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Акціонерам, 

Наглядовій раді, 

Генеральному директору 

 

Приватного акціонерного товариства 

«Могилів-Подільський машинобудівний завод» 

 

16 квітня 2018 року                                                                                м. Вінниця 

 

1. Адресат. 

 

Звіт незалежного аудитора призначається для Генерального директора та 

Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод», фінансовий звіт якого перевіряється. 

Аудитор надає згоду, в разі прийняття рішення керівництвом Товариства, щодо 

надання цього Звіту незалежного аудитора АКЦІОНЕРАМ та НАЦІОНАЛЬНІЙ 

КОМІССІЇ по ЦІННИМ ПАПЕРАМ та ФОНДОВОМУ РИНКУ. 

 

1. Вступний параграф. 

 

1.1. Основні відомості про емітента 

Повне найменування Приватне акціонерне товариство  

«Могилів-Подільський машинобудівний завод» 
Код ЄДРПОУ 14313398 

Організаційно-

правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

Юридична адреса 

товариства 

Україна, 24000, вул.Вокзальна, буд.4/67 м.Могилів-Подільський, 

Вінницької області. 

Місцезнаходження Вінницька обл. м.Могилів-Подільський, вул.Вокзальна  4/67, п.і. 

24000 

Дата державної 

реєстрації 

12.09.1994р, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств 

та організацій від 11.05.2017 року № 01-19/452 
Орган державної 

реєстрації 

Виконавчий комітет Мог-Подільської міської Ради Вінницької 

області 

Реєстрація Нової 

редакції Статуту 

Нову редакцію Статуту підприємства затверджено загальними 

зборами акціонерів 20.04.2017 року (протокол б/н), зареєстровано 

11.05.2017р за №1_ 178_000060_10  (код 203880060045) 

виконкомом Могилів-Подільської міської Ради.   
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною 

відповідно до законодавства України. Засновником товариства є Держава в особі 

Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України 

(наказ №777 від 23.12.1993р.). Товариство утворене шляхом перетворення державного 

підприємства Могилів-Подільського машинобудівного заводу ім. Кірова у Відкрите 

Основні види 

діяльності 

Основні види діяльності (КВЕД): 

28.93 – Виробництво машин і устаткування для виготовлення 

харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; 

46.14 – Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим 

устаткуванням, суднами і літаками; 

25.21– виробництво радіаторів та котлів центрального опалення; 

28.22 – виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устаткування; 

28.30 – виробництво машин і устаткування для сільського та 

лісового господарства; 

33.11 – Ремонт і технічне обслуговування готових металевих 

виробів; 

33.20 – Установлення та монтаж машин і устаткування; 

38.31 – Демонтаж машин і устаткування; 

38,32 – Відновлення відсортованих відходів; 

71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології, та геодезії, 

надання послуг іншого консультування в цих сферах; 

46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі 

іншими товарами. 

47.19 – Інші види роздрібної  торгівлі в неспеціалізованих 

магазинах; 

49.41-Вантажний автомобільний транспорт; 

28.29- Виробництво інших машин і устаткування загального 

призначення; 

85.32 – Професійно-технічна освіта; 

Банківські реквізити Підприємством відкрито поточні рахунки в гривні: 

№2600430792504 у Личаківському відділенні ПАТ «Банк Кредит 

Дніпро» м.Львів, МФО 305749 

№26005573381 в АТ “Райфайзенбанк «Аваль» м.Вінниці МФО 

380805; 

№ 26005300394370 в АК «Ощадбанк»  м.Могилів-Подільський 

МФО 302076 

Рахунки в іноземній валюті: 

№2600430792504/USD у Личаківському відділенні ПАТ «Банк 

Кредит Дніпро» м.Львів, МФО 305749 

№2600430792504/RUB у Личаківському відділенні ПАТ «Банк 

Кредит Дніпро» м.Львів, МФО 305749 

№2600430792504/EUR у Личаківському відділенні ПАТ «Банк 

Кредит Дніпро» м.Львів, МФО 305749 

№26003573394 USD в АТ “Райфайзенбанк «Аваль» м.Вінниці МФО 

380805; 

№26008573399 RUB в АТ “Райфайзенбанк «Аваль» м.Вінниці МФО 

380805 

№26006000213139 (євро, рос.рублі, долари США) у філії ПАТ 

«Державний експортно-імпортний банк України» у м.Вінниці 

№ 26005300394370 (рос.рублі, долари США) у АТ «Ощадбанк» м. 

Могилів-Подільський МФО 302076 
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акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993р. “Про 

корпоратизацію державних підприємств”. 

Приватне акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод», 

зареєстроване Виконавчим комітетом Могилів-Подільської міської ради Вінницької 

області.  

