
XV. Відомості про аудиторський звіт 

 1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит Києва» 
 аудитора - фізичної особи - підприємця) 

 2 Ідентифікаційний код юридичної особи  22888948 
 (реєстраційний номер облікової картки*  
 платника податків - фізичної особи) 

 3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, кв.79 

 4 Номер реєстрації аудиторської фірми  0473 
 (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів  
 аудиторської діяльності 

 5 Дата і номер рішення про проходження  04.07.2013, 273/4 
 перевірки системи контролю якості  
 аудиторських послуг (за наявності) 

 6 Звітний період, за який проведено аудит  01.01.2019-31.12.2019 
 фінансової звітності 

 7 Думка аудитора із застереженням 
 8 Пояснювальний параграф (за наявності) 
д/н 
 9 Номер та дата договору на проведення аудиту 3, 14.02.2020 
 10 Дата початку та дата закінчення аудиту 15.02.2020-27.02.2020 
 11 Дата аудиторського звіту 28.02.2020 
 12 Розмір винагороди за проведення річного  10000,00 
 аудиту, грн 

 13 Текст аудиторського звіту 
                                    А У Д И Т О Р С Ь К И Й    В И С Н О В О К (ЗВІТ) 
                                            щодо фінансової звітності за 2019 рік  
                     ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДТРАНС» 
 
 м.Київ                                      28 лютого 2020р. 
 
       Приватне мале підприємство «Аудиторська фірма «Аудит Києва», яке діє на підставі Законів України «Про аудит  
фінансової звітності та аудиторську діяльність»,   «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні  товариства»  
та відповідно вимогам   Міжнародних   стандартів аудиту (далі - МСА) з контролю  якості аудиту, надання впевненості  

та  надання супутніх послуг,   інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників  фондового ринку,   провело  
перевірку  фінансової звітності за 2019 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БУДТРАНС».  
Аудиторський звіт адресовано акціонерам, керівництву ПрАТ «БУДТРАНС» та Національній комісії з цінних паперів та  
фондового ринку (далі - НКЦПФР). 
       Згідно договору про надання аудиторських послуг №3 від 14.02.2020р., перевірку провели фахівці з бухгалтерського  
обліку та аудиту Приватного малого підприємства «Аудиторська фірма «Аудит Києва», (далі - АФ «Аудит Києва»), за   
участю директора фірми  Кубрака Анатолія Романовича, сертифікат аудитора серії А №001755 від 24.11.1994р., виданий  
Аудиторською палатою України. Місце проведення аудиту: 02094, м. Київ, провулок Карельський, будинок 5. Початок  
проведення аудиту 15.02.2020, закінчено 27.02.2020р.  
Аудиторською палатою України (далі - АПУ), АФ «Аудит Києва» видане свідоцтво про внесення до Реєстру  
аудиторських фірм №0473 від 26.01.2001 року.  Державна реєстрація АФ «Аудит Києва» здійснена Оболонською РДА в 

м. Києві 23.11.1994р., ідентифікаційний код 22888948, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 1 069 120 0000 005607.  Місцезнаходження АФ «Аудит Києва»:  
04214, м.Київ-214, вул. Героїв Дніпра 38, кв.79, тел./факс (044) 468-99-80, ел. адреса audit.kieva@gmail.com. П/рахунок  
UA953006140000026004003680001 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614. 
        Дата первинної державної реєстрації: ПрАТ «БУДТРАНС»  зареєстровано Деснянською районною у м. Києві  
державною адміністрацією  13.11.1998 року. Остання реєстраційна дія здійснена  Деснянською районною у м. Києві  
державною адміністрацією  22.11.2018 року. Ідентифікаційний код юридичної особи 03481328, номер запису в Єдиному  
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10661050003000957.  
Місцезнаходження ПрАТ «БУДТРАНС»: 02094, м. Київ, провулок Карельський, будинок 5. Тел. 379-29-63, 379-29-60, 

ел. адреса budtrans_kyiv@emitent.net.ua. Поточний рахунок UA293218420000026009063032754 в АТКБ «Приватбанк» в 

м. Києві, МФО 321842.  
    Основною діяльністю підприємства є здача в оренду нежитлових приміщень.  
   Відповідальними  особами за фінансову звітність є: 
Голова правління:       Григорович Олександр Іванович; 
Головний бухгалтер:   Бондаренко Марина Володимирівна. 
      Нами перевірена фінансова звітність за 2019р., яка включає наступні форми фінансових звітів та додатки до них: 
Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2019 року. 
Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2019 рік.  



