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6.  Коефіцієнт рентабельності 
6.1. Коефіцієнт рентабельності активів 

К 6.1=          Чистий прибуток                       
(Підсумок акт.(гр3)+Підсумок  акт (гр4))/2

0,002 0,09 
 
  Теоретичне значення  більше 0.  
 

6.2 Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу 

К 6.2 =      Чистий прибуток     . 
             (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 

0,004 0,146 

 
Теоретичне значення більше 0.  
  
 

 ПАТ “Електропівденмонтаж-10”  станом  на 31 грудня 2011 р.  ліквідне та 
платоспроможне, має стійкий фінансовий стан. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму:  

 
Назва аудиторської фірми Приватне підприємство "Аудиторська фірма 

"Синтез-Аудит-Фiнанс" 
Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071 
Юридична адреса 
Місцезнаходження юридичної особи 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка буд. 60, кв. 4 

Номер, дата видачі свідоцтва про державну 
реєстрацію. 

Виписка з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців  № 1 103 145 0000 
030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим 
комітетом Запорізької міської ради.   

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

№ 1372, видане рішенням Аудиторської палати 
України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого 
рішенням Аудиторської палати України 23 
грудня 2010 року № 224/3, дійсне до 
23.12.2015 року.  

Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних паперів   

Серія АБ № 000265 від 15.03.2007 р., дійсне до 
23.12.2015 р. 

Номер, дата видачі сертифіката аудитора 1)Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 
23.12.1993 р., дійсний до 31.12.2012 року 
2) серія А № 004281, виданий рішенням АПУ від 
30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2014р.   

Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81 
Дата і номер договору на проведення аудиту № 10/2012 від 21.01.2012 р. 
Дата початку і дата закінчення проведення 
аудиту 

25.03.2012 р. - 10.04.2012 р. 

 
Генеральний директор  
ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс"            В.Г. Гончарова 
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської  палати  
України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням АПУ 
№ 224/3 від 23 грудня 2010 року,дійсне до 23.12.2015 р. 

сертифікат серії А № 000051, виданий 
рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний 
до 23.12.2012р.   

 
Аудитор 
ПП "Аудиторської фірми "Синтез-Аудит-Фінанс"            Н.В.Рибас 
 сертифікат серії А № 004281, виданий 

рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний 
до 30.06.2014р.   

Аудиторський висновок складено 10 квітня 2012р.    м. Запоріжжя, вул. Немировича – 
Данченко 60, кв.4. 



 11

проводились. 
На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства завершено перевірку 

фінансово-господарської діяльності товариства.      
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного 

управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про 
акціонерні товариства", можна зробити висновок: 

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві 
відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, 

2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному 
фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням Комісії 
від 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.01.2010 р. за № 
80/17375. 

 
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 не було виявлено обставин, що свідчать про можливість 
шахрайства . У своїй поточній діяльності ПАТ «Електропівденмонтаж-10» наражається 
на зовнішні та внутрішні ризики. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та 
яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення 
шахрайства, є відповідними та ефективними. 

 
Довідка про фінансовий стан ПАТ “Електропівденмонтаж-10” 

на 31.12.2011 р. 
На підставі отриманих облікових даних під час проведення аудиторської 

перевірки фінансового звіту ПАТ "Електропівденмонтаж-10"  за  2011 рік нами був 
проведений аналіз показників фінансового стану товариства на 31.12.2011 р.     ( тис. грн.) 

Показники на 
31.12.2010

на 
31.12.2011 р Примітки 

1.Коефіцієнт ліквідності: 
 1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)  
К 1.1 =   2ра 
               4рп 

2,26 2,57 

Коефіцієнт загальної ліквідності  вказує, 
що  товариство незалежне від позикових 
коштів при фінансуванні реальних 
активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 

1.2. Поточної ліквідності  
К 1.2 = 2ра-Σ р.(100-140) 
                     4рп  

0,84 1,13 
Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-0,8. 
Даний коефіцієнт свідчить про достатній  
рівень ліквідності товариства 

  1.3 Абсолютної   ліквідності  
 
К 1.3 =  р.Σ(220+230+240) 
                     4рп 

0,31 0,56 

Оптимальний  коефіцієнт 0,2-0,3. 
Коефіцієнт  свідчить  про достатню 
наявність коштів у разі необхідності 
миттєвої сплати поточних боргів 

1.4 Чистий оборотний  капітал. тис грн. 
К 1.4 =2 ра – 4 рп 15116 20850 Теоретичне значення показника більше 0. 

