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Акціонерам та керівництву 

Приватного акціонерного товариства 

«Київполіграфмаш» 
Адреса : Україна, 04080, м. Київ, вул. Тульчинська,6 

Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку 
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства 
«Київполіграфмаш» (далі - ПрАТ «Київполіграфмаш»), що складається зі звіту про фінансовий 
стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту 
про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2017 р., її фінансові результати і грошові потоки 
за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних стандартів фінансової 
звітності (НСФЗ).  

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» і  
Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2015 року), 
що із 01.06.2017 застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням 
Аудиторської палати України від 04.05.2017 №344. Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «Київполіграфмаш»  згідно з Кодексом 
етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс 
РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 
що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до НСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності ПрАТ «Київполіграфмаш»   продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

Виконавчій орган підприємства  в особах генерального директора та головного 
бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі 
особи, що відповідають за складання фінансової звітності. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
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що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 
або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;  

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умови, які поставили б під значний сумнів можливість підприємство 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 
суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі;  

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, 
а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 
в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що 
таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  
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ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І 

НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Аудит річної фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2017 р. 
проведено Аудитором, відповідно до умов Договору № 02/17 на виконання завдання з 
надання впевненості (Аудит) від    20 лютого 2018 року. 
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного 

регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) 
Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) від 05 березня 2018 

року товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» 
складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту  700,705,706 та до вимог рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013   за № 2826  «Про 
затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та  від 
16.12.2014   за № 1713 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів», у зв’язку з наданням приватного акціонерного товариства 
«Київполіграфмаш» регулярної звітної інформації емітента акцій до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, та базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та 
первинних документах приватного акціонерного товариства «Київполіграфмаш», що були надані 
аудиторам керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.  

Питання, які викладені нижче, розглядувалися аудиторами лише в рамках проведеного 
нами аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «Київполіграфмаш» за 2017 рік, на підставі 
принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

 2.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА АКЦІЙ 
Повне найменування суб'єкта підприємництва  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КИЇВПОЛIГРАФМАШ» 

 

Код за Єдиним Державним реєстром 
підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) 

00242909 
 

Свідоцтво державної реєстрації  Виписка з єдиного державного реєстру серія ААВ 
№ 447304, Код 1 072 120 0000 001013  

Первинна дата реєстрації установчих 
документів та  орган реєстрації 

Статут зареєстровано від 16.01.1995 року 
Подільською районною державною адміністрацією 
м. Києва № 1 071 120 0000 002331 

Остання дата реєстрації змін та доповнень до 
установчих документів та орган реєстрації  

Нова редакція Статуту від 04.05.2016 року за № 
10711050009002331 зареєстровано Подільською 
районною державною адміністрацією м. Києва 
(протокол загальних зборів акціонерів № 20 від 
26.04.2016 року) - зміна  назви організаційно – 
правової форми на підставі внесення змін у 
законодавство України.  

Фактичне місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Тульчинська ,6 

Телефон (044)468-52-11,468-30-70 

Основні види діяльності  КВЕД: 

28.99  Виробництво iнших машин i устаткування 
спецiального призначення н.в.i.у. 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних  паперів 

№ 152/1/10 вiд 07.05.2010 року видане 31.05.2016 
року НКЦПФР України 

 
ПрАТ « Київполіграфмаш» не має територіально відокремлених структурних одиниць , 

філій та представництв , які виділені на окремий баланс. 

2.2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС 

Груп», код 31992339, тел./факс (044)241-07-82/243-22-32, вул. Народного Ополчення,26-А,Київ, 
03151 вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, Киів,03186. 

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 
10701070009010410. 
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 Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане 
аудиторською палатою України на підставі рішення  №110 від 30 травня 2002 року, термін дії до 
23.02.2022 р.,  та включенена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - 
АПУ) від 20.12.2012 року за № 262/3 

e-mail:barister@bigmir, net, http://www.barrister-audit.com.ua 
Директор Цимбал Галина Дмитрівна,  сертифікат  аудитора Серії А №004349, виданий 

АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року. 

2.3. Основні принципи , методи і процедури  та інші важливі аспекти облікової 
політики та бухгалтерського обліку 

ПрАТ «Київполіграфмаш»  веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо 
майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому 
виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та 
аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований. 

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2017 рік складена на підставі 
облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним 
аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших  облікових регістрів. Стан 
наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів та інших  облікових 
регістрів обліку задовільний. 

Наказ «Про облікову політику  підприємства», затверджений керівництвом підприємства № 97 
від 29.12.2011 року. Останні зміни  затвердженні наказом № 114 від 30.12.2016р. 

Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна зазначити, 
що бухгалтерський облік ведеться в ПрАТ «Київполіграфмаш»  відповідно до  вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, 
затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку , інших нормативних документів з 
питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування та Наказу товариства «Про облікову 
політику  підприємства».   

Облікова політика ПрАТ «Київполіграфмаш»  за період, що перевірявся, не змінювалась.  

Стислий опис облікової політики підприємства та відповідність її законодавству України 
1. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідають  вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку , інших нормативних документів з питань 
організації бухгалтерського обліку та містять розділи : 

• Мета фінансової звітності  
• Склад та елементи фінансової звітності  
• Якісні характеристики фінансової звітності  
• Принципи підготовки фінансової звітності  
• Основні принципи оцінки статей звітності та визнання статей балансу . 

2. Методи бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності окремих 
статей звітності відповідають  вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку , інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку та містять розділи : 

• Баланс ( Відображає облік усіх рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку та їх 
відображення в статтях балансу). 

• Фінансові результати (Облікова політика передбачає : визнання та класифікація 
доходу, оцінка доходу , визнання витрат, склад витрат, визначення прибутку (збитку) за 
звітний період, елементи операційних витрат , розрахунок показників прибутковості акцій, 
визначає методологічні засади  формування  інформації  про чистий прибуток на одну просту 
акцію та її розкриття у фінансовій звітності, показники чистого прибутку на одну просту  акцію  і  
скоригованого чистого  прибутку  на одну просту акцію). 

• Рух грошових коштів (Облікова політика передбачає оцінку, класифікацію, методологію 
та розкриття інформації по  наступним напрямкам діяльності підприємства, рух грошових 
коштів у результаті операційної діяльності Рух грошових коштів у результаті інвестиційної 
діяльності, рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності, зміна величини грошових 
коштів за звітний період). 
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• Звіт про власний капітал (Метою складання звіту про власний капітал є розкриття 
інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду а 
також порівняння з даними попереднього звітного періоду). 

