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ТОВ "АФ "BIДA -АУДИТ"
Звiт lIезалеЖIIОго аудитора щодо попередllЬОТфillаllсово/' звiтllостi за 2013 piK

Наглядовiй радi ПАТ ''ДЕМЗ''
Керiвнuцтву ПАТ ''ДЕМЗ''

Нацiональнiй КО.мiсПз цiннux паперiв та фондового ринку

1.Звiт щодо фiuаuсовоi' звiтllостi

1.1. Основнi вiдомостi про eMimeHma:
повuе uаймеllуваuuя: ПУБтЧНЕ АКЦIOНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ

ЕЛЕКТРОМОНТ АЖНИЙ ЗАВОД"
код за СдиuШf деРJ/савuШf ресстром пiдприсмств та оргаuiзацiй YKpaiilU: 00110237
/~liсцезuаходJ/сетIЯ: юрuдuчна адреса та фактuчна адреса: 63460, XapKiBcbKaобл., Змi'iвський

район, С.М.т.Комсомольське, шосе Балаклiйське, буд. 56.
дата дерJ/савuоi'ресстрацii': 05.05.1994 р., номер запису в €диному державному pe€cTpi

юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдпри€мцiв NQ1 458 107 0034 000233

1.2. Опис аудиторськоi' перевiрКlL
Ми провели аудит фiнансово'i звiтностi ПУБтчного АКЦIOНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДО-

стДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далi - ПАТ "ДЕМЗ") У вiдповiдностi з вимогами та по-
.lоженнями Закону Украi'ни "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих aKTiBУкра'iни, Мiжна-
родних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супугнiх послуг
(далi - МСА), яка включа€ баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року, звiт про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових ко-
штiв за piK, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад сутт€вих облiкових полiтик та iншi по-
яснювальнi примiтки.

1.3. Вiдповiдшzьuiсть управлiuського персоuшzу за фiuаuсову звiтuiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цi6 фiнансово'i

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi' звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль,
який управлiнський персонал визнача€ як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансово'i
звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

1.4. ВiдповiдШZЬ/liсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю € висловлення думки щодо цi6 фiнансово'i звiтностi на OCHOBiрезуль-

TaTiBпроведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання
аудиту для отримання достатньоУ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить сутт€вих викривлень.

Аудит передбача€ виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо
сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи
оцiнку ризикiв сутт€вих викривлень фiнансово'j звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Викону-
ючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розгляда€ заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання
та достовiрного подання суб'€ктом господарювання фiнансовоi' звiтностi з метою розробки аудиторсь-
ких процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внут-
рiшнього контролю суб'€кта господарювання. Аудит включае та кож оцiнку вiдповiдностi використа-
них облiкових полiтик; прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiн-
ку загального подання фiнансово'i звiтностi.

Ми вважаемо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашо'i думки

1.5. Пiдстава для висловле/lUЯ умовllо-позипlllвuоi' думки.
Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансово'j звiтностi" визначено, що

для того, щоб фiнансова звiтнicть вiдповiдала МСФЗ, вона повинна вiдповiдати yciM вимогам кожного з
стандартiв що застосовуються та роз'яснень до них, включи вимоги К розкриттю iнформацi'i. Фiнансова
звiтнiсть ПАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2013 р. пiдготовлена на OCHOBiпринципу оцiнки статей з фактич-
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ТОВ "АФ "BIДA -АУДИТ"
Зв;т lIезалежного аудитора щодо попередньоl' ф;lIаllсовоl' зв;тllост; за 2013 piK

- i вapTOCTiприд6ання, Для подання цi€'j фiнансово'j звiтностi згiдно з МСФЗ ПАТ "ДЕМЗ" та аудиторам

-еобxiдно 6уло зр06ити розрахунковi оцiнки i пропозицi'i, що впливають на вiд06раженi у звiтностi суми
;тивiв i з060в'язань, доходiв i витрат, Фактичнi результати MO)hyrb вiдрiзнятися вiд даних оцiночних

