
Аудиторський висновок про фінансову звітність за 2018 рік 

Для проведення незалежного аудиту фінансової звітності за 2018 рік АТ 

«МОТОР СІЧ» було обрано та затверджено кандидатуру незалежного аудитора. 

Проте, відповідно до вимог чинного законодавства, в результаті відбору аудитора, 

який має право на аудіювання фінансової звітності публічних акціонерних 

товариств, підприємство було вимушене змінити аудитора. Підприємством АТ 

«МОТОР СІЧ», відповідно до вимог законодавства, обрано та затверджено в 

якості незалежного аудитора - Приватне акціонерне товариство «КМПГ Аудит» 

(код ЄДРПОУ 31032100, юридична адреса 01010, місто Київ, вулиця Московська, 

32/2, поверх 17 – надалі Незалежний Аудитор). Незалежний Аудитор 

зареєстрований згідно із законодавством України, та є членом мережі незалежних 

фірм KMPG, що входять до асоціації «KMPG International». Реєстраційний номер 

у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності № 2397. 

Відповідальністю Незалежного Аудитора є проведення аудиту 

консолідованої фінансової звітності групи АТ «МОТОР СІЧ» відповідно 

міжнародних стандартів аудиту («МСА»). При виконанні зобов’язань з 

проведення аудиту фінансової звітності Незалежний Аудитор керувався, у тому 

числі, Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в 

Україні до діяльності незалежних аудиторів (аудиторських фірм). 

При виконанні аудиторських процедур щодо звітного періоду, Незалежний 

Аудитор керувався, зокрема, Міжнародним стандартом аудиту 710 «Порівняльна 

інформація - порівняльні показники і порівняльна фінансова звітність», згідно з 

яким аудиторська думка має ставитися до кожного періоду, за який представлена 

порівняльна фінансова звітність, і за яким виражається аудиторську думку. 

Звітність за 2018 рік має порівняльні показники з 2017 роком. Таким чином, 

фактично перевірці підлягали два звітні періоди - 2017 та 2018 роки. При цьому, 

Незалежний Аудитор, відповідно зазначеного стандарту зобов’язаний був 

пересвідчитися та отримати належні аудиторські докази, що вхідні залишки 



періоду, що підлягає аудіюванню не містять суттєвих викривлень, що впливають 

на показники звітності періоду, що перевіряється. 

Отримання та збір належних аудиторських доказів та їх достатність для 

висловлення аудиторської думки з приводу фінансової звітності, що перевіряється 

регулюється Міжнародним стандартом аудиту 500 «Аудиторські докази». 

Відповідно до зазначеного стандарту при виконанні аудиторських процедур 

Незалежний Аудитор був зобов'язаний розглянути належний характер і надійність 

інформації, використовуваної в якості аудиторського доказу. Великачастина 

роботи Незалежного аудитора щодо формування аудиторської думки полягає в 

отриманні та оцінці саме аудиторських належних доказів. Аудиторські процедури 

з отримання аудиторських доказів включають в себе, крім запиту, інспектування, 

спостереження, перерахунок, підтвердження, повторне виконання і аналітичні 

процедури. 

Інспектування полягає у вивченні записів або документів, внутрішніх або 

зовнішніх. Тож, з огляду на перевірку звітності двох порівняльних періодів (2017 

та 2018 роки), та, за умови необхідності пересвідчитись в відсутності викривлень 

вхідних залишків порівняльного періоду, Незалежний Аудитор змушений був 

виконати аудиторські процедури, спрямовані передусім на підтвердження вхідних 

залишків. 

З урахуванням обсягів та оборотів АТ «МОТОР СІЧ» та періоду формування 

вхідних залишків по більшості статей фінансової звітності, збір аудиторських 

доказів здійснювався за періоди понад 10 років з джерел інформації, які є 

незалежними стосовно факторів впливу підприємства й самого Незалежного 

Аудитора та їх збір полягав в отриманні інформації з джерел поза межами 

України. 

Тож, з урахуванням об’єктивних обставин та необхідності використання 

значних за об’ємами та різних джерел інформації, а також кількості таких доказів, 

АТ «МОТОР СІЧ» на дату складання цього звіту має думку Незалежного 

Аудитора щодо вхідних залишків та порівняльного періоду. З урахуванням 

скорочення періоду, за який є необхідним збір аудиторських доказів АТ «МОТОР 



СІЧ» має узгоджений з Незалежним Аудитором графік роботи щодо отримання 

поєднаного висновку за періоди 2018-2019 роки. Таке поєднання дозволить 

зменшити обсяги необхідних для аналізу та інспектування документів та значно 

скоротити період на їх обробку та підготовку звіту незалежного Аудитора. 

Заходи, що здійснюються АТ «МОТОР СІЧ» та Незалежним Аудитором 

направлені на підвищення рівня довіри акціонерів Товариства до якості облікових 

процедур та для підготовки звітності, яка має відповідати світовим стандартам. 

На дату складання Звіту емітента за 2018 рік аудиторські процедури, що 

здійснює Незалежний Аудитор є незавершеними. Згідно із графіком виконання 

аудиторських процедур як з боку Товариства, так і з боку Незалежного Аудитора, 

отримання аудиторських висновків за звітні періоди 2018-2019 роки очікується у 

жовтні 2020 року. 


