
 
№  2  від  5 березня   2010 року 
 
Аудиторський висновок  про фінансову звітність   
 Відкритого акціонерного товариства «Гідросила»  
за період з 1-го січня по 31 грудня  2009 року 
 

Аудиторський висновок призначається для користування керівництву підприємства, 
акціонерам, ДКЦПФР та іншим користувачам фінансової звiтностi. 
 

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  23.02.2011)    
 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  
 

Основні відомості про емітента:  
повна назва: Відкрите акціонерне товариство  "Гідросила" ; 
код ЄДРПОУ 05786100;  
місцезнаходження: Україна  м. Кіровоград, вул. Братиславська, 5;  
вид діяльності  за КВЕД 29.12.1 виробництво насосів, компресорів та гідравлічних 

систем. 
 

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Галентина» згідно з договором  № 8  
від 14 квітня 2009 року  проведено  аудиторську перевірку  щодо достовірності, повноти та 
відповідності встановленим законодавством  вимог щодо формування фінансової звітності 
Відкритого акціонерного товариства «Гідросила»,  що додається та включає загальну 
інформацію про діяльність Товариства :  
 

-баланс (форма №1) станом на 31.12.09 року,  
-звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2009 рiк,  
-звiт про рух грошових коштiв (форма №3) за 2009 рiк,  
-звiт про власний капiтал (форма №4) за 2009 рiк,  
-примiтки до фiнансової звiтностi за 2009 рiк.  

 
Концептуальною основою для  даної фінансової звiтностi ВАТ  є нацiональнi 

положення  бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi в Україні, 
внутрiшнi положення товариства.  
 

Вiдповiдальність управлiнського персоналу:   
управлінський персонал товариства  несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цих фінансових звітів у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку і  
фінансової звітності в Україні. 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 відповідної облікової політики, а також 
облікових оцінок, які відповідають обставинам. 
 

Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на 
пiдставi результатiв аудиторської перевiрки.     
 

Ми провели нашу  перевірку у відповідності з вимогами: 
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- Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції  від 14 вересня 2006 року N 

140-V.  
- Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема 

Міжнародних стандартів аудиту 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету 
фінансових звітів загального призначення», 701 «Модифікація висновку незалежного 
аудитора», 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти» ; 

- 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, затверджено рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528. 
          Ці нормативи зобов’язують  нас дотримуватись етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості,  що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень (помилок). 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  задля отримання аудиторських 
доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової 
перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного 
обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому 
звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні та ведення 
податкового обліку.  Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової 
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 
загального представлення фінансових звітів. 

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 
звітності та документах ВАТ «Гідросила»,  що були надані аудиторам керівниками та 
працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною. 

Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення нашої думки. 
 
 Отримані аудитором результати перевірки в цілому достатні для виказування 
професійної незалежної думки, проте мають певні обмеження а саме: ми безпосередньо не 
приймали участі у проведенні інвентаризації залишків основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. 
Однак зазначені обмеження мають незначний вплив на фінансовий звіт і не перекручують 
загальний фінансовий стан суб’єкта.  
 

Параграф для висловлення умовно-позитивної думки. На думку аудитора основні 
засоби відповідають критеріям визнання за П(С)БО № 7 та облікової політики, але на 
підприємстві мають місце відхилення від вимог  пункту 17 даного стандарту  в тому що 
товариством  не повністю проведено визначення ліквідаційної вартості об’єктів основних 
засобів залишкова вартість яких дорівнює нулю і вони знаходяться в експлуатації (первісна 
вартість яких  зазначена у Примітках  до річної фінансової звітності  у рядку 264). Крім того 
ВАТ не здійснює облік за методом участі в капіталі фінансових  інвестицій, що є 
порушенням вимог ПСБО № 12 , не створює забезпечень для відшкодування наступних 
операційних витрат на  виплату відпусток працівникам. 

На нашу думку, за винятком впливу на фінансову звітність чинників,  викладених у 
попередньому параграфі, фінансова звітність надає достовірну й об'єктивну інформацію 
(подана об'єктивно в усіх суттєвих аспектах) про фінансовий стан ВАТ «Гідросила»  на 31 
грудня 2009 р., результати його господарської діяльності і рух грошових коштів за рік, який 
закінчився на зазначену дату, відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів 
П(С)БО в Україні. 
 
 В облікову політику ВАТ Гідросила» зміни в 2009 році не вносились. 
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Висновок щодо вимог рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528 

 
В 2009 році в виробничій діяльності ВАТ «Гідросила»  проведені суттєві структурні 

зміни: 
 

- ліквідована діяльність з виробництва аксіально-поршневих машин. Дане 
виробництво виділено в окрему діяльність на  підприємстві ПрАТ «Гідросила АПМ»; 

- ліквідована діяльність їдальні, як структурного підрозділу і виділена в окрему 
діяльність в дочірньому підприємстві ТОВ  «ПЛЕЙСФУД-3Т». 
  

