
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтнiстi емiтента цiнних паперiв публiчного акцiонерного товариства 
"Приднiпровське" за 2012рiк. 

 20 березня                                                                                                                                                                            2013р. м.Херсон  

1.Вступний параграф 1.1Основнi вiдомостi про емiтента: " Повна назва: публiчне акцiонерне товариство 
"Приднiпровське"; " Код за ЄДРПОУ - 00855960; " Мiсце знаходження : Нововоронцовський район,с.Новоолександрiвка, 
вул.1Травня,1; " Зареєстровано - Нововоронцовськой районной державной адмiнiстрацiєй Херсонської областi,свiдоцтво 
АОО№542865 вiд 09.03.2011р; " Установчi документи: Статут ПАТ "Приднiпровске" затверджений загальними зборами 
акцiонерiв ( протокол №1 вiд 25.02. 2011 року),зареєстровано 09.03.2011р. №14951050010000117; " Довiдка АБ№500167 
вiд 12.06.2012р. з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України; " Середньооблiкова чисельнiсть 
штатних працiвникiв за 2012рiк-113чол. Види дiяльностi за КВЕД-2010 " 01.11 Вирощування зернових культур(крiм 
рису),бобових культур i насiння олiйних культур " 01.46 Розведення свиней " 01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi 
" 46.21 Оптова торгiвля зерном,необробленим тютюном,насiнням i кормами для тварин " 47.11 Роздрiбна торгiвля в 
неспецiалiзованих магазинах переважно про- дуктами харчування,напоями та тютюновими виробами " 41.20 
Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 1.2 Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку 
наданої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного Товариства"Приднiпровське" станом на 31грудня 2012року. 
Перевiрка проводилась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту,огляду,iншого надння 
впевненостi та супутнiх послуг(далi-МСА),зокрема до МСА 700"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi",МСА 705"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора",МСА 706"Пояснювальнi параграфи з iнших питань 
у звiтi незалежного аудитора",МСА 720"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,що мiстять 
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"а також законодавчих i нормативних актiв України,якi регулюють фiнансово-
господарськi вiдносини, у вiдповiдностi до Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть","Про цiннi папери та фондовий 
ринок","Про акцiонернi товариства","Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емитентами цiнних 
паперiв(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики",затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiних паперiв та 
фондового ринку вiд 29.09.2011р.№1360,зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р.за 
№1358/20096,роз"яснень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про порядок застосування Вимог до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв(крiм емитентiв облiгацiй мiсцевої 
позики),вiд 03.04.2012р.№472. Цi стандарти,закони i нормативнi документи зобов"язують нас планувати i здiйснювати 
аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
викривлень.Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв,якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у 
фiнансових звiтах.Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосуваних принцiпiв бухгалтерського облiку й суттєвих 
попереднiх оцiнок,здiйснених управлiнським персоналом.а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Перелiк 
фiнансових звiтiв,якi складають повний комплект фiнансової звiтностi наданий на аудиторську перевiрку 1.Баланс на 31 
грудня 2012р.(ф.№1) 2.Звiт про фiнансовi результати за 2012р.(ф.№2) 3.Звiт про рух грошових коштiв за 2012р.(ф.№3) 
4.Звiт про власний капiтал за 2012р.(ф.№4) 5.Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012р.(ф.№5). 
