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
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства
“Запоріжвогнетрив” станом на 31.12.2011 р.

Керівництву та акціонерам
ПАТ “Запоріжвогнетрив”
Згідно з Договором на проведення аудиту від 19 жовтня 2011р. № 18-1473 нами,
незалежною аудиторською фірмою ТОВ “Аудиторська фірма “Аудитцентр-Запоріжжя”, що
здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської
діяльності № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня
2001р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства “Запоріжвогнетрив” за 2011 рік у складі Балансу на 31.12.2011р., Звіту про
фінансові результати за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіту про власний
капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік.
Відомості про емітента:
Найменування:

ПАТ “Запоріжвогнетрив”

Код ЄДРПОУ

00191885

Підстава для
здійснення
діяльності:

Свідоцтво про державну реєстрацію № 11031200000005014, видане
Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.03.1995 р.

Адреса:

Північне шосе / вул. Теплична, буд. 22 “Б” / 1
м. Запоріжжя
69106

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової
звітності відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку 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. Перевірка проводилась відповідно до міжнародних
стандартів аудиту (далі по тексту МСА): 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, інших
міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Закону
України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514 -VI, “Вимог до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики)”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. № 53/13320 та “Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики)” затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. № 1358/20096, та інших
законодавчих та нормативних документів. МСА вимагають від нас дотримуватись етичних
принципів, а також планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати
обґрунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір 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 фінансової звітності товариством, 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, прийнятність облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
Висновок
На нашу думку, фінансова звітність у складі Балансу на 31.12.2011 р., Звіту про
фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до
річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату надає справедливу та достовірну
інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства “Запоріжвогнетрив” у
відповідності до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку України.

