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ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо  фінансової звітності за 2016 рік  
ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД»  

 

Адресат : 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 2016 року, Звіти про сукупний дохід, про рух грошових коштів (за 

прямим методом) та власний капітал за 2016 рік та Приміток, що містять стислий виклад 

суттєвих облікових політик та інші пояснення. 

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», 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 
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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. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриття інформації 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. 

Аудитор не мав змоги спостерігати за інвентаризацією необоротних активів та 

запасів, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми 

виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських 

доказів щодо достовірного відображення в фінансовій звітності інформації про необоротні 

активи. Внаслідок місцезнаходження і характеру виробничих запасів ми не мали змоги 

підтвердити їх кількість за допомогою інших аудиторських процедур, проте за 

результатами розгляду наданих аудитору документів по інвентаризації запасів, 

виражаючи довіру засобам внутрішнього контролю, застосованим управлінським 

персоналом, аудитор вважає можливим висловити думку, що відображені в фінансовій 

звітності запаси є в наявності. 

В Звіті про фінансовий стан обліковується дебіторська заборгованості в сумі 

5 515 тис.грн., по якій контрагентами Товариства не були повернуті надіслані в їх адресу 
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акти звіряння розрахунків, у аудитора відсутня можливість підтвердити достовірність цієї 

заборгованості за допомогою інших аудиторських процедур.  

Згідно діючого законодавства Товариство повинно вносити до Пенсійного фонду 

плату, що покриває фактичні витрати на виплату та доставку пенсій особам, які 

працювали або працюють на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці за списком № 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами 

праці за списком № 2 виробництв, робіт професій, посад і показників, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що 

дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. Розмір сум до 

відшкодування на поточний рік визначається щорічно у Розрахунках фактичних витрат на 

виплату та доставку пільгових пенсій, які повинні надсилатися підприємствам до 20-го 

січня поточного року та протягом 10 днів з новопризначених (перерахованих) пенсій. 

Протягом звітного та попереднього років Пенсійним фондом вказані розрахунки в адресу 

Товариства не надсилалися. В фінансовій звітності розмір зобов’язань перед Пенсійним 

фондом по відшкодуванню пільгових пенсій відображений в сумі 3 446 тис.грн., 

розрахованій управлінським персоналом Товариства самостійно, фактичний розмір цих 

зобов’язань потребує уточнення. Також можливі коригування розміру забезпечення на 

виплату таких пільгових пенсій, яке було розраховано із залученням незалежного актуарія 

станом на 31.12.2014р. і в подальшому не переоцінювалося, станом на звітну дату 

відображено в сумі 5286 тис.грн. Аудитор не має змоги визначити розмір можливих 

коригувань по цих статтях за допомогою аудиторських процедур. 

На думку аудитора існує низка факторів, що вказують на суттєвий ризик щодо  

безперервності діяльності Товариства, а саме, діяльність та розміщення основних виробничих 

потужностей у зоні проведення АТО, даний факт в примітках до фінансової звітності 

розкрито. 

Умовно-позитивна думка.  

В результаті аудиторської перевірки аудитор доходить висновку, що вплив на 

фінансову звітність можливих коригувань, описаних в розділі «Підстави для висловлення 

умовно-позитивної думки» може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. В інших 

аспектах фінансова звітність станом на 31/12/2016 р. та за рік, що закінчився на зазначену 

дату, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ 

««Пантелеймонівський вогнетривкий завод» станом на 31/12/2016р. та фінансові 

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

Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства України. 
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Пояснювальний параграф.  

Не змінюючи своєї думки щодо фінансової звітності ПАТ «Пантелеймонівський 

вогнетривкий завод», аудитор звертає увагу на наступне: 

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.  

Виробничі потужності ПАТ «Пантелеймонівський вогнетривкий завод» розташовані 

на території проведення антитерористичної операції, і протягом останніх трьох років 

підприємство здійснює діяльність в умовах нестабільної економічної та 

внутрішньополітичної ситуації, що може призвести до втрачання ринків збиту, крім того 

існує ризик втрати значних активів. Внаслідок переліченого вище аудитор не може дати 

гарантію щодо можливості Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. 

Основні відомості про аудитора 

1. Аудиторська фірма в формі товариства з обмеженою відповідальністю “Ніка - аудит” 

2. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26.  

3. Код за ЄДРПО 24647491                

4. Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1715 видане 

рішенням Аудиторською палатою України від 26.01.2001р. № 98 дійсне до 29.11.2020р. 

5. Телефон  (044) 285 41 41 

6. E-mail: office_nika@ukr.net;  

7. сайт: http\\niсa.org.ua 

8. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0106 затверджено рішенням 

АПУ від 24.02.2011р №228/5 

Основні відомості про умови договору: 

Договір на проведення аудиту №7 від 14 лютого 2017р.  

Аудиторська перевірка проводилася протягом періоду з 28.02.2017р. по 05.04.2017р. в 

смт. Пантелеймонівка та м. Києві. 

 

Аудиторський висновок надано 7 квітня 2017 р. 

 

Аудитор 

сертифікат    серія А №4731  виданий рішенням 

Аудиторської палати України  №102 і дійсний до 

22.06.2020 

 

 

____________ 

 

 

О.Б.Стоян 

 

Директор 

АФ ТОВ «НІКА-АУДИТ» 

сертифікат  серія А №002882  виданий рішенням 

Аудиторської палати України  №215/3 і дійсний до 

02.07.2020р. 

 

 

 

______________ 

 

 

О.В. Стоян 

 


