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Аудиторський висновок  (звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності    Публічного акціонерного товариства " Гідросила " 

за період з 01.01.2011 по 31.12. 2011 року 
 
  Аудиторський висновок 

призначається для власників 
цінних паперів,  
керiвництва емітента   
 

Основні відомості про емітента:  
Повне найменування :  Публічне акціонерне товариство  "Гідросила"; 
код ЄДРПОУ 05786100;  
місцезнаходження: 25006, м. Кіровоград,вул. Братиславська, буд.5;  
зареєстровано Виконавчим комітетом  Кіровоградської міської Ради 13. 03. 1992 за № 
1 444 120 0000 000425 
вид діяльності  за КВЕД 29.12.1 Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних 
систем. 

Опис аудиторської перевірки.  
 Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,  
зокрема МСА 700, 705, 706 . Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для 
отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих 
викривлень. В підготовці аудиторського висновку аудитор керувалася  Вимогами до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів № 1360 
від 29.09.2011 р, а також Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
№3480-іV від 23.02.2006 р. зі змінами, Законом України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» №448/96-ВР від 30.10.1996 р. зі змінами, Законом 
України «Про аудиторську діяльність» №3125-XIII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону 
України від 14.09.2006 р., №140-V) зі змінами, Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV-ВР від 16.071999р., із змінами . 

Аудитором проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного 
акціонерного товариства "Гідросила»  (далі - "Товариство"), що включає:  

  
 Баланс станом на 31 грудня 2011 року;   
 Звіт про фінансові результати за 2011 рік;   
 Звіт про рух грошових коштів;   
 Звіт про власний капітал;   
 Примітки до річної фінансової звітності за період діяльності з 01 січня 

2011 року по 31 грудня 2011 року  
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Аудит проведено з метою визначення чи складені фінансові звіти в усіх 

суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності 
за рік, що минув, станом на 31 грудня 2011 року.  

Застосовуючи метод вибіркової перевірки та тестування перевірено показники 
фінансової звітності, виявлені принципи оцінки статей балансу Публічного акціонер-
ного товариства "Гідросила", проаналізована облікова політика Товариства.  

 

Бухгалтерський облік Публічне акціонерне товариство "Гідросила" здійснює 
відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні" № 996 від 16.07.1999р., та затверджених національних стандартів бухгал-
терського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського 
обліку.  

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться автоматизовано з використан-
ням комп’ютерної програми «1С Підприємство», з застосуванням Плану рахунків 9 
класу бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, 
затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року №291, адаптованого до 
специфіки господарської діяльності.  

 

В облікові оцінки  Товариства,щодо бухгалтерського обліку основних засобів 
з 1 квітня 2011 року внесені зміни, які затверджені наказом №82-1к від 25 березня 
2011 року «Про організацію бухгалтерського обліку», а саме: 

 

 змінено метод нарахування амортизації по групі «машини і обладнання» 
з прямолінійного методу на метод зменшення залишкової вартості; 

 змінено порядок проведення переоцінки основних засобів, який  встанов-
лено на підставі п.п. 16-21 П(с)БО №7 на суму індексацій основних засобів, розрахова-
них згідно п.21 статті 146 Податкового Кодексу України;  

 порядок обліку витрат на поліпшення основних засобів встановлено  
згідно вимог Податкового Кодексу України, за яким річні витрати на проведення 
поліпшення основних засобів, що не перевищують 10 відсотків сукупної балансової 
вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного 
року включаються до складу витрат.  На суму, що перевищує 10 відсотків сукупної 
балансової вартості всіх груп основних засобів – збільшується вартість об’єктів 
основних засобів, щодо яких здійснюється ремонт та поліпшення. 

