
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності за 2014 рік  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»  

 
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів 

та керівництва ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД», фінансовий 
звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 
розкритті інформації емітентом. 
 
 

Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства «Пантелеймонівський вогнетривкий завод», яка включає Звіт про фінансовий 
стан на 31 грудня 2014 року, Звіти про сукупний дохід, про рух грошових коштів (за прямим 
методом) та власний капітал за 2014 рік та приміток, що містять стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інших пояснювальних приміток щодо подій, що можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан Товариства. 

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» несе 
відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності згідно з 
Міжнародними стандартами фінансової звітності, впровадження системи внутрішнього 
контролю, достатньої для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок, за вибір та застосування 
відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових 
оцінок, які відповідають обставинам, за наявності суттєвих невідповідностей між 
фінансовою звітністю та іншою інформацією, що подається емітентом цінних паперів разом 
з фінансовою звітністю. 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
основі результатів аудиту. Ми провели аудит 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 (надалі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, 
прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 
№ 304/1 від 24 грудня 2014 року. 

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. 
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Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор оцінює надійність  
системи бухгалтерського обліку Товариства, 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 використаної облікової 
політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, аналіз 
шляхом тестування аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності 
суми і показники та наведені пояснення до них, та оцінку загального подання фінансової 
звітності. 

Аудитор вважає, що отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатньою та 
відповідною основою для висловлення аудиторської думки. 

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки. 

Наказом по підприємству річну інвентаризацію активів та зобов’язань планувалося 
провести станом на 31/12/2014 р. В зв’язку із тим, що ПАТ «Пантелеймонівський 
вогнетривкий завод» розташоване на території проведення антитерористичної операції, 
протягом затвердженого терміну проведення інвентаризації була відсутня можливість 
безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до матеріальних активів, 
зокрема запасів та основних засобів, про що інвентаризаційною комісією підприємства було 
складено акт. Внаслідок цього у аудитора відсутня можливість підтвердити фактичну 
наявність товарно-матеріальних цінностей, відображених в балансі Товариства, за 
допомогою інших аудиторських процедур. 

В зв’язку із відсутністю поштового зв’язку розрахунки за дебіторською заборгованістю 
та зобов’язаннями Товариства звірені частково. 

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити 
безпечний та безперешкодний доступ, та розрахунки, які станом на звітну дату не звірені, 
відображені за даними бухгалтерського обліку. 

Умовно-позитивна думка.  

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі «Підстави для 
висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність станом на 31/12/2014 р. та за рік, 
що закінчився на зазначену дату, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан ПАТ ««Пантелеймонівський вогнетривкий завод» станом на 31/12/2014р. та 
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України. 

Пояснювальний параграф.  

Не змінюючи своєї думки щодо фінансової звітності ПАТ «Пантелеймонівський 
вогнетривкий завод», аудитор звертає увагу на наступне: 
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Фінансова звітність Товариства була підготовлена на основі припущення про 
безперервність діяльності. Управлінський персонал Товариства не ідентифікував суттєвої 
невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно 
продовжувати діяльність, та, відповідно, таку невизначеність не розкрито в фінансовій 
звітності. При проведенні нами аудиту встановлено, що y у порівнянні з попереднім 
фінансовим роком обсяг виручки від реалізації продукції зменшився більш ніж на 50%, що 
може свідчити про втрачання ринку збиту, крім того, на протязі останніх трьох років 
результатом фінансово-господарської діяльності ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий 
завод» є збиток. Внаслідок цього аудитор не може дати гарантію щодо можливості 
Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. 

 
 
 

 

Директор ТОВ “Аудиторська  
фірма Аудит ЛТД”- аудитор Г.Я. Гризодуб  
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