
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Львівський аудит" 

 м. Львів вул.Замарстинівська, 83а 
Р/р 2600844103    в ПАТ АКБ “Львів» в м. Львові 

ЗКПО 23273456   МФО 325268 
 

 
           Вих. № _________від________                                На № ____________від________    
           
Загальний   аудиторський висновок щодо фінансової звітності ПАТ АТП «Західводбуд»  станом на 

31.12.14 року. 
 

1.      Провівши аудит фінансового звіту суб’єкта підприємництва ПАТ АТП «Західводбуд» станом на 31.12.14року, 
аудитор не виявив нічого, крім впливу обмеження обсягу роботи, що дало йому підставу переконатися, що фінансові звіти, 
які додаються, відображають справедливо й достовірно інформацію відповідно до концептуальної основи фінансової 
звітності обумовленими нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.   
Аудиторський висновок відповідає вимогам 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», 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з 
інших питань у звіті незалежного аудитора». 

При складанні цього висновку аудитором у відповідності до розділу 290 «Незалежність» Кодексу етики професійних 
бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етичні процедури стосовно незалежності. Загрози власного 
інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало. 
      Аудитор висловлює думку щодо окремих компонентів фінансових звітів, а саме:  
Інформація про дії, які відбулись протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ 
АТП «Західводбуд» та призвести до значної зміни вартості придбаних ним ЦП та корпоративних прав 
    Дій які відбулись протягом 2014року та могли вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести  до 
значних змін вартості ЦП , визначених ч.1ст.41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» аудиторською 
перевіркою не виявлено. 
Висновок щодо фінансових звітів 
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності ПАТ АТП «Західводбуд» внаслідок 
шахрайства. 
Загальний висновок 
      На думку аудитора:  
Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ АТП «Західводбуд» є норми П(С)БО. 
    Аудитором проведено розрахунок річного балансу і звіту про фінансові результати та їх використання. Відхилень в валюті 
балансу та розбіжностей в звіті не встановлено. 
     Результати перевірки дають можливість зробити висновок про те, що фінансова звітність складена на підставі дійсних 
облікових даних та данні окремих форм звітності відповідають один одному. 
        Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, тому що не залучалися 
підприємством до проведення цієї процедури. 
          На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність факторів, які викладені в попередніх абзацах, на 
підставі отриманих свідчень ми можемо висловити обґрунтовану незалежну умовно-позитивну думку про те, що фінансова 
звітність реально і точно відображає фінансовий стан підприємства на 31.12.2014р., складена згідно з визначеною 
концептуальною основою та відповідає вимогам законодавства. 
 
 
 
 
 
Директор (Аудитор)  ТзОВ АФ "Львівський аудит"                                                                 Малюца Л.Г. 
( Сертифікат аудитора Серія А № 000420 від 30.11.95р.,)   
Номер свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України №1287 від 24.02.2011року. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0274 згідно рішення АПУ від 27.09.2012  №257/4 
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