 

Незмінними методами в обліковій  політиці товариства в 2011 році  
залишились слідуючи показники: 

 

- межа істотності при поданні фінансової звітності в розмірі 1000 грн.;  
- методи амортизації основних засобів (крім машин і обладнання) за прямолінійним 

методом; 
- методи амортизації нематеріальних активів за прямолінійним методом; 

методи амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів - у розмірі 
100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; 

критерії щодо вартості необоротних активів за класами визнання основними 
засобами в розмірі, що перевищують 1000 гривень; 

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних 
матеріальних активів, що  не перевищують 1000 гривень; 

періодичності  зарахування сум дооцінки необоротних активів до 
нерозподіленого прибутку – на дату відчуження необоротних активів; 

методи оцінки вибуття запасів за середньозваженою собівартістю одиниці 
запасів на дату проведення операції; 
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порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат шляхом  

ведення окремого субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; 
методу обчислення резерву сумнівних боргів – виходячи з платоспроможності 

окремих дебіторів; 
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції; 
відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 

зобов'язань щорічно. 
 
Відповідальність управлінського персоналу .  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та 

достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних 
Положень(стандартів) бухгалтерського обліку.  Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю 
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відпо-
відної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам .  

 
Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є надання висновку, 

щодо фінансових звітів на основі результатів проведеного аудиту.  
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандар-

ти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також плануван-
ня й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур 
задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінан-
сових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур 
входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства 
або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових 
звітів, 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 
оцінку загального представлення фінансових звітів. 

 
 Аудитор вважає, що в результаті аудиторської перевірки отримано достатні 

та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки.  
 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
 

Думка аудитора щодо обрання методів, оцінки, обліку і процедур, які має 
застосовувати підприємство. 

 
Аудитор вважає порушенням вимог пункту 13  Положення (стандарту)  

бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, щодо не нарахування  забезпечення для 
відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток 
працівникам.  
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Крім того,  відсутність в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку» 

норм про  встановлення  критеріїв  щодо розмежування інвестиційної та операційної 
нерухомості приводить до не виконання вимог Положення (стандарту) бухгалтерсь-
кого обліку 32 "Інвестиційна нерухомість",  затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 2 липня 2007 року N 779, при тому, що в оперативну оренду 
станом на 31 грудня 2011 року передано основних засобів на суму 34 153 тис. грн., або  
14,9 %  від первісної вартості  основних засобів. 

 
Думка аудитора щодо  дотримання вимог законодавчих та нормативних 

актів та розкриття інформації в фінансовій звітності товариства за 2011 рік. 
 

На думку аудитора Товариством не здійснюється  оцінка фінансових інвестицій в 
асоційовані й дочірні підприємства на дату балансу за вартістю, що визначена за 
методом участі в капіталі згідно  п. 11 Положення бухгалтерського обліку 12 
"Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26 
квітня 2000 р. N 91. 

У складі необоротних активів на кінець року обліковуються основні засоби, 
призначені для продажу  за первісною вартістю в сумі 9 292 тис. грн.  Згідно п. 6. 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та припинена діяльність" затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 7 листопада 2003 р. N 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 3 жовтня 2007 р. N 1100)  необоротні активи, група вибуття, які визнані 
утримуваними для продажу, припиняють визнаватися у складі необоротних активів.  
 

На нашу думку, фінансові звіти, за винятком можливого впливу викладеного в 
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», подають достовірно, 
в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «Гідросила» станом на 31 грудня 2011 
року, а також результат його діяльності за рік, що минув згідно Положень (Стандар-
тів) бухгалтерського обліку в Україні і відповідають Закону України "Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-XIV зі 
змінами та доповненнями та іншим нормативним вимогам, щодо організації бухгал-
терського обліку та звітності в Україні . 

 
Висновок щодо розкриття іншої допоміжної інформації 

 
Аудитором була перевірена відображена у фінансовій звітності інформація про 

активи, зобов’язання  та структуру власного  капіталу Товариства.  
Станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства  в порівнянні з даними на 

початок 2011 року  збільшились на  23 %   і відповідно складають 286 221 тис. грн., з 
них необоротні – 153 953 тис. грн., оборотні активи – 132 244 тис. грн. 

 
Необоротні активи - основні засоби, нематеріальні активи, незавершені 

капітальні інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська 
заборгованість, відстрочені податкові активи.  