Збільшення  на 5734 тис. грн. 
2.  Коефіцієнт платоспроможності 
          (автономії) 
К 2    =         1рп              . 
             Підсумок пасиву 
 

0,63 0,59 
 
Теоретичне значення коефіцієнта не 
менш 0,5 

3.  Коефіцієнт фінансування 
К 3=  2рп + 3рп+4рп+5рп .   
                        1рп  

0,59 0,69 
Характеризує залежність підприємства від 
зовнішніх позик. Теоретичне значення 
коефіцієнту не більше 1.  

4.  Коефіцієнт ефективності 
використання активів  
К 4 = Чистий .прибуток  
            1ра+2ра+3ра 

0,003 0,08 Вказує на строк окупності прибутком 
вкладених коштів у майно 

5. Коефіцієнт  ефективності використання 
власних коштів (капіталу)  
К 5 = Чистий прибуток  
                    1рп 

0,004 0,136 Теоретичне значення не менш 0,4.  
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2. Договір підряду №30ПКЕ-2011 від 17.10.2011р. укладений між ПАТ 
«Електропівденмонтаж-10» (Підрядник - за текстом договору) та Державним 
підприємством «НАЕК «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Запорізька 
АЕС» (Замовник – за текстом договору) на виконання робіт з будівництва об’єкта: 
«Газовий корпус, у тому числі азотно-киснева станція №2 та електролізна №2» на 
суму 17 793 323,89 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі триста 
двадцять три гривні 89 копійок) разом з ПДВ. Строк виконання робіт: з 17.10.2011р. по 
31.08.2012р. 
 
17 793 тис. грн./ 23 970 тис. грн. = 74% від ЧА за 2010р. 
17 793 тис. грн./ 27 806 тис. грн. = 64% від ЧА за 2011р. 
 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити 
висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних 
правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників.  

 
Стан корпоративного управління, у тому числі  внутрішнього аудиту відповідно до 

Закону України «Про акціонерні товариства» 
 
Формулювання складу органів корпоративного управління Публічного 

акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-10» здійснюється відповідно до: 
- Розділу ІХ Статуту, затвердженого 18.04.2011 року (номер запису - 

11001050012000167); 
- Положення про Наглядову раду, затвердженого загальними зборами акціонерів   

(Протокол №1/2011 від 14.04 2011 р.). 
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні 

органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів, 
- наглядова рада, 
- правління, 
- ревізійна комісія. 
Відповідні положення  розміщені на сайті Товариства. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми 

документами акціонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена.    
 
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає 

вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів 
(Протокол №1/2011 від 14.04 2011 р.). 

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 квартал. 

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 2011 рік.  

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не 
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- фінансові витрати – 175 тис. грн. (нараховані відсотки за користування кредитом); 
- податок на прибуток – 290 тис. грн. 

Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2011 рік  
товариство отримало чистий прибуток у сумі 3777 тис. грн., який визначено у 
відповідності до вимог норм діючого законодавства України. 
 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
 
Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у 

фінансовій звітності станом на 31.12.2011 р. складає 27806 тис. грн. 
Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об’єктивно та достовірно 

розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2011 рік, тобто про 
розмір його статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, 
нерозподіленого прибутку. 

Чисті активи ПАТ більші за суму статутного капіталу на 23601 (27806 – 4205) тис. 
грн. Розмір чистих активів відповідає вимогам ст.155 ЦКУ. 

 
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2011 року та можуть 
вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до 

значної зміни вартості його цінних паперів 
 
В ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду не мали місце події, якi 

згiдно з частиною першою статті 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" вiднесенi до складу особливої iнформацiї. 

 
Розкриття іншої інформації 

 
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 НКЦПФР 
разом з фінансовою звітністю, не встановлено. 

 
Товариство у 2011 році мало виконання значних правочинів відповідно: 
- ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" (10 і більше відсотків 

вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності); 
- п. 9.3 р. ІХ Статуту (25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності). 
Вартість активів станом на 01.01.2011 року складає 23970 тис. грн. Сума 

мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 2 397 тис. грн. 
 
Виконання значних правочинів у 2011р.  