• Розкриття інформації у фінансовій звітності (Визначає : порядок надання та 
оформлення інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності, визначені 
критерії суттєвості). 

• Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах (Визначає порядок та внесення 
змін в бухгалтерський облік та фінансову звітність, в облікову політику, зміни в облікових 
оцінках, виправлення помилок, перелік подій після дати балансу , орієнтовний перелік подій, 
яка надає додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу, орієнтовний 
перелік подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу). 

• Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (визначає: порядок надання додаткових 
документів щодо пов'язаних сторін, методологічні  засади  формування  інформації  про 
операції пов'язаних сторін , методи  оцінки  активів  і  зобов'язань   в операціях пов'язаних 
сторін, порядок виплат управлінському персоналу) 

• Примітки до річної фінансової звітності та інша звітність (визначає порядок 
розкриття інформації для кожного класу і видам  активів, фінансовим інструментам , 
зобов’язань, методи визнання облікових оцінок, методи визначення ризиків і відсоткових 
ставок, методи визначення справедливої вартості і припущень, перелік подій  які впливають на 
прийняття рішень про відмови від переоцінок. 

• Події  після дати балансу 
Події, що відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до 

випуску та які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності товариства, 
відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після дати балансу і які не 
впливають на фінансову звітність підприємства на цю дату, розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, якщо такі події суттєві.  

 Допущення про безперервність діяльності  

ПрАТ «Київполіграфмаш» на дату затвердження фінансової звітності товариства функціонує в 
нестабільному середовищі, пов'язаному з світовою економічною кризою. Поліпшення 
економічної ситуації в Україні в більшій мірі залежатиме від ефективних фіскальних і інших 
заходів, які здійснюватися урядом України. В цей же час не існує чіткого уявлення того, які 
заходи вживатиме уряд України для подолання кризи. 

Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах i способах розкриття  
інформації, яки регулюються Національними стандартами фінансової звітності. 
Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. 

Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненню і поданню 
фінансової звітності згідно Наказу «Про облікову політику» покладається на головного 
бухгалтера підприємства 

На думку аудиторів, в наказі облікової політики підприємства в повному обсязі 
розкрито сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються 
підприємством для складання та подання фінансової звітності, принципи та методологія 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. 

2.4. Інформація про вартість чистих активів 

Аудитором здійснено розрахунок вартості чистих активів приватного акціонерного 
товариства «Київполіграфмаш»  станом на 31.12.2017 року включно. Вартість активів, згідно 
фінансової звітності  станом на 31.12.2017 року включно, складає -21 858 тисяч гривень. 
Вартість зобов’язань, згідно фінансової звітності  станом на 31.12.2017 року включно, складає – 
2 948 тисяч гривень. Розрахункова вартість чистих активів дорівнює (21858-2948) – 18 910 тисяч 
гривень. Існуючий статутний капітал у сумі 3 214 тисяч гривень менш ніж вартість чистих активів 
та не підлягає коригуванню згідно статі 155 Цивільного Кодексу України .  

2.5. Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової 
звітності, ми розглянули отриману від ПрАТ «Київполіграфмаш» інформацію, як у вигляді 
тверджень(пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від 
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аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок 
шахрайства. 

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, 
керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що 

можуть вплинути на фінансові звіти ПрАТ «Київполіграфмаш». Ми також не отримали жодної 

іншої інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського персоналу, працівників, 
відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб. 

2.6. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою 
інформацією. 

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової 
звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з відомостями, що лягли 
в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з 
річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в 
інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски, перекручення та суттєві 
суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності  приватного акціонерного 
товариства «Київполіграфмаш»  станом на 31.12.2017 року включно. 

Аудит фінансової звiтностi підприємства за 2017 рік. проведений вибірковим порядком 
аудитором  до перевірки  приймались лише суттєві виправлення (помилки). 

При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:  
Можливі значення базового 

показника, в тис. грн.  
Рівень (межа, границя) суттєвості, 
у % 

Межа суттєвої помилки, в тис. грн. 

0 – 25 2 0 – 0,5 

25 – 50 1,67 0,42 – 0,84 

50 – 100 1,37 0,68 – 1,37 

100 – 500 1,07 1,07 – 5,35 

500 – 2 000 0,77 3,85 – 15,4 

2 000 – 5 000 0,27 5,4 – 13,5 

5 000 – 10 000 0,17 8,5 – 17 

10 000 – 100 000 0,05 5 – 50 

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звiтностi – валюта 
Балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. Отже, станом на 31.12.2017 р. валюта балансу 
Товариства становила 21 858 тис. грн., вiдповiдно – рівень (межа, границя) суттєвості визначена 
на рiвнi 11,0 тис. грн. Це означає, що усі можливі випадки допустимих помилок в сумі 11,0 тис. 
грн. i вище розглядались як суттєві. 

2.7. Особлива інформація про емітента 
Згідно Статі 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» , особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть 
вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його 
цінних паперів.  

На протязі 2017 року в Приватному акціонерному товаристві «Київполіграфмаш»   
відбувалися події, що згідно статті 41 Закону є особливою інформацією та дані надаються в 
засоби масової інформації та в Національну Комісію з Цінних Паперів а Фондового Ринку 
(надалі – НКЦПФР), а саме: 

Розміщення річної звітності та інформації, розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 21.04.2017 , опублікована у Вiдомостi Національної комiсiї з цінних паперів та 
фондового ринку №76 21.04.2017 , на власній сторінці http://www.poligraphmash.com.ua в мережі 
Інтернет 21.04.2017 р. 

Інших даних про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів в ПрАТ «Київполіграфмаш» 
не здійснювалось. 

2.8. Виконання значних правочинів 
На протязі 2017 року   в ПрАТ «Київполіграфмаш»   не відбувалося виконання 

правочинів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», які є значними. 
Значними правочинами - являються правочини на суми 10 і більше відсотків вартості активів 
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товариства за даними балансу на початок звітного періоду( 26909х10%) в розмірі 2 690,9 
тис.грн. 

2.9. Аудит оцінки стану впровадження корпоративного управління 
 Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління ПрАТ 

«Київполіграфмаш» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та Статуту 
підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються 
та виконуються виконавчим органом  на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що 
передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів 
акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов’язань товариства  здійснює 
наглядова рада,  усі виконання та узгодження письмово  підтверджені та зафіксовані у 
документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства. На думку 
аудиторів, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до 
корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення 
корпоративного управлення підтверджується : 

- Протоколами загальних зборів акціонерів; 
- Наявністю органів управління: наглядової ради, правління, ревізійної комісії, які керуються в 

своїй діяльності Статутом підприємства; 
Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка 
затверджується щорічно незалежним аудитором, загальними зборами акціонерів та 
розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.   