Журнал-ордери з додатками до фінансової звітності за 2019 рік. 
Засновницькі та реєстраційні документи. 
Протоколи загальних зборів,  засідань наглядової та звіт ревізора за 2019 рік. 
  При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності товариства  
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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати товариство чи припинити діяльність, або не  
має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих 

фінансових звітів на підставі нашої аудиторської перевірки. Ми є незалежними по відношенню до емітента 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 Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Ці стандарти зобов’язали нас спланувати і  
здійснити аудиторську перевірку так, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять  
суттєвих помилок. Аудит передбачав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття  
інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінювання застосовуваних принципів  
бухгалтерського обліку та суттєвий вплив облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання  
наданих фінансових звітів у цілому.  
       Бухгалтерський облік товариства побудовано за журнально-ордерною формою з використанням комп’ютера  по  
національним стандартам П(С)БО, відповідно вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-Х1У та «Порядку подання фінансової звітності», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України 28.02.2000р. №419, зі змінами та доповненнями. 
       Бухгалтерська і статистична звітність складалась і здавалась у відповідні державні установи у встановлені  
законодавством терміни.  Протягом  періоду, що перевірявся, облікова політика не змінювалась. 
  Розкриття інформації за видами активів. Класифікація і облік основних засобів ведеться у відповідності до вимог 

діючих нормативних актів. Всі операції відповідають бухгалтерським даним аналітичного і синтетичного обліку 

основних засобів відповідно до  критеріїв визнання за П(С)БО «Основні засоби».  Первісна вартість основних засобів 

станом на 31.12.2019р. становить 4051,7тис.грн., знос – 4045,5тис.грн., залишкова вартість – 6,2тис.грн. Орендованих 

основних засобів немає.   
      Облік запасів відповідає порядку визнання та первісної оцінки придбання запасів П(С)БО «Запаси» і чинному  
законодавству. Оприбуткування матеріалів, товарів, готової продукції, палива, запчастин та малоцінних активів  
проводиться за цінами придбання без ПДВ, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними  
документами і достовірно оцінені згідно прийнятої на підприємстві облікової політики. Запаси на 31.12.2019р. 

2,9тис.грн., у тому числі готова продукція 1,0тис.грн. 
 Дані обліку відповідають даним балансу. 
 Дебіторська заборгованість складає: 
- за товари, роботи, послуги          21,5тис.грн. 
- інша поточна заборгованість       50,0тис.грн. 
                  ВСЬОГО:           71,5тис.грн. 
 Простроченої заборгованості та сумнівної дебіторської заборгованості немає. 
 Розкриття інформації про зобов’язання. Кредитами банку у звітному періоді емітент не користувався. Поточні  
зобов’язання за розрахунками станом на 31.12.2019р. становлять: 
           - з бюджетом                     122,0тис.грн. 
 - інші поточні зобов’язання         208,1тис.грн. 
           Всього:        330,1тис.грн. 
  Вказані зобов’язання  реальні до сплати за договірними строками розрахунків. 
Розкриття інформації про власний капітал.  
Згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №789/1/10 від 20 вересня  2010р., виданого Державною комісією з цінних  
паперів та фондового ринку, статутний капітал зареєстровано у сумі 527300 гривень (п’ятсот двадцять сім тисяч триста  
гривень), який поділений на 52730 штук простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, номінальною  
вартістю 10гривень за одну акцію. Державна частка у статутному капіталі відсутня. В реєстрі власників акцій  
зареєстровано  90 акціонерів, серед яких один акціонер Григорович Олександр Іванович володіє 39777шт. акцій на суму  
397770грн., що становить 75,435296% голосуючих акцій. Інших акціонерів, які володіють акціями 5% і більше, немає.  
   Власний капітал станом на 31.12.2019р. становить -243,3тис.грн. в тому числі: 
   Статутний капітал      527,3тис.грн. 
 Додатковий капітал                231,7тис.грн. 
 Резервний капітал                     18,0тис.грн. 
 Нерозподілений прибуток    -1020,3тис.грн.  
            ВСЬОГО:       -243,3тис.грн. 
 Статті власного капіталу сформовані згідно з нормативами та положеннями національних стандартів П(С)БО «Звіт про  
власний капітал». Аналітичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40. Своєчасно і достовірно вносяться  
записи в обліку про формування та використання капіталу. Використання нерозподіленого прибутку  здійснюється 

