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1. Звiт щодо фiнансовоf звiтностi
1.1. Оси0вн; вiдомостi про e.~tiтeHma:
повне наЙ.менування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIOНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ

ЕЛЕКТРОМОНТ ЛЖНИЙ ЗАВОД"
код за единим державнu.ч реестром пiдприе."tств та органЬацiй YKpaiil.u: 00110237
мiсцезнаходження: юрuдuчна адреса та фактuчна адреса: 63460, XapKiBcbKa обл., ЗмiУвський

район, с.м.т. Комсомольське, шосе Балаклiйське, буд. 56.
дата державноi'реестрацii': 05.05.1994 р., номер запису в единому державному peecтpi

юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв N!! 1458 1070034000233

1.2. Опис аудиторськоi' перевiрки.
Ми провели аудит фiнансовоУ звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIOНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛIД-

НИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далi - ПАТ "ДЕМЗ") У вiдповiдностi з вимогами та положеннями
Закону УкраУни "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих aKTiBУкраi'ни, Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), яка включае
баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, звiт про фiнансовi результати (звiт про
сукупний дохiд), звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначе-
ну дату, стислий виклад суттевих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

1.3. ВiдповiдШlьнiсть управлiнського персонШlУ за фi1lансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiеi' фiнансовоУ звi-

THOCTiвiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоУ звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначае як необхiдний для того, щоб забезпечити складання фiнансовоУ звiтностi,
що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

1.4. ВiдповiдШlьнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю е висловлення думки щодо цiei' фiнансовоi' звiтностi на OCHOBiрезультатiв

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних B~MOГ,а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньоi' впевненостi, що фiнансова звiтнicть не мicтить суттевих викривлень.

Аудит передбачае виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум
та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку
ризикiв суттевих ВИКРИВ.lень фiнансовоi' звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку
цих ризикiв, аудитор РОЗГ.1Ядаезаходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'ектом roсподарювання фiнансовоУ звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiд-
повiдають обставинам. а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
суб'екта господарювання. АУДIП включае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,
прийнятнicть облiкових оцiно' виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подания фi-
нансовоУ звiтностi.

Ми вважаемо, що ОТРИ.\Iа.ll1.:1Остатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашоУ думки.

1.5. Пiдстава для ВIIс.l08.1ення PIOBHO-ПОЗJlТIIВНОУ думки.
Фiнансова звiтнiсть ПА Т Л. 1З" стано f на 31.12.2014 р. пiдготовлена на OCHOBiпринципу оцiнки ста-

тей з фактичноУ Bapтocтi п uбання. Найзначнiшi розрахунковi оцiнки i пропозицiУ вiдносяться до оцiнки за-
пасiв на предмет знецiнення. .. ' на звiтну дату обов'язково повиннi оцiнюватися за найменшою з двох оцiнок:
собiвартостi або можливоi Чllстоi вapтocтi реалiзацiУ. Ми не мали можливостi регулювати прийняття рiшень
товариством на предмет я'осП ~{8iB. шо рахуються на балансi, запасiв щодо 'ix лiквiдностi i визначення
можливо'i цiни i'x реа.Г\iзauii. У не. 'аЕ: впевненостi у залишках запасiв, якi е у товариства станом на 31 груд-
ня 2014 р., BapTicТb ЯКIIХвi.:lOб 'ена у звiтi про фiнансовий стан пiдприсмства. У зв'язку з вище зазначеним
ми не мали змоги визнаЧJ J i иува..lа потреба в будь-яких коригуваннях BapTocTi запасiв, а також статей,
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ТОВ "АФ "BIДA .АУДИТ"
Звiт незалежного аудитора lЦодо фiнансово/' звiтностi за 20/4 piK

ЩО формують звiт про фiнансовий стан пiдпри€мства. У фiнансовiй звiтностi ПА Т "ДЕМЗ" не врахований
резерв сумнiвних боргiв, ЩО, на нашу думку, не вiдповiда€ прийнятiй облi'ковiй полiтицi Товариства. Сума
резерву за 2014 р. повинна складати 763 тис. грн. згiщю визначення 'ii по методу застосування абсолютно"i
суми CYMHiBHo"iзаборгованостi. 01Же, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги повинна бу-
ти зменшена на суму нарахованого резерву у розмiрi 763 тис. грн., а збитки за piK збiльшенi на суму 625
тис. грн. (збiльшення витрат на збут у cYMi763 тис. грн., та податку на прибуток у розмiрi 138 тис. грн.), i
нерозподiлений прибуток зменшений на 625 тис. грн. вiдповiдно.