2.10. Аудит активів підприємства 
 Станом на 31.12.2017 року включно загальні активи ПрАТ «Київполіграфмаш» 

 зменшились в порівняні з даними на початок 2017 року ( 100-(21858/26909*100)) =18,8) на 18,8 
відсотка та складають 21 858 тисяч гривень. Зменшення активів відбулося, в основному, за 
рахунок зменшення залишків запасів і дебіторської заборгованості. 
Активи підприємства станом на 31.12.2017 року включно складаються з: 
№ 
пунк
ту 

Код 
рядку 
балансу 

Статі звітності Залишок 
станом на 
31.12.2017 
року включно 
по даним 
фінансової 
звітності, тис. 
грн 

№ Балансового 
рахунку 
аналітичного 
обліку  

Залишок станом 
на 31.12.2017 
року включно по 
аналітичному 
обліку, грн 

Відповідність 
законодавству 
України про 
облік, 
класифікацію та 
розкриття 
інформації  

1 1000 Нематеріальні 
активи 

626   П(С)БО 8 
«Нематеріальні 
активи», 
затверджено 
наказом МФУ від 
18.10.1999 року 
за № 242 
 
 

 1001 Первісна вартість 5455 125 «Авторське 
право та суміжні 
права» 
127 «Інші 
нематеріальні 
активи» 

400,00 
 
 

5 454 086,24  

 012 Накопичена 
амортизація 

4829 133 «Знос 
нематеріальних 
активів» 

4 828 866,42 

2 
 

1010 Основні засоби 8 634   П(С)БО 7 
"Основні засоби", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
27.04.2000 року 
за № 92 

 1011 Первісна вартість 20 230 10 «Основні 
засоби» 
11 «Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи» 

19 797 826,19 
 

431 802,50 

 1012 Знос 11 596 131 «Знос 
основних засобів» 
132 «Знос інших 
необоротних 
матеріальних 
активів» 

11 295 041,37  
 

299 951,97  

3 1000 Запаси:                                           11 565 

3.1 1101 Виробничі запаси 185  201 «Сировина й 
матеріали» 
202 «Купівельні 
напівфабрикати» 
203 «Паливо» 
206 «Матеріали, 
передані в 

44 046,39  
 

87 606,14  
 

683,44  
11 482,98  

 

П(С)БО 9 
“Запаси”, 

затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року 

за № 246 
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переробку» 
209 «Інші 
матеріали» 
22 «Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети» 

 
409,17 

 
40 516,55 

П(С)ОБ 16 
"Витрати", 

затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 

року N 318  
3.2 1102 Незавершене 

виробництво 
758 25 

«Напівфабрикати» 
758 111,02 

 

3.3 
 

1103 
 

Готова продукція 
 

10 622 26 «Готова 
продукція» 
 

10 621 752,70 
 

4 1125 Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

17 361 «Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями» 
 

17 193,84 П(С)БО 10 
"Дебіторська 
заборгованість", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
08.10.1999 року за 
№ 237  
Податковий кодекс 

України 

5 1130 Дебіторська 
заборгованість за 
виданими авансами 

765 3711 "Розрахунки за 
виданими авансами" 
 

764 677,65 

6 1155 Інша дебіторська 
заборгованість 

5 378 «Розрахунки з 
державними 
цільовими фондами» 
651 «За 
розрахунками із 
загальнооб. держ. 
соц. Страхування» 
 

3 404,27  
 
 

1 352,18  
 

7 1165 Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

73 301 «Каса в 
національної валюті» 
311 «Поточні 
рахунки в 
національної 
валюті» 
312 «Поточні 
рахунки в іноземної 
валюті» 
334 «Грошові кошти 
в дорозі в іноземній 
валюті» 

14,07 
 

35 785,95 
 
 
 

37 112,59 
 
 

16,75 

Законодавство 
України про 

ведення 
розрахунково – 

касових операцій 
в національної ті 
іноземної валютах 

8 1170 Витрати майбутніх 
періодів 

103 39 „Витрати 
майбутніх періодів” 

102 767,86 П(С)ОБ 16 
"Витрати", 
затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 
року N 318 

9 1190 Інші оборотні активи 70 643 «Податкові 
зобов’язання» 
6441 «Податковий 
кредит» 
6442 «Неодержані 
податкові накладні» 

65 818,59 
 

125,13 
 

4 524,51 

П(С)БО 10 
"Дебіторська 
заборгованість", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
08.10.1999 року за 
№ 237  

Податковий 
кодекс України 

Разом активи 21 858    

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ АКТИВІВ ЕМІТЕНТА 
До пункту№1    На балансі ПрАТ «Київполіграфмаш» обліковуються нематеріальні активи в основному у виді 

інших нематеріальних активів (програмне забезпечення та інше). Нарахування амортизації на 
нематеріальні активи здійснюється прямолінійним методом, на підставі наказу про облікову 
політику для кожної одиниці нематеріального активу окремо. 

Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на витрати 
підприємства. Коефіцієнт зносу складає -88,5 відсотків. Вартість створених самостійно 
підприємством нематеріальних активів складає 153 тисяч гривень. 

 
 
 
 
До 
пун
кту
№2 

Основні засоби  та інші необоротні матеріальні активи на підприємстві складаються з : 
№  та назва балансового 
рахунку 

Первісна 
вартість,  
тис.грн 

Сума накопиченої 
амортизації (Знос), 

тис грн 

Залишкова 
вартість, 
 тис.грн 

Коефіцієнт зносу, % 

103 «Будинки і споруди» 8 153 3 662 4 491 44,9 

104 «Машини та 
обладнання» 7 875 5 636 2 239 71,6 

105 «Транспортні засоби» 785 467 318 59,5 

106 "Інструменти, прилади та 
інвентар" 2 985 1 530 1 455 51,3 
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112 "Малоцінні 
необоротні матеріальні 
активи" 432 301 131 69,7 

Разом 20 230 11 596 8 634  

        Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які використовуються в виробництві, для виконання 
робіт і послуг, для управлінських потреб, в фінансовій звітності  обліковані по залишкової вартості, яка 
складається  з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням амортизаційних нарахувань (зносу). 
Придбані основні засоби обліковуються по собівартості придбання. 
          Дооцінка (переоцінка) основних засобів проведена за 1992-1996 рік на підставі законодавства, з 1997 року 
основні засоби не дооцінювались(переоцінювались) . 