У.J.Жень, Найзначнiшi розрахунковi оцiНJ(И i пропозицi'i вiдносяться до оцiнки запасiв на предмет знецi-

нення, якi на звiтну дату 060в'язково повиннi оцiнюватися за найменшою з двох оцiнок: c06iBapTocTi а60
.lOжливо'j чисто'i BapTocTi реалiзацi'i. Ми не мали можливостi регулювати прийняття рiшень товариством
на предмет якостi активiв, ЩО рахуються на 6алансi, запасiв щодо 'jx лiквiдностi i визначення можливо'i

цiни Ух реалiзацi'i, У нас HeMa€ BneBHeHocTi у залишках запасiв, якi € у товариства станом на 31 грудня
2013 р" BapTicTb яких вiд06ражена у звiтi про фiнансовий стан пiдпри€мства. У зв'язку з вище зазначе-
ним ми не мали змоги визначити, чи iснувала потре6а в 6удь-яких коригуваннях BapTocTi запасiв, а та-
кож статей, що фОрМYJоть звiт про фiнансовий стан пiдпри€мства,

ВиСllовок
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення ум 0-

вно-позитивно'i думки", фiнансова звiтнiсть вiдобража€ достовiрно в ycix сутт€вих аспектах фiнансовий
стан ПА Т "ДЕМЗ станом на 31.12,2013 р., у•.фiнансовi результати i рух грошових коштiв за piK, що за-
кiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово'i звiтностi.

Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлений вiдповiдним
органам Нацiонально'j KOMici'jз цiнних nanepiB та фондового ринку,

2. Звiт lЦOдOвимог iнших закоuодавчuх та HOpJJ1antUBllиXaKntio

Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлений вiдповiдно до Вимог до аудиторського ви-
сновку (звiту незалежного аудитора), який пода€ться до Нацiонально'i KOMici'iз цiнних nanepiB та фон-

дового ринку при розкриттi iнформацi'i емiтентами цiнних nanepiB (KpiM eMiTeHTiB облiгацiй мiсцево'i
позики) (Рiшення NQ 1360 вiд 29,12.2011 року) та може бути представлений вiдповiдним органам Нацi-
онально'i KOMici'iз цiнних nanepiB та фондового ринку,

2.1. Вiдповiдuiсть вартост; чuстих aKmuoio вu.мoгaм законодавства
Чистi активи ПАТ "ДЕМ3" складають 8514 тис. грн., це бiльше нiж статутний капiтал товариства на

8428 тис. грн., ЩОсвiдчить про ефективнiсть використання власного капiталу з метою одержання прибут-
ку, забезпечення iHтepeciB кредиторiв та вiдповiда€ вимогам статтi 155 "Цивiльного кодексу Укра'iни".

Аудитор ooaJICaC,lЦO ПАТ "ДЕМЗ" з пpaooooi' точки зору дотрu.муються стат; 155Цивiль-
ного Кодексу YKpaiHU по вuзначеllll/О вартост; чистих aKmuoiB.

2.2. Наявlliсть суттсвих lIевiдповiдностей MiJlc фillаuсовоlO звiтнiстlO, lЦO пiдлягала
аудиту, та illШОIO illформацiсlO, lЦOрозкривасться e.мimellmoM цiШlих пaпepio та
подасться до Комiсй'разом з фillаllсовоlO звiтнiстlO
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi

сутт€вих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, ЩОпiдлягала аудиту, та iншою iнформацiE:ю, що
розкриваcrься eMiTeHToM у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншо'i iнформа-
цii' в документах, ЩО мiстять nepeBipeнy аудитором фiнансову звiтнiсть" була проведена nepeBipKa звi-
ту про корпоративне управлiння на наявнiсть та достовiрнicть iнформацi'j у звiтi,

