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 ВИСНОВОК  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо повного пакету  фінансових звітів загального призначення

Відкритого акціонерного товариства  «Запоріжсантехмонтаж»
(скорочений)

Незалежним аудитором  Камінським Володимиром Олександровичем   проведена 
аудиторська  перевірка фінансових звітів  ВАТ «Запоріжсантехмонтаж»,  що включають 
баланс станом на 31 грудня 2010р., звіт про фінансові результати  та інші пояснювальні 
примітки.

                         Основні відомості про аудитора

Найменування, код ЄДРПОУ  Товариство  з  обмеженою  відповідальністю 
“Аудиторська фірма “Сатурн”, 22163398

Реєстраційні дані Свідоцтво  про  держреєстрацію  А01  №  022901  від 
06.05.1995р.

Номер,  серія,  дата  видачі  та 
термін  дії  свідоцтва  про 
внесення  до  державного 
реєстру  аудиторських  фірм  та 
аудиторів

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм 
та  аудиторів,  які  одноособово  надають  аудиторські 
послуги за № 2470 від 26.01.2001р.
Термін дії до  30.11.2015 р. 

Номер,  серія,  дата  видачі  та 
термін дії сертифіката аудитора

Сертифікат  аудитора  серія  А  №  000238,  виданий 
Аудиторською палатою України 17.02.1994р.
Термін дії до 17.02.2013р.

Телефон, поштова адреса 69035, м.Запоріжжя, вул.Миру, 20, кв.1,  
тел.(061) 213-08-81.

         Аудитором проведена перевірка достовірності, повноти та відповідності чинному 
законодавству річної фінансової звітності  за 2010 рік, що складаються з:

- балансу на 31.12.2010р. (форма № 1-м),
- звіту про фінансові результати за 2010р. (форма № 2-м).
Управлінський  персонал  підприємства  несе  відповідальність  за  підготовку  та 

достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 

Відповідальністю аудитора є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі 
результатів  аудиторської перевірки.

Аудитор провів аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів 
аудиту. 

 До інформації, що перевірялась, було застосовано такі процедури аудиту: вибіркову 
перевірку, спостереження, запит і підтвердження, обчислення і аналітичні процедури за 
період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р.

Концептуальна  основа  фінансової  звітності  визначається  відповідно  до 
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. 
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            На нашу думку,  фінансові  звіти  справедливо  та  достовірно  відображають 
фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства “Запоріжсантехмонтаж”  станом на 
31 грудня 2010 року, а також його фінансові результати та рух грошових коштів за  рік, що 
минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
в  Україні,  відповідають  встановленим  вимогам  чинного  законодавства  України  та 
прийнятої облікової політики.
           

 Облік  нематеріальних  активів  здійснюється  відповідно  до  П(С)БО  №8 
“Нематеріальні активи”.
         Облік руху основних засобів, нарахування амортизаційних відрахувань та розкриття 
інформації, на нашу думку, ведеться згідно з вимогами П(С)БО № 7 “Основні засоби”. 
         Облік виробничих запасів та рзкриття інформації,  на нашу думку, здійснюється 
відповідно  з  вимогами  П(С)БО №  9  “Запаси”.  Запаси  обліковуються  за  собівартістю. 
Собівартість запасів  включає витрати на придбання та суму транспортно-заготівельних 
витрат, інших витрат, які прямо пов’язані з придбанням.

Оцінка  дебіторської  заборгованості  та  розкриття  інформації,  на  нашу  думку, 
здійснюється згідно з вимогами П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”.

Облік,  оцінка  та  розкриття  інформації  про  зобов’язання,  на  нашу  думку, 
відповідають вимогам П(С)БО № 11 “Зобов’язання”.
        Облік власного капіталу ведеться згідно з вимогами Плану рахунків,  розкриття 
інформації про зміни у складі власного капіталу здійснено, на нашу думку, згідно П(С)БО 
№ 5 “Звіт про власний капітал”. 
         Вартість чистих активів ВАТ “Запоріжсантехмонтаж”  перевищує розмір статутного 
капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

Статутний  капітал  сформовано  відповідно  зі  Статутом  підприємства,  сплачено 
повністю і своєчасно.   

Облік витрат на виробництво відповідають вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”. 
Виручка  від  реалізації  продукції  обчислена   згідно  з  вимогами  П(С)БО  №  15 

“Доходи”. 
У 2010 році  чистий збиток  склав   290,6 тис.грн.  Фінансові  результати діяльності 

підприємства у фінансовій звітності, на нашу думку, відображені реально та точно. 

Дії,  визначені  частиною  першою статті  41  Закону України  “Про цінні  папери  та 
фондовий ринок”, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та 
призвести  до  значної  зміни  вартості  його  цінних  паперів,  у  2010  році  у  ВАТ 
“Запоріжсантехмонтаж” були відсутні.

       Директор
      ТОВ “Аудиторська фірма “Сатурн”                                    Камінський В.О.  

      14 березня 2011 року                                                    69035,м.Запоріжжя,
                                                                                              вул.Миру, 20/1.
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