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Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора) 

щодо річної фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» 

станом на 31.12.2020 р. за 2020 р.   

Адресат 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», фінансова звітність якого перевіряється, і може бути 

використаний для опрелюднення. 

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка Аудитора 

 
Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-

АВТО», код за ЄДРПОУ 03120457, адреса Товариства: 62416, Харківська область, Харківський район, 

смт. Пісочин, вулуця Надії, будинок 15, що складається з: 

 Балансу (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

 Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  

 Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

 Звіту про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

 Приміток до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 

2020 рік.  

 

 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»  станом на 31 грудня 

2020 року, його  фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) та відповідає вимогам чинного законодавства 

України. 
 

Основа для думки  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з 

цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»   

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – 
Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит 

відповідно до обраної Товариством концептуальною основою – Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 
 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Товариство 
здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті нестабільної ситуації в Україні 

діяльність Товариства супроводжується ризиками. 
Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне 

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на 

економіку України та операційну діяльність Товариства. 
Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID – 19) та запровадження Кабінетом Міністрів 

України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні 
зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання.  

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО»  не 

ідентифікувало суттєві невизначеності, яка могла б поставити під значний сумнів здатність Товариства 
безперервно продовжувати діяльність, тому використовувало припущення про безперервність функціонування 
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Товариства, як основи для обліку під час підготовки фінансової звітності, не враховуючи зростаючу 

невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та 
національної економіки. 

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з 

достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би бути 

результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані і 
зможуть бути оцінені. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту 

фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань.  

Інша інформація  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 
будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності 

нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої 

невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час 
аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б 

включити до звіту. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 
 

Управлінський персонал ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», в особі відповідальних посадових осіб, несе 

відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 
- за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2020 рік, відповідно до Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними 

змінами та доповненнями;  

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; 

- за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою 

інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;  
- за оцінку здатності суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а 

також доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як 

основи для бухгалтерського обліку та відповідності розкриття питань, що стосуються безперервності 
діяльності.  

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за: 

- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку; 

- правочинність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та  
господарських фактів; 

- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів; 

- методологію та організацію бухгалтерського обліку; 
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію. 

Для проведення аудиторської перевірки за 2020 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 

МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у 

звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», були надані наступні документи: 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік;  
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік;  

• Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік;  

• Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 
2020 рік.  

• Статутні, реєстраційні документи; 
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• Протоколи, накази; 

• Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку. 
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що 

впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та 

витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової 
звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, 

несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.  

 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті 
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного 

аудитора», МСА 720  «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містить перевірену 

аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності». 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас 

планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що 

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у 

фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх 

оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», а також оцінку загального подання 
фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 

викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. 

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 думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів 
України «Про цінні папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-ІV з наступними змінами та 

доповненнями, «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 

448/96-ВР, з наступними змінами та доповненнями,  Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та 
надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 

26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність 

учасників Фондового ринку.   
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності та 

суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», також оцінку 

загального подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати 
податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для 

висловлення аудиторської думки. 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск (складання) звіту аудитора, що містить 

нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть 
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бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 

обґрунтовано 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 аудиту.  

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого 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 не 

виявлення суттєвого 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 обґрунтованість 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, які поставили б під значний сумнів 
можливість продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо 

існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
звіту аудитора.  

• 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 її складання, так, щоб 
досягти достовірного відображення.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг 

і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного 
періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім 

випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонео публічне розкриття такого питання, або коли 

за вкрай оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для 
інтересів громадськості. 

ІІ. ЗВІТ  ПРО ІНШІ  ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ  ВИМОГИ 

                                             Інформація про Товариство 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» (далі – Товариство), зареєстроване  
відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змінами та 

доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року № 959-XII з наступними змінами та 

доповненнями, та інших законодавчих актів. 
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі 

своїм найменуванням. 

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 

документами, рішеннями. 
Станом на 31.12.2020 року Товариство має 3 підрозділи: 

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» АВТОСАЛОН 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»,  код ЄДРПОУ 41554837; 
- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», СТО-2,  код 

ЄДРПОУ 05482802; 

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» СТО-3 , код ЄДРПОУ 
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05779548. 

