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ВИСНОВОК(ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО АУДИТУ
РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Публічного акціонерного товариства
«Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» за 2015рік 

Акціонерам та Правлінню
Публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне 
підприємство «Текстемп»

Незалежними аудиторами аудиторської фірми «ПКФ Аудит-фінанси» на підставі відповідного 
договору було проведено аудит поданої в додатку фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» (далі - Товариство) у складі 
балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2015 року, звіту про сукупні прибутки та збитки за 
2015 рік, звіту про рух грошових коштів, звіту про зміни у капіталі та приміток до фінансової 
звітності за 2015 рік(в тому числі додатком до приміток є фінансова звітність Товариства, складена 
відповідно до НСБО 1), що підготовлені відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік в 
Україні», вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової 
звітності за 2015 рік та Міжнародних Стандартів фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової 
звітності відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату 
подання фінансової звітності за 2015 рік та Міжнародних Стандартів фінансової звітності. 
Управлінський персонал несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів 
нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування 
й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не 
містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо 
сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення

Телефон +38 044 501 25 31, +38 044 223 02 50
Факс +38 044 501 25 31 — .. .  ....
Email pkf@pkf.kiev.ua | www.pkf.kiev.ua
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» | вул. О. Гончара, 41, оф. 310 | 01054 Київ | Україна

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3886 від 26.10.2006 р.
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думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан публічного акціонерного товариства «Київське металофурнітурне підприємство «Текстемп» на 
31.12.2015р., його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену 
дату, відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання 
фінансової звітності за 2015 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Пояснювальний параграф

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на примітку 26 «Приміток до фінансової звітності за 
рік, що закінчився 31.12.15р.», у якій описано обставини нинішньої політичної та економічної 
ситуації в Україні, що вказують на існування суттєвої невизначеності. Ці обставини можуть 
поставити під сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність у  
майбутньому. Висловлюючи нашу думку ми не брали (Зо уваги це питання.

Також звертаємо увагу на додаток до приміток до фінансової звітності, в якому приводиться 
фінансова звітність Товариства за 2015р., складена відповідно до НСБО за вимогами 
центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 
2015 рік. Такий формат фінансової звітності не відповідає МСФЗ.

АФ «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює оіяльність на пюставі ивюоцтва про внесення в Реєстр 
суб'єктів аудиторської діяльності від 26.10.2006 р. № 3886, видане за рішенням Аудиторської 
палати України 26.10.2006 р. №167/3, чинне до 30.06.2016 р.
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