 
1. Договір генпідряду №12/11 від 05.04.2011р. укладений між ПАТ 
«Електропівденмонтаж-10» (Генпідрядник - за текстом договору) та Управлінням 
комунальної власності Енергодарської міської ради (Замовник – за текстом договору) на 
виконання: «роботи з будівництва зовнішніх мереж і споруд теплопостачання 
(Переведення теплопостачання мікрорайонів №1, №2 та кварталу гуртожитків на 
теплопостачання від Запорізької АЕС. Центральний тепловий пункт) – будівництво 
центрального теплового пункту та трансформаторної підстанції» на суму 
18212738,28 грн. (вісімнадцять мільйонів двісті дванадцять тисяч сімсот тридцять вісім 
грн. 28 коп.) з урахуванням ПДВ. Строк виконання робіт: з 05.04.2011р. по 26.12.2011р. 
 
18 212 тис. грн./ 23 970 тис. грн. = 76% від ЧА за 2010р. 
18 212 тис. грн./ 27 806 тис. грн. = 65% від ЧА за 2011р. 
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збільшення залишку заборгованості за розрахунками зі страхування на суму 82 тис.грн., 
збільшення залишку заборгованості по поточним виплатам оплати праці працівникам на 
суму 21 тис.грн., збільшення інших поточних зобов`язань на суму 3790 тис.грн., 
зменшення залишку заборгованості за короткостроковими кредитами банків на суму 690 
тис. грн., зменшення залишку заборгованості за операціями з придбання товарів (робіт, 
послуг) на суму 1703 тис.грн., зменшення залишку заборгованості за отриманими 
авансами на суму 616 тис.грн.. 

 
Протягом звітного періоду товариством списана кредиторська заборгованість, по 

якій вийшов строк позивної давності в сумі 612 тис. грн.  
За даними фінансової звітності товариство не створювало забезпечення (резерв 

відпусток), що може мати суттєвий вплив на показники фінансової звітності. 
В цілому, облік зобов’язань відповідає П(С)БО 11 "Зобов’язання". 

 
Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку(збитку) 

 
Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з 

використанням методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, 
що відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід".  

 Акціонерне товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи 
на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств і організацій". 

 
Протягом 2011 року товариством був отриманий дохід у сумі 35616 тис. грн., у 

тому числі: 
- чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 

31030 тис. грн.(без урахування ПДВ в сумі – 6206 тис. грн.); 
- інші операційні доходи в сумі 1247 тис. грн.(доход від реалізації іноземної 
валюти – 17 тис. грн., доход від реалізації інших оборотних активів – 1366 тис. 
грн., доход від операційної оренди активів – 164 тис. грн., доход від операційної 
курсової різниці – 1 тис. грн., доход від списання безнадійної кредиторської 
заборгованості – - 612 тис. грн., інші доходи – 311 тис. грн.); 

- інші фінансові доходи у сумі 3310 тис.грн.(в т.ч. 7 тис.грн. - нараховані відсотки 
банком, 3303 тис.грн. – інші доходи від погашення векселя); 

- інші доходи – 29 тис. грн. (доход від реалізації необоротних активів). 
 
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". 

Акціонерне товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати 
на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції "Про 
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та 
господарських операцій підприємств і організацій". За  2011 рік витрати товариства 
склали 31839 тис. грн., в тому числі: 
- собівартість реалізованої продукції – 26660 тис.грн.; 
- адміністративні витрати – 1903 тис.грн.; 
- витрати на збут - 122 тис.грн.; 
-  інші операційні витрати – 2689 тис.грн. (собівартість реалізованої іноземної валюти 

– 17 тис. грн., собівартість реалізованих виробничих запасів – 1069 тис. грн., 
списання безнадійної дебіторської заборгованості – 792 тис. грн., втрати від 
операційної курсової різниці – 1 тис. грн., визнані штрафи, пені – 11 тис. грн., 
нестачі та втрати цінностей – 1 тис. грн., нарахування пільгових пенсій – 322 тис. 
грн., інші витрати – 493 тис. грн.); 
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31.12.10 року дорівнює 375 тис. грн. Резервний капітал товариства утворений за рахунок 
прибутку минулих періодів відповідно до Статуту.  

 
За наслідками фінансово-господарської діяльності товариство станом на 31.12.2011 

року має нерозподілений прибуток у сумі 18611 тис. грн., відображення якого в обліку 
товариства здійснено згідно "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань  і господарських операцій підприємств та організацій".  

