




Опис обсягу аудиторської перевірки 

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами та 

положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших 

законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням 

Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у 

відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 

аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у 

звіті незалежного аудитора». 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного 

товариства «ТУТКОВСЬКИЙ», що додається, яка складається з балансу станом 

на 31 грудня 2016 р. та відповідних звітів про фінансові результати, рух 

грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився 3 1 грудня 2016 p., а 

також з короткого викладу основних принципів облікової політики, інших 

пояснювальних приміток та іншої інформації, що розкривають особливості 

переходу Публічного акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» на 

звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ). 

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом 

використанням описаної у Примітках основи бухгалтерського обліку, якою с 

МСФЗ. 

'Товариство обрало датою переходу складання фінансової звітності 

відповідно до МСФЗ 1 січня 2012 року. 

Вхідні залишки балансу були перевірені нами, що вимагало від нас 

виконати додаткові аудиторські процедури з метою дотримання вимог, що 

стосуються отримання достатніх і належних аудиторських доказів щодо того, 

що вхідні залишки балансу (звіту про фінансовий етап) не містять викривлень, 

які суттєво впливають на фінансову звітність за 2016 рік. 

Ми вважаємо, що вхідні залишки в усіх суттєвих аспектах не містять 

викривлень, що могли б суттєво вплинути па фінансову звітність Публічного 

акціонерного товариства «ТУТКОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31 грудня 

2016 року. 

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та 

достовірне представлення фінансових звітів 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

представлення фінансової звітності у відповідності до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 