21 жовтня 2010 року загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного 

товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова» (протокол №1) 

було внесено зміни до статуту товариства, в яких передбачено зміну найменування 

акціонерного товариства, а також виконання всіх інших вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства». 

Зміна найменування товариства: Відкрите акціонерне товариство «Могилів-

Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова» замінили на нове: Публічне 

акціонерне товариство «Могилів-Подільський машинобудівний завод ім.С.М.Кірова». 

Оновлене свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО за 

№689871, у зв»язку зі зміною найменування, видане 02.11.2010р. 

06 жовтня 2015 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів товариства, 

на яких було прийнято рішення про зміну назви та, у зв’язку з цим, внесення змін до 

Статуту товариства. Відповідні зміни було зареєстровано державним реєстратором 

Могилів-Подільської міської ради 16 жовтня 2015 року. 

 Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 

20.04.2017 року було прийнято  рішення про зміну типу акціонерного товариства з 

«публічного» на «приватне». Відповідні зміни було внесено до Статуту товариства та 

зареєстровано державним реєстратором Могилів-Подільської міської ради 11 травня 2017 

року (реєстраційний № 117800006010). 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод» видане Центральним територіальним департаментом 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 31.05.2017 року за № 

152/02/1/10 на 12596400 штук простих іменних акцій, що становить 629820 грн. 

Форма існування акцій бездокументарна. 

Депозитарієм, який обслуговує  емісійний рахунок емітента є Публічне акціонерне 

товариство «Національний депозитарій України»; 

Зберігачем, у якого Емітентом відкриті рахунки у цінних паперах власникам акцій 

є Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрекобудінвест». 

 

Товариство займається виробництвом машин та устаткування для виготовлення 

харчових продуктів, виробництвом підіймального та вантажно-розвантажувального 

устаткування, виробництвом машин і устаткування для сільського та лісового 

господарства, а також оптовою торгівлею власної готової продукції на ринку України та 

на експорт. 

Консолідована фінансова звітність станом на 31.12.2017 року підприємством не 

складалась. 

Середня чисельність працівників в 2017 р. становила 365 чоловік. 

На 31.12.2017 р. товариство не є власником облігацій. 

Останні збори акціонерів по підведенню підсумків роботи за 2016 рік проведено 

20.04.2017 року. 

Товариством за результатами роботи за період з 01.012017р по 31.12.2017р 

нарахування та виплата дивідендів не проводилась. 
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1.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової 

політики 

 

Ми провели аудит  фінансової звітності ПрАТ «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод» за 2017 рік, яка складається з звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2017 рік та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та 

власний капітал за період 2017 рік, а також з приміток, що містять стислий виклад 

суттєвих облікових політик та інші пояснення за 2017 рік, включаючи інформацію, яка 

пояснює вплив переходу з попередньо застосованих МСФЗ на П(С)БО . 

Фінансова звітність ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» протягом 

2012-2016 років складалась  та подавалась до НКЦПФР з урахуванням поступового 

переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до листа НБУ, 

Мiнфiну та Держстату вiд 07.12.2011р. ПАТ «Могилів-Подільський машинобудівний 

завод»  датою переходу до МСФЗ обрало 01.01.2012 р.  

Ми звертаємо увагу на те, що станом на 31.12.2017року фінансову звітність 

Приватного акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, 

було складено в процесі зміни концептуальної основи достовірного подання з МСФЗ на  

П(С)БО  і тільки повний пакет фінансової звітності за П(С)БО  , який включає  Баланс 

(Звіт про фінансовий стан), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний 

дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в 

тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається П(С)БО  ), 

забезпечує достовірне відображення фінансового стану Приватного акціонерного 

товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, результатів його операційної 

діяльності та руху грошових коштів згідно з з нормативними вимогами щодо організації 

бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

 Товариство приймає П(С)БО  в якості основи для підготовки своєї фінансової 

звітності. 

 

Фінансова звітність складається в нацiональнiй валюті України - в тисячах гривень. 

Метою фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати 

діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачів 

при прийнятті ними економічних рішень. 

Аудиторський висновок складено у відповідності до «Положенням про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 зі змінами від 01.09.2015  

 № 1348, та рішення від 20.01.2015 року №31, яким  передбачено, що Аудиторський 

висновок (звіт незалежного аудитора), який подається до НКЦПФР при розкритті 

інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), 

складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 

 

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями 

Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у 

відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) видання 2014 року, які 

рішенням АПУ від 29.12.2015р. № 320/1 затвердженні для обов’язкового застосування при 

виконанні завдань з 1 лютого 2016 року в якості національних стандартів аудиту.  

