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Приватним акціонерним товариством Аудиторська фірма «Де Візу» (здійснює діяльність на 
підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1373, виданого 
відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, чинного до 
29.10.2020 року) (надалі – Аудитор) на підставі договору про надання аудиторських послуг 
від 13.12.2016 року №450-А-172 та Додаткового договору №1 від 13.12.2016 року на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 року №390 «Деякі питання проведення 
аудиту суб’єктів господарювання державного сектору економіки» проведено аудит фінансової 
звітності Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної 
госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» (надалі – ДП 
ДГЗІФ «Укрінмаш» або Підприємство) за 2016 рік, що додається, та яка включає:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року;

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік.

• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;

• Звіт про власний капітал за 2016 рік;

• Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV, Положення 
(Стандарти) бухгалтерського обліку, Облікова політика Підприємства, затверджена наказом 
№44-1 від 02.03.2016 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за складання й достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку 
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 аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 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 
стосовно сум та розкриття інформації 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 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 
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Підприємством станом на 01.01.2016 року та станом на 31.03.2016 року до рядка 1165 «Грошові 
кошти та їх еквіваленти» Балансу (Звіту про фінансовий стан) включено залишки грошових 
коштів в сумі 26 294 984,02 грн. на рахунках у неплатоспроможному банку - АТ «Банк «Фінанси 
та Кредит», який з 18.12.2015 року знаходиться у процедурі ліквідації. 

Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» визначений порядок 
ліквідації банків. Відповідно до ст. 46 зазначеного Закону внаслідок початку процедури 
ліквідації банківська діяльність банку завершується та розпочинається процедура формування 
ліквідаційної маси для здійснення погашення вимог кредиторів. Кошти, одержані в результаті 
ліквідації та продажу майна (активів) банку, спрямовуються Фондом на задоволення вимог 
кредиторів в черговості, встановленій ст.52 Закону. Вимоги юридичних осіб – клієнтів банку, які 
не є пов’язаними особами банку задовольняються в сьому чергу. Вимоги до банку, незадоволені 
за недостатністю його майна, вважаються погашеними.

Отже, грошові кошти, які знаходилися на рахунках у банках, що знаходяться у процесі ліквідації, 
не можуть бути отримані Підприємством до моменту закінчення процедури, передбаченої 
Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». При цьому, існує ризик 
недостатності майна банку для погашення вимог всіх кредиторів. 

Відповідно до п. 4 П(С) БО 10 сумнівною вважається поточна дебіторська заборгованість щодо 
якої існує невпевненість її погашення боржником. Тому зазначена заборгованість банку перед 
Підприємством набуває статусу сумнівної. Сума такої заборгованості відображається за кредитом 
рахунку 31 «Рахунки в банках» і дебетом рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Тобто, заборгованість АТ «Банк «Фінанси та Кредит» перед Підприємством повинна бути 
відображена у рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» Балансу (Звіту про 
фінансовий стан), а не в рядку 1165 «Грошові кошти».

Отже, Підприємством станом на 01.01.2016 року та станом на 31.03.2016 року завищено значення 
рядка 1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти» та занижено значення рядка 1155 «Інша поточна 
дебіторська заборгованість» Балансу (Звіту про фінансовий стан) на суму 26 294,98 тис.гривень.

Крім того, Підприємством у формі №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) в додатковому 
рядку 1102 «Незавершене виробництво» відображено витрати в межах виконання договорів 
державного замовлення станом на 01.01.2016 року в сумі 12 398,0 тис.грн. та станом на 31.12.2016 
року в сумі 33,0 тис.грн.



У додатковому рядку 1103 «Готова продукція» форми №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
відображено товари, які придбані Підприємством в межах договорів державного замовлення 
для подальшого постачання Міністерству оборони України станом на 01.01.2016 року в сумі 26 
230,0 тис. грн. та станом на 31.12.2016 року в сумі 10 913,0 тис.грн. 

Відповідно до п.2.23  Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 року №433 у додатковій 
статті «Товари» відображається без суми торгових націнок вартість залишків товарів, які 
придбані підприємствами для подальшого продажу.

Тобто, у рядках 1102 «Незавершене виробництво», 1103 «Готова продукція» відображено 
товарно-матеріальні цінності та витрати пов‘язані їх придбанням, які повинні бути відображені 
у рядку 1104 «Товари». 

Вказані невідповідності не змінюють підсумок Балансу (Звіту про фінансовий стан) на відповідні 
звітні дати 2016 року та не впливають на фінансові результати діяльності Підприємства за 2016 рік.

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстави для 
висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Дочірнього підприємства Державної компанії 
«Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової зовнішньоторговельної та інвестиційної 
фірми «Укрінмаш»  станом на 31.12.2016 року,  фінансові результати  і рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV, Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, чинної облікової політики Підприємства.

В.о. Генерального директора       В.П. Іващенко
(сертифікат аудитора Серії А № 002480,
виданий рішенням АПУ від 29.06.1995 р. № 32, дійсний до 29.06.2019 р.)   

Дата надання звіту: 28.04.2017 року

Адреса аудитора: 01001, м. Київ, вул.  Малопідвальна, 10 офіс 11

Звіт незалежного аудитора складено у 3 (трьох)  примірниках. 
До звіту додається фінансова звітність Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державної госпрозрахункової 
зовнішньоторговельної та інвестиційної фірми «Укрінмаш» станом на 31.12.2016 року
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