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про подi'i, якi
вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства,
призвести до змiни B~PTOCTi його цiнних nanepiB та iнформацi'j яка мала б надаватись користувачам
звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону Укра'iни "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Аудитор lIе отри.мав достап1ll; та приiillятнi аудиторськ; доказu того, що фiuаllсова звiт-
llicmb була суттсво викривлеllа у зв'язку з iIlФОРА1ацiсlO, lЦOрозкривасться eJltiтellmoA1 цillНих па-
пepio та подасться до KOMicii:

2.3. ВикоиШlllЯ зиачних правочиlliв вiдповiдно ЗаКОIlУ YKpaiilll "Про акцiоuерui товариства"
Згiдно Закону Укра'iни "Про акцiонернi товариства" значний правочин - правочин (KpiM правочи-

ну з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вар-
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ТОВ "АФ "BIДA -АУДИТ
Звiт //езnлежного аудитора щодо l/опередllЬО/' фillа//сово/' звiт//остi за 20/3 pi,

;:ть ,taйна (робiт, послуг), що € його предметом, становить 1О i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв
- вариства, за даними останньоУ рiчно'j фiнансово"i звiтностi.

Аудитор виконав проuедури щодо вiдповiдностi дiй Товариства вимогам статтi 70 Закону Укра'jю
"Про aкuioHepHi товариства". До даноУ iнформаui"i аудитор вiдносить договори, сума яких перевищува·
.la 10 i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв товариства за даними останньоУ рiЧНО"iфiнансово"i звiтностi
що вiдповiда€ статуту товариства та Закону Укра"iни "Про aKuioHepHi товариства".

На пiдставi иадаиих до аудuторсы<оi' пepeBipKu доку.lI1еllтiв лш fll0J/Ce.lll0 зробuтu висиовок
що Товариство дотРШlувалось вШl0г закоиодавства щодо вuкоиашlЯ зиачиux правОЧUlliв.

2.4. Стаи корпоративиого управлiuия, у тОЛ1Учuслi стаи виутрiшиього аудиту
вiдповiдио до Закоиу YKpai'lIu "Про акцiоиерui товарuства"

Формування складу opraHiB управлiння ПАТ "ДЕМЗ" здiйсню€ться вiдповiдно до його статуту
затвердженого рiшенням загальних зборiв aKuioHepiB (протокол NQ11 вiд 20.05.2011 р.) та рiшень зага,
льних зборiв aKuioHepiB.

ПАТ "ДЕМЗ" розробленi та прийнятi загальними зборами aKuioHepiB "Положення про загальн
збори aKuioHepiB" (протокол NQ11 вiд 20.05.2011 р.).

Дивiдендна полiтика товариства врегульована п. 4.2 - 4.1 О Статуту товариства, яке затвердженс
загальними зборами aKuioHepiB (протокол NQ11 вiд 20.05.2011 р.). ПАТ "ДЕМЗ" у 2013 poui не нараху·
вало та не сплачувало дивiденди за 2012 piK.

Протягом звiтного року ВaKuioHepHoMYтовариствi функuiонували наступнi органи управлiння:
• загальнi збори;
• наглядова рада;
• виконавчий орган - директор;
• ревiзiйна комiсiя.

Порядок формування та функuiонування наглядово"i ради врегульовано п. п. 6.41 - 6.52 Статут)
товариства. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядово"i ради не вiдповiдас TepMiHaM,визначеним Ста-
тутом товариства - не рiдше одного разу на квартал та Закону Укра"iни "Про aKuioHepHiтоваРИСТВfl".

Директор товариства протягом 2013 року здiйснював поточне управлiння фiнансово - господар-
ською дiяльнiстю в межах його повноважень згiдно П.п. 6.53 - 6.57 Статуту товариства. Протягом 2013
року змiни директора товариства не вiдбувалося.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства у 2013 poui здiйснювався ревiзiй-
ною комiсiсю та зовнiшнiм аудитором. Наглядова рада aKuioHepHoro товариства не прийняла рiшення
щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора, тому створення служби внутрiшньо-
го аудита не передбачено внутрiшнiми документами товариства. Ревiзiйна комiсiя спеuiальнi перевiр-
ки протягом 2013 року не здi Йснювала.