У порівнянні з залишком на початок року сума нерозподіленого прибутку 
збільшилась на 3836 тис. грн. за рахунок отриманого у 2011 році прибутку в сумі 3777 
тис. грн. та проведеного коригування (збільшення) суми нерозподіленого прибутку за 
попередні звітні періоди на суму 59 тис. грн. 

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2011 року складає  
27806 тис.грн. 

Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського 
обліку в Україні. 

Розкриття інформації про зобов’язання 
 

На наш погляд аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 
зробити висновок про достатню належність достовірності відображення та розкриття 
інформації щодо зобов’язань, згідно вимог П(С)БО № 11 «Зобов’язання». 

Станом на 31.12.2011 року товариство має інші довгострокові фінансові 
зобов’язання  (терміном погашення більш 12 місяців) у сумі 5732 тис. грн. 
(довгострокові векселі видані в національній валюті). 

Протягом звітного періоду відбулося збільшення довгострокових зобов`язань 
товариства на загальну суму 3559 тис. грн. 

Поточні зобов’язання, які виникли внаслідок здійснення товариством фінансово-
господарської діяльності станом на 31.12.2011 року складають 13317 тис. грн., в тому 
числі: 

- заборгованість за короткостроковими кредитами банків – 700 тис. грн. (в 
тому числі 600 тис. грн. за Договором про надання кредиту з ПАТ 
«Державний експортно-імпортний банк України «АТ УКРЕКСІБАНК» від 
13.07.2011 р. №75611К8, валюта кредиту – гривня, відсоткова ставка за 
користування коштами – 18,3%, дата погашення кредиту – 12.07.12 р.; 100 
тис. грн. за Договором про надання кредитної лінії з АК «Укрінбанк» від 
17.08.2011 року № 10-3002-12, валюта кредиту – гривня, відсоткова ставка за 
користування коштами – 22,5%, дата початку погашення кредиту – 
17.08.2011 року); 

- заборгованість по векселям виданим - 1279 тис. грн.; 
- заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг) – 5773 грн.; 
- заборгованість за розрахунками з бюджетом – 600 тис. грн.; 
- заборгованість за розрахунками зі страхування – 195 тис. грн.; 
- заборгованість по поточним виплатам оплати праці працівникам – 267 тис. 

грн.; 
- інша поточна заборгованість – 4503 тис. грн. (10 тис. грн. – заборгованість за 

нарахованими відсотками банку, 143 тис. грн. – за реалізовані цінні папери, 
3319 тис.грн.- заборгованість за виконані субпідрядні роботи, 578 тис.грн. - 
заборгованість за договором відступлення права вимоги боргу, 139 тис. грн. 
– заборгованість перед працівниками по підзвітним коштам, 53 тис. грн. – 
заборгованість за неотриманими податковими накладними з ПДВ, 261 
тис.грн. – заборгованість за інші послуги). 

 
Станом на 31.12.2011 р. відбулося збільшення залишку поточної кредиторської 

заборгованості товариства на загальну суму 1356 тис.грн., в тому числі за рахунок 
збільшення залишку  заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 472 тис.грн., 
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валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. № 22. Залишок 
грошових коштів товариства в національній валюті станом на 31.12.2011 року становив 
1037 тис.грн., в іноземній валюті станом на 31.12.2011 року – 5 тис.грн. 

 
Розкриття інформації про власний капітал 

 
В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд,  було отримано достатньо 

свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття 
інформації щодо власного капіталу, згідно з П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» та П(С)БО № 2 „Баланс”. На нашу думку, акціонерне товариство в усіх 
суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2011 р. та вірно 
відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності. 

 
Власний капітал ПАТ “Електропівденмонтаж-10 ” станом на 31.12.2011 р. 

складається із: 
- статутного капіталу 4205 тис. грн., 
- іншого додаткового капіталу 4615 тис.грн. 
- резервного капіталу 375 тис.грн.  
- нерозподіленого прибутку 18611 тис. грн.  

 
Статутний капітал сформований згідно Закону України "Про господарські 

товариства" майном товариства,  обліковується на рахунку 40 "Статутний капітал" у 
сумі 4205 тис. грн. та відповідає установчим документам.  

