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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАНОМ НА 31.12.2013 Р. 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»  
 

 

 

Адресат: - акціонери та керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ 
ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»; 

-    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

 

 

 

 

Основні відомості про Товариство: 

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ 
ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ»  (надалі по тексту – Товариство). 

Ідентифікаційний код, зазначений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців: 35430612 

Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця 
Винокурова, будинок 5. 

Дата державної реєстрації: 03 жовтня 2007р. 

Основні види діяльності за КВЕД: 

64.99   Надання інших фiнансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

64.19   Інші види грошового посередництва 
 

 

 

Звіт щодо фінансової звітності 
 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ», у складі що додається, а саме: балансу (звіту про 

фінансовий стан) на 31.12.2013р., та відповідних звітів про фінансові результати (сукупний дохід), 

рух грошових коштів, власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також зі стислого 

викладу суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток  (надалі разом 

– «річна фінансова звітність»). 

Цю фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі разом - МСФЗ).  
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Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність: 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 
цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи загального призначення, та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки.   

 

Відповідальність аудиторів: 

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. 

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. 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 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 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 облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової 
звітності.  

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення 
модифікованої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: 

Відповідно до МСФЗ встановлені вимоги щодо інформації, яка розкривається у фінансовій 

звітності. Так, зокрема, розкриттю підлягають політики управління фінансовими ризиками, тощо. 

Якщо відповідна інформація була б розкрита, фінансова звітність була б більш зрозумілою для 
користувачів.  

У звітному періоді керівництво прийняло рішення не нараховувати в повному обсязі 
амортизацію основних засобів (а нарахувало тільки за два місяці), що є порушенням вимог МСБО 

16 «Основні засоби». Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема резерв 
забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У 

зв’язку з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, 
який міг би корегуватись на суму амортизації, резервів та забезпечень. Також, на нашу думку, 

порівняльну інформацію про доходи та витрати від операцій з цінними паперами за 2012 рік 
необхідно розкривати у рядках 2240, 2270 форми №2. 

 

Висловлення думки: 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ» станом на 
31.12.2013 р. та за період, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах 

відповідно до концептуальної основи загального призначення – Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування 
ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми 

чинниками, які пов’язані з наступним: з загальною економічною ситуацією в світі та Україні;           
з політичною та економічною ситуацією в державі Україна; з можливим зміненням законодавства 
у сферах регулювання фондового ринку, господарської діяльності підприємств, оподаткування; з 
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іншими чинниками. При цьому вважаємо, що управлінський персонал Товариства відповідно 

використовує припущення про безперервність діяльності. 
Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 1 січня 2012 року. Данi попередньої 

фiнансової звiтностi, складеної за перехідний 2012 рік на основi МСФЗ, використанi в якостi 
порівняних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтний 2013 рік. 

 Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 

відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено 

«Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім 

емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими рішенням Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р..  

 

1.  На нашу думку, твердження управлінського персоналу, що вартість чистих активів Товариства 
станом на звітну дату, відповідає вимогам чинного законодавства, а саме:  частині 3 статті 155 

Цивільного кодексу України.  

 

2.  Емітентом розкривається та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю інша 
інформація, склад якої передбачено «Положенням про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів» від 03.12.2013р. №2826. До дати формування звіту аудитора така інша інформація в 
повному обсязі Товариством не сформована та, відповідно, аудитором не перевірялась. Відповідно 

ми не висловлюємо думку щодо такої інформації. 
 

3.   Значний правочин - це правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), 

вчинений 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. На нашу думку, твердження управлінського персоналу щодо виконання 
значних правочинів, за звітний період, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам Закону 
України «Про акціонерні товариства» – наведено достовірно. 

 

4.   Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану 

корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та відповідність 
фінансової звітності Товариства, а не з метою висловлення думки щодо відповідності стану 
корпоративного управління вимогам чинного законодавства України. Відокремленого підрозділу 
внутрішнього аудиту в Товаристві не створювалось. За підсумками року та необхідності 
підтвердження фінансової звітності проводиться зовнішній аудит. Ми не помітили нічого 

суттєвого що могло б змусити нас вважати, що твердження управлінського персоналу щодо 

відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, в усіх 

суттєвих аспектах, не відповідало б  вимогам чинного законодавства. 
 

5.  Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію і оцінку 

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства відповідно до МСА 240 

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», для 
визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Товариства шляхом 

розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю Товариства. Відповідно, ми не помітили суттєвих проблем, пов’язаних з 
ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку (звіті незалежного 

аудитора). На нашу думку твердження управлінського персоналу про те, що фінансові звіти не 
містять викривлень внаслідок шахрайства – наведено достовірно.  
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З метою оцінки загального фінансового стану Товариства на звітну дату, розраховано відповідні 
показники, які викладено нижче у Довідці про фінансовий стан Товариства. 