Порядок Формування та функuiонування ревiзiйно'j KOMici'jврегульовано П.п. 7.1 - 7.16 Статуту
товариства. Змiн у складi ревiзiйно"i KOMici"iпротягом звiтного року не вiдбувалось.

Протягом звiтного перiоду змiн зовнiшнього аудитора не було. Затвердження зовнiшнього ауди-
тора - ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства.

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "ДЕМЗ", вважас за необхiдне зазна-
чити наступне:

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення cyтт€-
вих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiково'i документаui'i
та включа€ адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечу€ збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi
та включа€ попере,.1нiЙ первинний (поточний) i подальший контроль.

Керiвниuтво ПАТ "ДЕМЗ" в повнiй Mipi розумi€ перспективу роз витку внутрiшнього аудиту
та його знаЧИ~liсть i важливiсть.

Щорiчно в строк до 30 квiтня пiсля звiтного перiоду, ПАТ "ДЕМЗ" зда€ рiчний звiт, що характе-
ризу€ фiнаНСОВО-ГОСПО..1арськеположення та результати дiяльностi товариства, з метою iнформування
суспiльства.



ТОВ "АФ "В/ДА -АУДНТ"
Звiт lIезnле.жного (/удllтfjрn I/(одо 1I0Ilfредllьо(t/Jillnllсово/'звiпlllостi зn 2013,.oiK

ОцiЮОlOчи вище"аведеuе, аудиторо.лt зроблеuо OUCIIOOOI<щодо адекват"остi процедур вну-
трiшuього КОllтролlO ПАТ "ДЕМЗ".

За результата.лш виКО1lапих процедур пepeoipKll cmallY ,<орпоративuого управлiюlЯ У то.лtу
числi вllутрiШllього аудиту вiдповiд1l0 до Закону YKpaiiт "Про акцiо"ерui товариства"(iз змiuа-
ми) oil>17.09.2008 року N 514-V/ аудитор висловлlOС ду.лtку, IЦО:

• прийuята та фующiОIlУlOча система корпоративного управлi,,"я у товар"ств; в осuовllО-
му вiдповiдас вu.могалt Закоuу YKpaiilll "Про акцiоllерui товариства" та вlLiJtогалtСтатуту .

• паведеuа у рiчuому звiтi "/uформацiя про cmall корпоратllвuого управлiЮIЯ" пов"о та до-
cmooip"o розкривас фактиЧllий cmall корпоративного управлiшlЯ та результати його функцiоuу-
вапня.

2.5. /деllтифiкацй' та Оцi1lки аудиторо;., рuзикiв суттсвого викр"влеllllЯ фiuаuсовоi'
звiтuостi внаслiдок ,иахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язано'i з ними дiяльностi для отримання розу-
мiння суб'€кта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього
вимага€ МСА 315 "Iдентифiкацiя та ouiHKa ризикiв сутт€вих викривлень через розумiння суб'€кта гос-
подарювання i йога ссрсдовища'~ аудитор виконав "роцедури необхiднiдля отримання iнформацii; яка
використовуватиметься пiд час iдентифiкацi'i ризикiв cyтт€BOГO викривлення внаслiдок шахрайства у
вiдповiдностi дО МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,ЩО стосу€ться шахрайства при аудитi фiнансо-
воу звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв
суб'€кта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допо-
могти при iдентифiкацi'i ризикiв cyтт€BOГO викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудито-
ром були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyтi з використанням деталiзованих даних,
спостереження. Аудитор отримав докази стосовно структури товариства його власностi, корпоратив-
ного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та cTpaTeri'i i пов'язанi з ними бiзнес-
ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

у сво'iй поточнiй дiяльностi ПА Т "ДЕМ3" Ma€ зовнiшнi та внутрiшнi ризики. 3агальну страте-
гiю управлiння ризиками в товариствi визнача€ Наглядова рада.