                                  Основні відомості про Товариство: 

 
Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» 
Скорочена назва Товариства ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» 
Організаційно-правова форма Товариства АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Ознака особи Юридична 

Форма власності  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 03120457 

Місцезнаходження: 62416, Харківська область, Харківський район, смт. Пісочин, 
вулиця Надії, будинок 15 

Дата державної реєстрації 03.06.2003 р. Дата запису: 25.08.2004 рік 

Ліцензії Товариство не має ліцензій. 

 

Номер запису в ЄДР 14711200000000054 

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 45.11 Торгівля автомобілями та легковими 
автотранспортними засобами (основний); 

Код КВЕД 45.19 Торгівля іншими автотранспортними 

засобами; 
Код КВЕД 45.20 Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 
Код КВЕД 52.10 Складське господарство; 

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері траспорту; 

КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна ; 

Учасники/Засновник Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 54 348 340,00 грн. 

Керівник, головний бухгалтер, кількість 

працівників 
СІМІРНЯ СЕРГІЙ ВАСИЛЬЙОВИЧ - керівник (Генеральний 

директор, згідно статуту) – станом на 31.12.2020 р.; 

УШАКОВ АНДРІЙ АЛЕКАНДРОВИЧ – керівник 
(Генеральний директор, згідно статуту) з 09.04.2021 р.; 

Середня кількість працівників – 125 особи 
Головний бухгалтер (член дирекції, згідно статуту) – 

ДАШЕВСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Дата останніх змін до Статуту Рішенням акціонера № 4 від 29.04.2020р. було затверджено 

нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» 

 

Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, а саме: 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) за 2020 рік; 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рік; 

 Звіт про власний капітал (Форма № 4) за 2020 рік; 

 Примітки до фінансової звітності, що включають стислий виклад значущих облікових політик за 2020 
рік.  

Фінансова звітність Товариства за 2020 фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ).  
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Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість 

яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського 
персоналу Товариства. 

Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого 

висновку станом на дату його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського 
висновку. 

Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України "Про  державне  регулювання  

ринку  цінних паперів  в  Україні" від 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями,  
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змінами та 

доповненнями, Закону України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року 

№ 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, з 
наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які 

використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. 

Ці стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних 
доказів відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, 

встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними 
стандартами аудиту, використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю 

(моделювання, абстрагування та ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні 

узагальнення результатів аудиту). Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних 
стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, 

встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з урахуванням розміру суттєвості помилок з 

метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність суттєвих помилок у перевіреній 
фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності фінансової звітності  та надання 

оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось дослідження, шляхом 

тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також 
оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду 

перевірки. 

Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була 

складена перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних 
статей балансу, що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи 

амортизації основних засобів, тощо.  

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

 

                 Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики 
 

Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів 

на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності 
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в 

Україні, чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 
звітності(надалі – МСФЗ), та Облікової політики ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО".  

Річна фінансова звітність Товариства на підставі даних з вимогами Міжнародних стандартів фінансової 

звітності, складена станом на кінець останнього дня звітного року.  

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Міжнародних стандартів фінансової звітності 
ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової 

звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, 

відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових 
звітах протягом звітного періоду.  

Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в 

первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій. 

 

Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 
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Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно 
подає фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2020 року згідно з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності та нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в 

Україні. 
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет річної 

фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2020 року. 

На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2020 року та своєчасно та представлялась до 
відповідних контролюючих органів. 

Бухгалтерський облік Товариства ведеться з використанням комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення 1С-бухгалтерія. 
Фінансова звітність Товариства за 2020 рік своєчасно складена та подана до відповідних державних 

органів управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві 

відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики на 
2020 рік. Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2020  

року вівся в цілому у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні" № 996-XIV від 16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності та Інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженої Наказом 

Мінфіну України від 30.11.99 року № 291 з наступними змінами та доповненнями та інших нормативних 

документів з питань організації обліку. Порушень обліку не виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів  
 

На думку аудиторів, облік  необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству 
України, а саме згідно обраній концептуальній основі, Інструкції про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 

30.11.1999 року № 291. Порушень в обліку необоротних активів не виявлено.  
За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою встановлено, що необоротні активи 

ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО" станом на 31.12.2020 року складають 40 706 тис.  грн, які складаються з : 

- основних засобів за залишковою вартістю станом на 31.12.2020 року – 32 238 тис. грн. 