У.мовllо-пОjитивна думка
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-

позитивно"i думки", фiнансова звiтнiсть вiдобража€ достовiрно в ycix сутт€вих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"ДЕМЗ" станом на 31.12.2014 р., i"iфiнансовi результати i рух грошових коштiв за piK, ЩО закiнчився на зазна-
чену даry, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово"i звiтностi.

2. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та Il0рмативllих актiв
2.1. Вiдповiднiсть вартост; чистих активiв виMoгQМзаконодавства
Чистi активи ПА Т "ДЕМЗ" складають 8325 тис. грн., це бiльше нiж стаryтний капiтал товариства на

8239 тис. грн., ЩО свiдчить про ефективнicть використання власного капiталу з метою одержання прибутку,
забезпечення iHTepeciB кредиторiв та вiдповiда€ вимогам cTani 155 "Цивiльного кодексу Укра"iни".

Аудитор вва:жае, що ЛАТ "ДЕМЗ" з правовоi' точки зору дотримусться статт; 155 Цивiльного
Кодексу YKpaiilu по визначе1lию вартост; чистих активiв.

2.2. Наявиiсть суттевux иевiдповiдиостей мi:ж фiиаисовою звiт1liстю, що пiдлягшzа
аудиту, та iишою iиформацiею, що розкриваеться eмimeumoM цiииих паперiв та
подаеться до Комiсii'разо.м з фiиаисовою звiт1liстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури ЩОДО виявлення наявностi сут-

т€вих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнicтю, ЩО пiдлягала аудиту, та iншою iнформацieю, ЩО роз-
крива€ться eMiTeHToMу вiдповiдностi з меА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора ЩОДО iншо"i iнформацi"i в до-
кументах, ЩО мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" була проведена перевiрка звiту про кор-
поративне управлiння на наявнiсть та достовiрнicть iнформацii' у звiтi.

ПАТ "ДЕМЗ" протягом 2014 року надавало особливу iнформацiю, але не сво€часно про змiни, ЩО вiдбу-
валися протягом року в aкцiOHepHOMYтовариствi згiдно cТani 41 Закону Украi'ни "Про цiннi папери та фондовий
ринок" . До дано'i iнформацii' аудитор вiдносить змiни у персональному складi посадових осiб, ЩО вiдповiда€ по-
ложению про РОЗI\.-риттяiнформацii' емiтентами цiнних паперiв

Аудитор ие отрu.нав достати; та прийиятиi аудиторськ; докази того, що фiиаисова звiтиiсть
була суттево ви'"'рив.1еиау зв'язку з i/l.формацicю, що розкриваеться eмime/l.mOM цi/l./l.UXпаперiв та по-
даеться до KO.Hicii.

2.3. ВиКО/l.а/l.н.яЗ/l.ач/l.UXправочи/l.iв вiдповiд/l.ОЗакоиу YKpaiilu "Про акцiО/l.ер/l.iтовариства"
Згiдно Закону У -ни "Про aкuioHepHi товариства" значний правочин - правочин (KpiMправочину з

розмiщення товари тво юа них акцiй), учинений ак.цiонерним товариством, ЯКЩО ринкова BapTicTb май-
на (робiт, послуг . шо (його предметом, становить 1О i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв товариства, за
даними останньоУ рiЧНО1 . 'нан овоУзвiтностi.

Аудитор виконав е.:; 11 шодо вiдповiдностi дiй Товариства вимогам cтaттi 70 Закону Украi'ни "Про
акцiонернi товариства. о д 01 iнформацii' аудитор вiдносить договори, сума яких перевищувала 1О i бi-
льше вiдсоткiв варт зiв товариства за даними останньоУ рiчноi' фiнансовоi' звiтностi, ЩО вiдповiда€
статуту товариства та 3 ',У -ни "Про акцiонернi товариства".

На пiдставi наданих 00 аудиl1юрськоi' перевiркu докумеитiв ми мо:жемо зробити виС/l.овок, що
Товариство дотрu.l(У а.1 u.l(Olза,",О/l.одавстващодо виКО/l.аи/l.ЯЗ/l.аЧ/l.ихправочи/l.iв.

