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ЗвН щодо аудиту фшансово'У звНносН  

Думка i3 застереженням

Ми провели аудит фшансово'У звггносН АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» (дал1 - Товариство). що складаеться з Балансу (Звггу про 
фшансовий стан) на 31 грудня 2020 р., Звггу про фшансов1 результати (Звггу про сукупний 
дохщ), Звггу про рух грошових кошНв (за прямим методом), Звггу про власний кап пал та 
Примггок до piHHo'i финансово)' звУгносЛ за pin, що закшчився зазначеною датою, 
включаючи стислий виклад значущих облпювих полггик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздип «Основа для 
думки i3 застереженням» нашого звггу, ф тансова  звггтсть АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА», що додаеться, за piK. що закшчився 31 грудня 
2020 року, складена в ycix суттевих аспектах вщповщно до нацюнальних Положень 
(стандарЛв) бухгалтерського облжу. дточих в УкраУш, та вщповщае вимогам Закону 
УкраУни «Про бухгалтерський облж та фшансову звггтсть в УкраУт» вщ 16.07.1999р. 
№996-XlV щодо складання ф1нансовоУ зв1тност1.

Основа для думки i3 застереженням

На звггну дату Товариством не було проведено тестування основних засоб1в та 
нематер1альних актив1в на 1снування наявност1 ознак можливого зменшення корисност1 
актив1в зпдно П(С)БО 28 «Зменшення корисносЛ актив1в», що е вщхиленням в1д 
прийнятоУ концептуально)'основи. Ми не мали можливосЛ визначи ги ефект впливу цього 
вщхилення на активи та власний капггал станом на 31.12.2020р.

Товариство в звггному nepiofli не нараховувало забезпечення на виплату вщпусток, що е 
вщхиленням вщ прийнятоУоблшовоУ полЛики та п. 12, 13 П(С)БО 1 1 «Зобов'язання”.
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При складанш Звггу про фшансов1 результата за 2020р. доходи вщ реал!зацп товар1в та 
соб1вартють реал1зованих товар1в були вщображеш у склад1 шших операцшних доход1в та 
шших операцшних витрат, iHuii ф inaHCOBi доходи вщображеш у склад1 шших операцшних 
доход1в. В наслщок цього були завищеш mini операцшш доходи та занижений чистий 
дохщ вщ реал1защУ продукцй'(товар1в, робгг, послуг)4 323 тис.грн, iHmi операцшш доходи 
завищеш на 5 462 тис.грн., mini фшансов1 доходи занижен! на I 140 тис.грн., соб1варНсть 
реал1зованих TOBapiB, po6iT, послуг занижена на 3 562 тис.грн., iHmi операцшш витрати 
завищеш на 3562 тис.грн., але це не призвело до викривлення фшансового результату 
Товариства за звггний перюд.

Ми провели аудит вщповщно до М1жнародних стандарНв аудиту (MCA). Нашу 
вщповщальшсть згщно з цими стандартами викладено в роздггп «Вщповщальшсть 
аудитора за аудит фшансовоУ звггносН» нашого звггу. Ми е незалежними по вщношенню 
до Товариства згщно з Кодексом етики професшних бухгалтер1в Ради з М1жнародних 
с т а н д а р т  етики для бухгалтер!в (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
УкраУш до нашого аудиту фшансовоУ звггносН, а також виконали iHmi обов’язки з етики 
вщповщно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторсьш 
докази е достатшми i прийнятними для використання Ух як основи для нашоУ думки i3 
застереженням.

Пояснювальний параграф

Звертаемо увагу на Примггку 11 Вплив пандемГг викликаноУ новим коронав1русомСОУГО- 
19, на ситуащю в УкраУш та подальшу д1яльшсть Товариства у фшансовш звггностц що 
описуе вплив подш оголошення свгговоУ пандемп COVID-19 та запровадження у зв'язку з 
цим обмежувальних карантинних заход1в.. Зазначеш поди не оцшюються як такг що 
мають суттевий вплив на д1яльшсть та розвиток АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» , як такг що 
спричиняють будь-яю невизначеносН щодо безперервноУ д1яльносН АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» i не розглядаються АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» як такц що 
потребують коригування. Нашу думку не було модифшовано щодо цього питания.

1нша шформащя

Управлшський персонал Товариства несе вщповщальшсть за шшу шформащю. 1нша 
шформащя складаеться 3i ЗвНу про управлшня АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» за 2020 piK, складеного у вщповщносН до Закону УкраУни «Про 
бухгалтерський облш та фшансову звггшсть в УкраУш» вщ 16.07.1999 №996-XTV та 
Методичних рекомендацш 3i складання звггу про управлшня. затверджених наказом 
MiHicTepcTBOM ФшанЫв УкраУни вщ 07.12.2018 № 982, який не е фшансовою звггшстю 
Товариства та нашим звггом аудитора щодо нього.

