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УПРАВЛІНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

Приватного акцiонерного товариства  

«МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», 

НКЦПФР 

 

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ   

 

Інформація про предмет завдання   
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, 

зазначеної у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства , який є розділом 
під літерою  Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акцiонерного товариства 
"Могилів-Подільський машинобудівний завод" (ідентифікаційний код юридичної особи: 
14313398, місцезнаходження: 24000,Україна,  Вінницька обл.,м.Могилів-Подільський, вул. 
Вокзальна, 4/67, далі - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у 
відповідності до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
від 23.02.2006 року № 3480-ІV (далі - Закон № 3480-ІV). 

Крім того, ми частково перевірили інформацію, зазначену в розділах під літерами А, 
Б,В,Д,Е у складі загального Звіту керівництва Приватного акцiонерного товариства 
"Могилів-Подільський машинобудівний завод"станом на 31 грудня 2019 року.  

 
Предметом перевірки щодо надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у 

звіті про корпоративне управління є документи та відомості, що розкривають або 
підтверджують інформацію:   

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента; перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових 
осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.  

 
Застосовні критерії  
Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІV 
Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. 
 
Властиві обмеження  
Ми звертаємо увагу, що оцінка ефективності внутрішнього контролю не стосується 

майбутніх періодів внаслідок ризику, що внутрішній контроль може стати неадекватним 
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через зміни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його політик та 
процедур. 

 
Конкретна мета 
Цей незалежний звіт з надання впевненості може бути включений до звіту 

керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на 
фондовому ринку відповідно до вимог Закону № 3480-ІV, та не може використовуватись 
для інших цілей. 

 
Відносна відповідальність управлінського персоналу 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та 

достовірне представлення інформації у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління 
Товариства , який є розділом під літерою  Г у складі загального Звіту керівництва 
Приватного акцiонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод", 
складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV. Управлінський персонал 
також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним 
для забезпечення розкриття інформації, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки.  

 
Відносна відповідальність практикуючого фахівця 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації зазначеної у 

пунктах у пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства , який є розділом 
під літерою  Г у складі загального Звіту керівництва Приватного акцiонерного товариства 
"Могилів-Подільський машинобудівний завод", складеного станом на 31 грудня 2019 року 
відповідно вимог статті 40-1 Закону № 3480-ІV на основі отриманих нами доказів. 

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного 
стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання 
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». Цей стандарт 
вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для 
отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений 
підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо 
інформації емітента з корпоративного управління за відповідними критеріями. 

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, 
достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення 
інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й 
виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку 
свого висновку.  

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також 
отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації з предмета 
завдання доречного до завдання. Це включає оцінку конструкції тих заходів контролю, що 
є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання 
відповідних процедур на додаток до запиту персоналу, якій відповідає за інформацію з 
предмета завдання.  

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого 
викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у 
відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого 
висновку. Наша оцінка ризиків суттєвого викривлення включає очікування, що заходи 
контролю працюють ефективно. Крім будь-яких інших процедур щодо інформації з 
предмета завдання, доречних за обставин завдання, наші процедури включали отримання 
достатніх та прийнятних доказів стосовно операційної ефективності заходів контролю за 
інформацією з предмета завдання. 

 
Застосовні вимоги контролю якості 
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Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю 
якості 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи 
документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних 
стандартів і застосовних вимог чинного законодавства. 

 
Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі 

етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики 
для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, 
об’єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та 
професійної поведінки. 

 
 
Перегляд виконаної роботи   
Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.  
Перевірка відповідності інформації, наведеної у  пунктах 1-5 Звіту про корпоративне 

управління Товариства , який є розділом під літерою  Г у складі загального Звіту 
керівництва Приватного акцiонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний 
завод"та підтверджувальної інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, 
відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена 
шляхом співставлення (порівняння) інформації Звіту про корпоративне управління та 
інформації отриманої аудиторами із різних джерел. 

В ході перевірки  були використані дані із наступних джерел: 
- статут Товариства(Нова редакція) затверджено загальними зборами акціонерів 

(протокол  від 24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р за  
№ 11781050031000060   виконкомом Могилів-Подільської міської Ради; 
- протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2019 році; 
-протоколи засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради) Товариства, 

проведених в 2019 році та в січні-березні 2020р.; 
- перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2019 року; 
- відповіді на запити від практикуючого фахівця; 
- письмові запевнення від Товариства; 
- загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua 
- єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

формувань usr.minjust.gov.ua; 
- аналітична система перевірки та моніторингу контрагентів Ліга 
- cторінка в мережі інтернет фондової біржі  pfts.ua;  
  - сторінка Приватного акцiонерного товариства "Могилів-Подільський 

машинобудівний завод" в  мережі інтернет   mpmashzavod@ukr.net. 
 
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно 

інформації, наведеної у  пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління Товариства , який 
є розділом під літерою  Г у складі загального Звіту керівництва. Вибір процедур залежав 
від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і 
документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.  

 
Висновок практикуючого фахівця 

На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління 
Товариства , який є розділом під літерою  Г у складі загального Звіту керівництва 
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Приватного акцiонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний 
завод"не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих 
аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні 
товариства» від 17.09.2008 року №514-VI. 

