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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ    

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА   

 «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»  

 

станом на 31 грудня 2012 року 

 

 

           м. Київ                                                                                            8 квітня 2013 року 

                                                                        
Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю аудиторської фірми             

«Рада Лтд» була проведена аудиторська перевірка річної   фінансової звітності Публічного 

акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (далі  

Товариство) станом на 31 грудня 2012 року, що додається, у складі Балансу, Звіту про 

фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток 

до фінансової звітності та  іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу 

з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі разом – 

«фінансова звітність»).  

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 

описаної у примітці 2  концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на 

обмеженому застосуванні положень МСФЗ, включаючи: 

- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  

- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як 

очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки 

керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на   31.12.2013 

року. 

Ця фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана 

у якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013 р. 

 

 

      Відповідальність управлінського персоналу  

Управлінський персонал несе відповідальність за  складання цієї фінансової 

звітності згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітці 2. 

Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання 

повного комплекту фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Київський 

дослідно-експериментальний механічний завод» на 31 грудня 2012 р. в існуючих обставинах.  

Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який 

управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 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 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 розглядає заходи 
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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, виконаних управлінським персоналом, 

та загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. 

 

 

Висловлення думки   

На нашу думку,  попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 

закінчився на зазначену дату  складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 

концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці 2, включаючи 

припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, 

будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли 

управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ 

станом на 31.12.2013 року. 

 
 

Параграф, що привертає увагу   

            Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що оскільки 

попередня звітність складена відповідно до МСФЗ, що чинні станом на 31 грудня 2012 р., як 

зазначено в Примітці 2,  існує можливість внесення в попередню фінансову звітність 

коригувань, необхідних для підготовки остаточного варіанту фінансової звітності за МСФЗ 

станом на 31 грудня 2013 року  відповідно до МСФЗ, що будуть чинні на вказану дату.  Крім 

того, ми звертаємо увагу на те, що згідно МСФЗ достовірне подання інформації щодо  

фінансового стану компанії може забезпечити тільки повний комплект фінансової звітності в 

сукупності з порівняльною інформацією.      

            В зв’язку з тим, що обраною компаніє датою переходу на застосування МСФЗ є          

1 січня 2012 року, звітність за 2012 рік є попередньою фінансовою звітністю, та відповідно 

першим періодом, за який компанією буде подана повна порівняльна інформація в обсягах, 

що вимагаються МСБО 1 «Подання фінансової звітності».  

           Не вносячи застережень в наш висновок, ми звертаємо увагу на те, що  відповідно до 

вимог Міністерства фінансів України фінансова звітність за 2012 рік складається за 

формами, встановленими  національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку.  
 

Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Київський 

дослідно-експериментальний механічний завод»  було складено в процесі зміни 

концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність 

Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний 

завод» може бути не прийнятною для інших цілей. 

 Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 

відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 

Інші питання  

Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-

експериментальний механічний завод» за 2011 рік була перевірена іншим аудитором, 

висновок якого був складений 02 квітня 2012 р. Аудиторський висновок попереднього 

аудитора був модифікований – аудитор висловив умовно-позитивну думку, оскільки 

аудитора було призначено після проведення інвентаризації активів та зобов’язань, що не 
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дало можливості підтвердити фактичну наявність товарно-матеріальних цінностей, 

відображених в балансі станом на 31.12.2011 року.   
 

 

 

ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ  

 

     Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до 

аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів 

облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 29.09.2011р. №1360. 

Аудиторська перевірка річної фінансової звітності Публічного акціонерного 

товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод»   за 2012 рік, у складі 

Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний 

капітал, Приміток до фінансової звітності була проведена аудиторами Товариства з 

обмеженою відповідальністю аудиторської фірми  «Рада Лтд», яка здійснює свою діяльність 

на підставі Свідоцтва про внесення в реєстр суб єктів аудиторської діяльності №1575, 

виданого згідно рішення Аудиторської Палати України №101 від 18.05.2001 р., строк дії 

свідоцтва подовжено за рішенням АПУ № 229/4 від  31.03.2011 р. до 31 березня 2016 року, та 

Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних 

паперів серія П  №000028, видане за  рішенням  НКЦПФР №28 від 19.02.13 р., строк 

чинності якого до 31.03.2016 р. 