згідно зі статутом та рішенням загальних зборів акціонерів. У звітний період додатковий випуск акцій не здійснювався, 

іпотечні облігації та інші цінні папери не випускалися.  
       Висновок: Вартість чистих активів емітента менша від статутного капіталу. Вимоги п.3, ст.155 Цивільного кодексу  
України не дотримуються.  
       Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку. Методи обліку готової продукції, товарів, послуг та їх 

реалізація відповідають чинному законодавству і вимогам П(С)БО «Доходи». Балансовий та оподаткований прибуток 



визначено згідно з чинним законодавством.  Чистий дохід від реалізації виробленої продукції, товарів, послуг та інших 

операційних доходів за 2019 рік становить  3895,1тис.грн. Витрати склали: інші операційні  витрати 4671,4тис.грн., 

збиток становить 776,3тис.грн. Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися. 
 Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного періоду та можуть вплинути на фінансово-господарський  
стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».  
1. Загальними зборами акціонерів від 09 квітня 2019р. Прийняте рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття 

такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.  
 2. Відомості про зміни в складі посадових осіб емітента. 
Інших дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,  не  
відбувалося.  
       Обставин, існування яких створює заінтересованість у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, не  
виявлено. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що  
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не встановлено. 
      У товаристві впроваджені принципи корпоративного управління.  
       Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог д/н 

пунктів 5-9 частини 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та  
доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатку 38 до цього  
Положення.  
Статутом передбачено прийняття Кодексу про корпоративне управління, Положень про загальні збори, наглядову раду,  
виконавчий орган, ревізора та порядок залучення зовнішнього аудитора. Всі передбачені Статутом положення  
розроблені і затверджені загальними зборами акціонерів.  
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: 
- загальні збори акціонерів, 
- наглядова рада, 
- правління – виконавчий орган, 
- ревізор. 
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.  
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» - до  
30 квітня. Кожен з акціонерів окремо отримував запрошення на загальні  збори. Права акціонерів не обмежувалися ні  
при обговоренні питань порядку денного,  ні при голосуванні. 
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні  
товариства», та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал. 
Щорічний звіт ревізора розглядається наглядовою радою та затверджується загальними зборами акціонерів. Спеціальні  
перевірки протягом звітного року ревізором не проводились.  
Фінансова звітність, протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради, звіт ревізора, особлива та інша  
інформація висвітлювались на власному сайті товариства та на інформаційному сайті НКЦПФР. Згідно з діючим  
законодавством усі звіти своєчасно подавалися  до НКЦПФР і в інші державні органи. 
Кожен акціонер зі всіма звітами та іншою інформацією може особисто ознайомитися в офісі товариства. 
Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про  
акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 
        Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»,  
аудиторами були ідентифіковані й оцінені ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.  
Нами отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, які дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення 

фінансової  звітності внаслідок шахрайства до прийнятного рівня. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська 

перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.     
              Підстава для висловлення думки із застереженням 
        У результаті проведеного аудиту встановлено, що існували обмеження обсягу аудиторських робіт. Аудитор не мав  
можливості виконати такі необхідні аудиторські дослідження, як спостереження за інвентаризацією основних засобів,  
товарно-матеріальних запасів, дебіторської та кредиторської  заборгованості на дату складання фінансової звітності  
товариством. Ці роботи проведено без участі незалежного аудитора, оскільки дата проведення інвентаризації передувала  
даті проведення аудиту. Під час перевірки аудиторами були вивчені, проаналізовані та зіставлені документи, які  
підтверджують право власності на основні засоби та малоцінні активи.  Визначені питання мають обмежений вплив на  
фінансові звіти і не несуть ризиків  перекручування загальної річної фінансової звітності.  
                                            Аудиторська думка із застереженням 
      На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення думки із  
застереженням», фінансові звіти ПрАТ «БУДТРАНС» в усіх суттєвих аспектах справедливо й достовірно відображають  
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року.  
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