2.4. Ста/l. корпор ного управ.1iн/l.Я,у то.МУчислi стаи в/l.утрiШ/l.ьогоаудиту
вiдповiд/l.Одо 3 ·ОН. YкpalHU "Про акцiО/l.ер/l.iтовариства"

Формування с 'lCU, :J"""'-iз.т\ авлiння ПАТ "ДЕМЗ" здiйсню€ться вiдповiдно до його статуту, за-
твердженого рiшення. зг.гг.. - збо iв aкuioHepiB (протокол N!! 11 вiд 20.05.2011 р.) та рiшень загальних
зборiв акцiонерiв.

ПАТ "ДЕМЗ" роз Ifuiятi загальними зборами акцiонерiв "Положення про загальнi збори
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ТОВ "АФ "BIДA -АУДНТ"
3sim Не3Ш/ежного аудитора IЦOдO фiнансово/' звiт//осmi за 2014 piK

'н . I ризикiв i пов'язано'i з ними дiяльностi для отримання розумiння
;:" .Jовиша, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагае
DП. -··в суrrевих викривлень через розумiння суб'екта господарювання i

-.:03 е.JУРИ необхiднi ДЛЯ отримання iнформацi'i, яка використовувати-
€BOГOвикривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА

4

едене, аудиторо.м зроблено висновок щодо адекватност; процедур внутрi.
'iIEJJЗ".

. наних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
о юно до Закону УкраТни "Про акцiонернi товариства"(Ь з.мiна.ми) вiд

UJ,r;UJ7W'P вис.106.1ЮСду.НhУ,що:
Qт'Н.."\.иЮну ча систе.на корпора,тивного управлiння у товариств; в основному

_'краТни "Про акцiонернi товариства" та вимога.м Статуту •
'Iнфор.нацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовi-
'орпоративного управлiння та результати його функцiонування.

oц,rн;;и try·дипwро.Нризикiв суттсвого викривлення фiнансовоi' звiтностi

акцiонерiв" (протокол N!! \\ вiд 20.05.20 \\ р.).
Дивiдендна полiтика товариства врегульована п. 4.2 - 4.\ О Статуту товариства, який затверджено за-

гальними зборами акцiонерiв (протокол N!! \\ вiд 20.05.20\\ р.). ПАТ "ДЕМЗ" У 20\4 роцi не нараховувало
та не сплачувало дивiденди за 20 \3 piK.

Протягом звiтного року В акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи управлiння:
• загальнi збори;
• наглядова рада;
• виконавчий орган - директор;
• ревiзiйна комiсiя.

Порядок формування та функцiонування наглядово'i ради врегульовано п. п. 6.4\ - 6.52 Статуту това-
риства. Фактична перiодичнicть засiдань наглядово'i ради не вiдповiдае TepMiHaM,визначеним Статутом това-
риства - не рiдше одного разу на квартал та Закону Укра'iни "Про акцiонернi товариства". Протягом року змi-
ни у складi наглядово'i ради не вiдбувалися.

Директор товариства протягом 20 \4 року здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською
дiяльнicтю в межах його повноважень згiдно П.п. 6.53 - 6.57 Статуту товариства. Протягом 20\4 року вiд-
булися змiни директора товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства у 20\4 роцi здiйснювався ревiзiйною
комiсiею та зовнiшнiм аудитором. Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо за-
провадження в товариствi посади внугрiшнього аудитора, тому створення служби внутрiшнього аудита не
передбачено внугрiшнiми документами товариства. Ревiзiйна комiciя спецiальнi перевiрки протягом 20\4
року не здiЙснювала.

Порядок формування та функцiонування ревiзiйно'i KOMici'iврегульовано п.п. 7.\ - 7.\6 Статуту това-
риства. Змiн у складi ревiзiйно'i KOMici'iпротягом звiтного року не вiдбувалось.

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

Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПА Т "ДЕМЗ", вважае за необхiдне зазначити
наступне:

Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттевих
помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiково'i документацi'i та
включае a.J.~liнiстративниЙ та бухгалтерський контроль.

Бухга..lТер ький контроль забезпечуе збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та
включае попе е.JнiЙ. первинний (поточний) i подальший контроль.