Зазначений аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) складений 

відповідно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 (переглянутого)«Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності» (далі – МСА 700), МСА 701 «Надання 

інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора», МСА 

705(переглянутого) «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» (далі – МСА 705), 
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МСА 706 (переглянутого) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора» (далі – МСА 706), МСА 710 «Порівняльна інформація-відповідні 

показники і порівняльна фінансова звітність»,МСА 720(переглянутого)  «Відповідальність 

аудитора щодо іншої інформації»,а також МСА 560 «Подальші події» та МСА 

570(переглянутого)  «Безперервність діяльності» , МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у 

тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття 

інформації» та ін. 

 

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські 

докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У 

процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та 

достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські 

докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером 

докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських 

процедур, які виконувались в процесі аудиту. 

 

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, 

що впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій  звітності, а 

також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом  

звітного періоду. 

Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також 

відповідного планування й виконання аудиту  з метою одержання обґрунтованої 

впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.  

В даному висновку (звіті) висловлення думки зводиться до того, чи відповідає 

складена фінансова звітність принципам облікової політики, включаючи припущення 

управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень. 

 

1.3. Опис перевіреної фінансової інформації 

 

Аудитор здійснив  вибіркову перевірку  фінансової звітності Приватного 

акціонерного товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод» за 2017 рік за 

  П (С)БО, яка складає повний пакет фінансової звітності та включає: 

 - Баланс станом на 31 грудня 2017р. (форма№1); 

- Звіт про фінансові результати за 2017р. (форма №2) 

- Звіт про рух грошових коштів за 2017р. (форма №3) 

- Звіт про власний капітал за 2017р. (форма №4) 

- Примітки до річної фінансової звітності за 2017р. (форма №5) 

- Додаток до приміток «Інформація за сегментами» (форма № 6) 

 і відповідні примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих 

облікових політик та інші пояснення за 2017 рік (в тому числі порівняльну інформацію до 

приміток). 

 

1.4. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне 

представлення попередньої фінансової звітності 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання повного пакету 

фінансової звітності за П (С)БО згідно з вищезазначеною концептуальною основою 

спеціального призначення, описаною в примітці «Концептуальна основа» і 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, вибір та застосування відповідної облікової політики 

та облікових оцінок, у відповідності до обставин. 
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1.5. Відповідальність аудитора 

 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на 

основі результатів проведеної нами аудиторської перевірки.  

Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку, за наслідками проведення аудиту Звіту за рік що закінчився 

31.12.2017 року, повинен бути складений  відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, 

які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні Ці стандарти вимагають 

від нас дотримання етичних вимог, а також відповідного планування й виконання аудиту 

для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 

викривлень. Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо цієї  фінансової 

звітності на основі результатів проведеного аудиту. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від 

судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень  фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори 

розглядають 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. 

 

Аудитори вважають, що отримано достатні і прийнятні аудиторські докази для 

висловлення власної  аудиторської думки. 

 

1.6. Аудиторська думка  

 

Нами проведено аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

“Могилів-Подільський машинобудівний завод”  що додається, за період діяльності з 01 

січня 2017 року по 31 грудня 2017 року, яка включає: 

 

- Баланс станом на 31 грудня 2017р. (форма№1); 

- Звіт про фінансові результати за 2017р. (форма №2) 

- Звіт про рух грошових коштів за 2017р. (форма №3) 

- Звіт про власний капітал за 2017р. (форма №4) 

- Примітки до річної фінансової звітності за 2017р. (форма №5) 

- Додаток до приміток «Інформація за сегментами» (форма № 6) 

 і відповідні примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих 

облікових політик та інші пояснення за 2017 рік (в тому числі порівняльну інформацію до 

приміток). 

 

Основа для висловлення думки із застереженням: 

Нас призначили аудитором компанії 19 лютого 2018р.,тому ми не спостерігали за 

інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів станом на 31 грудня 2017р., 

оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Товариства. Нас не 

задовольнили альтернативні методи, щодо кількості запасів на 31 грудня 2016р. Оскільки 

залишки на початок періоду застосовуються при визначенні фінансових результатів та 
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руху грошових коштів, ми не змогли визначити, чи вимагалися б коригування прибутку за 

рік,за який подано дані, у звіті про сукупні доходи, і чистих грошових потоків від 

операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів. 

У зв’язку з вищезазначеним ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, 

однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність, на загальний розмір 

активів та стан справ в цілому. 