Аудиторську перевірку проведено з 6 березня 2013 р. по 8 квітня 2013р. згідно 

договору за № 11/13 від 6 березня  2013 року між ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд» та   

ПАТ «Київський дослідно-експериментальний механічний завод».  

Юридична адреса ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»: м. Київ, Залізничне шосе, 47.  

Фактичне місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, 2\37, тел. 507-25-56. 

Перевірка проводилась згідно вимог Законів України «Про цінні папери та фондовий 

ринок», «Про акціонерні товариства»,  «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні», «Про страхування», «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів  

аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29 

вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 

2011 р. за N 1358/20096.  

Відповідальною особою за проведення перевірки є аудитор Маслова Світлана 

Миколаївна,сертифікат серії А № 005378 від 28.04.94 р.(строк дії до 28 квітня 2018 року), 

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ №000169від 07.06.2004 р.(строк дії до28 квітня 2018 року).  
 

Дата видачі аудиторського висновку – 8 квітня 2013року. 

 

1. Основні відомості про емітента. 

 

Повна назва: Публічне акціонерне товариство «Київський дослідно-експериментальний 

механічний завод»   (далі за текстом Товариство). 

Відкрите акціонерне товариство «Київський дослідно-експериментальний механічний 

завод» зареєстровано 09.09.1996 році Подільською районною в місті Києві державною 

адміністрацією, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних та 

фізичних осіб-підпиємців.  

          Нову редакцію Статуту було затверджено у зв’язку зі зміною найменування  Товариства 

згідно Протоколу №15 від 05.04.2011 року Загальних зборів учасників Товариства.  У 

відповідності до законодавства зміни були зареєстровані 14.04.2011 року Подільською 
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районною в місті Києві державною адміністрацією, та зроблено запис в Єдиному державному 

реєстрі номер 1 071 105 0011 003880 та видано нове свідоцтво про Державну реєстрацію Серія 

А 01 №221498. 

Товариству присвоєно код за ЄДРПОУ  19130857.    

 

Дата проведення останніх змін у  статутних документах  03.05.2012 року.   

 

Юридична адреса:  04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, будинок 40. 

 

Основні види діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна.  

 

 
 

2. Статутний капітал 

 

Відповідно до нової редакції  Статуту   Публічного акціонерного товариства 

«Київський дослідно-експериментальний механічний завод»   зі змінами, що затверджені  

позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол № 17 від  10 квітня 

2012  року)  та реєстрацію яких проведено 03.05.2012 року  Державним реєстратором  

Подільської районної  у м. Києві державної адміністрації номер запису 10711050015003880, 

Статутний  капітал (фонд) Товариства складає  3 500 000,00 (три мільйона п’ятсот тисяч) 

гривень і поділяється на  14 000 000  (чотирнадцять  мільйонів) простих іменних акцій 

номінальною вартістю 0,25  гривні кожна.  

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31 грудня 

2012 року, наданого  ПраТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», серед  акціонерів 

10 і більше відсотками акцій володіють: 

 

- Михайлов Олександр Михайлович – 11286450  (одинадцять мільйонів двісті вісімдесят 

шість тисяч чотириста п’ятдесят) простих іменних акцій  загальною вартістю 2821612,50 

(два  мільйона вісімсот двадцять одна тисяча  шістсот дванадцять грн. 50 коп.) гривень, що 

складає  80,6175  % Статутного капіталу (фонду); 

 Акції Товариства перебувають у власності наступних членів виконавчого органу: 

1.Пшеченко Олена Григорівна - 4 000 (чотири тисячі) простих іменних акцій, загальною 

вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень, що складає 0,0286% Статутного капіталу; 

2.Костюченко Тетяна Федорівна - 2000 (дві тисячі) простих іменних акцій, загальною 

вартістю 500,00 (п’ятсот) гривень, що складає 0,0143% Статутного капіталу. 