Наша думка щодо фшансовоУ звггносН не поширюеться на Звгг про управлшня та ми не 
робимо висновок з будь-яким р1внем впевненосН щодо нього.
У зв'язку з нашим аудитом фшансовоУ звггносН нашою вщповщальшстю е ознайомитися 
3i Звггом про управлшня та при цьому розглянути, чи icHye суттева невщповщшсть м1ж 
зазначеним звФом та фшансовою звптпстю Товариства за 2020 piK або нашими знаниями, 
отриманими пщ час аудиту, чи вщповщае ЗвЛ про управлшня вимогам законодавства та 
чи юнують суттев1 викривлення в З в т  про управлшня. Якщо на основ1 проведено!' нами 
робота ми доходимо висновку, що icH y e  суттеве викривлення Звггу про управлшня, ми 
зобов’язаш повщомити про цей факт. Ми не виявили таких факНв, яю потр|'бно було б 
включити до нашого звггу аудитора.



Вщповщальшсть управлш ського персоналу та тих, кого надшено найвишими 
повноваженнями, за фшансову звггтсть

Управлшський персонал (Генеральний директор та головний бухгалтер) несе 
вщповщальшсть за складання фшансово'У звггноск вщповщно до нацюнальних Положень 
(стандарта) бухгалтерського облку, д1ючих в УкраУш, та за таку систему внутр1шнього 
контролю, яку управлшський персонал визначае потр!бною для того, щоб забезпечити 
складання фшансово'У звггностр що не мютить суттевих викривлень внаслщок шахрайства 
або помилки.

При складанш фшансово'У звптюсН управлшський персонал несе вщповщальшсть за 
оцшку здатносМ Товариства продовжувати свою д1яльшсть на безперервнш ocHOBi, 

розкриваючи, де це застосовно, питания, що стосуються безперервносИ д1яльностр та 
використовуючи припущення про безперервшсть д1яльност1 як основи для 
бухгалтерського облку, кр1м випадшв, якщо управлшський персонал або плануе 
лквщувати Товариство чи припинити д1яльшсть, або не мае шших реальних альтернатив 
цьому.

Ti, кого надшено найвищими повноваженнями, несуть вщповщальшсть за нагляд за 
процесом фшансового звггування Товариства.

Вщповщальшсть аудитора за аудит фшансово'У звН носп

Нашими цщями е отримання обгрунтованоУ впевненост!, що фшансова зв1тн1сть у цшому 
не мютить суттевого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та випуск звггу 
аудитора, що мютить нашу думку. Обгрунтована впевненють е високим р1внем 
впевненост1, проте не гарантуе, що аудит, проведений вщповщно до MCA, завжди виявить 
суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупностр як обгрунтовано 
очкуеться, вони можуть впливати на економ1чш рш ення користувач1в, що приймаються 
на основ1 uie'i' ф1нансовоУзв1тност1.

Виконуючи аудит вщповщно до вимог MCA, ми використовуемо професшне судження та 
професшний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM  того, ми:

■ щентифкуемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фтансовоУ звкност1 
внаслщок шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторсью 
процедури у вщповщь на ui ризики, а також отримуемо аудиторсью докази, що е 
достатшми та прийнятними для використання Тх як основи для нашоУ думки. Ризик 
невиявлення суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим. шж для 
викривлення внаслщок помилки, осюльки шахрайство може включати змову, 
пщробку, навмисн1 пропуски, неправильш твердження або нехтування заходами 
внутршнього контролю;

■ отримуемо розумшня заход1в внутр1шнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, яю б вщповщали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективносН системи внутрппнього контролю;

■ оцшюемо прийнятнклъ застосованих обл1кових полггик та обгрунтован1сть 
обл1кових оцшок i вщповщних розкритт1в !нформац1У, зроблених управлшським 
персоналом;

■ доходимо висновку щодо прийнятносН використання управл1нським персоналом 
припущення про безперервшсть д1яльност1 як основи для бухгалтерського облку  та 
на основГ отриманих аудиторських доказ1в робимо висновок, чи icHye суттева 
невизначенють щодо под1й або умов, що можете поставили пщ значний сумшв 
здатнють Товариства продовжувати свою д1яльшсть на безперервн1й ocHoei. Якщо



ми доходимо висновку щодо Цнування такоУ суттевоУ невизначеносЛ, ми повинш 
привернути увагу в нашому 3BiTi аудитора до вщповщних розкритпв шформацп у 
фшансовш зв1тност1 або, якщо таю розкриття шформащ'У е неналежними, 
модифжувати свою думку. Hami висновки грунтуються на аудиторських доказах. 
отриманих до дати нашого звггу аудитора. ВЛм майбутш подГУ або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою д1яльшсть на безперервнш основе

Ми повщомляемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, разом з шшими 
питаниями шформащю про запланований обсяг i час проведения аудиту та суттев1 
аудиторсью результата, включаючи будь-яш значш недолжи заход1в внутршнього 
контролю, виявлеш нами пщ час аудиту.

