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Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Логіка» 

ЄДРПОУ 32940119 
81652,м.Новий Розділ, Львівської області, вул.Шашкевича 9/1 

тел. (261) 2-23-91 
 

 
Аудиторський  висновок   щодо  фінансової звітності приватного 
акціонерного  товариства  “Миколаїв ське  автотранспортне  
підприємство”  станом  на  31  грудня  2011  року  
 
Адресат : акц iонери ,  кер івництво  ПрАТ  «Микола їв ське  АТП».  Цей  
аудиторсь кий  ви сновок ,  подається  до  в iдд iлення  Нац іон ально ї  ком iс i ї  
з  ц iнних  пап ер iв  т а  фондово го  ринку  у  скл ад i  рег улярно ї  iнформац i ї  
ем iтент а .  
 
 Вступний  параграф  
 

-  Основні  ві домост і  про  Товариство  
 

Приватне акціонерне товариство «Миколаївське автотранспортне підприємство» ; 
Код за ЄДРПОУ : 03117760; 
Місцезнаходження  : Україна ,  81600,  Львівська  обл . ,  м .Микола їв ,  вул .  Лисенка ,  
37;  
Дата  державної реєстрації : 05 травня  1998 року.  
 
 - Опис  аудиторської  перевірки  
 

Ми провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства 
«Миколаївське АТП» (далі – Товариство) у складi регулярної рiчної iнформацiї до 
НКЦПФР за 2011 рiк, яка включає Баланс (форма №1) за станом на 31 грудня 2011 року, 
Звiт про фiнансовi результати (форма №2), Звiт про рух грошових коштiв (форма №3), 
Звiт про власний капiтал (форма №4), Примiтки (форма №5) за період, який закінчився 31 
грудня 2011 року. 

Аудит здійснено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 
700 «Формування 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» та законодавчих вимог : 

-  ЗУ "Про  аудиторську д iяльн iсть" №140-V в iд 14.09.06 з i    зм iнами  й  
доповненнями ;  

-  ЗУ «Про  бухгалтерський  облік та  фінансову зв ітність  в  Україні» №  
996-ХІV від 16.07.1999р .  з і змінами  й  доповненнями ; 

-  ЗУ «Про  акціонерні товариства» №  514-VI від 17.09.2008р . ; 
-  ЗУ «Про  цінні папери  та  фондовий  ринок» №  3480-IV від  

23.02.2006р .  з і змінами  й  доповненнями; 
-  ЗУ «Про  господарські товариства» №  1576-ХІІ  від 19.09.1991р .  з і 

змінами  й  доповненнями ; 
-  "Положення  про  розкриття  iнформац iї ем iтентами  ц iнних папер iв",  

р iшення  ДКЦПФР  №  1591 в iд 19.12.2006р . ;  
   -  «Вимоги  до  аудиторського  висновку при  розкритті інформаці ї 

емітентами  цінних паперів  (крім  емітентів  облігацій  місцево ї позики)» ,  
рішення  ДКЦПФРУ №  1360 від 29.09.2011р .  
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Ці стандарти  зобов’язують  нас  планувати  і здійснювати  аудиторську  

перевірку з  метою одержання  обґрунтованої впевненості в  тому,  що  
фінансовий  звіт  не  містить  суттєвих викривлень .  Аудит  включає перевірку  
шляхом  тестування  доказів ,  які підтверджують  суми  та  розкриття  
інформації у фінансовому зв іт і.  Вибір  процедур  залежить  від судження  
аудитора ,  включаючи  оцінку ризиків  суттєвих викривлень  фінансової 
зв ітності внаслідок  шахрайства  або  помилок.  Виконуючи  оцінку цих  
ризиків ,  аудитор  розглядає заходи  внутрішнього  контролю,  що  стосуються  
складання  та  достовірного  подання  Товариством  фінансово ї зв ітності,  з  
метою розробки  аудиторських процедур ,  які відповідають  обставинам ,  а  не  
з  метою висловлення  думки  щодо  ефективності внутрішнього  контролю 
Товариства .  Аудит  включає  також  оцінку відповідності використання  
облікових політик,  прийнятність  облікових оцінок,  виконаних  
управлінським  персоналом ,  та  оцінку загального  подання  фінансової 
зв ітності.   