- нематеріальних активів станом на 31.12.2020 року – 56 тис. грн. 
- незавершених капітальних інвестиції станом на 31.12.2020 року – 661 тис. грн. 

- відстрочені податкові активи – 7 751 тис. грн. 

Довгострокові біологічні активи станом на 31.12.2020 року - відсутні.  
Інші необоротні активи станом на 31.12.2020 року - відсутні. 

 

Розкриття інформації щодо обліку запасів 

 

Станом на 31.12.2020 року на Товаристві у складі оборотних активів обліковуються запаси на суму – 20 

972 тис  грн. , виробничі запаси – 620 тис. грн., товари – 20 352 тис. грн.  
Аудит запасів свідчить, що облік запасів ведеться згідно чинного законодавства України. Облік запасів 

та товарів вівся згідно з обраною концептуальною основою. Товариством проведена  інвентаризація запасів та 

товарів. Аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації запасів та товарів, оскільки ця подія 
передувала укладенню договору на проведення аудиторської перевірки. Через характер обліку запасів та 

товарів, знаходження запасів  та товарів на різних територіях та певним обмеженням часу аудиторської 

перевірки,  аудитори не мали змоги підтвердити кількість  за допомогою інших аудиторських процедур, а 
більшість отриманих аудиторських доказів є скоріше переконливими, ніж остаточними.   

 

Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості 
 

Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 рік свідчить, що облік 

дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської 
заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була 

проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань" від 

02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями.  
Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2020 року становить: дебіторська 

заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги – 7 179 тис. грн., дебіторська заборгованість за 
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розрахунками: за авансами виданими: 10 546 тис. грн., дебіторська заборгованість за розрахунками: з 

бюджетом – 963 тис грн., інша поточна дебіторська заборгованість – 8 795 тис. грн. Зауважень до обліку не 
виявлено. 

Період погашення дебіторської заборгованості складає до 1 року. Товариство нараховує резерв 

сумнівних боргів. Станом на 01.01.2020 року резерв сумнівних боргів – 155 тис. грн. Прогятом 2020 року було 

здійснено списання дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів на суму 73 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 р. резерв сумнівних боргів – 82 тис. грн. 

 

 Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 
 

Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. 
Порушень в обліку грошових коштів не виявлено. За перевірений період облік розрахунків вівся з 

дотриманням діючих вимог. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку 

відповідають даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.  
Станом на 31.12.2020 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів складає – 2 

274 тис. грн., у тому числі готівка  - відсутня.  Зауважень до обліку не виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо інших оборотних активів 

 

           Облік інших оборотних активів Товариства відповідає чинному законодавству України. Станом на 
31.12.2020 року в балансі Товариства сума інших оборотних активів  становить 1 992 тис. грн. Зауважень до 

обліку не виявлено. 

 

Розкриття інформації щодо довгострокових зобов’язань, цільового фінансування та 

забезпечення   

Довгострокові зобов’язань у Товариства відсутні.   

 

Розкриття інформації про відображення зобов'язань і забезпечень у фінансовій звітності 
 

Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 року № 

291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині зобов'язань станом на 31.12.2020 року, а саме в ІІІ 

розділі "Поточні зобов'язання і забезпечення" підтверджуються актами звірки з кредиторами та даними 
інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства України. Фактичні дані про 

зобов'язання Товариства  вірно відображені у статті балансу - поточна кредиторська заборгованість за: товари, 

роботи, послуги станом на 31.12.2020 року – 19 573 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом на 31.12.2020 року – 489 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунку зі страхування станом на 31.12.2020 року складає – 200 742 тис. грн., поточна кредиторська 

заборгованість за розрахунками з оплати праці – 10 962 тис. грн.   