ЗвН щодо вимог шших законодавчих та нормативних актив

В даному роздип нами будуть розкриЛ питания, що потребують розкриття у вщповщносЛ 
до вимог ст.40' Закону УкраУни «Про щ и т  папери та фондовий ринок» вщ 23.02.2006р. 
№3480-IV.
Ми перев1рили шформащю, зазначену в пунктах 1-4 «Звггу про корпоративне управлшня» 
АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» за 2020 piK:

•  Посилання на кодекс корпоративного управл1ння, яким керуетъся А Т
«ЕЛЕКТРОМАШ ИНА »,

В ход1 перев1рки аудитором встановлено, що станом на 31.12.2020р. АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» у своТй д1яльност1 керуеться власним Кодексом 
корпоративного управлшня, прийнятим на р1чних Загальних зборах акцюнер1в 
19.04.2019р., доступного для ознайомлення на власному сайт1 Товариства 
www:electromashina.com.ua

•  шформащю про проведет черговi загалъш збори акщонер1в та загалъний опис
прийнятих на зборахрш ень.

На перев1рку було надано Протокол р1чних загальних збор1в акцюнер1в АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» № 1 вщ 17.04.2020р. Загальш збори за звпний були 
проведен! у вщповщност! до Статуту та Положению про Загальш Збори акцюнер1в 
АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА». Опис прийнятих на загальних зборах рш ень у З в т  
про корпоративне управлшня вщповщае наданому на nepeeipKy Протоколу про 
проведения Загальних збор1в акцюнер1в.

•  Персональный склад наглядовоХ ради та виконавчого органу , шформащя про
проведет засгдання та загалъний опис прийнятих на них рпиенъ.

Наглядова рада АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» була обрана та затверджена 
Протоколом р1чних загальних збор1в акцюнер1в №1 вщ 20.04.2018р. строком на 3 
роюв у склади

Голови НаглядовоУ ради -  Бочаров Валерш Георпевич;

Член НаглядовоУ ради -  Загоруйко Наталя Володимир1вна;

Член НаглядовоУ ради -  Юхно Мар1я Валерй'вна.

На nepeeipxy надано Протоколи засщань НаглядовоУ ради: Протокол №  1 вщ 
30.04.2020р., Протокол № 2 вщ 18.05.2020р., Протокол № 3 вщ 30.06.2020р.. 
Протокол № 4 вщ 1 1.09.2020р., Протокол № 5 вщ 07.10.2020р., Протокол № 6 вщ



09.11.2020р., Протокол № 7 вщ 10.11.2020р., Протокол № 8 вщ 17.11.2020р., 
Протокол № 9 вщ 25 .11.2020р., Протокол № 10 вщ 30.11.2020р., Протокол № 1 1 
вщ 14.12.2020р.

Засщання НаглядовоУ ради були проведен! у вщповщносН до Статуту та 
Положению про Наглядову Раду. Опис прийнятих на засщаннях ргаень у З в т  про 
корпоративне управлшня вщповщае наданим на nepeeipxy Протоколам засщань 
НаглядовоУ ради.

На засщанш НаглядовоУ Ради вщ 30.04.2020р. (Протокол засщання НаглядовоУ ради 
№1 вщ 30.04.20 було переобрано Генерального директора АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» Чащького Вячеслава Олександровича строком на 3 роки 
(до 01.05.2023 року включно).

Ми також перев1рили шформацло, зазначену в пунктах 5-9 «Звггу про корпоративне 
управлшня» АКЦЮ НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» за 2020 piK, щодо 
яких висловлюемо свою думку :

•  опис основных характеристик систем внутриинъого контролю i управлшня 
ризиками емт ент а.
Специального документу, яким би описувалися характеристики систем 
BHyTpiiiiHboro контролю та управлшня ризиками в АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» не 
прийнято.

Органами внутршнього контролю АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» е Наглядова рада та 
Генеральний директор. Наглядова рада здшснюе затвердження загальноУ цшовоУ 
пол Лики, товарного кредитування та стратепю маркетингу для продажу продукф'У 
Товариства, вирппення питань про участь Товариства у промислово-фшансових 
трупах та шших об’еднаннях пщприемств. До компетенф'У НаглядовоУ ради входить 
затвердження зовшшнього аудитора. В 2020р. АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» не 
проводило аудиторську nepeeipKy фшансово'У звггност! за 2019р. Генеральний 
директор здшснюе розробку та затвердження б!знес-плашв. поточних фшансово- 
господарських плажв i оперативних завдань АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» та 
забезпечення Ух реал!зафУ.

АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» розкрило в З в т  про корпоративне управлшня р1вень 
ризиюв, що виникають унаслщок д1яльност! АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», а саме 
цшовий ризик, кредитний ризик, ризик втрати лшвщносН, та яким чином воно 
управляе цими ризиками.

•  перет'к осгб, як! прямо або опосередковано е власниками значного пакета акцт  
емт ент а.
Згщно з Установчими документами статутний каштал АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» 
становить 7342058.25 грн., який розподтений на 29 368 233 простих !менних акцш 
номшальною вартютю 0.25 грн. кожна.

Згщно реестру акцюнер!в станом на 19.02.2021р.:

№п/п Акцюнер KmbKicTb акцш Вщсоток у
статутному
KaniTaai

1 Юхно Мар1я Валер!Увна 18 467 372 62,882135

2 Загоруйко Наталя Володимир1вна 7 341 100 24,996737



(учаснитв) на загальних зборах емт ент а;

Загальна
кшыЛсть
акцш

КХльюсть акцш 
з обмеженнями Пщстава виникнення обмеження Дата виникнення 

обмеження

29 368 233 2 845 464 Пункт 10 Роздту VI Прик1нцевих та 
перех1дних положень Закону УкраУни 
"Про депозитарну систему УкраУни"

11.10.2014

Опис Власники не уклали з обраною емЛентом депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в щнних паперах вщ власного i M e m  та не здшснили 
переказ належних Ум прав на щнш папери на свш рахунок у цшних паперах, 
вщкритий в шипй депозитарнш установг Тому вщповщно до п. 10 Приюнцевих та 
перехщних положень Закону УкраУни "Про депозитарну систему УкраУни" та Листа 
НацюнальноУ K O M ic i ' f  з щнних nanepie та фондового ринку №08/03/18049/НК вщ 
30.09.2014 року, Ухнi акцй' не враховуються при визначенш кворуму та при 
голосуванш вюрганах ем1тента.

1нших обмежень прав участи та голосування акщонер1в на загальних зборах АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА» не було.

•  порядок призначення та звшьнення посадових oci6 емт ент а.
Посадовими особами АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» е ф1зичш особи - голова та члени 
наглядовоУ ради, виконавчого органу, головний бухгалтер.

Порядок призначення та звшьнення посадових oci6 АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» 
вщповщае визначеним критер1ям.

•  повноваж ення посадових oci6 емтента.
Повноваження посадових oci6 АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА», вщображених в З в т  про 
корпоративне управлшня АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» за 2020р. вщповщають 
визначеним критер1ям.

На нашу думку, шформащя, яка наведена в З в т  про корпоративне управлшня АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА», а саме: опис основних характеристик систем внутршнього 
контролю i управлшня ризиками АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»; перелж oci6, яш прямо або 
опосередковано е власниками значного пакета акцш АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»; 
шформащю про будь-яю обмеження прав учасН та голосування акщонер1в на загальних 
зборах АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА»; порядок призначення та звшьнення посадових oci6 АТ 
«ЕЛЕКТРОМАШИНА»; повноваження посадових oci6 АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» подае 
достов[рно в ycix суттевих аспектах дотримання АТ «ЕЛЕКТРОМАШИНА» визначених 
критерпв.

Основт eidoMocmi про аудиторсъку фгрму

Повне найменування аудиторськоУ 
ф1рми вщповщно до установчих 
докуменНв

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
В1ДПОВ1ДАЛБН1СТЮ АУДИТОРСЬКА 
Ф1РМА «СП1КА-АУДИТ»

Код СДРПОУ 23464570



Вщомосп про ф1рму оприлюднеш в PeecTpi аудитор!в та суб’екпв аудиторсько! 
д1яльност1 за № 0861. ТОВ АФ «СП1КА-АУДИТ» включено до Реестру аудиторських 
ф1рм, як1 в1дпов1дають критер1ям для проведения обов'язкового аудита.
Мюцезнаходження 61003, м. Харюв, майдан Павл1вський, 1/3

Ключовий партнер з аудиту 
Сертифкат аудитора cepii' А №000224, 
виданий ршенням Аудиторсько'У палата УкраУни 
№12 вщ 17.02.1994р.

Директор ТОВ АФ “СШКА-АУДИТ’ 

61003, м. Харк1в, майдан Павл1вськю 

22.04.2021 р.

1волженко Ольга Васил1вна

1волженко Ольга Васил1вна

Ш.вадповиилшс* 
*1 АуДито>сыЛ

<МРМл
«сшка-аудит* 
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