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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансових звітів 

Публічного акціонерного товариства  

«Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» 

за  2014 рік      

 

 

Національній комісії  

з цінних паперів та фондового ринку України 

Власникам цінних паперів  

ПАТ «Запоріжсклофлюс» 

 

Звіт щодо фінансових звітів 

 

Вступний параграф 

 

Ми провели аудит фінансової звітності компаніїПублічне акціонерне товариство 

«Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» (код ЄДРПОУ 00293255; 

місцезнаходження органа управління: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2; дата 

державної реєстрації 30.12.1994 р.), яка включає: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,  

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,  

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік,  

Звіт про власний капітал за 2014 рік,  

опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні приміткидо  

фінансових звітів за 2014 рік. 

Ця фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням 

описаної у примітці 3.1 концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на 

застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 «Подання фінансових 

звітів».Підприємство обрало датою переходу 01.01.2011року. Надана фінансова звітність є 

повною фінансовою звітністю, складеною за вимогами МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

міжнародних стандартів фінансової звітності». 

Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року. 

 

Відповідальність управлінського персоналу 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності» та за такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
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фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 

вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 

відповідають обставинам. 

 

Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 

результатів проведеного нами аудиту.  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання відповідних 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 стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 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 та достовірного подання 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. 

 

Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати 

аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські 

докази для висловлення умовно-позитивноїаудиторської думки.   

 

Підставадля висловлення умовно-позитивної думки 

 

Частина суми дебіторської заборгованості за об’єкти, розташовані на окупованій 

території, у розмірі 13 387 тис. грн. визнана у складі активів. Вважаючи на діючі законодавчі 

обмеження, скористатись таким активом підприємство не зможе, тому вартість активів 

завищено за вищевказану суму. 

У звітному періоді компанією питання щодо зменшення корисності активів розглянуті 

частково (не розглянуто у повному обсязі стосовно основних засобів). На нашу думку, 

можливість зменшення корисності активів існує, так як існують фактори знецінення щодо 

морального застаріння активів, зміни у ринковому та економічному середовищі, у якому діє 

підприємство. 

Названі питання можуть мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансові 

звіти підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фінансових 

звітів. 

 

Умовно-позитивна думка 

 

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

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод 

зварювальних флюсів та скловиробів» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові 

результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до 

вимог МСФЗ. 

 

Пояснювальний параграф №1. 

 

Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне. 

Товариство ПАТ «Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів» функціонує 

в нестабільному середовищі, що пов’язано із політичною та фінансовою кризою в Україні у 
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2014 році, поширенням зони збройного конфлікту. В поточному році можливі нові 

руйнування інфраструктури та зупинки виробничих потужностей. Незалежно від того, як 

будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде падіння промислового виробництва 

через втрати на сході країни, супроводжуване значним скороченням споживчого попиту через 

зниження реальних доходів населення. Ці події справили та продовжують справляти значний 

вплив на фінансовий стан Товариства. 

Тому на дату надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) 

неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність та 

дохід Товариства, стабільність і структуру його операцій із контрагентами. В результаті 

виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість 

відшкодування вартості активів Товариства та спроможність Товариства обслуговувати та 

платити за своїми боргами по мірі настання строків їх погашення.  

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними 

в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть 

відомими та можуть бути оцінені.  

 

Пояснювальний параграф № 2. 
 

Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне. 

Товариство має угоди на постачання сировини з особами, розташованими на 

окупованій території. Законодавчі акти регулюють такі відносини не однозначно, а 

контролюючі органи надають суперечливі пояснення. Тому неможливо передбачити чи 

приведуть такі події до повної втрати постачальників сировини до кінця року.  

В результаті виникає обмежена невизначеність щодо можливості тимчасової зупинки 

виробництва для підписання контрактів з іноземними постачальниками, збільшення  вартості 

сировини на суму митних платежів та собівартості продукції, що може мати вплив на 

зниження попиту споживачів до кінця поточного року. 

Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними 

в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть 

відомими та можуть бути оцінені.  

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 
 

Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 

«Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від 

26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р. 

Аудит проводився на підставі договору від 04.12.2001 № 28/01 та додаткових угод від 

18.06.2007 № 6, від 28.12.2011 № 12, у строк з 09.02.2015 по02.04.2015. 

 
 

 

 

 

 

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал»          І.Г. Дядюра ____________ 

(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002,  

чинний до 27.06.2017) 
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