Нарахування амортизації по основним засобам в бухгалтерському обліку проводилось у відповідності до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х11 від 16.07.1999 року, згідно 
вимог П(С)БО 7 та облікової політики підприємства – прямолінійним методом, розрахунок методу відповідає – 
податковому методу, що не суперечить вимогам діючого законодавства. 
Нарахування амортизації по групі "Малоцінні необоротні матеріальні активи" та «Інші необоротні активи» в 
бухгалтерському обліку проводилось у першому місяці використання об’єкту у розмірі 100 % його вартості . 
           Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на витрати підприємства. 
           Об’єкти основних засобів та інших необоротних активів списуються з обліку підприємства  в разі реалізації 
або в разі ліквідації (вибуття) активу в зв’язку з закінченням строку їх корисного використання (експлуатації) по 
ліквідаційної вартості. Дохід або збиток від продажу або іншого вибуття об’єктів основних засобів облікується як 
різниця між договірною вартістю продажу і залишковою вартістю цих об’єктів та визначається як дохід або 
витрати. 
        Станом на 31.12.2017 року включно обліковано основних засобів первісна вартість яких повністю 
амортизована на суму 5 150 тисяч гривень та основних засобів взятих в оренду в сумі 1 585 тисяч гривень. 
 Згідно наданих документів підприємством на аудиторську перевірку, обмежень права власності на основні 
засоби  або права використання основних засобів не встановлено. 

До 
пун
ктів  
№3  

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, обліковими цінами є – 
первісна вартість запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції облікуються згідно з галузевою 
інструкцією,  що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси»  та  Наказу «Про облікову політику». Методи, які 
використаються підприємством по відображенню витрат відповідають вимогам законодавства України. 

Списання матеріалів і матеріальних цінностей провадиться на підставі актів на списання, калькуляцій, 
технологічних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та інших документів, усі документи 
підписані та  затверджені уповноваженими особами і керівниками підприємства.  

Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального операційного циклу, 
якщо він більш року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та облікуються на 
підприємстві   на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Відповідно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 
«Запаси» від 20.10.1999 року в редакції наказу МФУ № 246  та  Наказу підприємства «Про облікову політику», 
вартість цих малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, підприємство виключає і 
складу активів ( списується з балансу на витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку та 
цих предметів за місцями їх експлуатації у відповідних матеріально - відповідальних осіб протягом строку їх 
фактичного або нормативного використання. 

Визначені методи обліку придбання і вибуття запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, 
товарів були незмінні протягом звітного періоду , витрати по запасам визначаються по методу ФІФО.  

Придбання і вибуття запасів, товарів, готової продукції підтверджено первинними документами. 
До 
пун
ктів 
№4
-6 
 

    Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною 
вартістю. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку 
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу не 
обчислюється величина резерву сумнівних боргів.  
 Договори оренди. 
       По умовам договорів оренди, в яких підприємство значиться як орендодавець, дебіторська заборгованість 
визначається одночасно з доходом від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного 
звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта 
операційної оренди.  

Уся сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за термінами 
непогашення : 

Класифікація На кінець року, тис грн На кінець року, % 

До 360  днів  17 100 

            Розрахунки за виданими авансами визначається відповідно до умов договірних взаємовідносин. 
      Інша дебіторська заборгованість , поточна та містить дебіторську заборгованість, яка не вийшла в 
вищевказані дебіторські заборгованості 

Класифікація На кінець року, тис грн На кінець року, % 

До 360  днів  5 
 

100 
 

 

До 
пун
кту 
№7 

    Облік грошових коштів в національної валюті, відповідає вимогам діючого законодавства України, операції по 
розрахунковому рахунку та касовим операціям ведуться без порушень  
    Залишки грошових коштів на поточних рахунках в національної та іноземної валютах підтверджено виписками 
банківських установ та довідками звірки з банківськими установами,  залишок в касі у національній валюті станом 
на 31.12.2017року включно підтверджено актом інвентаризації . 
        В товаристві залишок грошових коштів складається з коштів, які можна використати для операцій протягом 
усього періоду діяльності, обмежень згідно документів не існує. 

До пункту №8 
Витрати майбутніх періодів складаються зі сплати витрат по періодичним виданням та іншим витратам майбутнього 
періоду. Згідно вимог законодавства по бухгалтерському обліку, підприємство провадило зараховування цих витрат 
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щомісячно на адміністративні витрати  підприємства. 
До пункту 9 У складі інших оборотних активів облікується в основному дебіторська заборгованість, яка складається з 
оборотних кошів по податку на додану вартість .. 
 

На думку аудиторів, дані фінансової звітності ПрАТ «Київполіграфмаш»  станом на 
31.12.2017 року включно,  відносно активів товариства,  грошових коштів, витратам 
майбутніх періодів відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та 
первинним документам, наданих на розгляд аудитору, склад, достовірність і повнота їх 
оцінки в цілому та ступінь розкриття за видами активів відповідають законодавству 
України та Національним Стандартам Бухгалтерського Обліку. 

2.11. Аудит власного капіталу 
Власний капітал станом на 31.12.2017 року включно становить 18 910 тисяч гривень, 

класифіковано і визначено без порушень . 
 Збільшення власного капіталу за 2017 рік (18 910 – 18 357= 553) на суму 553 тисяч 
гривень відбулось тільки за рахунок нерозподіленого прибутку за 2017 рік.  

  Власний капітал підприємства станом на 31.12.2017 року включно складаються з: 
№
 
п
у
н
к
т
у 

Код 
рядку 
баланс
у 

Статі звітності Залишок 
станом на 
31.12.2017 
року 
включно 
по даним 
фінансової 
звітності, 
тис. грн 

№ Балансового 
рахунку 
аналітичного 
обліку  

Залишок 
станом на 
31.12.2017ро
ку включно 
по 
аналітичном
у обліку, грн. 