  Поточні забезпечення на 31.12.2020 р. – 891 тис. грн. 
               Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року – 4 408 тис грн. 

 

Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків 

(наявність/відсутність податкового боргу) та зборів 

 
Станом на 31.12.2020 р. структура відстрочених податків була перерахована у зв’язку з тим, що 

представлена фінансова звітність є річною. Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не 

виявлено. 

Розкриття інформації про статутний та власний капітал 

 

Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капіталу, правильність 
відображення в обліку внесків до Статутного капіталу, порядок ведення аналітичного обліку рахунку 40 

«Зареєстрований (пайовий) капітал». Згідно Статуту ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», затвердженого Рішення 

акціонера № 4   ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО»  від 29.04.2020 року, розмір статутного капіталу Товариства складає 

54 348 340,00 грн. (п’ятдесят чотири мільйони триста сорок вісім тисяч триста сорок) гривень 00 копійок.  
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          Статутний капітал розподілено на 5 434 834  (п’ять мільйонів чотириста тридцять чотири тисячі вісімсот 

тридцять чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять гривень 00 копійок) 
кожна. 

          У фінансовій звітності станом на 31.12.2020 року статутний капітал відображено у сумі 54 348 тис грн., 

що відповідає статутним документам. 

 
Структура власного капіталу Товариства: 

Стаття Балансу 
Код 

рядка 
На початок звітного 

року, тис грн. 
На кінець звітного 

року, тис грн. 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400  54 348,0   54 348,0 

Резервний капітал 1415       406,0        560,0 

Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420               1 157,0                1  271,0 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Усього 1495  55 911,0             56 179,0 

  
              Станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 54 348 тис. 

грн. та відповідає статутним документам. 
 

Станом на 01.01.2020 року нерозподілений прибуток становив 1 157,0 тис грн, станом на 31.12.2020 
року нерозподілений прибуток становить  1 271,0 тис грн. 

              На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій 

звітності і відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звтності. 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів 
 

Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 

31.12.2020 року складають: 

Необоротні активи                                           40 706 тис. грн. 
Оборотні активи                                               52 738 тис. грн. 

РАЗОМ  активи                                              93 444 тис. грн. 

Довгострокові зобов’язання                                    0  тис. грн. 
Поточні зобов’язання                                       37 265 тис. грн. 

РАЗОМ  зобов’язання                                    37 265тис. грн. 

ЧИСТІ активи: 

РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання  - 56 179 тис. грн. 
Станом на 31.12.2020 року вартість чистих активів складає – 56 179 тис. грн. і визначена згідно чинного 

законодавства. 

Аналіз фінансового стану 

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 

31.12.2020 року, у складі: Балансу (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1, Звіту про фінансові результати (Звіт 

про сукупний дохід) Форма № 2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (Форма № 3), Звіту про 

власний капітал (Форма № 4), Приміток до фінансової звітності за 2020 рік. 
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року проводилась 

на підставі розрахунків наступних показників: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 
На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,1 0,1 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності           >1 1,4 1,4 

3. Коефіцієнт структури капіталу <1 0,6 0,7 

4. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше 0,05 0,003 

                                

                                                 Інформація про пов’язаних осіб 
 

Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу  із 
запитом щодо надання списку пов’язаних осіб  та, за наявності таких осіб, характеру  операцій з ними, а також 
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провели достатні аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності 

або відсутності таких операцій.  
Пов’язаними особами ПРАТ "ХАРКІВ-АВТО»" є: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» - акціонер, 

юрилична особа, що володіє часткою в розмірі 100 % статутного капіталу, 
Семерня Сергій Васильйович– Генеральний директор ( станом на 31.12.2020 р.) , не є акціонером Товариства. 
Клочко Людмила Василівна  – член дирекції, головний бухгалтер (до 18.06.2020 р.) не є акціонером 

Товариства.  

Дашевська Світлана Володимирівна – член дирекції, головний бухгалтер (з 08.07.2020 р.) не є акціонером 
Товариства  

Козіс Олександр Миколайович – Голова Наглядової ради, не є акціонером Товаритсва.  

