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(ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 

 

АКЦІОНЕРАМ,  

НАГЛЯДОВІЙ РАДІ,  

ПРАВЛІННЮ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
 

 Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

„ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” (далі по тексту Товариство), яка складається із Звіту про фінансовий 

стан на 31 грудня 2016  року, Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про 

власний капітал, Приміток до фінансової звітності за період, що закінчився на зазначену дату, 

опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки, надалі разом 

фінансова звітність складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності.  

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка 

достовірно відображає фінансове положення Товариства станом на 31 грудня 2016 року, 

результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 

складених у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).  

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе 

відповідальність за:  

-   вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;  

-   застосування обґрунтованих оцінок та розрахунків; 

- дотримання вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності або розкриття та 

пояснення всіх суттєвих відхилень від них у фінансовій звітності;  

- підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність у майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення 

неправомірне.  

Управлінський персонал Товариства  несе відповідальність за:  

- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 

внутрішнього контролю Товариства;  

- ведення відповідних облікових записів, які розкривають з достатнім ступенем точності 

інформацію про фінансовий стан Товариства, і які дозволяють забезпечити відповідність 

фінансової звітності Товариства вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;  

-  вживання заходів, в межах своєї компетенції та в розумній мірі доступних для нього, для 

забезпечення збереження активів Товариства;  

- виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.  

 

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів нашого аудиту. Ми провели аудит  відповідно до  Міжнародних стандартів аудиту. 

Міжнародні стандарти вимагають від нас дотримання  відповідних етичних вимог, а також 

планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 

містить суттєвих невідповідностей.  

Аудит   передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказів 

щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, 

включаючи  оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
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стосуються складання та достовірного подання 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 використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених  

управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки за винятком  зазначеного в наступному параграфі. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Товариство не переглядало ліквідаційну вартість, строк корисної експлуатації необоротних 

активів на кінець  фінансового року  та  питання щодо зменшення корисності активів. 

Нестабільність економіки в країні  створює можливість існування умов для  зменшення корисності 

активів, так як існують фактори  морального старіння  активів, зміни  у ринковому та 

економічному середовищі,  що може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на фінансову 

звітність Товариства.  

При пере класифікації малоцінних необоротних активів у запаси Товариство не визнало 

збитків за попередні роки в сумі  1600,3 тис. грн., що призвело до заниження збитків у Звіті про 

фінансовий стан на 1600,3 тис. грн.  

Основні засоби з нульовою залишковою вартістю, які продовжують експлуатуватись і 

приносити економічні вигоди не переоцінені до справедливої вартості. Первісна вартість основних 

засобів з нульовою залишковою вартістю становить 713 тис. грн.  

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного в параграфі підстави для 

висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність  подає достовірно у всіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

“ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” станом на    31 грудня 2016 року, його фінансові результати, 

рух грошових коштів за період,  що закінчився на зазначену дату,  відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової  звітності. 

 

Пояснювальний параграф 

Не модифікуючи нашу думку, звертаємо увагу на те, що діяльність Товариства зазнала 

значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у 

найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на 

майбутні операції Товариства.  Безпосередній вплив подій на даний час не може бути визначений. 

Фінансова звітність не включає будь-яких коригувань, які можуть мати місце в результаті такої 

невизначеності. Відповідний вплив буде відображений у фінансовій звітності, коли він стане 

відомий і зможе бути оцінений. 

 

  Директор ТОВ „АФ „Атторней Плюс ”      Н.Г.Посашкова   

Сертифікат аудитора серії А № 001018 

 від  24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018  р. 

 

„16” лютого 2017 року 

Адреса аудиторської фірми 
вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 512  м. Черкаси, Україна, 

18000 

 