 
Станом на 31.12.2011 року відображено власних основних засобів на суму: 
 первісна вартість     -        229 475 тис. грн. 
 знос                              -        115 305 тис. грн.  
 залишкова вартість -        114 170 тис. грн., що підтверджується даними  

бухгалтерського обліку.  
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У складі основних засобів на кінець року  обліковуються  активи, вартість 

яких в сумі 43 267  тис. грн. повністю зношена. Ступінь зношеності інших основних  
засобів – 38,7 %.  

Протягом звітного року введено в експлуатацію придбаних і створених 
власними силами основних засобів на суму 34 681тис. грн. Виведено з експлуатації  по 
залишковій вартості для реалізації  - 5 027 тис. грн. і для ліквідації – 89 тис. грн. 
Виконанні ремонти та поліпшення основних  засобів на загальну суму 4 276 тис.грн.  

 

Станом на 31.12.2011 року нематеріальних активів у фінансовій звітності 
відображено за первісною вартістю  2 614 тис. грн., накопичена амортизація 2 113 тис. 
грн.  Право на використання комп’ютерних програм складає 98,4 % вартості всіх 
нематеріальних активів за первісною вартістю. 

 

Вартість капітальних інвестицій  за 2011 рік  в необоротні активи  склала   
39 796 тис. грн.  Залишок не введених  в експлуатацію необоротних активів станом  
на 31 грудня 2011 року складає  21 698 тис. грн. 

 

Станом на 31 грудня 2011 року ПАТ «Гідросила»  володіє корпоративними 
правами в десятьох  підприємствах і  має суттєвий вплив на  діяльність семи 
підприємств. Балансова вартість фінансових інвестицій, які обліковуються за 
методом участі в капіталі інших підприємств складає 11 465 тис. грн.; балансова 
вартість  інших фінансових інвестицій становить 31 тис. грн.  Заборгованість перед 
власниками корпоративних прав відсутня. Доходів від володіння корпоративними 
правами в звітному періоді не одержано. 

 
Операції з  придбання необоротних активів,  вибуття  та  ремонтів, реконструк-

цій, та модернізацій  класифікуються і відображаються згідно облікової політики 
підприємства.  

 
Оборотні активи - виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 

продукція, товари, грошові кошти, дебіторська заборгованість.  
 
За рік, що минув приріст оборотних активів склав понад 23%. Значно збільши-

лись залишки за статтями: 
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – на 66,1% і складає 

42 667 тис. грн.; 
- дебіторська заборгованість за виданими авансами  в  4,9  разів і складає 43 685 

тис. грн., з них для одержання необоротних активів – 21 141 тис. грн. 
В цілому дебіторська заборгованість за всіма статтями складає 103 419 тис. грн., або 
36,1% від активів Товариства. 

Резерв сумнівних боргів не нараховувався в наслідок відсутності неплато-
спроможних дебіторів 

 
Залишки виробничих запасів на кінець року склали  7 384 тис. грн., що на  

1 045 тис. грн. більше за минулий рік. 
 
Виник значний приріст незавершеного виробництва – 3 353 тис. грн., або 

 64,4 %. Порівняно з минулим роком на 43,6 % збільшились залишки готової 
продукції  і складають 10 156 тис. грн. 
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Інформація про активи товариства у фінансовій звітності розкрита відповідно 

до національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку та прийнятої облікової 
політики підприємства.  

 
За 2011рік  короткострокові зобов'язання Товариства за банківськими 

кредитами  в порівнянні з даними на початок 2011 року  збільшились до рівня 27 740  
тис. грн., або  на 18 655 тис. грн. 

Зобов'язання з одержаних авансів на 31 грудня 2011 року складають 40 735 
тис. грн., або 51,1% від загальних зобов’язань Товариства. За рік, що минув дані  
зобов'язання в порівнянні з даними на початок 2011 року  зменшились на 12 066 тис. 
грн., або на 22,9 %. 