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2011) від 14.04.2011 
року у зв`язку з приведенням діяльності ЗАТ «Електропівденмонтаж-10» у відповідність 
із Законом України «Про акціонерні товариства» було змінено найменування товариства 
з Закритого акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-10» на Публічне 
акціонерне товариство «Електропівденмаш-10». У зв`язку зі зміною найменування 
18.04.2011 року затверджено Нову редакцію Статуту (номер реєстрації: 
11001050012000167).    
 

Розмір Статутного  капіталу станом на 31.12.2011 р.: 
− заявлений  -  4 205 100, 00 грн.  
− сплачений -  4 205 100, 00 грн.      
          Склад та структура Статутного капіталу: 
− кількість акцій      -     841020 шт.       
− види акцій                 -    прості  іменні 
− номінальна вартість -     5 грн. 

 
Товариству видано Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  

свідоцтво  про реєстрацію випуску акцій (Реєстраційний № 25/08/1/07 від 17 липня 2007 
р.). 

Склад учасників станом на 31.12.11 р., які володіють акціями більш 10% суми 
статутного капіталу: 

Учасник підприємства Кількість акцій, шт. Сума, грн. Відсотки, % 
ТОВ “ENERGOKOM ” 743 230 3716150 88,3725 

Змін у складі статутного капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся 
не відбувалось. 

 
Інший додатковий капітал обліковується в сумі 4615 тис. грн. та утворений за 

рахунок проведення   дооцінки основних засобів.  
Акціонерне товариство крім статутного фонду має в своєму розпорядженні 

резервний капітал, який обліковується на рахунку 43 “Резервний капітал” та станом на 
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24 тис.грн. 
Зміни у складі та вартості нематеріальних активів відображаються з урахуванням 

вимог П(С)БО 8 „Нематеріальні активи”. Переоцінка нематеріальних активів у періоді, 
що перевірявся не проводилась. 

Станом на 31.12.2011 року на балансі товариства враховується незавершене 
будівництво  на суму 625 тис.грн., в тому числі: 

- капітальне будівництво – 607 тис. грн.; 
- придбання (виготовлення) основних засобів – 18 тис. грн. 
У складі довгострокових фінансових інвестицій в балансі товариства враховані 

корпоративні права, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
на загальну суму 15 тис. грн.  

          Зміни в складі та вартості фінансових інвестицій відображаються з урахуванням 
вимог П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”.   

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковуються згідно  П(С)БО № 10 
"Дебіторська заборгованість" та станом на 31.12.2011 року складає 1570 тис. грн. (надані 
позики працівникам у розмірі 15 тис.грн., надані позики юридичним особам – 1555 тис. 
грн.).  

Розкриття інформації про оборотні активи 
Бухгалтерський облік запасів акціонерного товариства здійснюється з 

додержанням правил П(С)БО № 9 „Запаси” за виключенням вимог П(С)БО щодо оцінки 
вартості запасів на дату балансу. Переоцінка  запасів до чистої вартості реалізації в 2011 
р. не проводилась.  

Згідно з наказом про облікову політику товариства придбані запаси зараховуються 
на баланс товариства за первісною оцінкою та передаються  у виробництво, продаж за 
ідентифікаційною собівартістю відповідної одиниці запасів у відповідності з П(С)БО 9 
"Запаси". Вартість виробничих запасів становить на 31 грудня 2011 р. – 19131 тис грн., в 
тому числі:  

- сировина та матеріали – 14610 тис.грн.; 
- покупні напівфабрикати – 4300 тис.грн.; 
- паливо – 12 тис.грн.; 
- тара і тарні матеріали – 42 тис.грн.; 
- запасні частини – 112 тис.грн.; 
- малоцінні та швидкозношувані предмети – 55 тис.грн.; 
Вартість товарів складає – 38 тис.грн.  
 
Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011 р. становить 7518 

тис.грн., в тому числі: 
− 6417 тис. грн. – дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги); 
− 10 тис. грн. – з розрахунками з бюджетом; 
− 343 тис. грн. – заборгованість за виданими авансами; 
− 748 тис.грн. – інша поточна дебіторська заборгованість (заборгованість за договором 

відступлення права вимоги боргу).   
Створення резерву сумнівних боргів обліковою політикою товариства не 

передбачено, що не відповідає вимогам П(С)БО  № 10 "Дебіторська заборгованість", 
резерв сумнівних боргів в звітному році не створювався. В 2011 році списана безнадійна 
дебіторська заборгованість в сумі 792 тис. грн. 