В  зв’язку з структурними змінами в діяльності підприємства товариством проведено 
переоцінку і реалізацію значної  кількість активів, які не можуть використовуватись в 
подальшій виробничій діяльності підприємства. 

1. Активи . Станом на 31.12.2009 р. загальні активи Товариства  в порівнянні з даними 
на початок  2009 року  зменшились на 8,9 %   і відповідно складають 240 905 тис. грн. 
 Зменшення необоротних  активів відбулося в основному в наслідок реалізації значної 
кількості одиниць (1925) основних засобів , залишкова вартість яких складає 22,4 млн. грн., в 
наслідок нарахування зносу за рік в розмірі 13,3 млн. грн.,  та ліквідації основних засобів 
(594) і незавершених капітальних інвестицій на загальну суму 11,1 млн. грн.  

Збільшення  вартості необоротних  активів   за звітний рік сталось за рахунок 
придбання нових активів на суму  9,2 млн. грн., переоцінки основних засобів на суму 7,1 млн. 
грн. та поліпшення існуючих необоротних активів в розмірі  3,4 млн. грн. 

В 2009 році товариством здійснено інвестиції в  одне асоційоване і  два дочірніх 
підприємства в сумі  10,0 млн. грн. та  здійснено реалізацію інвестиції, собівартість якої 29,7 
тис. грн. 
 

Відстрочені податкові активи зменшились на  2,3 млн. грн. в наслідок   тимчасової 
податкової різниці між вартістю основних фондів в бухгалтерському та податковому обліку. 
 

У складі оборотних активів за 2009 рік відбулось зменшення запасів в сумі 33,0 млн. 
грн. в т.ч. зменшення виробничих запасів на суму 8,7 млн. грн.; незавершеного виробництва 
на суму 5,2 млн. грн.; готової продукції на суму 18,9 млн. грн.; товарів на суму 0,2 млн. грн. 
Зменшення запасів відбулось в наслідок їх  значної реалізації при проведенні 
реструктуризації діяльності.  

В той же час це привело до значного приросту дебіторської заборгованості за 
реалізовані товари, роботи, послуги на суму 36,4 млн. грн. 

На зміни у складі оборотних активів  вплинуло зменшення  заборгованості бюджету 
по відшкодуванню податку на додану вартість на суму 2,4 млн. грн. ; зменшення дебіторської 
заборгованості за авансами виданими постачальникам в розмірі 1,1 млн. грн.; зменшення 
залишку грошових коштів на банківських рахунках в розмірі 2,8 млн. грн., та зменшення 
інших оборотних активів на суму 1,7 млн. грн. 
 

Із наявних активів станом на 31 грудня 2009 року в сумі 240,9 млн. грн. 68,2 млн. грн., 
або 28,3 % оформлені у заставу в наслідок одержання кредитних ресурсів; 3,8 млн. грн. 
(1,5%) наявних активів не використовуються і знаходяться на консервації.  

На дату балансу знаходяться в експлуатації основні засоби первісна вартість яких   
складає 41,2  млн. грн., а залишкова дорівнює нулю. Підприємством не встановлено 
ліквідаційну вартість по цім об’єктам, як того вимагає п. 17 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». 
  

На думку аудитора, товариством не виконуються  вимоги п. 11 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" щодо відображення довгострокових 
фінансових  інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу за  методом 
участі в капіталі. 
 

Інформація за видами активів  розкрита акціонерним товариством в статтях,  та 
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примітках  до річної фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених 
вимог чинного законодавства України. 
 

2. Зобов'язання товариства. За рік, що минув  загальні зобов'язання Товариства  в 
порівнянні з даними на початок 2009 року  зменшились до рівня 91,0 млн. грн., або  на 22,5%. 

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок погашення  як довгострокових так і 
короткострокових банківських кредитів – на 27,3%; за рахунок повного погашення 
довгострокових векселів - 1,9 млн. грн.; та за рахунок зменшення кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, послуги – на 27,97%. 
        Зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами  на кінець року відсутні.                    
 

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,  та примітках  до річної фінансової звітності відповідно з вимогами національних 
(положень) стандартів бухгалтерського обліку. 
 

3. Власний капітал. Станом на 31.12.2009 року структура власного капіталу   
становить:  

згідно статуту ВАТ " Гідросила " статутний капітал  товариства заявлений  у сумі 
10 млн. гривень, який поділено на 200 мільйонів  простих іменних акцій номінальною  
вартістю 5 копійок кожна.  
 На кінець 2009року в реєстрі акціонерів зареєстровано 5632 акціонера, в тому числі: 

- 5620 фізичні особи, за якими обліковується 3,79% акцій статутного фонду 
Товариства; 

- 12  юридичних осіб, за якими обліковується 96,21% акцій статутного фонду АТ. 
Номінальні утримувачі акцій : ВАТ «АКБ «АВТОКРАЗ-БАНК»,  ВАТ АБ 

«Південний» та  ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз». 
В державній власності акції ВАТ “Гідросила” відсутні. “Засновник Товариства - 

Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України – 
нині Міністерство промислової політики володіє 0 (нуль) акцій.  