1.3.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу пiдприємства та вiдповiдальнiсть аудитора щодо iдентифiкацiї та оцiнки 
ризикiв суттєвого викривлення фнансової звiтностi Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за 
достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю 
стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв,якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок 
шахрайства або помилки;вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики,а також облiкових оцiнок,якi вiдповiдають 
обставинам. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї несе директор -Свiтличний Микола Гнатович та 
головний бухгалтер Ващенко Лариса Василiвна.Обов"язком аудиторiв є висловлення незалежної думки щодо ступеню 
достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства та вiдсутностi суттєвих помилок,якi можуть вплинути на думку її 
користувачiв. Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi 
iнформацiї,одержаної вiд Товариства для аудиторської перевiрки. Метою аудиторської перевiрки є визначення 
достовiрностi звiтностi,облiку,його повноти i вiдповiдностi чинному законодавству та фiнансовому стану Товариства,а 
також аналiзу роботи пiдприємства. Висновки аудитора грунтуються на документах та iнформацiї,наданих Товариством в 
процесi виконання роботи.Аудитор не виключає наявностi документiв та iнформацiї,якi не були наданi, i якi б могли 
вплинути на формування думки.За повноту та достовiрнiсть наданої для аудиторської перевiрки iнформацiї несуть 
вiдповiдальнiсть посадовi особи Товариства,якi надали таку iнформацiю. Модифiкована аудиторська думка щодо 
повного комплекту фiнансової звiтностi пiдприємства Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв 
для аудиторського висновку.Використовувались методи вибiркової перевiрки рахункiв,зiставлення показникiв 
первинних документiв й аналiтичного облiку з даними бухгалтерського облiку й звiтностi.Ми вважаємо,що у межах 
наданих нам документiв отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки.Однак,оскiльки 



перевiрявся обмежений строк дiяльностi та ми не брали участь в iнвентаризацiї запасiв пiдприємства ,то ми не мали 
можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки.Пiсля проведення нами 
аудиторських процедур,результатом яких став висновок,є змога сформувати умовно-позитивну думку щодо фiнансової 
звiтностi Товариства. На нашу думку,за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки,фiнансовi звiти 
Товариства достовiрно та повно вiдображають фiнансовий стан Товариства на 31грудня 2012року вiдповiдно до МСБО, 
МСФЗ та П(с)БО.Пiдтверджуємо вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним бухгалтерського облiку i вiдповiднiсть 
Балансу,Звiту про фiнансовi результати,Звiту про рух грошових коштiв,Звiту про власний капiтал,складених на кiнец дня 
31грудня 2012 року,а також Примiток до рiчної фiнансової звiтностi. 1.4.Облiiкова полiтика Товариства Товариством 
станом на 1сiчня 2012року була змiнена облiкова полiтика з метою переходу облiку по правилам i нормам МСБО та 
МСФЗ згiдно приказу№01 вiд 03.01.2012року.Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснюється по меморiальнiй формi 
облiку,облiк не комп"ютерiзiрован.Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської звiтностi 
Товариства здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України"Про пiдприємства України" та Статуту Товариства. Думка 
аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 700. 2.Розкриття iнформацiї за видами активiв 
Пiдставою для висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв,є висновки,що зробленi на основi 
отриманих у ходi перевiрки аудиторських доказiв.Показники облiку та фiнансової звiтностi порiвнюються мiж собою та 
вiдображають реальний розмiр активiв товариства.Класифiкацiя та оцiнка активiв у бухгалтерському облiку та фiнансовiй 
звiтностi вiдображена вiрно. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку у Товариствi,а саме:класифiкацiя та оцiнка 
активiв,облiк основних засобiв та їх амортизацiя,облiк виробничих запасiв,товарiв,витрат виробництва,та iнших об"єктiв 
здiйснюється вiдповiдно до МСБО та дiючих Законiв України i нормативних документiв. Первiсна вартiсть основних 
