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Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат», яка 

складається з Балансу підприємства (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014 рік, Звіту про рух грошових коштів (за прямим 
способом) за 2014 рік та Звіту про власний капітал за 2014 рік, а також Приміток до фінансової звітності за 
рік, що минув, стислого викладу суттєвих облікових політик та інших пояснювальних приміток. 

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом з використанням описаної в 
Примітках до фінансової звітності концептуальної основи загального призначення, яка базується на 
застосуванні вимог МСФЗ. 

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення 
фінансової звітності. Управлінський персонал (керівництво ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат») несе 
відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до 
концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуванні вимог МСФЗ. 
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 
внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайств або помилки; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою 
відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів нашої 
аудиторської перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Законом України «Про аудиторську 
діяльність» (нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 
та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагають від 
нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих виправлень. 

Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказів, які підтверджують 
суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Вибір процедур залежав від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядали заходи внутрішнього контролю, які стосуються 
складання ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат» фінансової звітності з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
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контролю ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат». Аудит також включав оцінку відповідності використання 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності. Виконані аудиторами процедури для розгляду оцінених ризиків з 
професійним скептицизмом констатують відсутність ризиків суттєвого викривлення у фінансовій 
звітності. 

Обсяг аудиторської перевірки згідно з вимогами до аудиторського висновку включав в себе 
розкриття інформації щодо видів активів, зобов'язань, власного капіталу тощо, у відповідності з чинним 
законодавством та МСФЗ. 

Аудитори стверджують, що нами отримані достатні та прийнятні докази, що забезпечують 
достатню й обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності 
та є підтвердженням її достовірності та  повноти. 

На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити, що 
бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), 
МСБО та МСФЗ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова 
звітність складена відповідно до вимог МСФЗ. Фактів порушення законодавства під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та 
подання звітності аудиторами не виявлено.  

Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності аудиторами не 
виявлено.  

НЕЗАЛЕЖНА ДУМКА 
 

Аудиторською перевіркою встановлено, що ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат» функціонує на 
законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та Статутом товариства. 

МСА вимагають від нас оцінити чи є обґрунтованими оцінки, у тому числі облікові оцінки за 
справедливою вартістю. У зв’язку з цим, що Товариством переоцінка основних засобів, дебіторської 
заборгованості, кредиторської заборгованості, можливість якої передбачена МСФЗ, не здійснювалася, 
ми не можемо вважати, що такі активи та зобов’язання повною мірою відповідають їхній справедливій 
вартості станом на 31.12.2014р. У той же час допускаємо, що зазначені викривлення можуть бути 
несуттєвими. 

У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерігати за інвентаризацією активів та заборгованості, 
яка здійснювалась до початку проведення аудиту, здійснені і виконані нами альтернативні процедури 
дають обмежену впевненість щодо даних показників у фінансовій звітності. Зазначена причина 
призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений вплив на фінансові звіти і не 
перекручує загальний фінансовий стан. 

На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, описаних у 
вищезазначеному абзаці, фінансова звітність достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає 
фінансовий стан ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат» на 31 грудня 2014 року, а також результати його 
діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності. 
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