 
Відомості про відповідальність 
 
Відповідальність  за  зміст ,  повноту й  достовірність ,  наданих для  

перевірки  документів  та  представлену зв ітність  несе  управлінський  
персонал  Товариства .  В iдпов iдальн iсть  управл iнського  персоналу охоплює:  
розробку,  впровадження  та  використання  внутр iшнього  контролю стосовно  
п iдготовки  та  достов iрного  представлення  для  аудиторсько ї перев iрки  
документ iв ,  як i не  м iстять  суттєвих  викривлень  внасл iдок шахрайства  або  
помилки ,  виб iр  та  застосування  в iдпов iдно ї обл iково ї пол iтики . В обов’язки  
аудиторсько ї перевірки  входить  подання  аудиторського  висновку на  
підставі інформації,  яка  надійшла  від результатів  перевірки  цієї зв ітності.  

Аудитори  несуть  відповідальність  за  висловлення  думки  щодо  цього  
фінансового  звіту на  підставі аудиторсько ї перевірки .   

 
Ми  не  спостер іг али  за  інвент ариз ац ією  наявних  з апа с ів  станом  

на   0 1  грудня  2011р . ,  оск іль ки  ця  дат а  передувал а  почат ку  
аудиторсь ко ї  перев ірки .  Через  хар актер  обл ікових  з апис ів  Товариств а  
ми  не  мали  змо ги  п ідтвердити  к іль к ість  з апа с ів  за  допомогою  інши х  
аудиторсь ких  процедур .  

Товариство  на  дат у  балан су  не  провело  переоц інку  основних  
засоб ів ,  з  о гляду  на  що ,  ми  не  в  змо з і  п ідтвердити  ї х  справедливу  
варт ість . 

Ми  вважаємо ,  що  проведена  нами  аудиторська  перев ір ка  
забезпеч ує  обґрунтовану  п ідст ав у  для  висловлення  нашо ї  думки .  

 
Думка  аудитора  щодо  повного  комплекту  фінансової  звітності  
(Умовно-позитивний  висновок) 
 
На  нашу  думку ,  за  виня тком  кориг увань ,  як і  могли  б  бути  

необх ідними ,  з  о гляду  на  наведене  в  попередньому  парагр аф і ,  
фінан сов і  зв іти   у  вс іх  сутт євих  а спект ах  справедливо  та  достов ірно  
в ідображають  фін ансовий  ст ан  ПрАТ  “Микола ївсь ке  АТП”   станом  на  
31  грудня   20 11р . ,  а  також  рез ультати  йо го  д іяльност і  з г ідно  з  
Нац іон альними  положеннями  (стандарт ами )  бухг алт ерсь ко го  обл іку  
Укра їни  та  в ідпов ідають  вимогам  законодавства  Укра їни  .  
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Розкриття інформації щодо фінансової звітності ПрАТ " Миколаївське АТП" 
(відповідно до вимог рішення ДКЦПФРУ від 29.09.2011 року № 1360) 
 
На  основі здійснених аудиторських  процедур ,  аудитори  можуть  зробити  
наступні висновки :  
 

1. Щодо відповідності діяльності чинному законодавству та засновницьким    
документам. 

ПрАТ  «Микола їв ське  АТП»  проводить  свою  го сподарсь к у  
д іяльн іс ть  з г ідно  стат уту ,  за тверджено го  р ішенням  заг альних  з бор ів  
акц іон ер ів  ВАТ  «Микола ївсь ке  АТП  –  24665 » в ід  16 . 09 . 20 11р . ,  
заре єст ровано го  Державним  реєст ратором  Микола їв сько ї  районно ї  
державно ї  адм ін іст рац і ї  2 1 . 09 . 201 1  року  за  №  140 1105 0015 0003 00 .  