Бей Наталія Олександрівна – член Наглядової ради, не є акціонером Товариства.  
Сенюта Ігор Васильович - член Наглядової ради, не є акціонером Товариства.  

           Протягом 2020 року операцій з пов’язаними сторонами проводились наступні операції : 

- нарахування та виплати заробітної плати Генеральному директору Семерні С.В., головному 

бухгалтеру Клочко Л.В. ( да 18.06.2020 р.) , головному бухгалтеру Дашевській С.В. ( з 08.07.2020 
р.) 

отримана поворотня фінансова допомога від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» : 
-  згідно договору № 124-ДФ/19 від 26.12.2019 року у розмірі 8 758 734, 69 грн. Повернена в 

повному обсязі 24.02.2020 р.; 

- згідно договору № 08-ДФП/20 від 25.02.2020 року у розмірі 360 000, 00 грн. Повернена в повному 

обсязі 22.05.2020 р.; 
- згідно договору № 33-ДФП/20 від 08.04.2020 року у розмірі 8 758 734,69 грн. Повернена в повному 

обсязі 03.07.2020 р.; 

- згідно договору № 71-ДФП/20 від 02.07.2020 року у розмірі 8 758 734,69 грн. Повернена в повному 
обсязі 01.10.2020 р.; 

- згідно договору № 153-ДФП/20 від 28.12.2020 року у розмірі 6 474 088,26 грн.; 

- згідно договору № 165-ДФП/20 від 30.12.2020 року у розмірі 1 000 000,00 грн. 
          Станом на 31.12.2020 року надана поворотня фінансова допомога складає 7 474 088,26 грн.  

Інших операцій  з пов’язаними сторонами не відбувалось.   

 

                                            Події після дати балансу 
 

Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення 
у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у 

зв’язку з вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством. 

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про 
ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати  коригувань або про ситуації, що виникли після 

дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий 

стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і 
датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 "Подальші події"). 

Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу,  наявність 

яких потребує необхідність проведення коригування фінансової звітності. 

09.04.2021 року відбулась зміна Генерального директора Товариства.  
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського 

персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог 
МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не  існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, 

які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання 

безперервно продовжувати діяльність. Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності 
діяльності відсутня. 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 

юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру 

фінансових інвестицій 
 

   Товариство має 3 підрозділи : 
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- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» АВТОСАЛОН 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ»,  код ЄДРПОУ 41554837; 
- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО», СТО №2,  код 

ЄДРПОУ 05482802; 

- ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВ-АВТО» СТО №3 , код 

ЄДРПОУ 05779548. 
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та 

обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому. 

 
                       Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або  

                зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою 

 
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або 

зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.  

 

Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-

правових актів  

 
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання 

розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною 

аудиторами фінансовою звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналітичні 
процедури. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією 

не встановлено. 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з 

будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності 
нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією. 

Аудитор ознайомився з інформацією, що наведена у Звіті про управління складеного відповідно до  

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. Аудитор 
зазначає, що інформація наведена у цьому Звіті про управління представлена користувачам з метою 

достовірного уявлення про результати діяльності підприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про 

основні ризики й невизначеності діяльності та дії керівництва відповідно до заявлених стратегічних планів 
розвитку компанії.  

Розгляд існування суттєвої невідповідності між цією іншою інформацією наведеною у Звіті про 

управління і фінансовою звітністю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими знаннями, отриманими 

під час аудиту досліджується на предмет викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

                                                                 ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ  

 

Ми є незалежними по відношенню до ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО» згідно Кодексу Етики Професійних 

Бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичним вимогам, 
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконували інші обов’язки з етики 

відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська фірма стверджує, що ключовий партнер і 

аудиторська група яка приймала учать в перевірці Компанії: 
1) не мала прямих родинних стосунків з членами органів управління суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  

2) не мала особистих майнових інтересів у суб'єкта господарювання, що перевіряється;  
3) аудитор не є членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що 

перевіряється;  

4) аудитор не є працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється;  

5) аудитор не є працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта 
господарювання, що перевіряється;  

6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхідний для якісного виконання таких 

послуг час, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора;  
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7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежності.  