 

Думка із застереженням. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в параграфі 

«Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність Приватного 

акціонерного товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод” станом на 

31.12.2017 рік та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих 

аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в 

примітці 1.2, а саме концептуальна основа достовірного подання, призначена для 

задоволення потреб конкретних користувачів, включаючи припущення управлінського 

персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікувалось, були чинними, та облікових 

політик, що, як очікувалось, були прийняті на дату, коли управлінський персонал 

підготував  повний пакет фінансової звітності згідно з нормативними вимогами щодо 

організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні станом на 31.12.2017 року. 

 

Пояснювальний параграф, що не впливає на думку аудитора. 

 

Ми звертаємо увагу на те, що фінансову звітність Приватного акціонерного 

товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод”, було складено в процесі зміни 

концептуальної основи достовірного подання з МСФЗ на  П(С)БО  і тільки повний пакет 

фінансової звітності за П(С)БО  , який включає  Баланс (Звіт про фінансовий стан), по два 

Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових 

коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну 

інформацію до всіх приміток, що вимагається П(С)БО), забезпечує достовірне 

відображення фінансового стану Приватного акціонерного товариства “Могилів-

Подільський машинобудівний завод”, результатів його операційної діяльності та руху 

грошових коштів згідно з з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського 

обліку та звітності в Україні. 

Аудит фінансової звітності за попередній 2016 рік Публічного акціонерного 

товариства “Могилів-Подільський машинобудівний завод” проведено ТОВ «Аудиторська 

фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп»/ ідентифікаційний код юридичної особи 37922424/, яка 

здійснила перевірку фінансової звітності товариства за МСФО. За наслідками аудиту було 

надано  умовно-позитивний висновок від 17  квітня 2017  року. 

 

Таким чином, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства “Могилів-

Подільський машинобудівний завод”, може бути не прийнятною для інших цілей. 

Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути 

представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку. 

 

Директор-аудитор  

Гавронська Ірина Юріївна       

   

(Сертифікат аудитора серії А №005671, виданий АПУ згідно рішення №134 від 29 

квітня 2004року, дію сертифікату продовжено рішенням АПУ до 29 квітня 2019року ). 

 

м. Вінниця, 16 квітня 2018 року. 
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1.7. Інша допоміжна інформація 

 

Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених Рішенням від 

20.01.2015 року №31 НКЦПФР та  «Положенням про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 зі змінами від 01.09.2015  № 1348 та інших 

нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку: 

 

1.7.1 Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 

 

Під вартістю чистих активів Товариства  розуміється величина, яка  визначається 

шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його  зобов’язань, 

прийнятих до розрахунку. 

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно 

Методичних рекомендацій  ДКЦПФР щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень статті       

155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п.3 «Якщо після закінчення 

другого та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства 

виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про 

зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у 

встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального 

розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації». 

 

Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2017 року визначена згідно 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 

товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 17.11.2004р. №485 та становить 12454 тис.грн., що значно перевищує розмір 

статутного капіталу товариства та відповідає вимогам статті 155 “ Статутний капітал 

акціонерного товариства ” Цивільного Кодексу України. 

 

                                                                                                                                тис. грн. 

Показник на 31.12.2017р. на 31.12.2016 р. 

Розрахункова вартість чистих активів 12454 8699 

Статутний капітал 630 630 

 

Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів Приватного акціонерного 

товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод»  знаходиться у межах 

діючого законодавства.  

 

1.7.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 

підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається підприємством та 

подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. 

 

Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо 

виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фінансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та іншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi до МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо іншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фінансову звiтнiсть". 

В ході аудиту не встановлено суттєвих невідповідностей між фінансовою 
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звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 

цінних паперів та подається до Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

В ході перевірки аудитом не виявлено дій, які можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, 

визначених частиною першою статті 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий 

ринок”. 

В перевіреному періоді органи управління товариства не приймали рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

емітента. 

Також органи управління товариства не приймали рішення про викуп власних 

акцій.   

Фактів лістингу (делістингу) цінних паперів товариства на фондовій біржі не 

встановлено. 

Підприємство в 2017 році не отримувало позики або кредити на суму, що 

перевищують 25 відсотків активів товариства на початок звітного періоду. 

 

В 2017 році органи управління підприємства не приймали рішення про утворення, 

припинення філій, представництв. 

Вищий орган товариства не приймав рішення про зменшення статутного капіталу, 

про припинення діяльності або оголошення банкрутства підприємства. 

Згідно з отриманою на підприємстві інформацією справи про банкрутство 

підприємства за ініціативою зовнішніх кредиторів не порушувались, ухвал про санацію не 

виносилось. 

На час складання аудиторського висновку нам не відомо про іншу особливу 

інформацію щодо подій, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 

фінансовий стан Приватного акціонерного товариства “ Могилів-Подільський 

машинобудівний завод ” та безперервність його діяльності. 