Товариство  до  приведення  сво є ї  д іяльност і  у  в ідпов ідн іс ть  і з  
Законом  Укра їни  «Про  акц іонерн і  т овариства» мало  найменування  –  
Відкрит е  акц іон ерне  товари ство  «Микола їв ське  АТП  –  24665 »  та  є  
правонаст упником  ус іх  прав  і  зобов»яз ань  Відкрито го  акц іонерно го  
товариства  «Микола ївсь ке  АТП  –  246 65 ».  

 
2.Щодо повноти та відповідності фінансової звітності встановленим нормативам 
бухгалтерського обліку і звітності в Україні. 

 
Фінансова  зв ітність  Товариства  була  складена  станом  на  31.12.2011 

року та  охоплює період з  01.01.2011 року по  31.12.2011 року.  Фінансова  
зв ітність  складена  в  національній  валюті – гривні.  Одиниця  виміру – тисяча  
гривень .  

Бухгалтерський  облік господарських операцій  ведеться  у 
відповідності до  Закону України  “Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову 
зв ітність  в  Україні” від 16.07.1999 р .  №  996 з  наступними  змінами  та  
доповненнями.   

Записи  в  журнал  господарських операцій  проводяться  на  підставі  
первинних документів ,  які фіксують  факти  здійснення  господарських  
операцій ,  а  також  ці записи  формують  електронні форми  (рег істри)  
бухгалтерського  обліку,  що  будуються  автоматизованою системою  
бухгалтерського  обліку 1С:  Підприємство  7.7.   

Фінансова  зв ітність  складена  у відповідності із  П(С)БО  №  1,  2,  3,  4,  5,  
затвердженими  Наказом   Міністерства  Фінансів  України  №  87 від  
31.03.1999р . ,   П(С)БО  №  7,  затвердженим  Наказом   Міністерства  фінансів  
України  №  92 від 27.04.2000р . ,  П(С)БО  №  8 затвердженим  Наказом   
Міністерства  фінансів  України  №  242 від 18.10.1999р . ,  П(С)БО  №  9 
затвердженим  Наказом   Міністерства  фінансів  України  №  246 від  
20.10.1999р . ,  П(С)БО  №10 затвердженим  Наказом   Міністерства  фінансів  
України  №  237 від  08.10.1999р . ,  П(С)БО  №  11 затвердженим  Наказом   
Міністерства  фінансів  України  №  20 від 31.01.2000р . ,  П(С)БО  №  15 
затвердженим  Наказом   Міністерства  фінансів  України  №  290 від  
29.11.1999р . ,  П(С)БО  №  16 затвердженим  Наказом   Міністерства  фінансів  
України  №  318 від  31.12.1999р . ,  П(С)БО  №  17 затвердженим  Наказом   
Міністерства  фінансів  України  №  353 від 28.12.2000р .  
  

В процесі аудиторсько ї перевірки  встановлено ,  що  фінансова  зв ітність  
підприємства  відображає наростаючим  підсумком  майнове  та  фінансове  
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становище ,  результати  господарсько ї діяльності ґрунтуються  на  даних  
синтетичного  та  аналітичного  обліку,  дані фінансової зв ітності в  цілому 
відповідають  даним  бухгалтерського  обліку,  а  форми  фінансової зв ітності 
взаємопов’язані між  собою.  
  Протягом  звітного  періоду принципи  і методи  облікової політики ,  
затверджені наказом  №  1 від  03.01.2011 року,  які застосовувались  
підприємством  при  складанні і поданні фінансово ї зв ітності не  
змінювались .  

