
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "Кронос" 

 

Основнi вiдомостi про  аудиторську фiрму "Кронос": 

Назва пiдприємства : Мале приватне пiдприємство Аудиторська фiрма 

"Кронос" 

Iндивiдуальний код: 21444899 

Назва фiлiї : Київська фiлiя малого приватного пiдприємства аудиторська фiрма 

"Кронос" 

Iндивiдуальний код фiлiї: 25665835 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi за  №  1478 

вiд 26 сiчня 2001 року , видане згiдно рiшення № 98  Аудиторської палати   

України  вiд 26.01.2001 р , дiя якого подовжена до 26 листопада 2020року. 

Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторської фiрми 

встановленим стандартам для проведення обовязкового аудиту №0512 , 

виданого на пiдставi  рiшення Аудиторської палати України (надалi - АПУ) вiд 

24.12.2014р. № 304/4 

Мiсце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. 

Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Василькiвська, 30 оф. 404. 

Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) 

 

ЗВIТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Мукачiвський 

завод "Точприлад" станом на 31 грудня 2017 року та за перiод з 01.01.2017 року 

по 31.12.2017 року. 

 

Адресат: Акцiонерам (власникам цiнних паперiв), керiвництву Публiчного 

акцiонерного товариства "Мукачiвський завод "Точприлад", Нацiональнiй 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової  звiтностi 

 

Думка 

     Ми, у вiдповiдностi до договору про проведення аудиту вiд 15.02.2018 

№14/О/2018, провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного 

товариства "Мукачiвський завод "Точприлад"  (надалi - ПАТ  "Мукачiвський 

завод "Точприлад") 

Основнi вiдомостi про ПАТ: 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод 

"Точприлад" 

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України:

 14307452 

Мiсце знаходження: 89600 Закарпатська область, м.Мукачеве, 

вул..Берегiвська,110 

Дата державної реєстрацiї 13.10.1993 

 

     Фiнансова звiтнiсть ПАТ  "Мукачiвський завод "Точприлад" складена 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), за рiк, що 



закiнчився 31 грудня 2017 року. Фiнансовi звiти, складенi на бланках по 

формам, затвердженим Мiнiстерством фiнансiв України: 

-     Баланс ( Звiт про фiнансовий стан ) на 31.12.2017р. (Форма №1 );  

-     Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) за 2017 рiк ( 

Форма №2 ); 

- Звiт про рух грошових коштiв  за 2017 рiк (за прямим методом ) (Форма 

№3 ); 

- Звiт про змiни у  власному капiталi за 2017 рiк  (Форма №4 ), 

- Примiтки до фiнансової звiтностi, що мiстять стислий виклад суттєвих 

облiкових полiтик та iншi пояснення  до фiнансової звiтностi за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2017 р. 

     На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається,  вiдображає достовiрно, в 

усiх суттєвих аспектах  фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства 

"Мукачiвський завод "Точприлад" станом на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для думки 

       Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до ПАТ  "Мукачiвський завод "Точприлад" згiдно 

з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 

Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки 

з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

  

Ключовi питання аудиту  

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому 

та при формуваннi думки щодо неї, а також у роздiлi "Звiт щодо iнших 

законодавчих та нормативних актiв", при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

       Управлiнський персонал ПАТ  "Мукачiвський завод "Точприлад  несе 

вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСФЗ  та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

       При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть 

на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 



безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

      Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за 

нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.   

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

      Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 

воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.  

     Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне 

судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм 

того, ми: 

o Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки 

шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;  

o Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а 

не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським 

персоналом; 

o Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо 

висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б 

пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi 

подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

o Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно 

з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та 



подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

       Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

       Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та 

повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

     З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд 

час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими  

питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм 

випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки 

негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його 

кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

 Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

         Перевiрена аудитором фiнансова звiтнiсть є частиною рiчної регулярної 

iнформацiї, що розкривається емiтентом згiдно вимог "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням 

Нацiональної  комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р.  № 

2826 ( зi змiнами та доповненнями ). 