 

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається підприємством та подається до НКЦПФР разом з 

фінансовою звітністю не виявлено. 

 

1.7.3 Виконання значних правочинів 

 

Аудиторами було одержано достатньо доказів відносно виконання значних 

правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 

фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». 

Значний правочин – це правочин (крім правочину з розміщення товариством 

власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, 

послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, 

за даними останньої річної фінансової звітності. 

Вартість активів товариства станом на 31.12.2016 року складала 29141 тис.грн. 

Сума мінімальних правочинів, які підлягали аудиторським процедурам складає 2914 

тис.грн.   

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції 

загальних зборів відноситься прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 

25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. 

 

Загальними зборами акціонерів, що відбулися 20.04.2017 року (протокол №б/н від 

20.04.2017 року) затверджено попередньо схвалити значні правочини, які можуть 
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вчинятися Товариством у ході його поточної діяльності у період з 20.04.2017р. по 

20.04.2018 р.   

Ці збори уповноважили Наглядову раду товариства здійснити всі необхідні дії 

щодо узгодження умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами 

акціонерів рішення, а Генерального директора товариства – на укладення та підписання 

таких значних правочинів сукупною граничною вартістю 200 млн.грн. за письмовим 

погодженням з Наглядовою радою. 

В ході аудиту встановлено, що за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року вчинення 

значних правочинів (на суму десять і більше відсотків вартості активів Товариства) не 

здійснювалось. 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити  

висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства  щодо виконання 

значних правочинів. 

 

1.7.4 Відповідність  стану корпоративного  управління , у тому числі стану 

внутрішнього  аудиту вимогам законодавства. 

 

Дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та 

призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою 

статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" за звітний період  

виявлені наступні: 

 

Стратегія ризик-менеджменту підприємства базується на дотриманні принципу 

беззбитковості діяльності та спрямована на забезпечення оптимального співвідношення 

між прибутковістю окремих бізнес-напрямів та рівнем ризиків, що приймає на себе 

підприємство, здійснюючи певні операції. 

Метою виконання процедур щодо аналізу стану корпоративного управління, у тому 

числі стану внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства» було: 

- отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності 

системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України «Про 

акціонерні товариства» та вимогам Статуту підприємства; 

- відповідного подання інформації про стан корпоративного управління у розділі 

«Інформація про стан  корпоративного управління» річного звіту  акціонерного 

Товариства,яка складається згідно  до вимог до «Положенням про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 (із змінами та доповненнями). 

 

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада 

акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві 

посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішніми 

документами товариства не передбачено введення посади внутрішнього аудитора або 

створення служби внутрішнього аудиту. Цю функцію в товаристві виконує Ревізійна 

комісія. 

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов’язана з 

перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік. Звіт 

ревізійної комісії за 2016 рік було розглянуто та затверджено загальними зборами 

акціонерів (протокол від 20.04.2017 року). 

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились. 

На дату надання цього звіту ревізійною комісією Товариства завершено  перевірку  

фінансово-господарської діяльності Товариства, проте звіт Ревізійної комісії за 2017 рік 

ще не затверджувався Загальними зборами акціонерів. 
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Звіт ревізійної комісії за наслідками перевірки фінансово-господарської  діяльності 

Товариства за 2017 рік не містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під 

час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та 

повноту даних фінансової звітності за 2017рік. 

 

Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства 

здійснюється відповідно до законодавства та Статуту. 

Статутом товариства передбачено створення наступних органів управління: 

Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління товариства 

відповідає вимогам Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам, 

встановленим рішенням загальних зборів акціонерів. 

Спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами, в 

товаристві не створювалось, тобто корпоративний секретар не обирався. 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та 

Положеннями товариства, що затверджені Загальними зборами акціонерів. 

Річні загальнi збори акцiонерiв за минулi три роки скликались та проводились 

регулярно до 30 квітня та у вiдповiдностi до законодавства України. 

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам, визначеним 

Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу 

на квартал. 

Система корпоративного управління у товаристві, в основному, відповідає вимогам 

Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства протягом 

звітного року здійснювався Наглядовою радою і Генеральним директором. Генеральний 

директор є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю, за 

управління ризиками в межах повноважень, які встановлено Статутом товариства. 

Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану 

Виконавчим органом схильність до ризиків. 

Змін у складі виконавчого органу  протягом  звітного року не відбувалось. 

 

Останні річні загальні збори акціонерів, проведено 20 квітня 2017 р.(протокол б/н) 

згідно нижчепереліченого порядку денного: 

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 6 від 20 лютого 2017 року) був 

затверджений Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Могилів-Подільський машинобудівний завод», призначених на 

20 квітня 2017 року. 