засобiв станом на 31.12.2012р.складає 14642тис.грн,первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 41тис.грн,первiсна 
вартiсть довгострокових бiологiчних активiв складає 127тис.грн,що вiдповiдає данним сiнтитичного та аналiтичного 
облiку та МСБО 16"Основнi засоби" Сума накопиченої амортизацiї на основнi засоби складає 6149тис.грн.Амортизацiя 
основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 
складає 4тис.грн. Облiк поточних (оборотних активiв) здiйснюється Товариством згiдно МСБО2"Запаси"та вибранiй 
облiковiй полiтицi.Згiдно наказу№01 вiд 03.01.2012року оцiнка вибуття запасiв при вiдпуску товарiв в 
виробництво,реалiзацiю здiйснюється за середньозваженним методом,якiй залишався незмiнним протягом 
перевiреного перiоду.Списання малоцiнних предметiв,термiн експлуатацiї яких становить менше 365 днiв,здiйснюється 
в розмiрi 100% вартостi пiд час передачi в експлуатацiю iз одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за 
мiсцями експлуатацiї.Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2012р.становить 1110тис.грн,поточнi бiологiчнi активи 
становять 508тис.грн,незавершене виробництво 7866тис.грн,готова прдукцiя становить 82тис.грн. Загальна сума 
дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31грудня 2012 року становить 577тис.грн,у тому числi : ў за 
товари,роботи,послуги 48тис.грн; ў iнша поточна дебiторська заборгованiсть 529тис.грн. яка правiльно оцiнена та 
знайшла своє вiдображення в облiкових регiстрах та звiтностi Товариства i грунтується на положеннях МСБО. Сумнiвної 
дебiторської заборгованостi Товариство станом на 31.12.2012року не має,що пiдтверджується актами звiряння. Грошовi 
кошти Товариства в нацiональнiй валютi складають 2091тис.грн.Облiк касових операцiй ведеться згiдно з "Положенням 
про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України",затвердженого Постановою Правлiння НБУ№637 вiд 
15.12.2004р. Станом на 31.12.2012р.загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2012року зменшились 
не суттєво та становять 20891тис.грн. Правiльнiсть та адекватнiсть iнформацiї щодо розкриття за видами активiв в цiлому 
вiдповiдають вимогам МСБО. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор вiдзначає,що iнформацiя про активи(в тому 
числi за видами активiв)об"єктивно i точно розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 3.Розкриття iнформацiї щодо зобов"язань. Аудиторська думка щодо розкриття iнформацiїпро 
зобов"язення грунтується на перевiрцi вказаного компонента облiку,та його вiдповiдностi визначенiй основi 
бухгалтерсьеого облiку в усiх суттєвих аспектах.Станом на 31.12.2012р.нарахованi зобов"язання Товариства зменшились 
в двiчi в зрiвняннi з минулим роком та складаються з: - кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги 3тис.грн; - 
поточнi зобов"язання за розрахунками з бюджетом 6тис.грн; - зi страхування 11тис.грн; - з оплати працi 45тис.грн; - з 
учасниками 56тис.грн. Зменшення зобов"язань вiдбулось за рахунок виплати дивiдентiв учасникам та зменшення 
зобов"язань по розрахунку з бюджетом. Визначення та оцiнка нарахованих зобов"язань вiдповiдають МСБО. На пiдставi 
проведеної перевiрки аудитор вiдзначає,що iнформацiя про зобов"язання об"єктивно i точно розкрита у фiнансовiй 
звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 4.Вiдображення складу Власного капiталу. 
Правiльнiсть та адекватнiсть визначення Власного капiталу,його структура та призначення на пiдприємствi станом на 
31грудня 2012 року вiдповiдає вимогам положення МСБО.Загальний розмiр Власного капiталу Товариства становить 
20770тис.грн,з яких: Статутний капiтал 1223тис.грн,Iнший додатковий капiтал 10764тис.грн,Резервний капiтал 
2141тис.грн,Нерозподiлений прибуток 6642тис.грн. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор визначає,що iнформацiя 
про Власний капiтал об"єктивно i точно розкрита у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського обоiку. Статутний капiтал згiдно установчих документiв та балансу Товариства становить 1223тис.грн. та 
розподiлен на 4893200шт.простих iменних акцiй,номiнальною вартiстю 0,25грн.за кожну. Свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску акцiй №23/21/1/10 вiд 06.10.2010року,виданого Херсонським територiальним управлiнням ДКЦП ФР. 



