "Синтез-Аудит-Фшанс"
Свшоцтво про включения до Реестру аудиторських ф|рм та
аудитор1в № 1372, видане ршенням Аудиторськоёпалати
Украши № 98 вщ 26 ачня 2001 року, половжеи&ршенням
Аудиторсько'1 палати Украши № 224/3 вщ 23 грудня 2010 року,
дШсне до 23.12.2015 р.

Аудитор
ПП "Аудиторська ф1рма "Синтез-Аудит-Фшанс"

В.Г. Гончарова
сертифжат сери А № 000051, виданий
ршенням АПУ вщ 23.12.1993 р., дшсний
до 23.12.2017р.

Н.В. Рибас
ртифшат сер 11 А № 004281, виданий
ршенням АПУ вщ 30.06.2000 р., дшсний
до 30.06.2019 р.

Аудиторський висновок складено 02 березня 2015 р.
м. Запорхжжя, вул. Немировича - Данченко 60, кв.4.
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