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зв1т нвзА/\в)кг!ого АудитоРА
квР|вництву пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА
,,кАлин|вський мА!шиноБуд1вний зАвод"

Адресат:

думкА

\4и

провели аудит ф|наноово| зв|тноот1 |1риватного акц|онерного товариства
машинобуд|вний завод'' (надал| товАРиство) (код €АРпоу 2549469з),
складасться
з| зв|ту про ф|нансовий стан товариства на з1 грудня 2020
що
року, зв|ту про
,,1{а_глин|вський

сукупний дох1д, зв1ту по зм1ни у власному кап1та_гт1, зв|ту про рух гро1пових котшт!в за
р|к, що
зак1нчився зазначеното датото та прим|ток до ф1нансово| зв1тност{, вклтонагочи стиолий
виклад значущих обл1кових пол|тик.
Ёа наттту думку, ф|наноова зв1тн|сть, що додасться, в1добрах{ае достов|рно ф|нансовий
стан 1ФБАРиствА на 31 грудня2020 Рок}, його ф|нансов1
результати за р|к, що зак|нчився
на зазначену дату' в|дпов1дно до Бац1ональних поло)кень (стандарт1в) бухгалтерського
обл1ку в }кра|н| (да-т|
<|1(с)БФ>)' яка окладена в ус|х
"у''."'1 аспектах зг|дно до
концептуально| основи.

-

основА дл'{ думки
\4и провели аудит

в|дпов1дно

до

й|>кнародних стандарт|в аудиту

(мсА).

в1дпов1дальн|сть зг|дно з цими стандартами викладено в
розд1л| <Б|дпов|дальн1сть

Ёатпу

'уд"''р'
ф1нансово| зв|тност|> на1пого зв1ту. йи € незалех{ними по в|днотпеннто
товАРиствА зг|дгто з етичними вимогами, застосованими до на1пого аудиту ф|наттсово?
зв1тност|, а також виконш1и 1нтш1 обов'язки з етики в1дпов1дно до ц'{х вимог. йи вважасмо,
що отриман| нами аудиторськ1 докази с доотатн|ми | прийнятним[1 для використання ]х ятс
основи для натпо| думки.
за аудит

!'

клточов1 11итАння Аудиту
1{лточов| питання аудиту

- це питання' що на на1пе профес|йне суд}кенн я, були
найб|льтп вах(ливими п1д чао на1пого аудиту ф|нансово| зв|тност1 за поточний пер|од.
ц|
питання розглядалиоь в контекст| на1пого аудиту ф|нансово| зв|тност| в ц|лому та
враховувались при формуванн1 душтки щодо не|, при цьому' ми не висловлтоемо окрешто|
думки щодо цих питань. \4и визначили' що немае кл!очових питань аудиту, |нформац|то
щодо яких сл|д надати в на[пому зв|т1 додатково.
вщповщАльн1сть ут1РАвл1нського пвРсонАлу тА тих, кого нАд!лвно
нАйвищими повновА}1{шнн'{ми, зА Ф1нАнсову зв1тн1сть
,!.

}правл|нський персона_'{ несе в|дпов|дальн|сть за подання ц|с| ф|нанср'Бо| .,зв1йо*ч'д|
"''
в|дпов1дно до Ёац|ональних поло)кень (стандарт|в) бухгалтерського обл1ку
ц }кра|# Фа'за
таку систему внутр1тпнього контрол}о, яку управл1нський шерсонал визначасдот$|бното'для
того, щоб забезпечити складання ф1нансово| зв!тност|, що не м|стить суттсЁих Ёикривлень
..

внасл1док тпахрайства або

помилки.

,;'1

'

.

т

;

|{ри складанн| ф|нансово| зв|тност1 управл!нський персонал несе в1дпов|дальн{сть за

оц1нку здатност1 1овариства продовжувати сво1о д|яльн|сть на безперервн|й основ|'
розкрива1очи, де це застосовано' питання' що стосу}оться безперервност| д1яльност|, та
використовуточи припущення про безперервн|сть д|яльност| як основи для бухгалтерського
обл1ку' кр1м випадк|в, якщо управл|нський персонал або планус л1кв|дувати 1овариство чи
припинити д1яльн1сть, або не мае |нтпих реальних а]!ьтернатив цьому. 11, кого над1лено
найвищими повноваженнями' несуть в1дпов1дальн|сть за нагляд за процесом
ф1нансового

зв1тування 1овариства.