За вирахуванням вищезазначеного, взагалі облік дебіторської заборгованості 
відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

Станом на 31.12.2011 року на товаристві враховуються поточні фінансові 
інвестиції загальною вартістю 6439 тис.грн. (в тому числі придбані акції – 1965 тис. грн., 
придбані векселя – 4474 тис. грн.), які обліковуються по первісній вартості згідно з 
нормами П(С)БУ № 12 " Фінансові інвестиції". 

Ведення операцій на поточних рахунках протягом 2011 року проводилось без 
порушень вимог Інструкції „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній 



 4

Законодавства України і прийнятої облікової політики. 
 

Розкриття інформації  щодо виконання вимог інших законодавчих та 
нормативних актів 

 
Розкриття інформації за видами активів 

 
На нашу думку ПАТ “Електропівденмонтаж-10” у фінансовій звітності повністю 

розкрила інформацію за видами активів.  
Надана інформація по необоротним активам, оборотним активам в усіх суттєвих 

аспектах в цілому розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема 
П(С)БО, за виключенням вищевказаних невідповідностей. 

Вартість активів товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 
31.12.2011  року складає 46855 тис. грн. 

 
Розкриття інформації про необоротні активи 

 
ПАТ “Електропівденмонтаж-10” станом на 31.12.2011 року має власних основних 

засобів на суму 22355 тис. грн. за первісною вартістю, знос – 11880 тис. грн., залишкова 
вартість 10475 тис.грн., у тому числі:  

Назва Рахунок 
обліку 

Первісна 
вартість (тис. 

грн.) 

Знос 
(тис. 
грн.) 

Залишкова 
вартість (тис. 

грн.) 
Будинки та споруди 103 3035 1142 1893 
Машини та обладнання 104 17327 9758 7569 
Транспортні засоби 105 830 505 325 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 106 795 288 507 
Інші основні засоби 109 233 130 103 
Бібліотечні фонди 111 23 11 12 
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 

112 112 46 66 

Разом  22355 11880 10475 
Придбані основні засоби зараховуються на баланс за первісною або 

справедливою вартістю згідно П(С)БО 7 „Основні засоби”.  
По основним засобам застосовується прямолінійний метод нарахування 

амортизації, що передбачено обліковою політикою підприємства. За 2011 рік нарахована 
амортизація на суму 2541 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року загальна сума 
нарахованого зносу основних засобів складає 11880 тис.грн. 

Протягом  2011 року товариством було введено в експлуатацію основних засобів 
на загальну суму 3088 тис. грн. 

В звітному періоді вибуло основних засобів у зв`язку з реалізацією та списанням 
на суму 78 тис. грн. за первісною вартістю, знос по вибулим основним засобам склав – 
78 тис. грн. 

Зміни у складі та вартості необоротних активів відображаються з урахуванням 
вимог П(С)БО 7 „Основні засоби”. Переоцінка необоротних активів у періоді, що 
перевірявся не проводилась. 

Нарахування зносу по малоцінним необоротним активам здійснюється у розмірі  
50% вартості при передачі малоцінних необоротних активів в експлуатацію та 50% - при 
списанні, що передбачено обліковою політикою товариства. 

Нематеріальні активи на товаристві станом на 31.12.2011 року повністю зношені 
та складають за первісною вартістю 24 тис.грн. (програмне забезпечення). 

 Нарахування амортизації по нематеріальним активам здійснюється за 
прямолінійним методом, що передбачено обліковою політикою товариства. Станом на 
31.12.2011 року загальна сума накопиченої амортизації  нематеріальних активів складає 
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Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського 
обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про товариство. Дані окремих 
форм фінансової звітності відповідають одна одній, показники статей бухгалтерського 
балансу товариства станом на 31.12.2011 р. відповідають даним синтетичного обліку. 
Фінансова звітність складається своєчасно. 

Показники фінансового стану ПАТ «Електропівденмонтаж-10» відображені в 
синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та 
повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2011 р. 
 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 
Управлінський персонал бере на себе відповідальність за складання фінансової 

звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку  та її достовірне 
подання. Управлінський персонал також бере на себе відповідальність за такий 
внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що 
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та 
застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 
обставинам. 

 
Відповідальність аудитора  

 

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

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 
висловлення нашої умовно-позитивної думки.  