Відповідність 
законодавству 
України про облік, 
класифікацію та 
розкриття 
інформації  

1 1400 Статутний капітал 3 214 40 «Статутний 
капітал» 

3 213 600,00   П(С)БО1- П(С)БО 34 
 

2 1405 Капітал у дооцінках  2 248 423 «Дооцінка 
активів»  

 

2 247 668,43 
Відображено 

дооцінка 
основних 

засобів 1992-
1998 роках 

 

3 1410 Додатковий капітал 12 656 422 «Інший 
вкладений 
капітал» 

12 634 261,07 

4 1411 В т.ч. до 1410 Емісійний 
дохід 

22 421 «Емісійний 
дохід» 

21 773,46 

5 1415 Резервний капітал 482 43 «Резервний 
капітал» 

482 040,00 

Обліковані 

відрахування в 

відсотках до  

нерозподілено

го прибутку 

згідно Статуту 

– створення 

Резервного 

фонду 

6 1420 Нерозподілений 
прибуток(непокритий 

збиток) 

310 441«Прибуток 
нерозподілений» 

310 034,24 

Разом власний капітал 18 910   

   
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 

    Приватне акціонерне товариство «Київполiграфмаш» є правонаступником Публічного 
акціонерного товариства «Київполiграфмаш», публічне акціонерне товариство «Київполiграфмаш» 
є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київполiграфмаш» заснованого 
вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово - промислового комплексу i 
конверсії України вiд 26 грудня 1994р. №1714 шляхом перетворення державного підприємства 
«Київський завод полiграфiчних машин» у ВАТ «Київполiграфмаш». Товариство зареєстровано 
Подільською РДА м. Києва вiд 16 січня 1995 року за № 1 071 120 0000 002331.  
 На момент створення засновником та єдиним акціонером було Мiнiстерство 
машинобудування,вiйськово - промислового комплексу i конверсії України. 
 Формування статутного фонду відбувалось в процесі приватизації державного підприємства 
«Київський завод полiграфiчних машин» у відкрите акціонерне товариство «Київполiграфмаш», 
вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсії 
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України № 1714 вiд 26.12.1994р. та Указу Президента України «Про корпоратизацію державних 
підприємств» вiд 15.06.1993р. Акт оцінки вартості цiлiсного майнового комплексу «Київський завод 
полiграфiчних машин» вiд 31.10.1994р. затверджено Мiнмашпром України, вiдповiдно до 
розрахунку iндексацiї статутного фонду Товариства 01.04.2000р. та Рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 27.04.2000р., Статутний фонд товариства збiльшено в зв'язку з iндексацiєю основних 
фонді станом на 01.04.2000р. вiдповiдно до Постанов КМУ, за рахунок збільшення номінальної 
вартості акцій. Сума збільшення статутного фонду 3 133 260 грн., Статутний фонд після збільшення 
3 213 600 грн. номінальна вартість 1 акцiї - 2 грн. Наказом Регіонального вiддiлення Фонду 
державного майна України по м. Києву вiд 19 грудня 2003 року № 597 затверджена приватизацiя 
Товариства, шляхом розміщення державної частки акцiй Товариства на пiдставi пiдсумкового 
Протоколу продажу акцій вiд 15 грудня 2003 року, затвердженого Регіональним вiддiленням Фонду 
держмайна України по м. Києву вiд 19.12.2003р., вiдповiдно до уточненого плану розмiщення акцiй, 
затвердженого наказом фонду державного майна України вiд 01.04.2003р. № 530.  
 Згідно з вище наведеним планом та підсумковим протоколом підлягала продажу та була 
продана державна частка у статутному фонді Товариства в кiлькостi 1 606 800 акцій номінальною 
вартістю 2,00 грн. кожна.  

Відповідно до Статуту Товариства  статутний капітал поділений на 1 606 800 штук 
простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. кожна в бездокументарній формі 
існування та в розмірі 3 213 600 грн. 
 Свідоцтво № 152/1/10 вiд 07.05.2010р.про реєстрацію випуску цінних паперів по типу акція 
проста без документарна іменна, видане Територіальним вiддiленням ДКЦПФРР в м. Києві та 
Київської області. 
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Центральний депозитарій ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Код за ЄДРПОУ 30370711  
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський 
 м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8  
телефон (044)5910418,(044)4825205  
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть  
Опис  Надає послуги з обслуговання рахунку Емiтента 

Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комекс-фiнанс",  
Код за ЄДРПОУ 24381627 
 Місцезнаходження 03150 Київська Печерський  м.Київ Червоноармiйська,65 
 Номер ліцензії АЕ №263371, назва державного органу,що видав 
 ліцензію НКЦПФР,дата видачі ліцензії 24.09.2013  
телефон (044)289-10-70 Факс (044)289-34-78  
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть  
Опис Надає послуги депозитарної установи  з яким товариство уклало 
 договiр в наслiдок дематерiалiзацiї 

  У  вiдповiдностi iз Законом України «Про акцiонернi товариства» змінено органiзацiйно-
правову форму на Публiчне Акцiонерне Товариство ( запис в Єдиному державного реєстру 
Юридичних осiб та фізичних осiб - пiдприємцiв № 1 071 105 0009 002331.  
 Приватне акціонерне товариство «Київполiграфмаш» (iдентифiкацiйний код 00242909) (далi 
за текстом – Товариство) було перейменовано з Публічного акціонерного товариства 
«Київполiграфмаш» (iдентифiкацiйний код 00242909) внаслiдок змiни типу товариства та здiйснює 
дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про депозитарну систему 
України», «Про мiжнародне приватне право», Цивiльного Кодексу України, Господарського кодексу 
України, iнших дiючих законодавчих актiв України. (Протокол загальних зборiв акціонерів № 20 вiд 
26.04.2016 р. )  

Новою редакцією Статуту від 04.05.2016 року за № 10711050009002331 зареєстровано 
Подільською районною державною адміністрацією м. Києва (протокол загальних зборів 
акціонерів № 20 від 26.04.2016 року), розмір статутного капіталу становить  3 213 600,00 грн., 
якій поділений 1 606 800  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,00 грн. кожна в 
бездокументарній формі існування. 

Випуск акцій простих іменних в бездокументарній формі існування на величину 
статутного капіталу зареєстровано Національній комісією з цінних паперів та фондового ринку 
України , реєстраційний № 152/1/10 вiд 07.05.2010р, дата видачі свідоцтва 31.05.2016 року . 

За 2017 рік змін в Статному капіталі ПрАТ «Київполіграфмаш» не відбувалось. 
Станом на дату надання аудиторського висновку, на підставі зведеного облікового 

реєстру власників цінних паперів, наданого ПАТ „Національний депозитарій Украіни”, 
розподіл акцій складається з інформацію, яку аудитор не описує в аудиторському звіті згідно 
умов договору. 
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  По даним аудиторської перевірки, станом на 31.12.2017 року включно , статутний 
капітал становить 3 213 600,00 грн., якій поділений 1 606 800  штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 2,00 грн. кожна в бездокументарній формі існування., зобов’язання 
акціонерів  перед ПрАТ «Київполіграфмаш», щодо сплати та розподілу акцій    виконана  в 
повному обсязі, статутний капітал сформовано та сплачено повністю в встановлені 
законодавством терміни. 
Прибуток підприємства. 
 За 2017  рік підприємство прибуток не використовувало . 
Прибуток за 2017 рік складає 553 тисяч гривень, це привело к збільшенню власного капіталу 

Розрахунок показників прибутковості акцій (гривень): 
Назва статті Код рядка звіту 

про фінансові 
результати 

Дані станом на 
31.12.2017 року 
включно 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 606 800 

Скориговано середньорічна кількість простих акцій 2605 1 606 800 

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 2610 0,01431 

Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,01431 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - 

  
  На думку аудиторів, розкриття інформації про власний капітал в балансі  та в звіті про 

власний капітал за 2017 рік в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України. 