вщповщАльн|сть АудитоРА
Ёаптими ц|лями с отримання

обгрунтовано| впевненост|, що ф|нансова зв|тн|сть у
ц|лому не м|стить суттсвого викривлення внасл|док тшахрайства або помилки' та випуок зв|ту
ауд|4тора, що м]стить на1пу думку. Фбгрунтована впевнен|сть с високим
р1внем впевненост1,
проте не гарантус, що аудит, проведений в|дпов|дно до мсА, зав)кди виявить суттеве
викривлення) коли воно |онус. Бикривленн'{ мо)куть бути результатом птахрайства або
помилки; вони вважатоться суттевими' якщо окремо або в сукупност1, як обгрунтовано
он|кусться' вони можуть впливати на економ|нн| р|тшення користуван|в' що приймато'гься на
основ| ц1с| ф|нансово| зв1тност|.
Биконутони аудит в|дпов|дно до вимог мсА, ми використовусмо профес|йне судх(ення
та профес|йний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.1{р|м того, ми:
|дентиф1кусмо та оц1нтоемо ризики суттсвого викривлення ф|нансово| зв|тност! внасл|док
тпахрайства чи помилки' розроблясмо й виконуемо аудиторськ1 процедури у в|дпов|дь на ц|
ризики' а тако}к отримусмо аудиторськ| докази, що с достатн|ми та лрийнятними д.тш1
викориотання !х як основи для наттто| думки;
отримуемо розум1ння заход|в внутр|тпнього контролто' що стосутоться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, як| б в|дпов|дали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективноот1 системи внутр|тпнього контролто;
- оц|нтосмо прийнятн|сть застосованих обл|кових пол!тик та обгрунтован|сть обл|кових
оц|нок 1 в|дпов|дних розкритт|в 1нформац||, зроблених управл1нським персоналом;

-

-

- доходимо висновку щодо прийнятност| використання управл|нським персона.]1оп,{
припущення про безперервн|сть д|яльноот| як оонови для бухгалтерського обл|ку та 11а
основ1 отриманих аудиторських доказ1в робимо висновок' ни 1снус суттева невизначен|оть

щодо под|й або умов, як| поставили б п|д знанний сумн|в моя<лив|сть компан1| продовжити
безперервну л|яльн|сть;
- оц1нтоемо зага.}1ьне подання, структуру та зм|ст ф|нансово| зв1тност| вкл}очно з розкриттям
|нформац|!, а також те, чи г1оказуе ф1нансова зв|тн|оть операц|| та под||, що покладен| в
оонову !1 складання' так) щоб досягти достов1рного в|дображення.
Ёатш1 висновки грунц}оться на аудиторських доказах' отриманих до дати натшого зв|ту
аудитора. ]у1и пов1домлясмо тим' кого над1лено найвищими повновах{еннями' 1нформац1то
про запланований обояг 1 час проведення аудиту та оуттсв| аудиторськ| результати,
вклточа}очи будь-як1 значн1 недол|ки системи внутр|тпнього контрол}о, виявлен| нами п|д час
аудиту.
Фсновн1 вйомост| про аудиторську ф1рму

Аудиторську перев!рку проведено незале)кното аудитороькото ф1рмого 1ФБ "Аулиторська
ф|рма

"тАв1''

|{овна назва [овариства

1овариство

к€ ронена назва
?овариства
Фзнака особи

тов (АФ (тАв1)

з

обме:кеното

"АуАиторська ф1рма "тАв1"

в1дпов1дальн1ст}о

[Фридинна
2

(од €АР|{Ф}

2з|0|867

27019, 3|нницька область,

}Фридинна адреса

м. вь""ц",

\4аяковського, будинок 1 50, квартира 2

Адреса

фактинного
м1сцезнаходження
€в|доцтво про внесення
Ресстру суб'скт1в
аудиторсько| д|яльност|
€в|доцтво про внесення
Ресстру суб'ект1в
аудиторсько| д|яльност1,
право
проводити обов'язковий

до

до
як1 матоть
аудит

ф1нансово|
зв|тност|
й1сцезнаходх(ення

!елефон
Блектронна адреса

м1 178 в|д23 л}отого 2001 року
€ |доцтво про в|дпов1дн1сть системи *о*''ро'.
в
".'ст|,
Р|тпення Аулиторсько| паттати 9кра|ни в|д 20.09.2018
м 365/5 "|1ро результати зовн1тпн1х перев|рок системи
контролто якост|, створених аудиторськими
ф1рмами
та аудиторами''

210|9, Б|нницька область, м. Б|нниця,
вул. \4аяковського' будинок 150' квартира 2
+з8-067 -4з-00-563
ог1оуапа1а1

Беб - адреса

"у*

тл':тцтт. 1ау1.

1

205 @ чгпа|1. сотп

со1п. ша.

Фрлова Ёатал|я Ф|мовна, е
€ ртиф|кат аудитора сер': а
.}ф 006457 в1д 16 липня 2008 року зг|дно
р|тшення
Аудиторсько| палати }кра|ни Ресстрац1йний номер
10о451

Фсновн! в!домост1 про умови договору на проведення аудиту

Аататаномер [оговору

|1ер|од, яким охоплено проведення аудиту

Аата початку та дата

проведення аудиту

зак1нчення

Аата аудиторського висновку

(зв1ту

незш1е)кного аудитора)

Б|д 23.03.202 1 року ],(р04
0\.01.2020 року - 3\.|2.2020 року
з 24'0з.2021 року ло 23.04'2021 року
26.04.202\ року

1{лточовий партнер проекту

€ертиф1кований аудитор
(сертиф1кат оер1я А ]ф006457,виданий |6 лилня
зг1дно з р|тпенням Аудиторсько| па_гтати }кра!ни
в1д 31 травня 2018 року ]ф360/2)
}{омер ресотрац1| у Реестр| аулитор|в та субскт|в
аудитороько| д|яльност1

]чгр 1

004

5

а-11.Ф.орлова

7

26 кв|тня 2021 року

о

