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Акціонерам  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АПТЕЧНА МЕРЕЖА 

«ФАРМАЦІЯ». 

Можливий користувач – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

 

1.Звіт щодо фінансової звітності 
 

Вступний параграф 

Ми провели перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«АПТЕЧНА МЕРЕЖА 

«ФАРМАЦІЯ», (далі-Товариство), станом на 31 грудня 2013 року проведена відповідно до 

методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення 

незалежного аудиту річної консолідованої фінансової звітності  розроблені відповідно до Законів 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про аудиторську діяльність",  

Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів. 

Об'єктом аудиту є річна консолідована фінансова звітність Товариства, яка підлягає офіційному 

оприлюдненню. 

Фінансова звітність підготовлена за допомогою консолідації фінансової звітності ПАТ «АМ 

«Фармація»  та її дочірньої компанії ТОВ «Аптека Гаєвського». 

Мета аудиторської перевірки - підтвердження достовірності річної консолідованої фінансової 

звітності,  її  повноти і  відповідності  Міжнародним стандартам фінансової звітності.  

 

Основні відомості про Товариство 

Повна назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПТЕЧНА МЕРЕЖА «ФАРМАЦІЯ». 

Код ЄДРПОУ: 22447055. 

Місцезнаходження : Україна, 65026, м. Одеса, Приморський р-н, вул. Жуковського, буд. 20. 

Телефон: (048) 722-41-13. 

Дата первинної реєстрації: 22.12.1994 року Виконавчим комітетом Жовтневої районної Ради 

народних депутатів. 

Дата внесення змін до установчих документів:09.07.1996 року Виконавчим комітетом Жовтневої 

районної Ради народних депутатів за №481, 29.09.1997 року за №1166 Одеською міською 

радою,29.04.2011 за №15561050047009515 Державний реєстратор Сергєєва Г.С., 11.06.2012 за 

№15561050052009515 Державний реєстратор Сергєєва Г.С. 

 

Середньооблікова кількість  працівників на звітну дату складає 658 чоловік. 

 

Види діяльності за КВЕД: 

- 47.73 роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; 

- 21.20 виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; 

 - 86.22спеціалізована медична практика; 

- 68.10 купівля та продаж власного майна; 

 - 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

 - 73.20 дослідження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки 

 

Ліцензії: 

- Серія «АВ» за №598570 видана Державною службою України з лікарських засобів на 

виробництво лікарських засобів,  роздрібна торгівля лікарськими засобами (виробництво 

лікарських засобів в умовах аптеки). Строк дії Ліцензії з 20.03.2012 р. – безстроково. 

 

 



 

Посадові особи Товариства: 

- Генеральний директор – Ліпкіна Алла Наумівна,призначена на посаду відповідно до наказу 

№34/1-К від 15.02.2011. 

- Головний бухгалтер – Кривенко Олена Володимирівна, призначена на посаду відповідно до 

наказу №153-К від 04.09.2008. 

 

Дані про відокремлені підрозділи Товариства: 

- ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 103 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФАРМАЦІЯ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 01978819 

Місцезнаходження ВП: 68700, Одеська обл., Болградський район, місто Болград, ВУЛ. ЛЕНІНА, 

будинок 125; 

- ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 117 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФАРМАЦІЯ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 01978570 

Місцезнаходження ВП: 68500, Одеська обл., Тарутинський район, селище міського типу 

Тарутине, ВУЛ. ЧЕРВОНА, будинок 193. 

 

Основні відомості про Групу 

Товариству належить 99 % статутного капіталу ТОВ «Аптека Гаєвського».  Таким чином Група 

складається з двох юридичних осіб.   

Основними напрямками діяльності Групи є роздрібна торгівля медикаментами, товарами для краси та 

здоров’я, а також виробництво медикаментів в умовах аптек.         