Статутний капітал обліковується на рахунку 40 «Статутний капітал». Розмір 

статутного капіталу в бухгалтерському обліку станом на 31.12.2012 р.  відображено вірно. 

Відповідність формування статутного фонду ПАТ «КДЕМЗ» законодавству України  

станом на 31.03.2012 року, в сумі  1 425 435 грн. 25 коп., і поділеного на 5701741 простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн., підтверджено аудиторським висновком від 

26.04.2012 р., який надано  Публічним підприємством «Аудиторська фірма «СЕРВІС-

АУДИТ» (ЄДРПОУ 32205930 ). 

 15.12.2011 року Товариством було прийнято рішення про збільшення розміру 

статутного капіталу  року відповідно до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства № 16, шляхом збільшення кількості простих акцій існуючої номінальної вартості 

за рахунок додаткових грошових внесків акціонерів на 8 298 259 штук існуючої номінальної 

вартості 0,25 грн., загальною номінальною вартістю  2 074 564,75 грн. у бездокументарній 

формі існування.  

ДКЦПФР зареєструвало випуск акцій та видало Товариству Свідоцтво про реєстрацію 

випуску акцій за № 28/1/12, дата реєстрації  14 лютого 2012 року. 
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Викуп акцій додаткового випуску в кількості 8 298 259 штук, та сплату грошовими 

коштами в розмірі 2 074 564,75 грн., підтверджено аудиторським висновком від 26.04.2012 

р., який надано  Публічним підприємством «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ» 

(ЄДРПОУ 32205930 ). 

Державну реєстрацію змін до Статуту, згідно яких статутний капітал Товариства 

збільшено до 3 500 000, 00  грн., здійснено 03.05.2012 року, та зроблено запис 

№10711050015003880. 

Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал ПАТ «КДЕМЗ», сформований  в розмірі 

3 500 000 (три мільйона п’ятсот тисяч) гривень, в тому числі за рахунок внесення майнового 

комплексу  вартістю 810435 грн. 25 коп. , за рахунок грошових коштів на суму             

2689564 грн. 75 коп.  Статутний капітал (фонд) сформовано повністю.   

 З  03 листопада 2010 року, для ведення обліку бездокументарого випуску акцій було 

підписано Договір з ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» №Е2346/10.  

Статутний капітал (фонд) сформований у відповідності до вимог  Законів України 

«Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства»,  «Про страхування». Величина 

статутного  капіталу (фонду), відображена в Балансі Товариства, відповідає розміру 

статутного капіталу (фонду), зазначеному у його Статуті. 

 

3. Розкриття іншої допоміжної інформації. 

 

3.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

 

Згідно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рішенням ДКЦПФР від 29 

вересня 2011 року № 1360 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 

2011 р. за N 1358/20096 та з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України, 

було розраховано вартість чистих активів Товариства. Розрахунок було здійснено із 

використанням «Методичних рекомендації щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств», які були схвалені Рішенням ДКЦПФР №485 від 17.11.2004р.         

Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2012 року  становить  74231,5  тис. 

грн., що більше  величини  зареєстрованого статутного капіталу  Товариства та  відповідає 

вимогам законодавства.  

 

 3.2. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 

підлягала аудиту,  та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 

та подається до комісії разом з фінансовою звітністю. 

 

Під час виконання завдання ми здійснили аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається емітентом,  у відповідності з МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність».   

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено суттєвих 

невідповідностей.  

 

 

  3.3. Виконання значних правочинів 

 

 Статутом  Товариства  встановлено, що значним  правочином є  договір (угода), 

ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 

вартості вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 

товариства.   
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