 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

 
Ми не мали змоги підтвердити кількість та вартість нематеріальних активів та 

основних засобів ПАТ «Електропівденмонтаж-10» на 31.12.2011 року за допомогою 
наших аудиторських процедур, оскільки не спостерігали за річною інвентаризацією 
оборотних і необоротних активів. Товариством не виконувались вимоги щодо перегляду 
оцінки необоротних активів до справедливої вартості  та запасів - до чистої вартості 
реалізації, що може мати суттєвий вплив на стан активів, відображених в фінансовій 
звітності. 

Товариство також не створює забезпечення для майбутніх операційних витрат на 
оплату відпусток співробітникам, всупереч вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку №11 «Зобов`язання», що може мати суттєвий вплив на 
показники фінансової звітності. 

В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум 
дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі товариства станом 
на 31.12.2011 року.   

Умовно-позитивна думка 
 

Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні 
аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком 
питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної 
думки».  

Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, 
аудитор вважає, що фінансова звітність ПАТ «Електропівденмонтаж-10» справедливо і 
достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства на 31 грудня 
2011р. та її фінансові результати за 2011 рік відповідно до установлених вимог чинного 
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що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 
аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказів щодо сум та 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 також включає оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, використаних 
управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності. 

 
Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог  Законодавства України 

в сфері господарської діяльності і оподаткування: Законів України «Про акціонерні 
товариства», "Про господарські товариства"; "Про цінні папери та фондовий ринок"; 
"Про аудиторську діяльність"; "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні"; Податкового кодексу України; Положень (стандартам) бухгалтерського обліку, 
а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку і формування 
фінансової звітності, "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які 
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті 
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 
1528, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 року № 1360.  

 
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Публічного 

акціонерного товариства «Електропівденмаш-10» станом на 31.12.2011 року, які 
складають повний комплект фінансової звітності: 
-  форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2011 р., 
-  форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2011 р., 
-  форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2011 р., 
-  форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2011 р., 
-  форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2011 р., 
 

Аудит здійснений на підставі наступних документів: 
 
Статут товариства; 
Протоколи загальних зборів акціонерів; 
Свідоцтво про державну реєстрацію товариства; 
Банківські та інші розрахункові документи за 2011 рік; 
Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2011 рік; 
Первинні документи по рахунках товариства за 2011 рік; 
Договори з фінансово-господарської діяльності товариства та інші документи, що 

відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій 
товариства за 2011 рік. 

 
Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності в ПАТ 

«Електропівденмонтаж-10» достовірно відображають фінансовий стан товариства і 
відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної 
основи фінансової звітності, яка визначається Національними стандартами 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятої облікової політики 
товариства. Бухгалтерський облік товариства ведеться ручним способом із частковим 
застосуванням комп'ютерних програм. 



Синтез-Аудит-Фінанс 
Аудиторська фірма 

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4 , тел./ факс: 212-00-97 
Свідоцтво  № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктів  аудиторської 

 діяльності виданого рішенням АПУ  від 26.01.2001 р. № 98 
e-mail: sintez_audit@comint.net 

сайт: saf –audit.com.ua 
 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства  

 «Електропівденмонтаж-10» 
за  2011 рік 

 
Акціонерам  та керівництву ПАТ «Електропівденмонтаж-10» 
 

Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє 
на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 
1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., 
подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 року,  
дійсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фінансової звітності Публічного 
акціонерного товариства «Електропівденмонтаж-10» за 2011 рік.  

Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки відносно достовірності 
фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним бухгалтерського 
обліку, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів 
господарювання станом на 31.12.2011 р. 

 
Основні відомості про емітента: 

 
Повне найменування: 
 

Публічне акціонерне товариство 
«Електропівденмонтаж-10» 

Код за ЕДРПОУ                                       00121844                       
Місцезнаходження  71101,Запорізька обл.., м. Енергодар, вул. 

Промислова 46Е 
Дата державної реєстрації Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи серія А01 №549097 від 09.12.1994 року, номер 
запису: 1 100 105 0012 000167 
Орган державної реєстрації: Виконавчий комітет 
Енергодарської міської ради Запорізької області 

 
Опис аудиторської перевірки 

 
Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  з вимогами та положеннями 

Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у 
відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації 
бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 
питань у звіті незалежного аудитора». 

 Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, 


