
№ 1  вiд 15 березня   2011 року 
 
Аудиторський висновок  незалежного аудитора про фiнансову звiтнiсть    Вiдкритого 
акцiонерного товариства " Гiдросила "   
  за перiод з 01.01. по 31.12. 2010 року 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:  
Аудиторська фiрма у формi ТОВ "Галентина", код ЄДРПОУ 23098941. Зареєстрована 
16.03.1995 року  Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської Ради. 
Свiдоцтво про  внесення до Реєстру суб'єктiв  аудиторської дiяльностi  вiд  23.02.2001 р.  
№ 0605 чинне до  23.02.2015 р.  
Сертифiкат аудитора  серiя  А  №  001944  вiд 14.02.1995 р. чинний до 14 лютого 2014 
року.   
Мiсцезнаходження: 25006 м. Кiровоград, вул. Дзержинського,82 .  
Телефон (факс)  (0522) 32-10-86  
 
Основнi вiдомостi про емiтента:  
повна назва: Вiдкрите акцiонерне товариство  "Гiдросила" ; 
код ЄДРПОУ 05786100;  
мiсцезнаходження: Україна  м. Кiровоград, вул. Братиславська, 5;  
вид дiяльностi  за КВЕД 29.12.1 виробництво насосiв, компресорiв та гiдравлiчних систем. 
 
Нами, незалежною аудиторською фiрмою ТОВ "Галентина" згiдно з договором  № 3.3/07-
02-11  вiд 07 лютого 2011 року  проведено  аудиторську перевiрку  щодо достовiрностi, 
повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством  вимог щодо формування 
фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Гiдросила",  що додається та 
включає загальну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства :  
- баланс (форма №1) станом на 31.12.10 року,  
- звiт про фiнансовi результати (форма №2) за 2010 рiк,  
- звiт про рух грошових коштiв (форма №3)за 2010 рiк,  
- звiт про власний капiтал (форма №4) за 2010 рiк,  
- примiтки до фiнансової звiтностi за 2010 рiк.  
 
Концептуальною основою для  даної фiнансової звiтностi ВАТ  є нацiональнi положення  
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення.  
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу:   
управлiнський персонал Товариства  несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 
представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до стандартiв бухгалтерського облiку 
i  фiнансової звiтностi в Українi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 
достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, 
а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi 
результатiв аудиторської перевiрки.     
Ми провели нашу  перевiрку у вiдповiдностi з вимогами: 
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" в редакцiї  вiд 14 вересня 2006 року N 140-
V.  
- Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних 
стандартiв аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових 
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звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 720 
"Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти" ; 
- Положення  щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 
професiйними учасниками фондового ринку, затверджено рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528. 
          
Цi нормативи зобов'язують  нас дотримуватись етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi,  що фiнансова 
звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень (помилок). 
         Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  задля отримання аудиторських 
доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд 
судження аудитора. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом проведення вибiркової 
перевiрки на вiдповiднiсть даних первинних документiв даним синтетичного та 
аналiтичного облiку, тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у 
фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв бухгалтерського 
облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку на Українi та 
ведення податкового облiку.  Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi 
використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 
Iнформацiя, що мiститься у цьому звiтi, базується на даних бухгалтерського облiку, 
звiтностi та документах ВАТ "Гiдросила",  що були наданi аудиторам керiвниками та 
працiвниками Товариства, яка вважається надiйною i достовiрною. 
  Ми вважаємо, що, проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану 
пiдставу для висловлення нашої думки. 
 
        Отриманi аудитором результати перевiрки в цiлому достатнi для виказування 
професiйної незалежної думки, проте мають певнi обмеження а саме: ми безпосередньо не 
приймали участi у проведеннi iнвентаризацiї залишкiв основних засобiв, нематерiальних 
активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв. 
Крiм того, Товариством не здiйснюється  оцiнка фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi й 
дочiрнi пiдприємства на дату балансу за вартiстю, що визначена за методом участi в 
капiталi згiдно  пп. 11 Положення бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", 
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91. 
 