 

 

Пояснювальний параграф 
 
Відповідно вимог ст.40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в 

пунктах 1-5 Звіту про корпоративне управління, який є розділом  під літерою  Г 
загального Звіту керівництва  Товариства станом на 31 грудня 2019 року.  

Крім того, ми частково перевірили інформацію, зазначену в розділах під літерами  
А,Б,В,Д,Е у складі загального Звіту керівництва Приватного акцiонерного 

товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод"станом на 31 грудня 2019 
року,але ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. 

 
Звіт щодо відповідності вимогам законодавчих та нормативно-правових актів 

щодо корпоративного управління Приватного акцiонерного товариства "Могилів-
Подільський машинобудівний завод"   

 
Результати виконання завдання з метою надання впевненості щодо корпоративного 

управління дають можливість сформулювати судження щодо: 
- відповідності системи корпоративного управління у Товаристві вимогам Закону 

України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI, Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV та вимогам його статуту;  

- відповідності відображення інформації у звіті про корпоративне управління. 
 

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку іншої від здійснення 
господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства 
у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством України і статутом 
Товариства. 

Для досягнення мети Товариства його органи здійснюють управління таким чином, 
щоб забезпечити як розвиток Товариства в цілому, так і реалізацію права кожного 
акціонера на отримання частини прибутку (дивідендів) Товариства. Поряд з цим, 
Товариство здійснює свою діяльність відповідно до правил ділової етики та враховує 
інтереси суспільства в цілому. 

Система корпоративного управління в Товаристві забезпечує захист прав та 
законних інтересів акціонерів, а також рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від 
кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. 

У корпоративній структурі Товариства наявна дієва Наглядова рада, Генеральний 
директор, раціональний і чіткий розподіл повноважень між ними, а також належна 
система підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні 
умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між наглядовою 
радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі 
усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та 
його акціонерів. 

Відповідно до чинного Статуту підприємства (Нової редакції )затвердженого 
загальними зборами акціонерів (протокол  від 24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р за 
№ 11781050031000060 виконкомом Могилів-Подільської міської Ради Наглядова рада 
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Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах 
компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює 
управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – 
Генеральний директор. 

Відповідно до чинної редакції статуту Товариства, Генеральний директор є 
одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства.  

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю 
сприяє збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів 
Товариства, забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів, підтриманню 
прозорості та достовірності фінансових звітів, запобіганню та викриттю фальсифікацій та 
помилок, забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через 
залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми 
внутрішнього контролю. 

Кодекс корпоративного управління Товариством не приймався. 
Товариство не приймало рішення про добровільне застосування кодексів 

корпоративного управління фондової біржі, будь-яких об’єднань юридичних осіб або 
будь-яких інших кодексів корпоративного управління.  

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені 
чинним законодавством України вимоги. 

Ми перевірили інформацію, подану в звіті про корпоративне управління щодо 
застосування кодексу корпоративного управління. Вимоги Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV дотримуються. 

Ми перевірили інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний 
опис прийнятих на загальних зборах рішень, які відображені у звіті про корпоративне 
управління. Інформація розкрита повністю з дотриманням вимог Закону України «Про 
акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV. 

Ми перевірили інформацію щодо персонального складу наглядової ради Товариства, 
інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 
Інформація у звіті про корпоративне управління достовірна та відповідає Закону України 
«Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-ІV. 

Товариство розкриває інформацію про істотні фактори ризику, які можуть вплинути 
на фінансовий стан та результати господарської діяльності Товариства в майбутньому і які 
можна з достатньою мірою впевненості спрогнозувати, про наявну в Товаристві систему 
управління такими ризиками, а також про основні характеристики системи внутрішнього 
контролю. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на 
власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. На нашу думку, опис надає 
правдиву та неупереджену інформацію щодо основних характеристик системи 
внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства. 

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
Товариства, на нашу думку, відповідає відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, 
складеного станом на 31.12.2019 року. 

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах акціонерів Товариства, на нашу думку, відповідає 
відомостям, зазначеним в переліку акціонерів, складеного станом на 31.12.2019 року.  

Порядок призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) посадових 
осіб емітента, який відображений у звіті про корпоративне управління, визначено 
статутом Товариства, (Нової редакції )затвердженого загальними зборами акціонерів 
(протокол  від 24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р . На нашу думку, цей порядок в 
повній мірі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 
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17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звільнення (припинення 
повноважень) посадових осіб Товариства. 

Повноваження посадових осіб, які зазначені у звіті про корпоративне управління, 
визначені статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осіб Товариства 
в повній мірі відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008 року № 514-VI та іншим вимогам чинного законодавства України та 
забезпечують посадових осіб Товариства необхідними можливостями для здійснення 
ними своїх функцій. 

 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Файненс Лоу Аудіт Груп» 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 37922424 

Свідоцтво АПУ за №4493 видане Аудиторською палатою України 22.12.2011 року 
(рішенням АПУ№334/3 від 01 грудня 2016року продовжено до 01 грудня 2021р.).  

Фактичне  та юридичне місце розташування: 21027, м.Вінниця, вул. Келецька, 
будинок 51, офіс 401, тел. (067)433-21-48 

Директор     Гавронська Ірина Юріївна      
(практикуючий фахівець) 

Дата складання звіту                              «     02 » квітня  2020 року 

 


