B ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

69095 УКРАЇНА м. Запоріжжя вул. Українська, 4 код ЄДРПОУ 23791493
р/р 26004000008460 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614
телефон 212-17-25, 213-29-17, тел./факс 213-21-56
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
про фінансову звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Запоріжвогнетрив» станом на 31.12.2014 р.
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Запоріжвогнетрив», фінансовий звіт якого
перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.
Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Запоріжвогнетрив» (код ЄДРПОУ 00191885, зареєстроване за адресою Україна, м. Запоріжжя,
в. Північне шосе / Теплична, буд. 22 “Б”/1), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан
на 31 грудня 2014 року, звіт про сукупний дохід, про зміни у власному капіталі та рух грошових
коштів за рік, що закінчився на 31 грудня 2014 р., та приміток до річної фінансової звітності за
2014 р., які включають інформацію про суттєві аспекти облікової політики та іншу
пояснювальну інформацію.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання цієї фінансової
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній
контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про
аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів,
прийнятих в якості Національних стандартів. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську
перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять
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 розглядав заходи
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
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відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
умовно - позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Згідно пар. 1 Міжнародного стандарту фінансової звітності «Проміжна фінансова
звітність» якщо від суб’єкта господарювання вимагають подання проміжної фінансової
звітності відповідно до МСФЗ, суб’єкт господарювання має застосовувати МСФЗ 34. У
відповідності до цього МСФЗ проміжна фінансова звітність складається з наступних форм:
- звіт про фінансовий стан на кінець періоду;
- звіт про сукупні доходи за період;
- звіт про зміни у власному капіталі за період;
- звіт про рух грошових коштів за період;
- примітки, які містять стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну
інформацію.
Товариством проміжна фінансова звітність в обсязі та форматі, яких вимагають МСФЗ,
не подавалась.
Проте, вказані факти мають обмежений вплив на положення справ в цілому, i не
впливають на загальну картину фінансового стану ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «Запоріжвогнетрив».
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Запоріжвогнетрив» у складі Звіту про
фінансовий стан на 31.12.2014 р., Звіту про сукупний дохід за 2014 р., Звіту про рух
грошових коштів за 2014 р., Звіту про власний капітал за 2014 р. та Приміток до річної
фінансової звітності за 2014 р., справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах
відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2014 р. у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф № 1.
Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне.
ПАТ “Запоріжвогнетрив” функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано із
політичною та фінансовою кризою в Україні у 2014 році, поширенням зони збройного
конфлікту. В поточному році можливі нові руйнування інфраструктури та зупинки виробничих
потужностей. Незалежно від того, як будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде
падіння промислового виробництва через втрати на сході країни, супроводжуване значним
скороченням споживчого попиту та знеціненням національної валюти. Ці події справили та
продовжують справляти значний вплив на фінансовий стан Товариства.
На дату надання аудиторського висновку неможливо достовірно оцінити ефект впливу
поточної економічної ситуації на ліквідність та дохід Товариства, стабільність і структуру його
операцій із контрагентами.
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними в
результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть
відомими та можуть бути достовырно оцінені.
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Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів.
Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні
товариства»
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що
фінансова звітність за 2014 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про
фінансово-господарську діяльність Товариства.
У ході перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час
проведення фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку та подання звітності, які б суттєво впливали на фінансову звітність,
окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської думки та про які йдеться у параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки».

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТЦЕНТР- ЗАПОРІЖЖЯ»

Код ЄДРПОУ

23791493

Юридична адреса та
місцезнаходження

69095 Україна м. Запоріжжя, вул. Українська, 4

Номер, дата видачі свідоцтва
про внесення до Реєстру
суб’єктів, які можуть
здійснювати Аудиторську
діяльність

№ 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України
№ 98 від 26 січня 2001р.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 15/0180 вiд «02» березня 2015 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

Директор
ТОВ «АФ «Аудитцентр- Запоріжжя»

10.03.2015 р. – 10.04.2015 р.

_____________

Т.С. Разумова

Сертифікат № 005830 від 30.09.2004 р.

Дата видачі висновку:

«10» квітня 2015 року.

ТОВ АФ «Аудитцентр-Запоріжжя»

3