Протягом 2020 року, аудиторська фірма не надавала послуг, на які встановлені обмеження статтею 4 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. Аудитор 

не надавав безпосередньо або опосередковано послуги Компанії, які зазначені у частині четвертій статті 6 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р №2258. 

                                                     

                                                                     АУДИТОРСЬКІ ОЦІНКИ  
 
Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевірці аудитором було визначено 

оцінку ризиків: – властивий ризик на високому рівні; – ризик, пов'язаний із невідповідністю внутрішнього 

контролю (або ризик контролю) на високому рівні; – ризик не виявлення помилок та викривлень на 

середньому рівні. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, а також оцінку 

відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 

персоналом, та загального подання фінансової звітності.  
 

                ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ 

 
Визначення обсягу аудиторської перевірки є предметом професійного судження аудитора про характер і 

масштаб робіт, проведення яких необхідно для досягнення цілей аудиту і диктується обставинами перевірки. 

При визначенні обсягу аудиту аудиторська фірма виходила згідно з вимог нормативних документів, що 

регламентують аудиторську діяльність, положень договору аудиторської фірми з Компанією і конкретних 
особливостей перевірки з урахуванням отриманих знань про діяльність економічного суб'єкта. При 

аудиторської перевірці основними стадіями перевірки були:  

- планування аудиту;  
- отримання аудиторських доказів;  

- використання роботи інших осіб і контакти з керівництвом економічного суб'єкта з третіми сторонами;  

- документування аудиту;  

- узагальнення результатів, формування і вираження думки щодо бухгалтерської звітності економічного 
суб'єкта.  

Аудиторська перевірка була спланована на основі досягнутого аудиторською фірмою розуміння 

діяльності економічного суб'єкта. В ході аудиту було отримано достатню кількість якісних аудиторських 
доказів, які послужили основою для формування аудиторської думки про достовірність бухгалтерської 

звітності Компанії. При проведенні аудиту дотримувалося раціональне співвідношення між витратами на збір 

аудиторських доказів і корисністю отриманої інформації. Однак незважаючи на вищевказані процедури, при 
перевірці існують властиві обмеження аудиту, та створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві 

викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту 

відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як 

використання суджень, тестувань, обмеження, властиві внутрішньому контролю, а також через те, що 
більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор 

може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєві викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.  

 

ПРО УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО 

ЗАКОНОДАВСТВА З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД  

 

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність», аудитор вважає, що «Звіт про управління» є узгодженим з фінансовою звітністю ПРАТ 

«ХАРКІВ-АВТО» за звітний період. Звіт про управління, що надається ПРАТ «ХАРКІВ-АВТО», складено 

на виконання Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у відповідності до Наказу Міністерства Фінансів 

України від 7 грудня 2018 року № 982 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про 
управління» та не містить суттєвих викривлень.  

Звіт про управління містить достовірну фінансову та не фінансову інформацію про діяльність 

підприємства, його стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.  

 

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ І АНАЛІЗ КЕРІВНИЦТВОМ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 



Inrua in$opuaqir nurcvae iHSoprraaqiro, rna Nricrr{rscq a o6ronopeuHi i anarigi rcepinHrzqrnorra $inaucoBoro
craHy i pesynmarin 4ialsnocti, oguar, He BKJrror{eHa n $iHaucoey :eirHicrl i sau ayArdropcbKr.rfi ssir npo HeI.
BianoeiaaruHicrr sa iHu-ry iH$opNralrirc Hece rcepinuvrrrBo Tonapncrea. Haura AyMKa npo $iHaHcony snirHicrr He
rlolxl4prcerbcx ua inury in$opuaUiro, i r,ttt He HaAaeMo Br.rcHoBKy, xxuil nnpaxae BrreBHeHicrs s 6y1s-xt<uit $opui e
eiAHoIxeFIHi .tio qiei in$opuaqii. B sn'.asxy 3 npoBeAeHHrM ayAr.rry $iuancoroi ssirHocri Haru o6os'q3oK rroJrrfae B

