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АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

РЕСПЕКТ 
Свідоцтво Аудиторської палати України 

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 

станом на 31 грудня 2017 року 
 

Адресат: 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

ПРАТ "ШВЕЙНА ФАБРИКА "ЗОРЯНКА" 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШВЕЙНА 

ФАБРИКА "ЗОРЯНКА", код за ЄДРПОУ 05502700, місцезнаходження: 25015, Кіровоградська область, 

місто Кропивницький, вулиця Євгена Маланюка, будинок 2, (надалі Товариство), що складається з 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за 2017 

рік, Приміток до фінансової звітності за 2017 рік. 

 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА у редакції 2015р). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними 

вимогами, застосовними відповідно до «Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з 

Міжнародних стандартів етики бухгалтерів у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

  

Ключові питання аудиту 

Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає ключових питань 

аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, (далі – МСФЗ), що прийняті та 

застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
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діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариством. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА (у редакції 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 

обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 

аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 

значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 

це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 
 

Товариство у 2017 році вело бухгалтерський облік частково за автоматизованою системою 

бухгалтерського обліку з допомогою програмного системного продукту 1С: Підприємство з 

використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, розробленого Товариством на підставі Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 (із змінами та 

доповненнями) (далі – Інструкція № 291). 

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» та МСФЗ основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для 

ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову 

політику.  
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Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не 

змінювались протягом 2017 року.  

Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам 

управлінського персоналу. 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариством була 

проведена інвентаризація. Інвентаризація була проведена згідно з Положенням про інвентаризацію  

активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879 (із 

змінами і доповненнями). 

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ. Річна фінансова звітність складена 

на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього дня звітного року із 

застосуванням вимог МСФЗ.  

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно. 

 

Опис питань та висновки щодо активів, зобов'язань та чистий прибуток (збиток) Товариства 

відповідно до МСФЗ 
 
Розкриття інформації про активи 

Станом на 31.12.2017р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. збільшились 

на 4 602 тис. грн. і відповідно складають 16 995 тис. грн. Збільшення активів відбулося в основному за 

рахунок збільшення суми  основних засобів, готової продукції, дебіторської заборгованості. 

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно 

та у відповідності до МСФЗ. 

 

Розкриття інформації про зобов'язання  

Станом на 31.12.2017 загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. 

збільшились на 3 927тис. грн. і відповідно складають 6 074 тис. грн. Збільшення зобов'язань відбулося в 

основному за рахунок короткострокового кредиту банку. 

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита 

повно та у відповідності до МСФЗ. 

 

Власний капітал 

Станом на 31.12.2017 розмір власного капіталу Товариства складає суму 9 390 тис.грн., з яких: 

 зареєстрований (пайовий) капітал – 3 152 тис.грн.; 

 капітал у дооцінках – 3 158 тис.грн.; 

 нерозподілений прибуток –3 080 тис.грн.  

Зареєстрований (пайовий) капітал, відповідно до редакції Статуту Товариства, затвердженого 

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв  № 25 вiд 12.04.2017 року, та зареєстровано Державним 

реєстратором Полоз О.С. 13 .04. 2017 року за № 14441050029004294, складає 3 152 тис.грн.  

Зареєстрований (пайовий) капітал розподілений наступним чином : 

 юридичні особи - частка в пайовому капіталі 65,09% на суму 2 051тис.грн.; 

 фізичні особи – частка в пайовому капіталі 34,91% на суму 1 101 тис.грн. 

Ми підтверджуємо, що зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2017 року був 

сформований та сплачений акціонерами в сумі 3 151 716 грн. (Три мільйони сто п’ятдесят одна тисяча 

сімсот шістнадцять грн. 00 коп.). 

Заборгованість акціонерів на кінець звітного року відсутня. 

На нашу думку, розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам Міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

 

Розкриття інформації про фінансові результати 

Товариство за звітний період отримало прибуток  у розмірі 322 тис. грн. Прибуток, визначений у 

балансі, підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув’язку з 

іншими формами фінансової звітності.  