Керiвни о ПА Т "ДЕМЗ" в повнiй Mipi розумiе' перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та йо-
го значимiсть i з.,· .. ..,lIвi ть.

Щорiчно. -е:,е в стро . до 30 квiтня пiсля звiтного перiоду, ПА Т "ДЕМЗ" здае рiчний звiт, що харак-
теризуе фiнан Ob(}-[{)'СПО.1а ьке положення та результати дiяльностi товариства, з метою iнформування
суспiльства.

Оцiнюючи
шнього контРО.1

За резуд bтaтo.,tt1.l
внутрiшнього try.
17.09.2008 pOh}'. ':1

• наведена у .
рно розкрuвас Ф

2.5. Iдентиф' .
внасл iдок шtЦp!I.OlС!!nI'D

Пiд час BI1-

суб'екта ГОСПО.Jа~~~
МСА 315 "IдеНТИQii::~
його середовиша . _.
меться пiд час ие-



ТОВ "АФ "BIДA -АУДИТ"
3Bim незалежного аудитора щодо фiнансово/'звiтностi за 2014 piK

240 "Вiдповiдальнicть аудитора, що стосуеться шахрайства при аудитi фiнащово'i звiтностi". Аудитором
були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'екта господарювання, якi, на
думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацi'i ризикiв сутте-
вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в
тому числi по cyтi з використанням деталiзованих даних, спостереження. Аудитор отримав докази стосовно
структур и товариства, його власностi, корпоративного управлiння, способу фiнансування, облiково'i полi-
тики, цiлi та cтpaTeri'i i пов'язаних з ними бiзнес-ризикiв, оцiнки та огляду фiнансових результатiв.

У сво'iй поточнiй дiяльностi ПАТ "ДЕМЗ" мае зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння ризиками в товариствi визначае Наглядова рада.

Аудитор не отри.мав доказiв стосовно суттевого викривлення ЛАТ "ДЕМЗ" внаслiдок шахраЙства.

2.6. Вiдповiдно дОМСА 570 "Безперервнiсть" нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази
щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припушення про безперервнicть дiяльностi пiд
час складання фiнансово'i звiтностi, якi свiдчать про вiдсутнicть подiй чи умов, якi можуть поставити пiд зна-
чний CYМHiBздатнiсть ПАТ "ДЕМЗ" безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

З. Основнi вiдомостi про аудиторську фiРJltу:
повне наймеllування юридичноi' особи вiдповiдно до установчих документiв:
Товариство зобмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "BIДA - АУДИТ".
iдентифiкацiйний код юридичноi' особи: 23463381
номер i дата видачi Свiдоцтва про включення до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв:
Свiдоцтво про включення до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв NQ3776, видане рiшенням АПУ

NQ161 вiд 30.03.2006 р.; дiйсне до 27.01.2016 р.
но.мер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру аудиторськux фiрм, якi можуть

проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною
комiсiею з цiюlUХ паперiв та фондового риllКУ:

Свiдоцтво про внесення до Реестру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв (серiя та номер П 000131, реестрацiйний номер 131)
видане Нацiональною комiсieю 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'ект аудиторсько'i дiяльностi
пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських послуг, створеноУвiдповiдно до стан-
дартiв аудиту, норм професiйно'i етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють ауди-
торську дiяльнiсть) NQ0057, видане рiшенням АПУ NQ220/4.1 вiд 23.09.2010 р.

мiсцеЗllаходJlCення юридичноi' особи: юрuдuчна та фактuчна адреса: 61О 12, XapKiBcbKaобл., MicTO
XapKiB,Жовтневий район, вулиця Червоножовтнева, будинок 8.

Телефон (факс): (057) 712-24-22, (057) 712-06-76.
основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:

Договiр на проведення аудиту з ПАТ "ДЕМЗ" NQ9/05.02-2015 вiд 05.02.2015 р.
Дата початку проведення аудиту з 05.02.2015 року, дата закiнчення - 28.04.2015 року.
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0.0. Мезенцева

Т.В. Бондарук

28 квiтня 2015 р.

Директор ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ"
сертифiкат cepii' А N2 004788 виданий рiшенням
Аудиторськоi палати Украiни N2 102 вiд 22.06.200 I р.,
дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторськоi палати до 22.06.2015 р.
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