 
3. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів, відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

 
Нематеріальні активи 

Облік нематеріальних активів ,  їх визначення  та  оцінка  відповідають  
критеріям  визначення  за  П(С)БО  №  8 "Нематеріальні активи" 

Облік ведеться  по  кожному об»єкту нематеріальних активів .  
На  балансі Товариства  станом  на  31 грудня  2011 року рахується  

нематеріальних активів  за  їх  первісною вартістю 3  тис .грн . ,  знос   3 тис .грн .  
 

Основні засоби 
Бухгалтерський  облік основних засобів ,  їх  класифікація  та  оцінка  

відповідають  критеріям  визнання  за  П  (С) БО  №  7 “Основні засоби”.  
Облік основних засобів  ведеться  по  кожному об»єкту основних 

засобів .  
Первісна  вартість  основних засобів  включає ціну придбання  та  

непрямі податки ,  сплачені у зв ’язку з  їх придбанням ,  що  не  підлягають  
відшкодуванню,  а  також  витрати  на  установку,  монтаж ,  налагодження  
основних засобів  та  інші витрати ,  безпосередньо  пов’язані з  доведенням  
основних засобів  до  стану,  у якому вони придатні для  використання  із  
запланованою метою.  

Метод визначення  зносу (амортизації)  основних засобів  відповідає  
П(С) БО  №  7 “Основні засоби” та  обраній  обліковій  політиці,  яка  є  
незмінною протягом  звітного  періоду.  Амортизація  об’єктів  основних  
засобів  нараховується  у відповідності до  П(С) БО  № 7.  

Переоц iнка  основних засоб iв  на  дату балансу (31.12.2011р . )  у 
в iдпов iдност i до  рекомендац iй  пункт iв  16-21 П(С)БО  №7 не  зд iйснювалась .  

На  балансі Товариства  станом  на  31 грудня  2011 року рахується  
основних засобів  за  їх  первісною вартістю  5431  тис .грн . ,  знос  4011  
тис .грн .  

Протягом  зв ітного  періоду надійшло  основних засобів  за  їх  первісною  
вартістю на  суму 350 тис .грн .  

Вибуло  основних засобів  протягом  року,  що  закінчився  31 грудня  
2011 року за  їх  первісною вартістю на  суму 378 тис .грн ,  знос  364 тис .грн .,   

Відповідно  до  вимог  “Інструкції по  інвентаризації основних засобів ,  
нематеріальних активів ,  товарно-матеріальних цінностей ,  грошових коштів  і 
документів  та  розрахунків”,  затвердженої наказом  Мінфіну України  №69 від  
11.08.94 року з  подальшими  змінами  №  268 від 5.12.97 року в  Товаристві 
зг ідно   наказ у  №  60а  в ід  28 . 11 . 20 1 1р . ,   станом на  01 грудня    2011р .  
проведена  інвентаризація  активів ,  пасивів  та  зобов”язань . .   

Ми  не  мали  змоги  у відповідності з  МСА 501 частина А бути  
присутніми  при  інвентаризації основних засобів .   
 
Запаси 
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 Порядок визнання ,  оцінка ,  придбання  та  вибуття  запасів  відповідає  
П(С) БО  №  9 “Запаси”.  Одиницею запасів  визначається  кожне  найменування  
цінностей .  

Собівартість  запасів  включає витрати  на  придбання  сплачен і 
постачальникам  зг ідно  з  договорами ,  в тому числі непрямі податки ,  які не  
підлягають  відшкодуванню,  та  інші витрати ,  пов’язані з  придбанням  таких  
запасів ,  переробкою і доведенням  їх  до  стану,  в  якому вони  придатні для  
використання  у запланованих цілях.   

Предмети  строком  використання  менше  одного  року та  вартістю менш  
ніж  1000 грн .  незалежно  від терміну корисного  використання ,  що  
супроводжують  виробничий  процес  протягом  звітного  періоду,  
обліковуються  в  складі “Малоцінні необоротні матеріальні активи” та   
“Малоцінні та  швидкозношувані предмети”.  У момент  передачі таких  
активів  в  експлуатацію  –  списуються  з  балансу з  одночасною організацією  
їх  оперативного  кількісного  обліку за  місцями  експлуатації і відповідними  
особами  протягом  строку фактичного  використання  таких предметів  на  
позабалансовому рахунку.  