 

Опис аудиторської перевірки 

Аудиторська перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що 

річна консолідована фінансова звітність не має суттєвих помилок та здійснена у відповідності з 

вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Національних стандартів аудиту з 

урахуванням Міжнародних норм та стандартів, а саме: 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», МСА 710 

«Порівняльна інформація-відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 

фінансову звітність» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, а також 

Законів України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про цінні папери та 

фондовий ринок”, "Про акціонерні товариства", “Про господарські товариства”, Міжнародних 

стандартів фінансової звітності, а також інших нормативно-правових актів. 

 

Перелік перевірених фінансових звітів 

Річна консолідована фінансова звітність Товариства за 2013 рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий 

стан), Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (За 

прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності. 

 

Основні принципи фінансової звітності 

Основою надання річної консолідованої фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, 

розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

Фінансова звітність складається в національній валюті України – гривні (дані у фінансовій звітності 

приведені з округленням до тис.грн). 

 

Опис відповідальності управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення 

фінансових звітів 

Відповідальність за представлену для перевірки річну консолідовану фінансову звітність несе 

керівництво Товариства.  

Відповідальність управлінського персоналу Товариства охоплює розробку, впровадження та 

використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 

фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та 

застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що відповідають обставинам.  
 

 

 

 



Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної консолідованої фінансової звітності 

Товариства на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у 

відповідності до вимог Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», 

«Про державне регулювання  ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий 

ринок»,  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг. 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. 
 

На нашу думку, проведена незалежна аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для 

аудиторського висновку. 

 

Висловлення думки аудитора 

Ми висловлюємо безумовно-позитивну думку про відповідність  річної консолідованої фінансової 

звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року його дійсному фінансовому стану. 
На нашу думку, дана фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно 
до застосованої концептуальної основи фінансової звітності в рамках звітування згідно з 
концептуальною основою достовірного подання,  відображає фінансовий стан Товариства станом на  
31.12.2013 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився 
цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності. 
 

2.Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 
 

Інша допоміжна інформація 

Під час незалежного аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум 

та інформації, розкритих у річній консолідованій фінансовій звітності, а також оцінку відповідності 

застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та 

звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.  

Товариство вперше прийняло Міжнародні стандарти фінансової звітності в 2012 році. Датою 

переходу Товариства на МСФЗ було 1 січня 2011 року. При підготовці річної консолідованої 

фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми 

активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та 

зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях 

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

 

З метою дотримання Товариством єдиної методики відображення господарських операцій та 

забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності,  

виданий наказ №1«Про облікову політику» від 01.01.2012 року.  

 

Відповідно до Положення про інвентаризацію майна, затвердженого постановою КМУ від 02.03.1993 

року №158 та законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» №996-

ХІУ від 16.07.1999 та Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, затвердженої наказом МФУ 

№69 від 11.08.1994р. Товариством видані накази №35-Г, №36-Г, №37-Г від 21.11.2013 року та №88-Г, 

№89-Г від 26.11.2013 року «Щодо проведення інвентаризації майна» станом на 01.12.2013 року. 

 

Основні засоби 

Визначення, оцінка та облік основних засобів на Товаристві здійснюється відповідно до 

Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби».  

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання  яких більше одного року 

та вартість яких більше 2500 грн. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням 

таких щорічних норм: 

будівлі - 20 років; 

машини та обладнання - 2-5 років; 

транспортні засоби - 5 років; 

меблі - 4 років; 

інше обладнання - 12 років. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.  



 

Станом на 31 грудня 2013 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби складають 

суму 2264 тис.грн. 

Інвестиційна нерухомість  

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить  будівлі, утримувані з метою отримання 

орендних платежів.  

Вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2013 та на 31.12.2012 складає  9510 тис.грн. та 

12237 тис.грн. відповідно. 

 

Фінансові інвестиції 

Згідно МСБО 28 «Облік інвестицій в асоційовані компанії», на момент придбання Товариство визнає 

інвестиції за їх собівартістю. На звітну дату балансова вартість інвестиції коригується на визнану 

частку інвестора в прибутку та збитках об'єкта інвестицій. Отримані від об'єкта інвестицій дивіденди 

зменшують балансову вартість інвестицій. При необхідності Товариство коригує балансову вартість 

інвестицій для відображення змін частки інвестора в об'єкті інвестицій, що виникають в результаті 

змін у власному капіталі об'єкта інвестицій, які не були включені в звіт про фінансові результати. 