ognafiotrleHi s iHIxoIo iHSoprvraqiero i posur4i npu qronry rrHTaHb, rni uoxryrt 6yrz He ysro4xeHi s SiuaHconoro
enirnicno, a6o naruuvtl{ 3HaHH.rMI,I q\rx nnraHb, xrci orpavaHi lia qac ay1rry. .f,xrqo Ha ocHoei npoae4euol Hatrn
po6oru rvru AifiAeuo Ao Br4cHoBKy, tqo icHye cyrreBe BLrKpHBneHHq iHuoT iH$opuaqil, un noei4oMr.rMo npo qefi $axr.
Mu ue BlaflBlz'ItLt raKnx $axrie, rni 6yno 6 eKnloqurn 4o rriry. Y eiAnoeiAFrocri s cr. 401 3arcoHy YrcpaiHu <llpo qiHHi
rarepn ra Son4onzfi puuor> ayAzrop BHcJroBJrroe cBoro AyMKy rrloAo iH$opruaqil npo .r"t"ry 

"rytpi.roo.oKoHrponrc i rcopnoparzBHe yrlpaBniHHq. Hal,{ra eurcoFraHi nenui npoqe1ypu qoAo po3Kpurrn qiei in$opMaqiT. MH
oqinulu HaseHi y Touapzcrea saco6l4 euyrpiurHrofo KoHTpoJto i ynpauiuua pneunatru evireHTa rrurqxoM
TecryBaHHt. OynrcqionyBaHHt opranie Kop[oparuBHorc ynpaBliuul pemaMeHTy€Tbcq Craryrona ra floroxeHnqN{r.r
npo ri4nori4ni opraHla ynpanniuur ra KoHTpoJIro. llporrroM geirHoro nepiogy ue ei46yeanocs :rvrin y crcna4i
eracHaKie icroruoi yvacri axqiouepie, nrci npxuo a6o onocepeAKoBaHo e BJTaoHHKaMH 3HaqHofo narcera arqiil
evireura.

Ilporrrou geirHoro poKy y Tonapucraa $yHnqioHynaJrlz HacrynHi opraHra ynpae,riuHr:
- 3ararssi :6opn
- BnxoHaequfi oprau - [upenqir
- Harrr4oea pa4a
OpraHra ynpanniunr flporqroM nepio4y rtsrn e Me)Kax ceoix noeHoBDKeHb ra KoM[erenqiT, qo Bz3Haqaerbct

Craryrovr. YnpauiHHx norot{Ho}o 4irmuicuo BrrKoHy€Tbcr {uper<qiero, rKa Br4Korry€ csoT o6oe'qarcu :ri4uo 3arcony
VrcpaiHra <flpo axrlionepni ronaprdcrBa)), Craryry, enyrpiurrix llolo>xenr Toeapzcrna. HaruqAoea paga o6upaeract
3aftuIbHIzMIr a6oparuu i sgiftcHroe 4i.usHicrs B Me)r(ax cBoeT KoMnereuqii, Br43HaqeHux Craryrolr, llo:roxeHHqM rrpo
Harrr4ony paAy, KoHTpoJIrce i peryltoe Aiq,'tlHicrr BuKoHaBqoro opraHy Toeaplrcrna. Ki,rrrcicnuft cKJraA

cSoplroeaHrzx opraHin KoproparlrBHoro ynpaBJriHHs eiAnoniAae erllaorarr.r Craryry.
Ilporrrou 2020 poxy Qarcropz pv3LlKy, rrlo BrrJrr{Brurra Ha nignpneMcrBo, no4ilnorscq Ha soeHiurni i

euyrpiuHi. [o euyrpiruuix $arcropie N,roxFra eiguecrlr crpa'reriro Tosapracrni Nlexauisrur ii peanieaqii. ,{o roauiurHix
pzsuxir Hzlrre)Karb corria.nrHi norprciHHn, in$nrqir, glriHa noAarKoBoro 3aKoHoAaBcrBa, KoH'roHKrypa, Touro.
3oeHirxHe cepeAoBrrue cKJraAaerbcr s $arcropin, sKrrMr{ Tonapncreo Mo)Ke yrrpaBnflrv i uaenarca, ilne BoHa [oBHHr{a
ix npaxoaynarra y cnoifi AiqrsHocri. ,{o cuagonllx, Ha lrci TonapncrBo Mo)Ke BrrlrvtBurvr, Hrllrexr{Tb pnurcoazfi nonur i

roHr<ypeuqiq. Hafi6irsrx cyrr€BaM soeFrir[uiNa $arcroporta pn3r4Ky, Ha flKe Toaapucreo Hc Mo)Ke BnJrr.{Hyrn, qe pr,r3rrK