Однак зазначенi обмеження мають незначний вплив на фiнансовий звiт i не перекручують 
загальний фiнансовий стан суб'єкта.  
 
          На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть чинникiв,  викладених у 
попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну й об'єктивну iнформацiю 
(подана об'єктивно в усiх суттєвих аспектах) про фiнансовий стан ВАТ "Гiдросила"  на 31 
грудня 2010 року., результати його господарської дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, 
який закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до загальноприйнятих бухгалтерських 
принципiв П(С)БО в Українi. 
 
         В облiкову полiтику ВАТ "Гiдросила" змiни в 2010 роцi не вносились. 
 
 
Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФРУ вiд 19.12.2006 року за N 1528 
 
1. Активи 
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        Станом на 31.12.2010 р. загальнi активи Товариства  в порiвняннi з даними на 
початок 2010 року  зменшились на 3,5 %   i вiдповiдно складають 232 535 тис. грн., з них 
необоротнi - 142 773 тис. грн., оборотнi активи - 89 742 тис. грн. 
        Зменшення залишкової вартостi необоротних  активiв в сумi 1,4 млн. грн. вiдбулись в 
наслiдок : 
 
- нарахування зносу             -  9,5  млн. грн. 
- уцiнки основних засобiв   -  1,6  млн. грн. 
- лiквiдацiї                             - 0,1  млн. грн. 
- реалiзацiї                             - 6,9  млн. грн. 
- безплатної передачi            -  1,1  млн. грн. 
- введення придбаних  НА   +  14,2млн. грн. 
- полiпшення НА                   +  3,6 млн. грн. 
 
        На кiнець звiтного перiоду оформлено у заставу в наслiдок одержання кредитних 
ресурсiв по залишковiй вартостi 43,9 млн. грн. основних засобiв, що складає 44,4% вiд 
загальної вартостi основних засобiв.  
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 42,2млн. грн. або 
20,9%. Пiдприємством не встановлено лiквiдацiйну вартiсть по цiм об'єктам, як того 
вимагає п. 17 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". 
         Товариством укладенi договори i наданi в операцiйну оренду основнi засоби, 
первiсна вартiсть яких складає 41 916 тис. грн., або 20,73 % вiд загальної вартостi 
основних засобiв. На думку аудитора  товариству потрiбно облiковувати данi активи у 
складi "iнвестицiйної нерухомостi". 
         За рахунок введення основних засобiв в експлуатацiю зменшився залишок  
статтi  незавершене будiвництво  на суму 5,3 млн. грн. 
        Станом на 31 грудня 2010 року ВАТ "Гiдросила"  володiє корпоративними правами в 
десятьох  пiдприємствах i  в має суттєвий вплив на  дiяльнiсть семи пiдприємств.   
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi 
iнших пiдприємств" складає 11,5 млн. грн.; балансова вартiсть  iнших фiнансових 
iнвестицiй становить 31 тис. грн. 
        Заборгованiсть перед власниками корпоративних прав вiдсутня. 
Доходiв вiд володiння корпоративними правами в звiтному роцi не одержано. 
Товариством не здiйснюється  оцiнка фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi й дочiрнi 
пiдприємства на дату балансу за вартiстю, що визначена за методом участi в капiталi 
згiдно  п. 11 Положення бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого 
Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26 квiтня 2000 р. N 91. 
В 2010  роцi  по статтi  "довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" Товариством проведено 
одержане вiдшкодування податку на додану вартiсть шляхом оформлення облiгацiями 
внутрiшньої державної позики з термiном обiгу п'ять рокiв на суму 5 985 тис. грн. Дана 
iнвестицiя в звiтному роцi була реалiзована за  4 848 тис. грн. 
Вiдстроченi податковi активи збiльшились на  2,1 млн. грн. в наслiдок   тимчасової 
податкової рiзницi пов'язаної  з збiльшенням на дату балансу статтi "аванси одержанi"  в 
бухгалтерському та податковому облiку. 
 