Оцінка  вибуття  запасів  здійснюється  за  методом  Fifo.  
Відповідно  до  вимог  “Інструкції по  інвентаризації основних засобів ,  

нематеріальних активів ,  товарно-матеріальних цінностей ,  грошових коштів  і 
документів  та  розрахунків”,  затвердженої наказом  Мінфіну України  №69 від  
11.08.94 року з  подальшими  змінами  №  268 від 5.12.97 року в  Товаристві 
зг ідно   наказ у  №  60а  в ід  28 . 11 . 20 1 1р . ,   станом на  01 грудня    2011р .  
проведена  інвентаризація  активів ,  пасивів  та  зобов”язань .   

Ми  не  мали  змоги  у відповідності з  МСА 501 частина А бути  
присутніми  при  інвентаризації запасів .   

 
Дебіторська заборгованість 

Визнання ,  оцінка  реальності дебіторсько ї заборгованості,  визначення  
резерву сумнівних боргів  відповідає  П  (С) БО  №  10 “Дебіторська  
заборгованість”.  

Поточна  дебіторська  заборгованість  за  товари  (роботи,  послуги)  
включається  до  підсумку балансу за  первісною вартістю.  

Товариство  протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року  не  
визначало  величину резерву сумнівних боргів ,  що  відображено  в  наказі про  
облікову політику підприємства ,  яка  була  незмінною протягом  звітного  
року.  

Станом  на  31 грудня  2011 року в  Товаристві рахується  дебіторська  
заборгованість  за  товари ,  роботи ,  послуги  за  її первісною вартістю  в  сумі    
734 тис .грн .  

Дебіторська  заборгованість  за  виданими  авансами  – 6  тис .грн .  
Інша  поточна  дебіторська  заборгованість  – 22  тис .грн .  

 
На  думку аудиторів ,  розкриття  інформації за  видами  активів  подано  в  

фінансовій  зв ітності достовірно  та  повно  відповідно  до  встановлених вимог  
чинного  законодавства  України .  

 
4. Висловлення  думки  щодо  розкриття інформації  про  зобов’язання  
Товариства ,   відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
 
  Зобов’язання  

Оцінка ,  розкриття  інформації щодо  зобов’язань  визначається  зг ідно    
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П  (С) БО  №  11 “Зобов’язання” 

 Зобов 'язання  визнається ,  якщо  його  оцінка  може  бути  
достовірно  визначена  та  існує  ймовірність  зменшення  економічних вигод у 
майбутньому внаслідок його  погашення .   

Станом  на  31 грудня  2011 року в  Товаристві рахуються   довгострокові 
зобов’язання  в  загальній  сумі 409 тис .грн .  

Станом  на  31 грудня  2011 року в  Товаристві рахуються   поточні 
зобов’язання  в  загальній  сумі 945 тис .грн .  

 
 
Забезпечення  наступних  витрат  і платежів 

Оцінка ,  розкриття  інформації щодо  забезпечень  визначається  зг ідно    
П  (С) БО  №  11 “Зобов’язання” 

 Протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року 
підприємство  не  нараховувало  забезпечень  та  не  створювало  резервів  
наступних виплат ,  що  відображено  в  наказі про  облікову політику,  яка  була  
незмінною протягом  звітного  року.  
  

На  думку аудиторів ,  розкриття  інформації за  видами  зобов»язань  
подано  в фінансовій  зв ітності достовірно  та  повно  відповідно  до  
встановлених вимог чинного  законодавства  України .  
 
