АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ
ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ»
станом на 31 грудня 2015 року.

м. Дніпропетровськ, 2016 рік

Власникам цінних паперів,
керівництву
ПАТ «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД»

Ми, Аудиторська фірма «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ» у формі ТОВ, код
ЄДРПОУ 24600006, що знаходиться за адресою 49000, м. Дніпропетровськ, пр.
К.Маркса, 93, к.415.
що здійснює професійну діяльність на підставі свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги, №1731, дійсного до 29.10.2020р.;
провели аудиторську перевірку фінансової звітності публічного акціонерного
товариства «ДНІПРОВАГОНРЕМБУД» (далі – товариство).
Основні відомості про емітента:
Повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський
завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»
Код ЄДРПОУ – 00554514;
Місцезнаходження – 49024, м. Дніпропетровськ, вул. Універсальна, 10
Дата державної реєстрації – 14.10.1998
Опис аудиторської перевірки.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України
«Про аудиторську діяльність» та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі
– МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості національних
рішенням Аудиторської палати України №122 від 18 квітня 2003 року. Аудиторський
висновок складено у відповідності до вимог МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності».
Ми провели перевірку фінансових звітів товариства станом на 31.12.2015 року,
які складають повний комплект фінансової звітності, а саме:
 Звіт про фінансовий стан на 31.12.2015 року;
 Звіт про сукупний дохід за 2015 рік;
 Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік;
 Звіт про зміни у власному капіталі за 2015 рік;
 Примітки до фінансової звітності за 2015 рік;
Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансових звітів
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне
представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку,
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та
достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової
політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
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Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на
основі нашої перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання
достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір
процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка
ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та
загального представлення фінансових звітів.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.

Висловлення думки
На нашу думку, фінансові звіти в цілому відображають справедливо й
достовірно фінансовий стан товариства на 31 грудня 2015 року, а також
результати його діяльності та рух грошових коштів за 2015 рік, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Основні відомості про аудитора:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма АудитДніпроконсульт»
код ЄДРПОУ 24600006
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
одноособово надають аудиторські послуги, №1731 рішенням Аудиторської палати
України №160/3 термін дії свідоцтва продовжено до 29.10.2020р.
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93, к.415.
Телефон: (067) 636-94-61
Договір на проведення аудиту №72-ПАО-О від 02.02.2016р.
Дата початку проведення аудиту 02.02.2016 р.
Дата закінчення проведення аудиту 22.02.2016 р.

Директор
аудиторської фірми ТОВ «АФ Аудит-Дніпроконсульт»
Аудитор
________________________ (О.М.Гаврилова)

Дата 22.02.2016 р.
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