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Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності ПАТ «Укртранслізинг»
(далі – Товариство), яка додається та включає консолідований Баланс станом на
31.12.2013 р., консолідований Звіт про фінансові результати, консолідований Звіт
про рух грошових коштів, консолідований Звіт про власний капітал та Примітки до
річної фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає необхідною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора
Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг. 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 викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від професійного судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності,
з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю
Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності затвердженої облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та
оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
1.
Консолідована фінансова звітність включає фінансову інформацію трьох
дочірніх компаній, на яких ми не були призначені аудиторами станом на
31.12.2012 р. та 31.12.2013 р. Таким чином, ми не спостерігали за проведенням
інвентаризації фактичних залишків основних засобів та запасів станом на початок
та кінець року. Ми не мали змоги отримати достатні докази по відношенню до:
−
−

кількості та справедливої вартості основних засобів станом на 31.12.2012 р.,
балансовою вартістю 130 208 тис. грн., та на 31.12.2013 р., балансовою
вартістю 141 428 тис. грн.;
кількості запасів в наявності станом на 31.12.2012 р., балансовою
вартістю 140 604 тис. грн. та станом на 31.12.2013 р., балансовою вартістю
69 495 тис. грн.

Ми не змогли встановити чи були б необхідні які-небудь коригування даних сум.
Оскільки початкові сальдо враховуються при визначенні фінансових результатів,
ми не змогли встановити, чи були б необхідні коригування по відношенню до
прибутку за 2013 р., відображеного у Звіті про фінансові результати.
2.
У складі довгострокових інших фінансових інвестицій відображені акції
ПАТ ЗНВКІФ «Росукрінвест», вартістю 70 000 тис. грн. Ми не мали змоги
впевнитися в справедливій вартості зазначених інвестицій станом на
31.12.2013 р., оскільки інформація про вартість чистих активів компанії та інші
показники її діяльності відсутні у відкритому доступі. На нашу думку, останні
біржові котирування не дають достатніх свідчень того, що операції здійснювалися
між незалежними та незацікавленими сторонами.
Умовно-позитивна думка
За виключенням питань, про які йдеться в попередньому параграфі, консолідована
фінансова звітність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає
фінансовий стан Товариства на 31.12.2013 р., а також результат його діяльності,
рух власного капіталу та рух грошових коштів, відповідно до МСФЗ, за 2013 р.
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