5.Iнформацiя щодо визначення вартостi чистих активiв. Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець 
звiтного року становить 20770тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i Статутним капiталом 
становить 19547тис.грн.Вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам ч.3ст.155Цивiльного кодексу 
України.Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено за Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерних Товариств,затверджених рiшенням Комiсiї вiд 17листопада 2004р.№485. 6.Пiдтвердження 
реальностi та точностi фiнансових результатiв. Доходи та витрати ПАТ"Приднiпровське"здiйснювало вiдповiдно до вимог 
МСБО 18 та положень мiжнародних стандартiв. За 2012рiк Товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї с/г продукцiї 
10210тис.грн,чистий дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 123тис.грн,чистий дохiд вiд реалiзацiї не с/г продукцiї 
173тис.грн.Собiвартiсть реалiзованой с/г продукцiї склала 5672тис.грн,собiвартiсть реалiзованих робiт та послуг склала 
240тис.грн,собiвартiсть реалiзованой не с/г продукцiї склала 141тис.грн.Товариство отримало валовий прибуток в сумi 
4453тис.грн. та iншi операцiйнi доходи в сумi 1845тис.грн,здiйснило адмiнiстративнi витрати в сумi 1611тис.грн,витрати 
на збут 60тис.грн,понесло iншi операцiйнi витрати в сумi 1126тис.грн,та отримало прибуток вiд операцiйної дiяльностi в 
сумi 3501тис.грн,iншi фiнансовi доходи в сумi 139тис.грн,iншi доходи в сумi 103тис.грн,здiйснило iншi витрати в сумi 
14тис.грн,та отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi в сумi 3729тис.грн,Товариством понесенi надзвичайнi витрати в 
сумi 3221тис.грн,чистий прибуток складає в сумi 508тис.грн. Доходи та витрати Товариства пiдтверджуються даними 
бухгалтерського облiку та вiдповiдають вимогам МСФЗ. Проведення аудиторської перевiрки було спрямовано на 
одержання вагомих пiдтверджень,щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. 7. Стан корпоративного 
управлiння(в тому числi стан внутрiшнього аудиту) Корпоративне управлiння на пiдпрємствi здiйснюється згiдно 
вимогам чинного законодавства України та Статуту акцiонерного Товариства.Вищим органом управлiння є загальнi 
збори акцiонерiв.Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства",в публiчному акцiонерному 
товариствi"Приднiпровське"створена ревiзiйцна комiсiя,яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi 
пiдприємства по результатам фiнансового року.Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi -вiдсутня. 8.Виконання 
значних правочинiв акiонерним Товариством. Виконання значних правочинiв(10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв 
Товариства) аудиторською перевiркою не виявлено. 9.Аналiз фiнансового стану та показникiв платоспроможностi 
ПАТ"Приднiпровське" у виглядi таблиц прилагається. В И С Н О В О К. Нами,незалежними аудиторами аудиторської 
фiрми"Прiоритет",в результатi проведеного аудиту згiдно вимог Мiжнародних стандартiв аудиту,якi зобов"язали нас 
планувати i здiйснити аудит з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
помилок на пiдставi одержаних аудиторами доказiв шляхом перевiрки,опитування i пiдтвердження,пiдрахунку та 
аналiзу,крiм неучастi аудитора в iнвентарiзацiї активiв,яка проводилась до моменту проведення аудиторської 
перевiрки,є змога сформувати умовно-позитивну думку та можно зробити висновок ,що фiнансова звiтнiсть 
ПАТ"Приднiпровське" складена за дiйсними даними бухгалтерського облiку,не мiстить помилок i справедливо та 
достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про оцiнку подання фiнансових звiтiв,про фiнансовий стан,а 
також результат дiяльностi i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятiй облiковiй 
полiтицi станом на 31.12.2012року за результатами операцiй з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. 10.Основнi вiдомостi про 
аудитора Перевiрка здiйснена Незалежной аудиторськой фiрмой"Прiоритет" у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю,яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 
аудиторiв,якi одноособово надають аудиторськi послуги №0285,видане згiдно Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р,дiйсне 
до 30.11.2015р. Адреса проведення аудиту:73000 м.Херсон,вул.Белiнського,15. Тел.261704,факс 266826. Дата та номер 
договору на проведення аудиту:Договiр№309 вiд 29.01.2013р. 
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