 
5. Висловлення думки щодо розкриття  інформації про власний капітал Товариства, 
відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

 Розкриття  інформації про  власний  капітал  базується  на  вимогах  
П(С)БО  5 “Звіт  про  власний  капітал”,  зг ідно  з  якими  визначається  склад  
власного  капіталу Товариства  протягом зв ітного  періоду.  

Зміна  розміру власного  капіталу відбулась  за  рахунок зменшення  
непокритого  збитку на  549 тис .грн .  Причиною зменшення  непокритого  
збитку є чистий  прибуток Товариства  за  зв ітний  період в  сумі 626 тис .грн . ,  
коригування  в  зв»язку з  виправлення  помилок минулих зв ітних періодів  –
(зменшення) 77 тис .грн  

На  думку аудиторів ,  розкриття  інформації про  власний  капітал  в  
балансі Товариства  в   повній  мірі відповідає  вимогам  чинного  
законодавства  України  

6. Розкриття інформації щодо відповідності вартості чистих активів вимогам 
законодавства 
 Згідно “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств” схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004р. вартість 
чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 990 тис.грн. та є 
більшою від статутного капіталу на 333 тис.грн.  

Варт iсть  чистих  актив iв  ПрАТ  "Миколаївське  АТП" в iдпов iдає  
вимогам  законодавства ,  зокрема ,  нормам  п .  3 т.155 Цив iльного  кодексу  
України .   
 
7. Формування статутного фонду 
 Оголошений  статутний  фонд Товариства  в  сумі 657 тис  грн .  на  дату  
проведення  аудиту учасниками  Товариства  сформований  повністю.  

8. Розмір чистого прибутку, визнання доходів та витрат 
Доходи  
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Визнання  та  відображення  в  обліку доходів  здійснюється  в  

Товаристві  відповідно  до  вимог  П  (С) БО  №  15 “Дохід” на  підставі  
принципу нарахування  та  відповідності.  

Протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року,  Товариство  
отримало  доходів  в  загальній  сумі   11 352 тис .грн .  

Витрати    
Облік  витрат  виробництва  ведеться  зг ідно  П  (С) БО  №  16 

“Витрати”.  

Витрати  визнаються  одночасно  з  визнанням  доходу,  для  отримання  
якого  вони  здійснені.  Витрати ,  які неможливо  прямо  зв’язати  з  доходом  
певного  періоду,  відображаються  у складі витрат  того  звітного  періоду,  в  
якому вони  були  понесені.  

Протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року,  Товариство  зазнало  
витрат  від господарсько ї діяльності в  загальній  сумі 10 726 тис .грн .   

 Чистий  прибуток Товариства  за  рік,  що  закінчився  31 грудня  2011 
року склав  626 тис .грн .   

9. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року 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" 

Протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року в  емітента  
відбулись  зміни  складу посадових  осіб.  Зміни  відбулись  на  підставі рішення   
від 16.09.2011 року.   

Підприємством  у відповідності до  статті 41  Закону України  "Про  
цінні папери  та  фондовий  ринок" подавалась  19.09.2011р ,  особлива  
інформація  про  зміни  складу посадових осіб.  

 
Інших дій ,  що  можуть  вплинути  на  фінансово -господарський  стан  

емітента  та  призвести  до  значно ї зміни  вартості його  цінних паперів ,  
визначених частиною першою статті 41 Закону України  "Про  цінні папери  
та  фондовий  ринок" протягом  року,  який  закінчився  31 грудня  2011 року у 
ПрАТ  «Миколаївське  АТП» не  відбувалось .  

 
10. Розкриття  інформації про наявність невідповідностей між фінансовою 

звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом 
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю 

 
Аудиторською перевіркою не виявлено невідповідностей між фінансовою 

звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та 
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю. 

 
11. Розкриття інформації про виконання емітентом значних правочинів (10 і 

більше відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності, що 
підлягала аудиту 

 
Протягом охопленого аудитом періоду Товариство не здійснювало значних право- 

чинів (10 і більше відсотків від вартості активів Товариства). 
 