 

Аудитор відмічає, що фінансові інвестиції  станом на 31.12.2013 року складають суму 36158 тис.грн. 

та збільшились в порівнянні на початок звітного року на 26329 тис.грн. 

Запаси 

Аудитор відмічає, що  запаси Товариства станом на 31.12.2013 роки  становлять34808 тис.грн. та 

збільшились на 6806 тис.грн., або на 24%. Товариство нарахувало резерв під знецінення запасів в 

сумі 131 тис.грн. 

 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Аудитор відмічає таку дебіторську заборгованість Товариства за 2012-2013 роки відповідно:  

Найменування 31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Торговельна дебіторська заборгованість 2271 133 

Аванси видані 2035 1076 

Розрахунки з бюджетом 72 30 

Інша дебіторська заборгованість 3097 842 

Резерв під зменшення корисності 

дебіторської заборгованості 

(7) (4) 

Чиста вартість торговельної 

дебіторської заборгованості 

7468 2077 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська заборгованість 

станом на 31 грудня 2013 року відсутня. 

Станом на 31 грудня 2013 років торговельна дебіторська заборгованість була знецінена на 

індивідуальній основі. Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено 

нижче. 

Найменування 2013 2012 

Резерв на початок періоду 4 4 

Збільшення 4 5 

Списання активів за рахунок резерву 1 5 

Всього 7 4 

 

Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2013 року та 31.12.2012 

року  представлені наступним чином: 

 



Найменування 31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Каса  439 568 

Рахунки в банках 5008 2426 

Поточні фінансові інвестиції 4212 27576 

Всього 9659 30570 

 

Необоротні активи, утримувані для продажу 

Аудитор відмічає, що необоротні активи, утримувані для продажу на Товаристві станом на 31.12.2013  

складають суму  198 тис.грн. та на протязі року не змінювалися. 

 

Довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2013 та 31.12.2012 складають суму 40175 тис.грн. та 

12475 тис.грн. відповідно та вмикають відстрочені податкові зобов’язання, нараховані у відповідності 

до МСФЗ, довгострокові кредити банків та інші. 

 

Короткострокові кредити банків станом на 31.12.2013 складають суму 44935 тис.грн. та зменшились 

за звітний рік на 23952 тис.грн., або на 35%. 

Поточна кредиторська заборгованість Товариства становить (втис.грн.): 

Найменування  31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Торговельна кредиторська заборгованість  29370 24397 

Розрахунки з бюджетом  882 345 

Одержані аванси  245 394 

Заробітна плата та соціальні внески  8 8 

Iншi поточнi зобов’язання  252 372 

Всього кредиторська заборгованість  30757 25516 

Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2013 року та 31.12.2012 року відповідно становлять 

(в тис.грн.): 

Найменування 31 грудня 2013 31 грудня 2012 

Резерв відпусток 2069 1864 

Резерви під знецінення запасів 210 399 

Всього 2279 2263 
 

Власний капітал 

Станом на 31.12.2013 розмір власного капіталу  складає суму 51977 тис.грн., з яких зареєстрований 

(пайовий) капітал – 1961 тис.грн., резервний капітал – 262 тис.грн., нерозподілений прибуток – 49754 

тис.грн. 

Станом на звітну дату найбільшими акціонерами Товариства є: 

- ПАТ Акціонерний банк «Південний», яке володіє 8,0634% від статутного капіталу; 

- ТОВ «Аптека Гаєвського», який володіє 9,4896% від статутного капіталу; 

- ТОВ «Фінфарм», яке володіє 41,5104% від статутного капіталу; 

- ПАТ «ЗНВКІФ «Нові технології», яке володіє 8,9999% від статутного капіталу; 

- ПАТ «НЗВКІФ «Інноваційні стратегії», яке володіє 9,0000% від статутного капіталу; 

- ПП  «РОДОН», яка володіє 3,7495% від статутного капіталу. 