        Емiтентом в складi цiєї iнформацiї розкривається iнформацiя згiдно вимог 

Закону України "Про акцiонернi товариства",  а також у складi особливої 

iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що визначенi в  статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

        У вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть",  пiд час виконання завдання   з аудиту, аудитор  здiйснює 

аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей 

мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та 

нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського 

звiту "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв",  аудитор 

висловлює думку щодо: 

а) вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства, а саме 

частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України; 

б) наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 

пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних 

паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"); 



в) виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 

товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

г) стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства  

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно 

Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 

17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.155 ЦКУ "Статутний 

капiтал акцiонерного товариства". 

Станом на 31.12.2017 року чистi активи товариства  137517 тис.грн. Ця сума 

бiльша вартостi статутного капiталу на  136040 тис. грн., що задовольняє 

вимогам п.3 ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства. 

 

Вiдповiднiсть мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до 

Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

     Аудитором  була проведена перевiрка  проекту рiчної регулярної iнформацiї, 

що розкривається емiтентом згiдно вимог "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної  

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013р.  № 2826 ( зi 

змiнами та доповненнями ) на предмет виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом, у вiдповiдностi з МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять 

перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".   

        В складi цiєї iнформацiї була проведена перевiрка "Звiту про корпоративне 

управлiння" на вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi 

товариства",  а також перевiрка особливої iнформацiї щодо розкриття 

iнформацiї щодо подiй, що визначенi в  статтi 41 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

В результатi проведення аудиторських процедур нами було встановлено, що в 

ПАТ в 2017 роцi вiдбувалися подiї, iнформацiя про якi розкрита в складi 

особливої iнформацiї  згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок" 

 

Аудитор не  отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що 

фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що 

розкривається емiтентом  цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

 Виконання значних правочинiв 

        Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" до здiйснення значних 

правочинiв. 

         Нами також була отримана iнформацiя щодо здiйснення Товариством 



правочинiв, якi б потребували попереднього розгляду та затвердження 

загальними зборами акцiонерiв. 

         Виконання значних правочинiв (коли ринкова вартiсть майна чи послуг, 

що є предметом правочину, складає 10 чи бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) здiйснюється у вiдповiдностi до 

статтi 70 роздiлу XIII Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 

17.09.2008 р. №514-VI зi змiнами. 

 

Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану 

внутрiшнього  аудиту  вимогам законодавства 

           Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння: 

" Загальнi збори акцiонерiв 

"  Наглядова Рада 

"  Правлiння 

" Ревiзiйна комiсiя 

         Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується 

положеннями Статуту.  

         Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i 

виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, 

повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та 

бухгалтерськiй контроль та контроль служби внутрiшнього аудиту i ревiзiйної 

комiсiї, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.       

         Адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж 

працiвниками Товариства таким чином, щоб жоден працiвник не мав змоги 

зосередити у своїх руках усi повноваження необхiднi для здiйснення повної 

господарської операцiї.  

         Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, 

достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i 

подальший контроль. 

          Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює 

Ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

         За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки стану 

корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до 

Закону України "Про акцiонернi товариства" аудитором зроблено висновок: 

- прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в 

цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

вимогам Статуту. 

- "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у проектi рiчної 

регулярної iнформацiї,  складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 

затвердженого Рiшенням Нацiональної  комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку вiд 03.12.2013р.  № 2826 ( зi змiнами та доповненнями ).  

 

    Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для 

отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи 

його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка 



ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його 

середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, 

яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової 

звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та 

iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть 

мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав  

розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру 

його власностi та корпоративного управлiння,  спосiб фiнансування, облiкову 

полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди 

фiнансових результатiв. 

        Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi ПАТ " Мукачiвський завод "Точприлад " внаслiдок шахрайства. 

        Аудиторами не виявлено невiдповiдного використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства. 

Фiнансовий стан ПАТ "Мукачiвський завод "Точприлад"  стiйкий.   
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