 

 

8 
12. Розкриття інформації щодо стану корпоративного управління, у тому 

числі стану внутрішнього аудиту 
Аудиторська перевірка не була організована для визначення відповідності 

внутрішнього контролю цілям управління. 
Отримавши знання систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, 

провівши тести контролю та одержавши достатньо аудиторських доказів щодо 
ефективного функціонування заходів внутрішнього контролю, аудитори дійшли висновку, 
що система внутрішнього контролю Товариства належно організована та дієва. 

 
   

Економічну оцінку фінансового стану та платоспроможності ПрАТ “Миколаївське 
АТП” за  даними  балансу  станом  на  31.12.2011р .  

 
  
1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів  (Показує ступінь зношеності основних засобів, 
тобто частку вартості основних засобів, що підлягає списанню на витрати наступних 
періодів) 
ф1 р. 032 
-------------, (норматив зменшення), (значення   0,74 ); 
ф1 р. 031  
 
2.1. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття ) (Дозволяє визначити яку частину 
поточних зобов»язань можна погасити, мобілізуючи для цього всі наявні оборотні 
кошти) 
ф1 р. 260 
-------------, (норматив > 1), (значення  0,98 ); 
ф1 р. 620  
 
2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності (Відображає ліквідність активів на випадок 
необхідності термінового погашення поточних зобов»язань) 
ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 - р. 120 - р. 130 - р. 140) 
--------------------------------------------------------------- , (норматив 0,6-0,8), (значення  0,83 ); 
ф1 р. 620  
 
 
2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Характеризує ліквідність активів на випадок 
необхідності негайного погашення поточних зобов»язань. Відображає покриття ПЗ 
найбільш ліквідними активами ) 
ф1 (р. 220 + р. 230 + р. 240) 
-----------------------------------, (норматив >0), (значення 0,02 ); 
ф1 р. 620 
 
  
2.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн. (Показує величину власного капіталу, що є 
джерелом покриття поточних зобов»язань ) 
ф1 (р. 260 - р. 620) , (норматив >0), (значення -23 ); 
 
3.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) (Відображає частку власників 
підприємства в загальній сумі коштів, вкладених, а також реінвестованих у його 
діяльність)   
ф1 р. 380 
------------ , (норматив >0,5), (значення 0,42 ); 
ф1 р. 640  
 
 
3.2. Коефіцієнт фінансування (покриття зобов»язань власним капіталом)  (Показує,  
чи  досить у підприємства власних коштів для покриття всіх зобов»язань) 
ф1 р. 380   
----------------------------------------------- , (норматив >1), (значення 0,73); 
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ф1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)  
 
 
3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  (Показує частку 
власного капіталу, що припадає оборотні активи (втілену в оборотні активи) 
ф1 (р. 380 - р. 080) 
----------------------- , (норматив > 0,1), (значення  -0,46  ); 
ф1 р. 260 + 270  
 
 
3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Визначає частку капіталу, якою 
можна вільно маневрувати, тому що вона не вкладена в капітальні активи, а 
використовується в поточній діяльності) 
ф1 (р. 260 - р. 620) 
------------------------ , (норматив > 0), (значення -0,02 ); 
ф1 р. 380  
 
4.1. Коефіцієнт рентабельності активів (Відображає обсяг прибутку (доходів від 
реалізації, випуску продукції) на 1 грн. вкладених коштів) 
Ф-2 р.220 
-------------------------------------- , (норматив >0), (значення 0,29  ); 
Ф-1 (р.280 гр.3 + р.280 гр.4)/2 
 
4.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Показує прибутковість інвестицій, 
первісно спрямованих і згодом реінвестованих у підприємство його власниками) 
Ф-2 р.220 
--------------------------------------- , (норматив >0), (значення  0,87 ); 
Ф-1 (р.380 гр.3 + р.380 гр.4)/2 
 