Відбулося значне зменшення кредиторської заборгованості за товари, робо-
ти, послуги  на 3 547 тис. грн., або на 31,6 %. 

               
На думку аудитора, Товариство не виконує вимоги  п. 13 Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" щодо створення забезпечень на 
виплату відпусток працівникам.  Інформація за іншими видами зобов’язань  розкрита 
акціонерним товариством в статтях фінансової звітності відповідно з вимогами 
національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку. 

 
Загальна сума власного капіталу за звітний період збільшилась на 51 427 тис. 

грн. або на 33,2%  і становить 206 471 тис. грн. 
В 2011 році Товариством здійснено четверту емісію  в кількості 800 мільонів 

простих іменних акцій на суму 40 мільйонів гривень.  
 На дату балансу  31.12. 2011 року статутний капітал  Товариства заявлений  

у сумі 50 мільйонів гривень, який поділено на один мільярд  простих іменних акцій 
номінальною  вартістю 5 копійок кожна.  

 29 грудня 2011року  ПАТ «Гідросила» одержало Свідоцтво № 402/1/11-  про 
реєстрацію випуску простих іменних акцій кількістю один мільярд  на загальну суму 
п’ятдесят мільйонів гривень, номінальною вартість п’ять копійок в бездокументарній 
формі. Національним Депозитарієм України зареєстровано новий код цінних паперів 
(ISIN)  UA4000120349. 

В державній власності акції ПАТ “Гідросила” відсутні.  
Заборгованість власників Товариства перед статутним капіталом відсутня. 
 
 Інший додатковий капітал  зменшився за 2011 ріку  на 2 433 тис. грн. і на 

дату балансу становить  33 176 тис. грн.  
 Зміни в складі  іншого додаткового капіталу відбулись   в   н а с л і д о к : 
- уцінки основних засобів на суму - 65 тис. грн. 
- уцінки об'єктів незавершеного будівництва на суму – 2 087 тис. грн. 
- вибуття основних засобів, по яких раніше проведена дооцінка включається в 

залишок нерозподіленого прибутку на суму  - 316  тис. грн. 
- безоплатного отримання основних засобів на суму + 35 тис. грн. 
 

 Резервний капітал становить  2,5 млн. грн.  і дорівнює 5% від статутного ка-
піталу.  Використання резервного капіталу на протязі звітного періоду не  відбувалось.  

 

Сума нерозподіленого прибутку за 2011 рік  збільшилась на 13 860 тис. грн.  і 
складає  120 795   тис. грн.  
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Синтетичний та аналітичний облік власного капіталу відповідає вимогам чин-

ного законодавства, зокрема П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал», затвердженому 
наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 року № 87. 

 
Чистий прибуток за 2011 рік складає 13 544 тис. грн., За поточний рік Това-

риством  отримано  чистих доходів (без ПДВ)  у сумі  506 707 тис. грн.  Найбільшу 
частину в доходах складають доходи від основної діяльності – 276 058 тис. грн., або 
54,5%.  Витрати за 2011 р. складають 493 163 тис. грн. 
 Адміністративні витрати  збільшилися в порівнянні з аналогічним періодом минулого 
року на  19,7%  і складають 10,1 млн. грн.  Витрати на збут зменшилися в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого року на  36,9%  і складають 13,6 млн. грн.  Витрати з 
податку на прибуток склали  3 436 тис. грн., з яких 1 886 тис. грн. задекларовано, 
1 550 тис. грн.  відстрочені податкові активи.  

 
Щодо відповідності вартості чистих активів.  
 

Станом на 31 грудня  2011 року  вартість чистих активів   ПАТ   становить  
206 471  тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 156 471  тис. грн. і 
відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України (N 435- IV від 16 січня 
2003 року).  Розрахунок вартості чистих активів здійснено за Методичними рекомен-
даціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверд-
женими рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. 

 

Щодо іншої інформації. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітніс-
тю, що перевірена аудитором та іншою інформацією, що розкривається емітентом та 
подається до Комісії з цінних паперів разом з фінансовою звітністю, не виявлено.  