Розкриття інформації відповідно “Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”,
затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 273 421 тис. грн., що більше
ніж величина статутного фонду, що цілком відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003 р. № 435-IV.
Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі “Методичних
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, що схвалені
Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485.
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Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та
іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії
разом з фінансовою звітністю
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою
звітністю.
Виконання значних правочинів
(10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Товариство у 2011 році вчиняло значні правочини відповідно ст. 70 Закону України
“Про акціонерні товариства” (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності).
Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 372 815 тис. грн. Сума мінімального
правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 37 281,5 тис. грн.
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок,
що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, норм
статуту та прийнятих рішень Наглядової ради.
Стан корпоративного управління,
у тому числі стану внутрішнього аудиту,
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Формування складу органів корпоративного управління ПАТ “Запоріжвогнетрив”
здійснюється відповідно до розділів 10,11, 12 та 13 Статуту, затвердженого 31 березня 2011
року рішенням загальних зборів акціонерів акціонерного товариства (протокол №18 від 31
березня 2011 року).
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи
корпоративного управління:
 загальні збори акціонерів,
 наглядова рада,
 дирекція (рада директорів),
 ревізійна комісія.
Внутрішніми документами передбачено та фактично створено службу внутрішнього
аудиту.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам
Статуту.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями
Статуту.
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України
“Про акціонерні товариства” – до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним
Законом України “Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту – не рідше одного разу на
три місяці.
Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління
фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом
акціонерного товариства. Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом
звітного року здійснювався ревізійною комісією.
Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з
перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік.
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Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у
тому числі внутрішнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча
система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України “Про
акціонерні товариства” та вимогам Статуту.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 “Відповідальність аудитора, що стосується
шахрайства, при аудиті фінансової звітності”.
Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли
привернути нашу увагу.
На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський
персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.
Розкриття інформації відповідно “Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”,
затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528
Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних П(С)БО
На нашу думку, нематеріальні активи оцінено, класифіковано та розкрито відповідно до
вимог П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.
Оцінка, класифікація та розкриття інформації про основні засоби та незавершені
капітальні інвестиції відповідає вимогам П(С)БО 7 “Основні засоби”.
Первiсна оцiнка фiнансових iнвестицiй, їх оцiнка на дату балансу та розкриття
iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi здiйснено Товариством вiдповiдно до вимог норм
П(С)БО 12 "Фiнансовi інвестиції”.
Визнання та оцінку відстрочених податкових активів проведено відповідно до норм
П(С)БО 17 “Податок на прибуток”.
На нашу думку, визнання та первiсна оцiнка запасiв, оцiнка їх вибуття i оцiнка на дату
балансу в цiлому вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 9 “Запаси” та прийнятiй товариством
облiковiй полiтицi.
Визнання і оцiнка дебiторської заборгованостi Товариством, на нашу думку,
проводиться вiдповiдно до вимог норм П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”
На нашу думку активи Товариством класифіковано та оцінено відповідно до Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена й очікується
отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням. Розкриття
інформації про активи Товариства відповідає вимогам П(С)БО 2 “Баланс”.
Розкриття інформації про зобов’язання відповідно до національних П(С)БО
На нашу думку, визнання та оцiнка зобов'язань Товариством проводиться в цiлому
вiдповiдно до вимог норм П(С)БО 11 “Зобов'язання”.
Облiк забезпечень вiдповiдає вимогам норм П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Облiк та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за перевiряємий перiод про виплати
працiвникам товариства в цiлому вiдповiдають вимогам норм Положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 26 “Виплати працівникам”.
На нашу думку зобов’язання Товариством класифіковано та оцінено відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка зобов’язань достовірно визначена й
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очікується зменшення в майбутньому економічних вигод внаслідок його погашення. Розкриття
інформації про зобов’язання Товариства відповідає вимогам П(С)БО 2 “Баланс”.
Розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних П(С)БО
На нашу думку, Статутний капітал ПАТ “Запорiжвогнетрив” станом на 31.12.2011 року
сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повністю у
встановлені законодавством терміни.
На нашу думку, облік додатково вкладеного капіталу товариства у фiнансовiй звiтностi
за 2011 рік вiдповiдає вимогам норм пункту 39 П(С)БО 2 “Баланс”.
Облік іншого додаткового капіталу товариства у фiнансовiй звiтностi за період, який
перевірявся, вiдповiдає вимогам норм пункту 40 П(С)БО 2 “Баланс”.
Резервний капітал товариства, що відображений у фiнансовiй звiтностi за 2011 рік,
вiдповiдає вимогам норм пункту 41 П(С)БО 2 “Баланс”. На нашу думку, створення резервного
капіталу вiдповiдає вимогам норм статті 19 Закону України “Про акцiонернi товариства”, статті
87 Господарського кодексу України та Статуту товариства. Відрахування до резервного
капіталу зроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України “Про акцiонернi товариства”.
На нашу думку, відображений у фiнансовiй звiтностi за 2011 рік нерозподілений
прибуток вiдповiдає вимогам норм пункту 42 П(С)БО 2 “Баланс”.
На нашу думку елементи власного капіталу Товариством класифіковано та оцінено
відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про
власний капітал відповідає вимогам П(С)БО 2 “Баланс”.
Формування та сплата статутного фонду (капіталу)
Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. внесений у повному розмірі і відповідає
розміру, визначеному установчими документами Товариства. Сплата статутного капіталу
відбулася з дотриманням вимог чинного законодавства у встановлені терміни.
На дату видачі аудиторського висновку Товариство має Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій від 01.06.2010 р. № 296/1/10, згідно якого розмір Статутного фонду станом на
31.12.2011 становить 75 925 200 (сімдесят п’ять мільйонів дев’ятсот двадцять п’ять тисяч
двісті) гривень і розподілений на прості іменні акції кількістю 5 840 400 (п’ять мільйонів
вісімсот сорок тисяч чотириста) штук номінальною вартістю 13 (тринадцять) гривень за акцію
(форма існування – бездокументарна).
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням
методу нарахування всіх доходів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам
П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №
290.
Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням
методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам
П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р.
№ 318.
Визнання, оцінка та розкриття інформації про доходи, витрати та чистий прибуток
відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 “Витрати” та П(С)БО 3 “Звіт про фінансові
результати”.
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