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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансових звітів
Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування»
за 2014 рік
Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку України
Власникам цінних паперів
ПАТ «Запоріжкран»
Звіт щодо фінансових звітів
Вступний параграф
Ми провели аудит фінансової звітності компанії Публічне акціонерне товариство
«Запорізький завод важкого кранобудування» (код ЄДРПОУ 00110728; місцезнаходження
органа управління: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а; дата державної реєстрації 14.05.1999р.),
яка включає:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року,
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік,
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік,
Звіт про власний капітал за 2014 рік,
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до
фінансових звітів за 2014 рік.
Ця фінансова звітність складена управлінським персоналом із використанням
описаної у примітці 2 концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ (IАS) 1 «Подання фінансових звітів».
Підприємство обрало датою переходу 01.01.2011року. Надана фінансова звітність є повною
фінансовою звітністю, складеною за вимогами МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності».
Аудит було здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї
фінансової звітності у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності» та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
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використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення
фінансових звітів, які не мають суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі
результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 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 стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи
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 використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми розглянули вплив подій та операцій відомих нам і які мали місце до дати
аудиторського висновку. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські
докази для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
До розрахунку відстрочених податків Товариством була включена сума збитків
минулих років у розмірі 60,4 млн. грн., які за думкою підприємства будуть погашені у
майбутніх періодах. Враховуючи економічну та політичну ситуацію в Україні протягом 20142015 років вірогідність погашення таких збитків дуже низька. Це призвело до завищення
відстрочених податкових активів на 10,9 млн. грн. Ця сума впливає на чистий прибуток та
власний капітал учасників Товариства.
Перелічене питання має суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансові звіти
підприємства, тому ми висловлюємо умовно-позитивну думку щодо наданих фінансових
звітів.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава
для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод
важкого кранобудування» станом на 31 грудня 2014 року, його фінансові результати та рух
грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог МСФЗ.

Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, хочемо звернути увагу користувачів на наступне.
У період до дати аудиторського висновку Національний банк відмовився від
встановлення індикативного курсу і відмінив проведення щоденних валютних аукціонів, що
привело до неконтрольованого падіння національної валюти. При порівнянні вартості
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національної валюти на дату балансу із вартістю на дату аудиторського висновку вартість
національної валюти на дату аудиторського висновку знецінилась на 50%.
При цьому вартість монетарних активів компанії нижче вартості зобов’язань,
номінованих в іноземних валютах.
У зв’язку із загальною нестабільною ситуацією на валютних ринках та стрімкого
падіння національної валюти у період до дати аудиторського висновку виникає суттєва
невизначеність щодо фінансових показників діяльності компанії за результатами поточного
року та можливості Компанії своєчасно погашати свої борги. На дату аудиторського висновку
неможливо передбачити хвилі гострої напруженості на валютному ринку, підвищення
суспільно-політичної напруженості.
Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які можуть бути необхідними
в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, коли вони стануть
відомими та можуть бути оцінені.

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«Капітал», свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0150 від
26.01.2001, дію якого продовжено до 04.11.2015р.
Аудит проводився на підставі договору від 15.05.2014 № 04/14, у строк з 10.03.2015 по
14.04.2015.

Директор ТОВ Аудиторська фірма «Капітал»

І.Г. Дядюра ____________

(Сертифікат аудитора серії А № 005338 від 27.06.2002,
чинний до 27.06.2017)

14 квітня 2014 року
69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45
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