 

Щодо виконання значних правочинів. При вчиненні значних  правочинів 
(перевищення вартості активів на 10-25 %)  отримано згоду уповноважених органів 
управління товариства. 

Щодо корпоративного управління. Товариство в порядку визначеному 
законодавством та статутом здійснює інформування акціонерів про свою діяльність 
через засоби масової інформації  та особисто кожного акціонера за його зверненням, 
надає копії запитуваних документів та роз'яснення із усіх питань товариства, що 
викликають зацікавленість акціонерів. Розкриває регулярну та особливу інформацію в 
загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (ДКЦПФР), в офіційних друко-
ваних виданнях НКЦПФР (ДКЦПФР) та безпосередньо до НКЦПФР (ДКЦПФР), а 
також на власній веб-сторінці. Підтвердженням прозорості діяльності товариства для 
акціонерів та інвесторів є Диплом ДКЦПФР переможця VI - го всеукраїнського 
конкурсу «На кращу регулярну інформацію акціонерних товариств та підприємств-
емітентів облігацій» за зайняте І місце в номінації «За підготовку кращої регулярної 
інформації серед підприємств машинобудівної галузі». 

У товаристві постійно відслідковується виконання процедур визначених 
статутом: укладання правочинів у межах статутних повноважень відповідних осіб, 
скликання загальних зборів акціонерів, проведення засідань наглядової ради, заслу-
ховування звітності виконавчого органу тощо. 

У товаристві здійснюється управління пакетами акцій для задоволення потреб 
підприємства та досягнення основної статутної мети - отримання прибутку. 

В акціонерному товаристві комітет з питань внутрішнього аудиту не створе-
ний. Безпосередній контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства 
здійснює Наглядова рада ПАТ «Гідросила» щомісячно та щоквартально. Щорічно 
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загальні збори акціонерів заслуховують звітність статутних органів товариства та 
дають відповідну оцінку шляхом їх затвердження або відхилення. 

 
Інформації щодо подій, які б мали значний вплив на фінансово-

господарську діяльність . 
Протягом 2011 року Товариством розміщені наступні повідомлення  про дії, 

що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, а саме:  

 
1. Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на 

суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу: 
 

Дата прийняття 
рішення 

Вид цінних 
паперів, що 

розміщуються 

Кількість цінних 
паперів, що 

розміщуються 
(штук) 

Сума цінних 
паперів, що 

розміщуються 
(тис. грн.) 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

15.04.2011 Акції 800 000 000 40 000 400 
 
Повідомлення 19.04.2011  розміщено на стрічці новин, та опубліковано в 

офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Відомості» № 75 від 21.04.2011р.    . 

 
2. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: про 

звільнення та призначення 3-х  членів ревізійної комісії. Повідомлення 19.04.2011  
розміщено на стрічці новин, та опубліковано в офіційному друкованому виданні 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомостей  ДКЦПФР» № 75 
від 21.04.2011р.    

 
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено 
обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму:  
 
Аудиторська фірма у формі ТОВ "Галентина", код ЄДРПОУ 23098941. 

Зареєстрована 16.03.1995 року  Виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради. 
Свідоцтво про  внесення до Реєстру суб'єктів  аудиторської діяльності  від  

23.02.2001 р.  № 0605  чинне до  23.02.2015 р.  
Сертифікат аудитора  серія  А  №  001944  від 14.02.1995 р. чинний до 14 

лютого 2014 року.   
Місцезнаходження : 25006 м. Кіровоград, вул. Дзержинського,82 .  
Телефон (факс)  (0522) 32-10-86  
 
Договір на здійснення аудиту звітності № 3.3/01-06-11  від 01 червня 2011 

року.    
Аудиторська перевірка розпочата  5 березня  2012 року, закінчена – 26 березня 

2012 року. 
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Директор - аудитор  АФ ТОВ «Галентина» __________________ /Новаторова Г.Л./ 
 
                                                                                м. Кіровоград   26 березня 2012 року 

 
 


