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щодо фінансової звітності Об'єднання підприємств електротехнічна
корпорація "ЕЛКОР"

Учасникшл4 та упраблінському персоналу
Об'єднання підприємств е)іектротехнічна корпораІ4ія "ЕЛКОР"

Звіт іцодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності Об'єднання
корпорація "ЕЛКОР" ("Компанія"), що складається з:

підприємств електротехнічна

е балансу (звіту про фінансовий стан) на З І грудня 201 9 року;

. звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 201 9 рік;

. звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 20 1 9 рік;

е звіту про власний капітал за 2019 рік;
е приміток до річної фінансової звітності за 20 1 9 рік

На нашу думку, за винятком впливу питань, опитаних в розділі "Основа для думки із
застереженням" нашого звіту. фінансова звітність, що додається, відображає достоверно, в усіх
суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на З І грудня 201 9 р., та її фінансові результати і
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, вйповідно до Національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (НПсБО) та вимог Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1 999 року Ж9 996-ХІУ (Закон про бухгалтерський
облік та фінансову звіпйсть) щодо складання фінансової звітно(И.
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Основа для думки із застереженням
Вхідні з(шигики

У зв'язку з тим, що ми були призначені аудиторами Компанії у 2020 році, ми не
спостерігали за інвентаризацією запасов на початок перюду, що перевіряється, та не змогли
впевнитися в кількості запасів на 01 .01 .2019 року за допомогою альтернативних процедур
Оскільк ,і залишки запасів на початок періоду впливають на визначення фінансових результатів,
ми не змогли визначити, чи існує потреба в коригуваннях фінансових результатів та суми
нерозподіленого прибутку на початок періоду за 2019 рік. Наша аудиторська думка щодо
фінансової звітносй за поточний період модифікована внаслідок можливого впливу цього
питання на порівнянність показників поточїюго перюду та відповідних показників за
попередній перюд.

Нерозпобйений прибуток та розрахунки з бюджетом
Нами встановлено відхилення даних балансу на 01 .01 .2019 року та 3 1 .12.201 9 року від

даних облікових регістрів на відповідну дату по статтям нерозподілений прибуток та
дебіторська заборгованість за розрахунками з,бюджетом.

НерозподЬіений прибуток по р. 1 420 балансу на 01 .01 .201 9 року завищено на 127 1 7 тис.грн.

Нерозподілений прибуток по р.1420 балансу на 31.12.2019 року завищено на 15265 тис.грн.
Дебіторську заборгованість за розрахунками з бю/ркетом на цю ж да:гу завищено на 21875 тис.грн.

Розкриття Інформації

Компанія не розкриває Інформацію, розкриття якої передбачене НПсБО:
- основні положення облікової політики, склад статей звіту про рух грошових кошпв "Інші

витрачання"- згідно з НПсБО І "Загальні вимоги до фінансової звітносй";

- суму пото'шої дебіторської заборгованосй за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі її
класифікаціі за строками непогашення відповідно до ПсБО ІO "Дебіторська заборюваність":

Інформацію щодо пов'язаних сторін згідно з ПсБ0 23 "Розкриття Інформацій щодо
пов'язаних сторін", а саме про характер вщносин між пов'язаними сторонами;

- події після дати балансу згідно з ПсБО. б "Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітах", а саме Інформацію про видел з Компанії юридичної особи з передачею ій частини
майна, прав та обов'язків Компанії, який було розпочато після дати балансу та завершено до
дати цього звіту ауцитора.

Мtі провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності" нашого зві,іу. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно
з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашом думки
їз застереженням.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. ЦІ питання
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розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при
формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

За винятком питання, зазначеного в розділі "Основа для думки із застереженням", ми
визначили, що немає інших кшочових питань аудит. Інформацію про які слід відобразити в
нашому звіті.

Інші питання

Аугіит фінансової звітносй Компанії за рік, що закінчився З І грудня 201 8 р. не проводився,
тому відповідні показники не підлягали аудиту Проте така заява не звільняє нас від вимоги, що
стосується отримання прийнятих аудиторських доказів у достатньому обсязі щодо того, що
залишки на початок періоду не містять викривлень, які суттєво впливають на фінансову звітність
за поточний перюд.

Інша Інформація

Уїіравлінський персонал несе відповідальність за іншу звітну Інформацію. Інша
інформація включає Звіт про управління за 201 9 рік, що складається та подається відповідно до
вимог Закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Очікується, що Звіт ПРО

управління за 201 9 рік буде наданий нам після дати цього звіту аудитора.

Наша ;Имка аудитора щодо фінансової звітносй Компанії не поширюється на ініігу
Інформацію та ми не робимо висновку з буііь-якіім рівнем впевненості щодо цієї іншої Інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися
з іншою Інформацією та при цьому розіуіянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
Інформацією і фінансовок) звітністю або нашими знаннями, отриманими під час ауциФ- або чи
ця Інша Інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Коли ми ознайомимося зі Звітом про управління за 2019 рік, якщо ми дійдемо висновку,
що в ньому існує суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання додатково тих осіб, кого
наділено найвищими повноваженнями.

ВИповйальніеть управлінського персоналу та тих, кого наділено найвиіцими
повноваженнями, за фінансову звітніеть

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до НПсБО та Закону України про бухгалтерський облік та
фінансову звітність та за таку систему внутрішньої контролю,. яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При скла/банні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за
оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи,
де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім
вина.яків, якщо управлінський персонал або планує ліквйувати Компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому-

ТІ, кого найлено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за
процесом фінансового зві'іування Компанії.
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Відповйальність 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 ауцитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обірунтовано 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 ауцигу. Крім того, ми:

' Ідентифікуємо та оцінюємо ризики супєвого 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 невиявлення су'гтєвого
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 обірунтованість 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 умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою
діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку іцодо Існування такої суттєвою
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіти ауцитора до відповідних
розкриттів Інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття Інформації є
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ірун'гуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звіту ауцитора. Втім майбутнє події або умови можуть примусити
Компанію 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 їі складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими
питаннями Інформацій) про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські
результати, включаючи б)дь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені
нами під час а}71иту

Ми також надаємо тим, кого націлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо ім про всі стосунки и
інші питання, які могли б обц)унтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежність, а таісож, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, Інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими ііід час аудиту фінансової
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звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту Ми описуємо ці
питання в нашому звіті ауцитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлюфати в нашому звіти, оскільки негативні наслідки
такою висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

Ключовим партнером з аудит, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Гармаш Валентина Чеславівна.

Ключовий партнер з аудиту
Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів
іа суб'єктів аудиторської діяльності: ]ф ІO ] 827

'армаш В.Ч

Директор АФ у формі ТОВ "Азимут"
Номер реєстрацію аудитора у Реєстрі аудиторів

діяльності: ]ф 101702

Бакунова Єl.В

та суб'єктів аудиll2

вул.Тобольська 42А