 
У складi оборотних активiв за 2010 рiк вiдбулось збiльшення запасiв в сумi 4,2 млн. грн. в 
т.ч. збiльшення виробничих запасiв на суму 0,4 млн. грн.; незавершеного виробництва на 
суму 2,1 млн. грн. ; готової продукцiї на суму 1,7 млн. грн. 
Сума дебiторської заборгованостi за реалiзованi товари, роботи, послуги  зменшилась на  
суму 31,3 млн. грн., або на 54,9%. 
Придбанi короткостроковi фiнансовi iнвестицiї у виглядi облiгацiй на суму 10 млн. грн. 
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На змiни у складi оборотних активiв  вплинуло збiльшення   заборгованостi бюджету по 
вiдшкодуванню податку на додану вартiсть на суму 5,1 млн. грн. ; зменшення бюджетної 
заборгованостi по податку на прибуток на 2,9 млн. грн., збiльшення дебiторської 
заборгованостi за авансами виданими постачальникам в розмiрi 5,4 млн. грн.; збiльшення  
залишку грошових коштiв на банкiвських рахунках в розмiрi 4,3 млн. грн., та збiльшення  
iнших оборотних активiв на суму 0,7 млн. грн. 
Iнформацiя за видами активiв  розкрита акцiонерним товариством в статтях,  та примiтках  
до рiчної фiнансової звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог 
чинного законодавства України  
 
2. Зобов'язання товариства 
За рiк, що минув  загальнi зобов'язання Товариства  в порiвняннi з даними на початок 2010 
року  зменшились до рiвня 77,5 млн. грн., або  на 14,8 %. 
Зменшення зобов'язань вiдбулось за рахунок погашення  як довгострокових так i 
короткострокових банкiвських кредитiв на суму 27,2млн. грн.,або  на 75,2 %. 
В той же час значно збiльшились статтi:  
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на 3,0  млн. грн., або на 36,3 %. 
- зобов'язання з одержаних авансiв на 10,4 млн. грн., або на 24,5 %. 
         Зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами  на кiнець року вiдсутнi.                   
На думку аудитора, Товариство не виконує вимоги  п. 13 Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання" щодо створення забезпечень на виплату 
вiдпусток працiвникам.  Iнформацiя за iншими видами зобов'язань  розкрита акцiонерним 
товариством в статтях,  та примiтках  до рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно з вимогами 
нацiональних (положень) стандартiв бухгалтерського облiку. 
 
3. Власний капiтал 
 Станом на 31.12.2010 року структура власного капiталу   становить:  
 
згiдно статуту ВАТ " Гiдросила " статутний капiтал  товариства заявлений  у сумi 10 млн. 
гривень, який подiлено на 200 мiльйонiв  простих iменних акцiй номiнальною  вартiстю 5 
копiйок кожна.  
Статутний фонд сплачений у встановленi законодавством термiни повнiстю.  
 
На кiнець 2010 року в реєстрi акцiонерiв зареєстровано 5635 акцiонерiв, в тому числi: 
" 5620 фiзичнi особи, за якими облiковується 3,79% акцiй статутного фонду; 
" 12  юридичних осiб, за якими облiковується 89,35% акцiй статутного фонду ; 
" 1  Депозитарiй ПАТ "ВДЦП",   за яким облiковується 4,5% акцiй;  
" 2 номiнальнi утримувачi акцiй :  ПАТ АБ "Пiвденний" та  ВАТ "Мiжрегiональний 
фондовий союз", якими облiковується 2,36 % акцiй статутного фонду 
В державнiй власностi акцiї ВАТ "Гiдросила" вiдсутнi. "Засновник Товариства - 
Мiнiстерство машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України - 
нинi Мiнiстерство промислової полiтики володiє 0 (нуль) акцiй.  
Випуск акцiй зареєстрований в Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07 
лютого 2006 року  за №  1/11/1/06. 
 
Iнший додатковий капiтал  зменшився за рiк на 5,3 млн. грн. i на дату балансу становить  
35 609 тис. грн. Облiк операцiй щодо зменшення додаткового капiталу вiдповiдає вимогам 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби"  i № 5 "Звiт про 
власний капiтал".   
 
     Змiни в складi iншого додаткового капiталу вiдбулись   в   н а с л i д о к : 
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- уцiнки основних засобiв на суму 1,6 млн. грн. 
 