-  

На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi  в повнiй мiрi вiдповiдає 

вимогам чинного законодавства України. 

 

Дохід та витрати  

Незалежний аудитор відмічає, що облік доходів Товариства  здійснюється у відповідності до МСБО 

(IAS) 18 «Дохід». 

Чистий доход Товариства від реалізації товарів та послуг за 2013 рік складає суму 289479 тис.грн., а 

за 2012 рік - 224072 тис.грн. відповідно, тобто зріс на 29%. 



Доходи від реалізації в 2013 році вмикають в себе дохід від реалізації послуг в сумі 5632 тис.грн. та 

дохід від реалізації товарів в сумі 283847 тис.грн. 

 

Собівартість реалізованої продукції 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в 2013 році склала 219842 тис.грн., а в 

2012 році – 168230 тис.грн., тобто зросла на 31%. 

 

Інші операційні доходи Товариства за звітний рік зросли на 8% та 31.12.2013 складають 5859 тис.грн. 

та в основному вмикають в себе доходи від оренди активів. 

 

Адміністративні витрати Товариства за 2012-2013 роки представлені в наступному вигляд  (в 

тис.грн.): 

 

Стаття 2013 2012 

Витрати на персонал 7807 4796 

Утримання основних засобів 13 13 

Витрати на страхування 734 1235 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 789 950 

Роялти 2800 840 

Інші 250 3031 

Всього  12393 10865 

 

Витрати на збут Товариства за 2012-2013 роки представлені в наступному вигляд  (в тис.грн.): 

 

Стаття 2013 2012 

Витрати на персонал 30638 26172 

Матеріальні витрати 1197 1424 

Маркетинг та реклама 238 194 

Амортизація 3830 5419 

Оренда активів 6765 6293 

Комунальні послуги 1687 2319 

Послуги зв’язку 213 277 

Ремонт та поточне обслуговування основних засобів  274 1913 

Банківські послуги 1021 779 

Послуги охорони 791 746 

Інші 585 789 

Всього  47239 46325 

 

Аудитор відмічає,  що інші операційні витрати Товариства за звітний період складають суму 8781 

тис.грн., що майже на 16% більше витрат попереднього року, в той час як інші витрати зменшились 

на 79% та складають 1526 тис.грн. 

 

Фінансові доходи Товариства за 2013 рік складають суму 2741 тис.грн., а фінансові витрати – 10110 

тис.грн. та незначно зменшились в порівнянні з 2012 роком 

 

Витрати з податку на прибуток в 2013 році виросли на 333% та складають 1142 тис.грн. 

Незалежний аудитор підтверджує, що чистий прибуток Товариства за звітний рік складає суму 849 

тис.грн.  

 

Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного 

законодавства 

Вартість чистих активів Товариства  складає суму 51977 тис.грн. та в порівнянні з його 

зареєстрованим статутним капіталом  має позитивне значення, тому вносити зміни до статуту у 

відповідності до ст.155 “Статутний капітал акціонерного товариства” п.3. Цивільного кодексу 

України не потрібно. 

 

 

Висловлення думки щодо виконання значних правочинів 

За даними останньої річної фінансової звітності за 2013 рік вартість активів на початок року складала 

суму 160269 тис.грн., таким чином мінімальна сума правочину, яка підлягає дослідженню аудитором, 

складає 16027 тис.грн. Аудитором були виконані процедури щодо перевірки дотримання 

Товариством вимог чинного законодавства стосовно виконання значних правочинів.  



На підставі наданих для аудиторської перевірки документів аудитор відмічає, що 9 грудня 2013 року 

Товариством було придбано 150000 часток ТОВ «FINGLOBAL» на загальну суму 1500000 латів, що в 

еквіваленті на дату придбання склало 23298514,50 гривень. 

 

Висловлення думки щодо стану корпоративного управління 

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі 

стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було 

отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи 

корпоративного управління Товариства вимогам зазначеного закону. 

 

Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до 

розділів 7 статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 5 квітня 2011 року, протокол №1 

від 05.04.2011. 