 

Операції з пов’язаними особами 

Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що операції з пов'язаними особами на Товаристві 

відсутні. 
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Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства 

Розрахунок вартості чистих активів здійснено в відповідності до чинного законодавства, а саме  статті 

155 Цивільного кодексу України та складає 9 390 тис. грн., що вище зареєстрованого (пайового) 

капіталу Товариства. 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану 

внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання 

доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного управління 

Товариства вимогам зазначеного закону та Статуту Товариства. 

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до розділу 

11 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів 12 квітня 2017 року, Протокол № 25 від 

12.04.2017. 

Протягом звітного року на Товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 

 Загальні збори акціонерів - вищий орган; 

 Наглядова рада - наглядовий орган; 

 Директор - виконавчий орган; 

 Ревізійна комісія - контролюючий орган. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та 

вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 25 від 12.04.2017  р.). 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Щорічні загальні збори 

акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" . 

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України 

"Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року здійснювався 

Ревізійною комісією.  

Наглядова рада Товариства затвердила зовнішнього незалежного аудитора, а саме – Кіровоградську 

філію аудиторської фірми "Респект" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ 

20651627 (Протокол №9/17 від 20.10.2017р.). 

Протягом звітного року змін зовнішнього аудитора не відбувалося. 

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. 

Розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства ми вважаємо за необхідне зазначити наступне: 

 система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації 

та включає адміністративний та бухгалтерський контроль; 

 бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та 

включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль; 

 прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві  відповідає 

вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту; 

 система внутрішнього контролю на Товаристві створена та є адекватною. 

 

Аналіз фінансового стану 

Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, 

ліквідності та фінансової стійкості, та інші: 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,02 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 

0,5). Абсолютна ліквідність Товариства – наявність грошових коштів  та їх еквівалентів для погашення 

пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань 

може запропонувати 0,02 гривен грошовими коштами. 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 1,74 (орієнтоване позитивне значення 

показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 0,5 (орієнтоване 

позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній 

сумі засобів, авансованих в його діяльність. 

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5 - 1,0) становить: 

0,8 та характеризує незалежність Товариства від залучених засобів. 

5. Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,02 та характеризує наскільки ефективно Товариство 

використовує свої активи для отримання прибутку, тобто показує , який прибуток приносить  кожна 

гривня, вкладена  в активи. 

http://www.afr.org.ua/
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За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2017 

року нами зроблений висновок про те, що Товариство має достатній рівень платоспроможності; 

значення показників фінансової незалежності відповідають оптимальним показникам. 

 

Події після дати балансу 

Ми не встановили подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан 

Товариства. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

 повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:КІРОВОГРАДСЬКА 

ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ; 

 код за ЄДРПОУ: 20651627; 

 номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ): Свідоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати України за №98 

від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року; 

 номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські  перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000266 

зі строком дії з 29.01.2013 до 30.07.2020; 

 прізвище, ім’я, по батькові аудитора, що брав участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 

сертифікатів аудитора, виданих АПУ: Куріленко Людмила Іванівна, сертифікат аудитора, серія 

відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін дії сертифікат до 14.07.2020; 

 місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 65026, ОДЕСЬКА 

ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 

1, КВАРТИРА 10; 

тел.: +380487269759, +380487288216; 

факс +380487286095; 

сайт:  www.afr.org.ua 

 дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: КІРОВОГРАДСЬКА ФІЛІЯ АУДИТОРСЬКОЇ 

ФІРМИ "РЕСПЕКТ"; 20651627; 25002, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. 

Київська, будинок 43; 

тел.: +380522348885; 

факс: +380522348885. 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 дата та номер договору на проведення аудиту: 30.10.2017, № 6; 

 дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 30.10.2017, дата закінчення 

05.03.2018. 

 

Директор 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ФІЛІЇ 

АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ "РЕСПЕКТ" 

 (сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010)                                                      Куріленко Людмила Іванівна 

 

 

 

 

Дата аудиторського звіту: 05 березня 2018 року 

Адреса аудитора: 26002 Україна, м. Кропивницький, вул. Київська, буд. 43 

http://www.afr.org.ua/