№ 
Найменування    
показника 

Формула 
розрахунку 

показника 

Коди 

рядків 
фінансової 
звітності 

Значення  
на 

Значення  
на Зміна Орієнтовне 

граничне 
значення 
показника 

початок 

звітного 

періоду 

кінець 
звітного 

періоду 
% 

1 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

(платоспроможності)  

 К1 = (Грошові кошти та 
їх еквіваленти + 

Короткострокові 
фінансові вкладення) : 
Поточні зобов'язання   

форма №1          

рядки 

(1165+1160) : 

рядок 1695 

81998,5 8,9412 -99,99 0,10 - 0,20 

2 
Коефіцієнт 

поточної(загальної) 
ліквідності(покриття)  

 К2 = Оборотні активи 

підприємства : Поточні 
зобов'язання  

форма №1          

рядок 1195 : 

рядок 1695 
82001,0 8,9414 -99,99 не <1,5 

3 
Коефіцієнт 

фінансової стійкості 
(автономії)  

 К3 = Власні кошти 

підприємства : 
Вартість майна 
(підсумок активу 
балансу)   

форма №1          

рядок 1495 : 

рядок 1300 
0,9998 0,8881 -11,17 0,25 - 0,50 

4 
Коефіцієнт покриття 
зобов`язань власним 

капіталом  

 К4 = (Короткострокові 
зобов`язання + 

Довгострокові 
зобов`язання) : Власний 

капітал   

форма №1         

рядки 

(1695+1595) : 

рядок 1495 

0,0002 0,1261 62950,0 не >1,00 

5 
Коефіцієнт 

рентабельності 
активів  

 К5 = Прибуток, або 

збиток  (підсумок 
активу балансу на 
початок + на кінець 
звітного періоду):2 

Форма№2 

р.2350 (або   

ряд.2355) 

        

Форма№1(ряд. 

1300 (гр.3) + 

ряд.1300 

(гр.4)):2 

  0,00001     

 

Опис показників фінансового стану та висновки: 

К1 - Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує, яка частка короткострокових 

(поточних) зобов’язань Товариства можлива бути  сплачена негайно, за рахунок його власних 

грошових коштів та їх еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). 

Коефіцієнт показує, наскільки найбільш термінові (поточні) зобов’язання покриті найбільш 

ліквідними активами. Значення показника на звітну дату відповідає умовам теоретично 

оптимального, що свідчить про високий рівень абсолютної ліквідності. 
 

К2 - Коефіцієнт загальної ліквідності  характеризує загальну оцінку ліквідності 
Товариства, або  іншими словами - те, наскільки обсяг поточних кредиторських зобов’язань 
Товариства можливо погасити за рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник 
дозволяє встановити у скільки разів оборотні активи перекривають поточні зобов’язань. Значення 
показника на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що свідчить про високий 

рівень загальної ліквідності. 
 

 К3 - Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, або автономії) свідчить про 

питому вагу власних коштів Товариства (його статутного капіталу, іншого капіталу, фондів, 
прибутку, тощо) у загальній сумі активів, авансованих в його бізнес. Цей показник характеризує 
незалежність Товариства від зовнішніх джерел фінансування. Значення коефіцієнту фінансової 
стійкості (автономії) Товариства на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що 

свідчить про високий рівень фінансової стійкості. 
 

 К4 - Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом - це показник, який загалом 

свідчить про фінансову залежність Товариства від заємних коштів. Цей коефіцієнт розраховується 
як співвідношення загальної суми залучених та власних коштів. Значення коефіцієнту покриття 
зобов'язань власним капіталом на звітну дату відповідає умовам теоретично оптимального, що 

свідчить про домінування власного капіталу над залученим. 



___________________________________________________________________________________________5 

 

К5 - Коефіцієнт рентабельності активів - це показник який свідчить про ефективність 
використання активів Товариства. Його основна концепція: відношення прибутку (- збитку), 

одержаного в результаті вкладення активів в оборот, до середньорічної вартості саме цих активів.  
На звітну дату коефіцієнт має позитивне значення 0,00001 за рахунок отриманого прибутку. 

 

На підставі значень розрахованих вище коефіцієнтів можливо вцілому охарактеризувати 

загальний фінансовий стан Товариства на 31.12.2013р., як стабільний. Значення показників на 
звітну дату балансу дозволяє свідчити про високій рівень як абсолютної, так і загальної 
ліквідності, високий рівень покриття зобов'язань власним капіталом та фінансової стійкості 
(автономії). Динаміка наведених показників фінансового стану свідчить про наявність 
потенційних можливостей продовжувати Товариством свою фінансово-господарську діяльність у 
найближчому майбутньому, але ми звертаємо увагу на низьку рентабельність операційної 
діяльності Товариства протягом звітного та минулого років. 
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