За період підготовки до чергових Загальних зборів звернень, зауважень від 

акціонерів щодо запропонованого їм Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на 

голосування), не надходило, а саме: 

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. 

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, 

обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах  

3. Звіт генерального директора про фінансово-господарську діяльність товариства 

за 2016 рік. 

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності у 2016 році. 

5. Звіт Наглядової ради. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік. 
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8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування товариства. 

9. Внесення змін до статуту Товариства 

10.Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства. 

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової 

ради. 

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень. 

13. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 

14. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди. 

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 

Наглядової ради. 

16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством не більше як одного року з дати прийняття 

такого рішення. 

 

Вирішили по третьому питанню порядку денного:  

- Затвердити Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність  

товариства – за 2016 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. 

Вирішили по четвертому питанню порядку денного:  

- Затвердити Звіт  і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, визнати роботу Ревізійної 

комісії задовільною.  

Вирішили по п»ятому питанню порядку денного:  

- Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік, визнати роботу 

Наглядової ради задовільною.  

Вирішили по шостому питанню порядку денного: 

- Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.  

Вирішили по сьомому питанню порядку денного: 

- Затвердити покриття збитку Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків 

майбутніх періодів. Генеральному директору Товариства розробити і здійснити необхідні 

заходи, спрямовані на зниження витрат.  

Вирішили по восьмому питанню порядку денного: 

- Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування 

Товариства українською мовою –ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Могилів-

Подільський машинобудівний завод». 

Вирішили по дев’ятому питанню порядку денного: 

- Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування 

товариства і викласти його в новій редакції. 

По десятому питанню прийнято рішення: 

- Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства:»Положення про 

Загальні збори»,»Положення про Наглядову раду»,»Положення про Ревізійну комісію», 

«Положення про виконавчий орган» і затвердити їх в новій редакції. 

По одинадцятому питанню прийнято рішення:  

- Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: 

голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича, членів Олонічева Андрія 

Павловича,Гаврилюка Петра Володимировича, Валендюк Лариси Пимонівни, 

Гродецького Андрія Омеляновича. 

По дванадцятому питанню прийнято рішення:  

- Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 5-ти осіб строком на 3 роки. 

По тринадцятому питанню прийнято рішення:  

- Обрати головою Наглядової ради Товариства Валендюка Сергія Леонідовича, 
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членами –Олонічева Андрія Павловича, Бабича Михайла Борисовича, Валендюк Ларису 

Пимонівну, Гродецького Андрія Омеляновича. 

По чотирнадцятому питанню прийнято рішення:  

- Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі 

розмір їх винагороди. 

По п’ятнадцятому питанню прийнято рішення:  

- Уповноважити Генерального директора Товариства від імені загальних зборів 

акціонерів підписати договори з членами Наглядової ради. 

По шістнадцятому питанню прийнято рішення  

- про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в 

період з 20 квітня 2017 року по 20 квітня 2018 року (включно), вартість яких перевищує 

25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При 

цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними 

Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 200 млн. грн (двісті 

мільйонів гривень). 

Аудит, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод», вважає за необхідне зазначити наступне: 

Система внутрішнього контролю на підприємстві спрямована на упередження, 

виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, 

повноти i точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський 

контроль. 

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками 

товариства таким чином, щоб жоден працівник не мав змоги зосередити у своїх руках усі 

повноваження, необхiднi для здійснення повної господарської операції. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів товариства, достовірність 

звітності та включає попередній, первинний (поточний) i подальший контроль. 

Управлінський персонал ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» в 

повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і 

важливість. 

 

Особлива інформація 

 

Протягом 2017 року у Приватного акціонерного товариства «Могилів-Подільський 

машинобудівний завод»  відбулись зміни у складі посадових осіб. Відповідно до рішення 

річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року у зв»язку із закінченням терміну 

перебування на посаді припинені повноваження: 

-голови Наглядової  ради Валендюка Сергія Леонідовича; 

-члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича; 

-члена Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича; 

-члена Наглядової ради Валендюк Лариси Пимонівни; 

-члена Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича. 

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2017 року 

обрані строком на 3 роки: 

-голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович; 

-член Наглядової ради Бабич Михайло Борисович; 

-член Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович; 

-член Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонівна; 

-член Наглядової ради Гродецький Андрій Омелянович. 

Крім того, відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства 

від 20.04.2017 року було прийнято  рішення про зміну типу акціонерного товариства з 

«публічного» на «приватне». 

Також, загальними зборами акціонерів (20.04.2017р) було прийнято рішення про 
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попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період з 

20.04.2017р по 20.04.2018р (включно), вартість яких перевищує 25% вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності. При цьому гранична сукупна вартість 

значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня 

згода не може перевищувати 200 млн.грн. 