2.12. Аудит зобов’язань емітента 
Станом на 31.12.2017 року включно загальні зобов’язання  ПрАТ «КИЇВПОЛIГРАФМАШ»,  

зменшились в порівняні з даними на початок 2017 року (100- (2948/8552*100)-100)=65,5)  на 65,5 
відсотка та складають 2 948 тисяч гривень.  

Зменшення зобов’язань відбулося, в основному, за рахунок зменшення поточних 
зобов’язань (в основному за рахунок розрахунків за одержаними авансами). 

Довгострокових зобов’язань і забезпечень згідно наданих документів на підприємстві 
немає. 
Поточні зобов'язання і забезпечення підприємства станом на 31.12.2017 року включно  

№ 
пунк

ту 

Код 
рядку 

балансу 

Статі звітності Залишок 
станом на 

31.12.2017ро
ку включно 
по даним 

фінансової 
звітності, 
тис. грн 

№ Балансового 
рахунку 

аналітичного обліку 

Залишок 
станом на 

31.12.2017 року 
включно по 

аналітичному 
обліку, грн 

Відповідність 
законодавству 

України про 
облік, 

класифікацію 
та розкриття 
інформації 

1 1615 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за  
товари, роботи, 

послуги 

16 631 „Розрахунки з 
постачальниками ” 

 

16 263,84 
 

П)С)БО 11 
«Зобов'язання», 
в редакції наказу 
МФУ від 
31.01.2000 року  
за № 20 
П(С)БО 9 
“Запаси”, 
затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року 
за № 246 
П(С)ОБ 16 
"Витрати", 
затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 
року N 318 
П(С)БО 26 
"Виплати       
працівникам"      
в редакції наказу 
МФУ від 
28.10.2003 № 
601 Податковий 
Кодекс України 

2 1620 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

бюджетом 

448 6411„Прибутковий 
податок з 
працівників» 
6415 «ПДВ» 
”6416 „Податок на 
прибуток ” 
6424 «Ресурсні 
платежі» 

2 160,66 
 
 

241 767,66 
23 933,35 

 
179 598,09 

3 
 

1630 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

оплати праці 

2 661 «Розрахунки за 
заробітною платою»  

 

2 348,07 
 

4 1635 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

одержаних 
авансів 

2 085 6811 «Розрахунки за 
авансами 
одержаними в 
національній валюті» 
6851 «Розрахунки з 
іншими 
кредиторами» 
 

394 911,56 
 
 
 

1 690 000,00 
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5 1660 Поточні 
забезпечення 

273 471 «Забезпечення 
виплат відпусток» 

273 212,40 Закони про 
державне 
соціальне 
страхування та 
пенсійне 
забезпечення. 
ЗУ «Про оплату 

праці»(Із змінами 
і доповненнями) 
від  24 березня 
1995 року за N 

108/95-ВР 

6 1690 Інші поточні 
зобов’язання 

124 6441 «Податковий 
кредит» 
 

124 339,13 
 
 

Разом зобов’язання 2 948    

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

До 
пункту 
№ 1 

Поточна кредиторська заборгованість за  товари, роботи, послуги з постачальниками обліковується на 
підприємстві одночасно з отриманням виробничих запасів, товарів, отриманим роботам (послугам), які 
пов’язані з загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, фінансовими, іншими 
витратами(в інші витрати включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані 
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

До 
пункту 
№ 2 

Дані, відображені в звітності по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на додану вартість, по 
доходу з фізичних осіб та іншим податкам і платежам, а також по відрахуванням до загальнодержавних 
фондів, відповідають даним синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та податкової і 
іншої звітності. Зобов'язання підприємства  за розрахунками з  бюджетом визначаються згідно діючого 
законодавства. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

До 
пунктів

№ 
3 

Зобов'язання підприємства за розрахунками зі страхування  визначаються згідно діючого законодавства 
 Поточні зобов'язання  за розрахунками з  оплати праці облікуються одночасно з витратами  по собівартості 
виробництва продукції, загальновиробничими, адміністративними, інших операційними,  іншими витратами. 
Для нарахування заробітної плати, відділ бухгалтерського обліку підприємства використовував наступні 
документи: 

 штатний розклад. 

 накази про прийняття на роботу працівників. 

 договори цивільне – правового характеру і акти виконаних робіт до договорів.  

 табелі обліку робочого часу. 

 Наряди на виконання робіт і послуг та інші. 
Усі зобов’язання по оплаті праці поточні. 

До пункту № 4 
Поточні зобов'язання  за розрахунками з одержаних авансів облікуються на підприємстві в складі попередніх оплат по 
договорам з контрагентами –покупцями. 

До пункту № 5 
В складі поточних забезпечень  обліковані зобов’язання які складаються з нарахування майбутніх виплат (резерв 
відпусток). 

До пункту № 6 
В складі інших поточних зобов'язань  обліковані зобов’язання які не вийшли в склад вищевказаних. 

 
На думку аудиторів, дані фінансової звітності ПрАТ «Київполіграфмаш» станом на 

31.12.2017 року включно, по відображенню зобов’язань, відповідають даним реєстрів 
аналітичного і синтетичного обліку та первинним документам, наданих на розгляд 
аудиторам, склад, достовірність і повнота, їх оцінки в цілому та ступінь розкриття 
інформації за видами зобов’язань, відповідають законодавству України та Національним 
Стандартам Бухгалтерського Обліку та облікової політики підприємства. 

2.13. Аудит фінансових результатів 
Склад доходів та витрат за 2017 рік 

№ 
пункту 

Код 
рядку 

звіту про 
фінансо

ві 
результа

ти 

Статі звітності Сума за 2017 
рік по даним 
фінансової 

звітності, тис. 
грн 

№ Балансового 
рахунку 

аналітичного 
обліку 

Сума за 2017 
рік по даним 
аналітичному 
обліку, грн. з 

пдв 

Відповідність 
законодавству 

України про облік, 
класифікацію та 

розкриття 
інформації 

1 2000 Чистий дохід від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

25 371 701 «Дохід від 
реалізації готової 
продукції»  
703 «Дохід від 
реалізації робіт і 
послуг» 

25 694 945,68 
 

4 646 790,68 
 
 

П(С)БО 15 «Доходи», 
затвердженого 
наказом МФУ від 
29.11.1999 року за № 
290 та наказ «Про 
облікову політику 
підприємства». 
 