4.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності (Характеризує прибутковість підприємства, 
показуючи рівень прибутку на кожну гривню обсягу продажу) 
Ф-2 р.220 
----------------- , , (норматив >0), (значення 0,06 ). 
Ф-2 р.035 
 

Ефективність  роботи  підприємства  за  2011 рік характеризується  як  
рентабельна ,  всі показники  рентабельності вищі теоретичних значень .  
 Оцінюючи  результати  діяльності ПрАТ  “Миколаївське  АТП»  в  цілому 
з  позиції фінансової стабільності,  платоспроможності та  рентабельност і 
його  фінансовий  стан  станом  на  31.12.2011року можна  визначити  як 
задовільний .  
         

Оц iнка  ф iнансової ст iйкост i п iдприємства  мала на  мет i об 'єктивний  
анал iз  та  визначення  на  ц iй  основ i м iри  його  ф iнансової стаб iльност i й  
незалежност i,  а  також  в iдпов iдност i ф iнансово -господарсько ї д iяльност i 
підприємства  цілям  його  статутно ї д iяльност i.   
      У процес i анал iзу треба  враховувати  те ,  що  коеф iц iєнти  не  є  
абсолютним  критер iєм .  Це  в iдносн i величини ,  за  допомогою яких  
визначають  зм iни  i  виявляють  тенденц iї.   
      Аудитор  не  може  передбачити  майбутн i под iї чи  обставини ,  як i можуть  
спричинити  пог iршення  показник iв  д iяльност i п iдприємства  в  майбутньому.                               
Тому,  в iдсутн iсть  в  аудиторському висновку будь-яких тверджень  про  
ст iйк iсть  п iдприємства  не  може  розглядатися  як гарант iя  його  спроможност i 
продовжувати  свою діяльність  безперервно .  
         
 Заключна  частина   
 
        Нами  виконанн i процедури  стосовно  перев iрки  достов iрност i статей  
ф iнансової зв iтност i станом  на  31 грудня  2011 року,  а  саме:  розглянуто  
iнформац iю про  факти ,  процеси  господарсько ї д iяльност i,  в iдображен i в  
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систем i бухгалтерського  обл iку,  ф iнансов iй  зв iтност i та  iнших джерелах  
iнформац iйно ї структури  п iдприємства .  
         На  п iдстав i даних перев iрки ,  можемо  заключити  наступне:   
Фінансова  зв ітність  Товариства  відображає правдиву і неупереджену в  усіх  
суттєвих аспектах  картану фінансового  становища  Товариства  станом  на  
31.12.2011 р . ,  а  також  результатів  його  діяльності і руху грошових потоків  
за  період,  який  закінчився  31 грудня  2011 р . ,  у в ідповідності до  
законодавчих та  нормативних актів  України  з  підприємництва ,  
бухгалтерського  обліку,  фінансової зв ітності та  аудиту.  
 
 Основні  відомості  про  аудиторську  фірму  :  
 
Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Логіка»   
Свідоцтво № 3394 від 27.05.2004р. видане рішенням АПУ від 27.05.2004р. (продовжене до 
27.05.2014р. згідно рішення АПУ № 202/3 від 21.05.2009р.) 
ЄДРПОУ 32940119 
81652, м. Новий Розділ, Львівської області, вул.Шашкевича 9/1 тел. (261) 2-23-91 
  
 Підстава та строки проведення аудиту  

 
Аудит  проведений  на  п ідст ав і  укладено го  Договору  на  

проведення  аудиту  №  7  в ід  12  березн я  201 2  року  у  строки  з  12  березн я  
2012  року  по  23  бер езня  20 12  року .  
 
 

 
Директор приватного підприємства 
«Аудиторська фірма «Логіка» 
(сертифікат А №005768 виданий  
Рішенням АПУ № 134 від 29.04.2004р.)                   Мельник  А .В .  

 
 
23 березня 2012 року 
 