Всі вищевказані зміни, що мають ознаки особливої інформації опубліковано у 

Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (№ 77 від 

24.04.2017р та № 88 від 13.05.2017р). 

За результатами  виконаних  процедур  перевірки стану корпоративного 

управління у тому числі  внутрішнього аудиту  відповідно до  ЗУ «Про акціонерні  

товариства» можна зробити висновок: 

- Прийнята  та функціонуюча  система  корпоративного  управління у  

Товаристві  відповідає  вимогам  ЗУ « Про акціонерні  товариства» та  вимогам  

Статуту, 

- «Інформація  про стан   корпоративного управління», наведена  у річному  

фінансовому  звіті, складена  в усіх  суттєвих  аспектах  відповідно  з «Положенням 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 N 2826 зі 

змінами від 01.09.2015  № 1348 

 

1.7.5 Аналіз показників фінансового стану 

 

Фінансовий стан Товариства характеризується наступними показниками: 

 

Номер п/п Показник 
Нормативне 

значення 
2017 рік 2016 рік 

1. Аналіз ліквідності підприємства 

1.1 Коефіцієнт покриття >1 1.02 0.77 

1.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6-0,8 0.47 0.33 

1.3 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
>0 (збільшення) 0.00 0.04 

1.4 Чистий оборотний капітал >0 (збільшення) 400 -4495 

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

2.1 Коефіцієнт платоспроможності >0,5 0.35 0.30 

2.2 Коефіцієнт фінансування <1 (зменшення) 1.85 2.35 

2.3 
Коефіцієнт забезпеченості 

власним оборотним капіталом 
>0,1 0.02 -0.30 

2.4 
Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу 
>0(збільшення) 0.03 -0.52 

3. Аналіз ділової активності підприємства 

3.1 Коефіцієнт оборотності активів збільшення 2.00 1.97 

3.2 
Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 
збільшення 5.69 6.25 

3.3 
Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 
збільшення 9.72 17.72 

4. Аналіз рентабельності підприємства 

4.1 

Коефіцієнт рентабельності 

активів(ефективності 

використання) 

>0, збільшення 0.12 0.04 



 15 

4.2 
Коефіцієнт рентабельності 

власного капіталу 
>0 0.35 0.13 

4.3 
Коефіцієнт рентабельності 

діяльності 
>0 0.06 0.02 

4.4 
Коефіцієнт рентабельності 

продукції 
>0 0.36 0.33 

 

Виходячи із вищезазначених показників платоспроможності та фінансового стану 

товариства є підстави стверджувати, що станом на 31.12.2017 року фінансовий стан 

товариства є не стабільним. 

Аналіз показників ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу 

шляхом розрахунку: 

- коефіцієнта покриття, який на кінець 2017 року дорівнював 1.02, що більше 

нормативного значення цього показника, яке дорівнює 1, та вказував на можливість 

підприємства покрити поточні зобов’язання за рахунок оборотних активів. 

- коефіцієнта швидкої ліквідності, що на кінець 2017 року дорівнює 0.47 та 

показує, що, навіть мобілізувавши оборотні активи в частині грошових коштів і коштів в 

розрахунках, товариство все одно не матиме змоги швидко погасити свої поточні 

зобов’язання.  

- коефіцієнта абсолютної ліквідності, що розраховується як відношення 

оборотних активів у грошових коштах до поточних зобов’язань підприємства, і, який на 

31.12.2017р. для ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» дорівнював 0 при 

нормативному значенні понад 0.  

- чистого оборотного капіталу, який показує перевищення суми оборотних 

активів над наявними поточними зобов»язаннями на 31.12.17р. на 400 тис. грн. 

Виходячи з розрахованих показників, які характеризують ліквідність товариства, 

можна говорити про його досить обмежені можливості погасити, за необхідності, свої 

поточні зобов’язання в досить короткі строки.  

 

Для аналізу платоспроможності ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний 

завод» було розраховано наступні коефіцієнти: 

- коефіцієнт платоспроможності (автономії), який показує питому вагу 

власного капіталу підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність, 

для даного підприємства на кінець 2017 року дорівнював 0.35, що показує значну 

залежність від кредиторів та менше нормативного значення, яке становить 0,5.  

- коефіцієнт фінансування, який на 31.12.2017 року для ПрАТ «Могилів-

Подільський машинобудівний завод» становив 1.85 (при нормативі <1) показує, що на 

кожну одиницю власного капіталу припадає 1.85 одиниць залученого капіталу. Таке 

значення показника вказує на  досить значну залежність підприємства від інвесторів. 