2 2120 Інші операційні 
доходи  

71 711 „Дохід від 
реалізації іноземної 
валюти” 
712 „Дохід від 
реалізації інших 
оборотних активів” 

166,23  
 
 

29 375,80 
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714 «Дохід від 
операційної 
курсової різниці» 
717 «Дохід від 
списання 
кредиторської 
заборгованості» 
719 „Інші доходи від 
операційної 
діяльності” 

40 260,04 
 
 

0,10 
 
 
 

1 650,07 
 
 

3 
 

2220 Інші фінансові 
доходи 

2 732 «Відсотки 
одержані» 

2 004,81 

4 2050 Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

(21 305) 901 «Собівартість 
реалізованої готової 
продукції» 
903 «Собівартість 
реалізованих робіт і 
послуг» 
у т.ч 91 «Загально 
виробничі витрати» 

20 711 227,22 
 
 

593 618,02 
 
 

7 714 675,46 

П(С)БО 16 
«Витрати», 
затвердженого 
наказом МФУ від 
31.12.1999 року за № 
318  
П(С)БО 9 “Запаси”, 
затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року за № 
246 
П(С)БО 18 
"Будівельні       
контракти" 
затвердженого 
наказом МФУ від 
28.04.2001 № 205 

5 2130 Адміністративні 
витрати 

(1 578) 92 «Адміністративні 
витрати» 

1 578 107,16 

6 2150 Витрати за збут (231) 93 «Витрати за 
збут» 

231 091,76 

7 2180 Інші операційні 
витрати 

(1 655) 942 „Собівартість 
реалізованої 
іноземної валюти” 
943 „Собівартість 
реалізованих 
виробничих запасів” 
945 „ 
Втрати від 
операційної 
курсової різниці” 
946 „ 
Втрати від 
знецінення запасів” 
949 „Інші витрати 
операційної 
діяльності” 

1 934,03 
 
 

28 665,80 
 
 

36 681,31 
 
 
 

1 795,79 
 
 

1 585 576,87 

8 2300 Витрати (дохід) з 
податку на 
прибуток  

(122) 981 «Податок на 
прибуток від 
звичайної 
діяльності» 

122 097,00 П(С)БО 17 "Податок 
на прибуток".  
Податковий Кодекс 
України 

9 2350 Чистий 
фінансовий 
результат: 
прибуток 

553 79 «Фінансовий 
результат» 

553 157,50 
 

 

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.  
До 

пунктів 
№1-
№3 

Товариство виробляє полiграфiчне та пакувальне устаткування, в тому числi : 
флексодрукарськi, бобiнорiзальнi, ниткошвейнi, дротошвейнi машини i фальцювльнi машини та 
друкарсько- висiкальнi лiнiї. Та здійснює послуги з виробництва полімерних виробів,виробничих 
послуг з механічної обробки деталей та сервісного обслуговання полiграфiчних машин., послуги 
здачі в оренду приміщень IЛК. 

Відображення доходів у бухгалтерському обліку  здійснюється на підставі первинних 
документів – видаткових і товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерів, актів 
прийому – передачі виконаних послуг (робіт) та виписок банку, які передбачені статтею 9 Закону 
України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за  № 
996-XIV. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображені 
в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів ПрАТ «Київполіграфмаш»   
за 2017 рік, відповідають первинним документам. 

За період, що перевірявся, підприємство  здійснювало  основну комерційну діяльність по 
продажу  продукції свого виробництва, робіт і послуг та отримало інші операційні доходи у 
вигляді  доходів від операційної оренди, продажу валюти, курсової різниці, списання 
кредиторської заборгованості та інші, інші фінансові доходи у вигляді відсотків одержаних від 
розміщення грошових коштів. 
            Бухгалтерський облік доходів здійснюється на підприємстві в залежності від нарахованих 
доходів на окремих субрахунках бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку та Інструкції № 291. 
      Визнання підприємством доходу (виручки) від реалізації визнається під час збільшення 
активу у вигляду дебіторської заборгованості або зменшення зобов'язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу , за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.  
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     Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку підприємством за групами згідно 
діючого законодавства України та облікової політики підприємства. 
  

До 
пунктів 
№ 4-
№8 

Відображення витрат ПрАТ «Київполіграфмаш»  за 2017 рік здійснювалось на відповідних 
рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 без 
використання 8-го класу рахунків. 

Відображення витрат у бухгалтерському обліку підприємства здійснюється на підставі 
первинних документів – прибуткових(видаткових) і товаро - транспортних накладних, виписок 
банку,  авансових звітів, актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт) та інших первинних 
документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат є відомості обліку по окремих субрахунках 
витрат. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, 
які відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат 
підприємства за 2017 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку підприємством одночасно зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  
Також, витрати визнаються підприємством витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені.  
 На підприємстві облікуються такі витрати: 
1. Собівартість реалізованих товарів визначається згідно  П(С)БО 9 "Запаси".  
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.  
         До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

 прямі матеріальні витрати;  

 прямі витрати на оплату праці;  

 інші прямі витрати;  

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), загально 
виробничих витрат установлюються підприємством в наказі «Про облікову політику» з урахуванням 
галузевої інструкції та Податкового законодавства. 
3. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством:  

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 
представницькі витрати тощо);  

 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого 
загальногосподарського персоналу;  

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 
загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);  

 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  

 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);  

 амортизація активів загальногосподарського використання;  

 витрати на врегулювання спорів у судових органах;  

 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та 
обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);  

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

 інші витрати загальногосподарського призначення.  
4. До витрат на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), 

а саме: 
- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; 
- витрати на ремонт тари; 
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що 
забезпечують збут; 
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 
- витрати на передпродажну підготовку товарів; 
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом 
продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, 
освітлення, охорона); 
- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-
експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору 
(базису) поставки; 
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
- інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 
На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) 
продукції, товарів, робіт і послуг. 
5. До інших операційних витрат включаються:  

 собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з 
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їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;  

 сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;  

 втрати від знецінення запасів;  

 нестачі й втрати від псування цінностей;  

 визнані штрафи, пеня, неустойка;  

 інші витрати операційної діяльності.  
      Витрати операційної діяльності групуються підприємством за такими економічними елементами:  

 матеріальні затрати;  

 витрати на оплату праці;  

 відрахування на соціальні заходи;  

 амортизація;  

 інші операційні витрати.  
До 

пункту 
№8 

 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
фінансові результати Товариство, що підготовлений за П(с)БОУ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму 
відстроченого податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, 
за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до 
операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, 
відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів. Поточний 
податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за 
звітний період з урахуванням ставок з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату, а також суми 
зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. 