- уцiнки об'єктiв незавершеного будiвництва на суму  9,0 тис. грн.  
 
- вибуття основних засобiв, по яких ранiше проведена дооцiнка включається в залишок 
нерозподiленого прибутку на суму 3,6 млн. грн. 
 
- нарахування амортизацiї на безоплатно придбанi основнi засоби - 51 тис. грн . 
 - на суму безоплатно придбаних необоротних активiв - 6,6 тис. грн. 
 
      Резервний капiтал становить  2,5 млн. грн.  i дорiвнює 25% вiд статутного капiталу. 
Використання резервного капiталу на протязi звiтного перiоду не  вiдбувалось  
 
      Залишок нерозподiленого прибутку  на початок звiтного року  збiльшено на 91тис. грн. 
в наслiдок проведення уточнюючих розрахункiв по податку на прибуток за минулi роки, 
що вiдповiдає вимогам  п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 6 
"Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 28 травня 1999 р. N 137. 
     За 12 мiсяцiв 2010 року  сума нерозподiленого прибутку  збiльшилась  на  10,4 млн. 
грн.  i складає  106, 9 млн. грн.  Змiни в сумi нерозподiленого прибутку  вiдбулись в 
наслiдок  одержання за рiк суми чистого прибутку 6,7 млн. грн. та  включення  в залишок 
нерозподiленого прибутку  суму ранiше проведеної дооцiнки при вибуттi основних 
засобiв в сумi  3,6 млн. грн. 
          За 2010 рiк  власний капiтал ВАТ збiльшився на 5 031   тис. грн. або на 3,4%.     i 
становить 155 044 тис. грн. 
         Iнформацiя  про власний капiтал  розкрита акцiонерним товариством в статтях,  та 
примiтках  до рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до  вимог нацiональних (положень) 
стандартiв бухгалтерського облiку. 
 
4. Вартiсть чистих активiв 
         Станом на 31 грудня  2010 року  вартiсть чистих активiв   ВАТ   становить 155 044  
тис. грн., що перевищує розмiр статутного капiталу на 145 044  тис. грн. i вiдповiдає 
положенням статтi 155 Цивiльного кодексу України (N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року). 
Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiях щодо 
визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням 
ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 р. N 485. 
5. Прибуток 
     Чистий прибуток за звiтний перiод складає 6722 тис. грн.  
За 2010 р. товариством  отримано  чистих доходiв (без ПДВ)  у сумi  438,9 млн. грн.  
Найбiльшу частину в доходах складають доходи вiд основної дiяльностi - 52,3%.  
 
Витрати Товариства за 2010 рiк складають 432,2  млн. грн., 
Прибуток вiд реалiзацiї основної продукцiї склав 46,4 млн. грн., що на  6,9% менше за 
аналогiчний перiод минулого року.  
Адмiнiстративнi витрати  зменшилися за рiк, що минув на  10,5% i складають 8,5 млн. грн.  
Витрати на збут зменшилися за рiк, що минув на  22,2% i складають 18,6 млн. грн.  
Iншi витрати  в сумi 220,3 млн. грн., пов'язанi з  собiвартiстю реалiзованих активiв  та 
реалiзованої iноземної валюти; сплатою вiдсоткiв за банкiвськi  кредити, та  витрат з 
курсових рiзниць. 
  Витрати з податку на прибуток за 2010 рiк склали  1645 тис. грн. Податок на 
прибуток згiдно декларацiї за 2010 рiк склав  3654 тис. грн. Податкова рiзниця в сумi 2009 
тис. грн. вiдображена у складi вiдстрочених податкових  активiв. 
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6. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
 
Протягом звiтного 2010 року нi  яких дiй, що можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, а 
саме:  
розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу; 
викуп власних акцiй; лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондовiй бiржi; 
отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента; 
зменшення статутного капiталу; порушення справи про банкрутство емiтента, винесення 
ухвали про його санацiю; рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або 
банкрутство емiтента  не  в i д б у л о с ь. 
 
Директор - аудитор  АФ ТОВ "Галентина" /Новаторова Г.Л./ 
 
м. Кiровоград   15.03.2011  
 