Протягом звітного року на підприємстві функціонували наступні органи корпоративного управління: 

- Загальні збори акціонерів - вищий орган; 

- Наглядова рада - наглядовий орган; 

- Генеральний директор - виконавчий орган; 

- Ревізійна комісія - контролюючий орган. 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та 

вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 05.04.2011 р.). 

 

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. Загальними зборами 

акціонерів затверджені Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та 

Положення про виконавчий орган. 

 

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України "Про 

акціонерні товариства" - до 30 квітня. 

Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України 

"Про акціонерні товариства" та вимогам статуту - не рідше одного разу на квартал. 

 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю  протягом звітного рогу здійснювався Ревізійною 

комісією. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізійна комісія свою перевірку за 

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік завершила. 

Наглядова рада  затвердила зовнішнього аудитора, а саме – Аудиторську фірму "Респект" у вигляді 

товариства з обмеженою відповідальністю. Протягом звітного рогу змін зовнішнього аудитора не 

відбувалося. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами. 

 

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю, вважає за необхідне зазначити наступне: 

- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та 

включає адміністративний та бухгалтерський контроль; 

- бухгалтерський контроль забезпечую збереження активів, достовірність звітності та включає 

попередній, первинний (поточний) і подальший контроль; 

- керівництво не в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість 

і важливість. 

 

За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі 

внутрішнього аудитора відповідно до Законом України "Про акціонерні товариства" можна зробити 

висновок, що: 

- прийнята та функціонуюча система корпоративного управління  відповідає вимогам Закону України 

"Про акціонерні товариства" та Статуту; 

- наведена інформація повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів 

корпоративного управління та результати їх функціонування. 

 

Висловлення думки щодо облікових оцінок  

Відповідно до МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою 

вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» аудитор отримав достатні та прийнятні 

аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими 

оцінками, відповідає вимогам застосованої концептуальної основи фінансової звітності Товариства 

 

 

 



Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння 

суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього 

вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта 

господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання 

інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства при аудиті фінансової звітності». 

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на 

думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були виконані аналітичні 

процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 

Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності Товариства, структуру його власності та 

корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і 

пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

У своїй поточній діяльності   Товариства наражається на зовнішні та внутрішні ризики, Загальну 

стратегію управління ризиками Товариства визначає Наглядова рада, а загальне керівництво 

управлінням ризиками здійснює Генеральний директор. 

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова 

звітність Товариства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 
 

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз 

фінансового стану Товариства за 2013 рік 

Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, 

ліквідності, фінансової стійкості та показники рентабельності активів: 

 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0,13 (орієнтоване позитивне значення показника 

0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність показує наявність грошових коштів  та їх еквівалентів для 

погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених 

зобов’язань може запропонувати оплату грошовими коштами в сумі 0,13 грн. 

 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 0,67 (орієнтоване позитивне значення 

показника 1,0 - 2,0), який показує  недостатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні 

зобов'язання. 

 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 0,31 

(орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного 

капіталу Товариства в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. 

 

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5-1,0) 

становить:2,03 та характеризує залежність Товариства від залучених засобів. 
 

5. Коефіцієнт рентабельності активів становить 0,01 та  характеризує наскільки ефективно 

Товариство  використовує свої активи  для отримання прибутку, тобто показує , який прибуток 

приносить  кожна гривня вкладена  в активи. 
 

За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2013 

року нами зроблений висновок про те, що Товариство має недостатній рівень платоспроможності,  

але значення показників фінансової незалежності   відповідає   оптимальним показникам. Показник 

рентабельності активів свідчить про прибуткову діяльність Товариство.      
 

Події після дати балансу 

Аудитором не встановлено подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути  на фінансовий 

стан Товариства. 

 

3.Інші елементи 

 

Відомості про аудиторську фірму: 

- повне найменування юридичної особи: Аудиторська фірма “Респект” у вигляді товариства з 

обмеженою відповідальністю; 

 -  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20971605; 

 -  місцезнаходження: 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10; 
 



 

 