Аудитор lIе omplLiJtaoдоказiв стосовuо суттсвого викривлеllllЯ ПАТ "ДЕМЗ" вuаслiдок шах-
раЙства.

2.6, Вiдповiдно дО МСА 570 "Безперервнiсть" нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi
докази щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi пiд час складання фiнансово'i звiтностi, якi свiдчать про вiдсутнiсть подiй чи умов, якi можуть
поставити пiд значний CYMHiBздатнiсть ПА Т "ДЕМ3" безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

3. OCllOO1liвiдомостi про аудиторську фiрму:
повuе lIайлtе1lуваllНЯ IOридичноi' особи вiдповiдuо до установчuх докуме1lтiв:
Товариство з обмежеиою вiдповiдальиiстю "Аудиторська фiрма "ВIДА - АУДИТ".
iде1lтифiкat(iЙllий код IOридиЧllоi' особи: 23463381
IIOAtepi дата видачi Свiдоцтва про вКЛlOчеuuя до Ресстру аудиторських фiрм та аудиторiв:
Свiдоцтво про включення до Pe€CTpy аудиторських фiрм та аудиторiв NQ3776, видане рiшенням

АПУ NQ161 вiд 30.03.2006 р.; дiйсне до 27.01.2016 р.
"OAtep, серiя, дата видачi Свiдоцтва про вllесеllllЯ до Ресстру аудllторських фiрм, якi мо-

:жуть проводити аудllторськi пepeoipKll професiЙ1l их учаС1l11кiвриику цiт-tих пaпepio, вида1l0го
НацiОllалЬ1l01OKOAticiclOз цiuuих пaпepio та фОllдового риuку:

Свiдоцтво про внесения до Pe€CTpy аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити ауди-
TOPCbKiперевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних nanepiB (серiя та номер П 000131, ре€страцiйний
номер 131) видане Нацiональною комiсiE:ю з цiнних паперiв та фондового ринку. Строк дi'i Свiдоцтва з
02.07.2013 р. до 27.01.2016 р.

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi (про те, що суб'€кт аудиторськоi' дiяльностi
пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеноУ вiдповiдно до
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ТОВ "АФ "В/ДА -АУДИТ"
3вiт ltезалеJ/С/lOгоаудитора щодо попередltьо/' фiltаltсово/' звiтltостi за 2013 piK

стандартiв аудиту, норм професiйно'i етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регу-
люють аудиторську дiяльнiсть) N!! 0057, видане рiшенням АПУ N!! 220/4.1 вiд 23.09.2010 р.

.41iсцезнаход:нсенн.1l zoридичноi' особи: lOрuдuчна та фактuчна адреса: 61012, Харкiвська обл.,
MicTOXapKiB, Жовтневий район, вулиця Червоножовтнева, будинок 8.

Телефон (факс): (057) 712-24-22, (057) 712-06-76.
основ,,; вiдО.410стi про У.4lОви договору про проведе1lll.1l аудиту:

Договiр на проведення аудиту з ПАТ "ДЕМЗ" N!! 8/28.01-2014 вiд 28.01.2014 р.
Дата початку проведення аудиту 3 28.01.2014 року, дата закiнчення - 29.04.2014 року.
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0.0. Мезенцева

29 квiтня 2014 р.

Головний аудитор ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИ
сертифiкат серН'А N2 000626, виданий рiшенням
Аудиторськоi' палати Укра'iни N2 41 вiд 25,01.1996 рок)]
дiю сертифiкату продовжено рiшенням
Аудиторськоi' палати N2 207/2 вiд 29.1 0.2009 р до 25.0

Директор ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ"
сертифiкат серН'А N2 004788 виданий рiшенням
Аудиторськоi' палати Украi'ни N2 102 вiд 22.06.2001 р.,
дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторськоi' палати до 22.06.2015 р,