Випуск акцій зареєстрований в Державній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку 07 лютого 2006 року  за №  1/11/1/06. 

Статутний фонд сплачений у встановлені законодавством терміни повністю.  
 

Інший додатковий капітал  зменшився за рік на 49,3 млн. грн. і на дату балансу 
становить  40937 тис. грн. Облік операцій щодо зменшення додаткового капіталу відповідає 
вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби"  і № 5 "Звіт 
про власний капітал".   
 
 Зміни в складі іншого додаткового капіталу відбулись   в   н а с л і д о к : 
 
 - дооцінки основних засобів на суму 7,1 млн. грн. 
 
 - уцінки об'єктів незавершеного будівництва на суму  10,6 млн. грн.  
 
 - вибуття основних засобів, по яких раніше проведена дооцінка включається в 
залишок нерозподіленого прибутку на суму 45,8 млн. грн. 
 

Резервний капітал становить  2,5 млн. грн. і дорівнює 25% від статутного капіталу.  
Використання резервного капіталу на протязі звітного періоду не  відбувалось  
 

Сума нерозподіленого прибутку  за 12 місяців 2009 року  збільшилась на  46,3 млн. 
грн.  і складає  96,485 млн. грн. В зв’язку з самостійним виправленням помилок з податку на 
прибуток  підприємством здійснено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 



 5 
початок року в розмірі 4 260,0  тис. грн., що відповідає вимогам  п. 4 Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137. 

Зміни в сумі нерозподіленого прибутку  відбулись в наслідок  одержання за рік суми 
чистого прибутку  510 тис. грн. та  включення  в залишок нерозподіленого прибутку  суму 
раніше проведеної до оцінки при вибутті основних засобів в сумі 45 820 тис. грн. 
 Загальна сума власного капіталу за звітний рік зменшилась на 3,0 млн. грн., або на 
2%. 
 Інформація  про власний капітал  розкрита акціонерним товариством в статтях,  та 
примітках  до річної фінансової звітності відповідно до  вимог національних (положень) 
стандартів бухгалтерського обліку. 
 

4. Вартість чистих активів.  Станом на 31 грудня  2009 року  вартість чистих активів   
ВАТ «Гідросила»   становить 149469 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 
139469  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 рекомендаціях щодо 
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затверджених рішенням 
ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. N 485. 
 

5. Прибуток. Чистий прибуток за звітний період складає 510,0 тис. грн.  
 

За 2009 р. товариством  отримано  чистих доходів (без ПДВ)  у сумі  481,1 млн. грн., 
що на 2,8% менше за  минулий рік.   

Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності – 54,0 %. 
Доходи від продажу іноземної валюти – 32%; доходи від реалізації необоротних активів – 
4,7% ; доходи від реалізації запасів, товарів і послуг – 5,7% ; доходи від операційних різниць 
– 3,6 %. 
 

Витрати Товариства за 2009 рік складають 480,6 млн. грн. 
Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, 

для ведення основної діяльності – 49,4%.  
 Адміністративні витрати  складають 2%.  
 

Інші витрати понесені у вигляді : 
собівартості реалізованої іноземної валюти  складають-  31,3% ;   
собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг – 5,5% ; 
собівартість реалізованих необоротних активів – 4,7% ; 
курсових різниць – 3,2% ;  
відсотків за банківські  кредити – 1,7% ;  
витрат з утримання об’єктів соціальної інфраструктури – 0,3% ;  
інших витрат – 0,7%. 

 
Витрати з податку на прибуток за 2009 рік склали  5 660 тис. грн., або 1,2% від 

загального обсягу витрат, з  них відстрочені податкові  активи 2 296 тис. грн. 
 

На думку аудитора, інформація за видами доходів і витрат  розкрита акціонерним 
товариством в статтях,  та примітках  до річної фінансової звітності відповідно з вимогами 
національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку. 
 

6. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 
На протязі 2009 року згідно рішення Наглядової Ради ВАТ «Гідросила» відбулися 

зміни в персональному складі посадових осіб товариства, а саме: 
звільнено членів правління Василенко І.М., Мазуренко В.Ф. та Пархомчук Ю.І.; 

призначено членами правління : 
Діденко Л.С.       – фінансовий директор, 
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Старинець С.В.   – директор з виробництва, 
Бідну Г.І.             – головний бухгалтер, 
Розумкова В.О .  – директор з якості, 
Морозова В.М.   – головний конструктор   

             Відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» особлива інформація розміщена на стрічці новин, опублікована  в 
офіційному виданні ДКЦПФР газеті «Бюлетень. Цінні папери України» та надана до 
Кіровоградського територіального управління  ДКЦПФ у відповідні терміни. 
 
Директор - аудитор  АФ ТОВ «Галентина» /Новаторова Г.Л./ 
м. Кіровоград   05.03.2010 