- коефіцієнт забезпечення власним оборотним капіталом на кінець 2017 року 

для даного підприємства дорівнював 0.02 (при нормативі >0,1) та показував, що на кожну 

одиницю оборотних активів припадає 0.02 одиниці чистого оборотного капіталу; 

- коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює 0.03 та свідчить про те, 

що у підприємства незначний розмір чистого оборотного капіталу у відношенні до 

власного капіталу. 

Розраховані показники, що характеризують платоспроможність товариства 

показують досить високу фінансову залежність даного підприємства від залучених 

коштів. 

Аналіз рентабельності ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» 

показує, що: 

- рентабельність активів показує, що у 2017 році на кожну гривню активів, що 

постійно знаходяться на балансі, підприємство отримало 0,12 грн. прибутку. 



 16 

- рентабельність власного капіталу показує, що на одиницю власного капіталу 

ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» отримало 0,35 грн. прибутку; 

 - рентабельність діяльності (чистого прибутку) показує, що в кожній гривні 

чистого доходу від реалізації товарів, робіт, послуг 0,06 грн прибутку, тобто це свідчить 

про наявність у підприємства незначних можливостей для розширення виробництва.  

 

Ліквідність балансу визначається співставленням загальних сум нищенаведених 

груп активів та пасивів. 

Оптимальні значення такі: 

А1 > = П1;     А2 > = П2;    А3 > = П3;    А4 < = П4. 

 

Аналіз ліквідності балансу станом на 31.12.2017 року                                     тис. грн. 

Актив 
Код 

рядка 

На кінець 

звітного 

періоду 

Пасив 
Код 

рядка 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

Платіжний 

залишок 

або 

нестача 

Найбільш ліквідні 

активи (А1) 
1165 53 

Негайні пасиви 

(П1) 

1620-

1630, 

1635, 

1690, 

1700 

11127 -11074 

Активи, що 

швидко 

реалізуються (А2) 

1120, 

1125, 

1130, 

1135, 

1140, 

1155, 

1160 

8949 
Короткострокові 

пасиви (П2) 

1600-

1615 
10434 -1485 

Активи, що 

повільно 

реалізуються (А3) 

1101, 

1110, 

1102, 

1103, 

1104, 

1190, 

1170, 

1200 

12959 
Довгострокові 

пасиви (П3) 
1595 1503 11456 

Активи, що важко 

реалізуються (А4) 
1095 13557 

Постійні пасиви 

(П4) 

1495, 

1665 
12454 1103 

Баланс 1300 35518 Баланс 1900 35518 х 

 

За даними показниками можна сказати, що у підприємства баланс є не достатньо 

ліквідний в частині швидкого погашення поточних зобов’язань. 

На думку аудиторів, для покращення фінансового стану Товариства необхідно 

здійснити наступні заходи: пошук управлінським персоналом резервів зниження витрат, 

шляхів прискорення оборотності активів і т.і.. 
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1.7.6 Ідентифікація та оцінки аудитором  ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства 

 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 

суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 

аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка 

використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства у відповідності до МСА 240» Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства при аудиті фінансової звітності». Аудитором були подані запити до 

управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку 

аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 

ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були 

виконанні аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих 

даних, спостереження. Аудитор отримав структуру його власності та корпоративного 

управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 

пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової 

звітності ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний завод» внаслідок 

шахрайства . 

 

1.8.Основні відомості про аудиторську фірму 

Назва аудиторської фірми 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Файненс Лоу Аудіт 

Груп» 

Скорочена назва  ТОВ «АФ «Ф.Л.А.Г.» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37922424 

Юридична адреса 
21021, м.Вінниця, вул. В.Порика будинок 

18 к.43 

Фактична  адреса 
21021, м.Вінниця, вул. Келецька, будинок 

51,офіс 401 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 

до Реєстру суб’єктів, які можуть 

здійснювати Аудиторську діяльність 

 

- Рішення АПУ про внесення до 

Переліку аудиторських фірм, які 

відповідають критеріям для проведення 

обов'язкового аудиту 

№4493 видане Аудиторською палатою 

України 22.12.2011 року (АПУ рішенням 

№334/3 від 01 грудня 2016року продовжено 

до 01 грудня 2021р.).  

 

№ 281/3 від 31.10.2013 

Рішення АПУ про  видачу свідоцтва про 

відповідність системі контролю якості 
№273/4 від 04.07.2013 р. 

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення 

до Реєстру аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ. 

 реєстраційний №0148, видане  відповідно 

до розпорядження  Нацкомфінпослуг від 

18.02.2015року №80, строк дії до 01.12.2021 

року. 

 

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту: 

 

На підставі договору № 19-02/18А від 19 лютого 2018р. в період з 19 лютого  

2018 року по 16 квітня 2018 року. 
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