 

 
 Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2017 рік  в усіх суттєвих 

аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів і витрат ПрАТ 
«Київполіграфмаш» , а також розкриває інформацію про них. 

Фінансові результати за 2017 рік реально відображені в фінансовій звітності 
підприємства, обсяг нерозподіленого прибутку розкритого у  фінансової звітності в 
повної інформації. 

На підставі вищевикладеного, фінансовий результат від  діяльності  підприємства 
за 2017 рік – прибуток(сукупний результат)  у розмірі 553 тисяч гривень. 

Керівництвом забезпечено незмінність визначених методів обліку доходів та 
витрат протягом звітного періоду.  

Дані, відображені у фінансовій звітності, відповідають даним бухгалтерського 
обліку, відповідні показники форм звітності, які взято до порівняння, відповідають один 
одному. 

2.14. Аналіз показників фінансової звітності 

Назва показника Станом 
на 31.12. 

2016 року 
включно 

 

Станом на 
31.12. 
2017 
року 
 включно 

Норматив Характеристика 
діяльності підприємства   

на підставі показників 
фінансового стану 

Аналіз ліквідності підприємства 

Коефіцієнт покриття  
Коефіцієнт загальної ліквідності 
(ф.1 стр.1195/ф.1 стр.1695) 

1,93 
 

4,27 
 

>1.0, 
збільшення 
1,0-2,0 

Достатність ресурсів для 
покриття зобов'язань 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
(ф.1 (стр.1160+ стр.1165+ +стр.1190)/ф.1 
стр.1695 

0,11 0,05 0,2-0,25  Не достатність ресурсів 
для швидкого покриття 
поточних зобов’язань і 
боргів  

Чистий оборотний капітал 
(ф.1 стр.1195-стр.1695) тис.грн. 

7 957 9  650 >0 
збільшення 

Свідчення про здатність 
підприємства оплачувати 
свої поточні зобов'язання 
та  розширювати 
подальшу діяльність  

Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства 

Коефіцієнт  платоспроможності(автономії), 
фінансової стійкості 
(ф.1 стр.1495/ф.1 стр.1900) 

0,68 0,87 0,25-0,5 Достатність питомої ваги 
власного капіталу, 
вкладеного в діяльність 
підприємства та 
достатність прибутку 

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 
капіталом ( коефіцієнт  структури капіталу, 
фінансування(фінансової незалежності) 
 (ф.1(стр.1595+стр.1695+стр.1700+ 
стр.1800)/ф.1 стр.1495) 

0,47 0,26 >0 
збільшення 

Підприємство  не 
залежить      від залучених 
засобів і 
залежить від прибутку та 
спостерігається 
достатність власного 
капіталу для покриття 
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поточних зобов’язань і 
боргів 

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 
(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1695) 

0,93 3,27 >0,1 Підприємство забезпечено 
власними оборотними 
ресурсами 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 
(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1495) 

0,43 0,51 0,5-1,0 Достатність  ресурсів 
вкладено в оборотні 
засоби, також достатність 
прибутку від діяльності 

Аналіз рентабельності підприємства 

Коефіцієнт загальної рентабельності 
(ф.2 стр.2350 або 2355/ ф.2 стр.2000) 

0,001 0,02 >0 
збільшення 

Спостерігається  
тенденції  
збільшення прибутку від 
діяльності підприємства в 
порівнянні з 2016 роком  

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
ф.2стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1495 
(гр.3)+стр.1495 (гр.4)/2 

0,001 0,03 >0 
збільшення 

Власний капітал за 
рахунок рентабельності 
активів в порівнянні з 
діяльністю за  2016 рік  
збільшився. 

Коефіцієнт рентабельності активів (ф.2 
стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1300 
(гр.3)+стр.1300 (гр.4)/2) 

0,001 0,02 >0 
збільшення 

Рентабельність активів  за 
рахунок прибутку 
в порівнянні з 2016 роком  
збільшилась 

Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники: 

 Коефіцієнт  абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2017 року включно дорівнює 0,05 
(норматив –0,2-0,25), що не відповідає нормативному значенню, та показує не достатність 
ресурсів для швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів. 

 Коефіцієнт  загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2017 року включно складає 
4,27, що у порівнянні з 2016 роком (1,93)збільшився і відповідає нормативному 
значенню(>1.0, збільшення або 1,0-2,0), коефіцієнт показує можливість підприємства 
сплатити поточні зобов'язання своєчасно. 

 Коефіцієнт  платоспроможності(автономії), фінансової стійкості, якій показує питому вагу 
власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на 
31.12.2017 року включно складає 0,87, що у порівнянні з 2016 роком збільшився та 
відповідає нормативному значенню (0,25-0,5). 

 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом  або коефіцієнт структури капіталу 
(фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування. Він зменшився (було 0,47, стало 0,16), відповідає 
нормативному значенню (>0 збільшення). Це свідчить про не залежність підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування та залежність за рахунок коштів власного капіталу 
(прибутку). 

 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 3,27, що 
відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечено власними 
оборотними ресурсами. 

 Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу 
використовується для поточної діяльності, вкладена в оборотні засоби або – капіталізована, 
станом на 31.12.2017 року включно складає  0,51,  що відповідає нормативному значенню. 

 
На підставі аналізу показників фінансового стану Приватного акціонерного 

товариства «Київполіграфмаш»  за 2017 рік , проведеного аудиторами, можна зробити 
висновок про реальність фінансового стану підприємства. Виходячи з аналізу показників 
фінансового стану, аудитори спостерігають стабільність фінансового стану 
підприємства, та існує  вірогідність того, що підприємство зможе безперервно 
функціонувати як суб’єкт господарювання. 

2.15. Події після дати балансу 
На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2017 р.) до дати 

аудиторського висновку не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-
господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його чистих активів. 
 

Річні фінансові звіти Приватного акціонерного товариства «Київполіграфмаш»  
станом на 31.12.2017 року включно, які складена згідно вимог Національних стандартів  
фінансової звітності та які підтверджує аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма 
"Баррістер АГЕНС Груп" (Свідоцтво про  внесення в реєстр суб’єктів аудиторської 