6esnepepnHocri AisrsHocri, naoxlrneocri BTparH arrueie, rrci po:naiuleui Ha ueniArcourponlHifi.YnpaiHi repuropiT.
Torapucrno BBa)Kae, ulo HaqeFricru rnicuoi, npo:opoT i 4ieaol cucreMu KoproparaBHoro yrrpaBliuur, trca 6asyertcn
Ha Buqe3a3HaqeHux npuHuarrax ra pefJraMeHTyerbcq rHyrpiruHirulr AoKyMeHTaMV, Mae BIJ]HB Ha e$enrueuicrr ftoro
po6orn, cnpnre npu6yrronocri i cra6iluHocri, a6inuurye 4onipu s 6ony axrliouepin i $opnaye 4onrocrporoei
cnissiAHorueHHq 3 raprqepaMl{ i cycnimcrea e qi-nouy.

III.IHruI EJIEMEHTI,I

OcHonui niAoruocri r po ayA r.rropcbr(y xovrnaniro :

flosHa Ha3Ba ni4npraerr,rcrna I-IPI4BATHE IINIIPZCMCTBO AY,{I4TOPCbKA
KOMTIAHI fl "ilr AxtI KEIZ IOKPEIZH"

Cxopoqesa Ha3Ba ninflpv eMcrBa :ITI AK ''NI NXI KEI4IOKPEI4H''
OgHara oco6r4 OprzAuqna

KoA sa enP|IOY )-r326993

Micuegsaxorx{eHHt Vrcpaiua,
KBapTr{pa

04070, Micro Kuin, Byn. BparcbKa, 6yAr{HoK 5,

11

@arruquoro Micrle po3TaIrIyBaHHt Vxpaina, 04070, uicro Knin, nyn. Bparcrr<a,6ygrauor 5,
(Baprfipa I I

Ceilourno rpo BKnIoqeHHt Ao Peecrpy
ayAr{ropcbKrax Sipu ra ayAzropin

Ns 0238 sit26.01.2001 poxy J\l 98

Cniloqrpo npo ni4noniAriicrr czcreMla
KoHTpoJIIo srocri

Ns0244 Piueuns AlIy }ls347/8 efu29.06.241J eul.aHe
A.yAnropcrKoro flanaroro Yrpainu

BianoeiaHicrb peecrpy ay guropiB, IrIo
Marorb flpaBo sAificHrosaril ay]]{ur npos.

BKJrroqeHo Ao pe€crpy <Cy6'erru
\,IaIOTb npaBo IIpOBO.4I4TI'I O6Oe

ayAzropcbxoi Ai.smnocri, lxi
'-s3xosufi ayl.u't rbinancoeoi

14



v.racHrarin doHaoeoro pI,IHKy lniruocri niAnpnevrcrB, IrIo craHoBJIflTr cycniluruft iHrepec>

Micqegsaxo,qxeHHt VrpaiHa, 04070, uicro Kraie, Byn. Bparcrxa, 6ygznor 5

reaornpa 1 1

Ocnonni niAorrocri rpo yMoBIr AoroBopy Ha rIpoBeAeHHs ayAf,Ty:

20 rpasnt 202l porcy

Krroqosufi rapruep-ayAl4rop
(ceprra(f ircar JS00 I I 99
rlil,28.04.199afi

[arara HoMep AoroBopy Ha rpoBeAeHHt ayAI'ITy Nb 31103-46T sia 3 1.03.2021 potcy

,{ara nouarKy ra Aara gariH.reHHg rIpoBeAeHHt

AVI}ITV
s 05.05.2021 porcy no 20.05.2021 porcy

.{ara crla4 annfl, ay rLrropcbKof o BLt cHoBKy 20 rpar;ut 202l pix

KiDrc

t5


