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Аудиторський висновок адресується: 

- Власникам цінних паперів АТ "СКІФ-АВТО ";
- Керівництву АТ "СКІФ-АВТО "
- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості про емітента 

- Повне найменування Косівське приватне акціонерне товариство "СКІФ-АВТО"
- Скорочене найменування АТ "СКІФ-АВТО"
- Код ЄДРПОУ 01207275
- Місцезнаходження 78600, Івано-Франківська обл., м. Косів, вул. Грушевського ,5
- Дата державної реєстрації 22.12.1997 року
- Статут підприємства зареєстровано 22.12.1997 року

Відповідальні  особи  за  фінансово-господарську  діяльність   у  періоді,  що 
перевірявся: 

- Голова правління – Черленюк Микола Юрійович
- Головний бухгалтер – Шкрібляк Галина Іллівна

Основною  діяльністю  підприємства  АТ  "СКІФ-АВТО"  є  діяльність 
автомобільного регулярного транспорту з пасажирських перевезень.

Опис аудиторської перевірки 

Перевірку  фінансової  звітності  Косівського  приватного  акціонерного 
товариства  "СКІФ-АВТО"  за  2011  рік  у  складі  Балансу,  Звіту  про  фінансові 
результати, Звіту про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів та Приміток 
до  річної  фінансової  звітності  проведено  у  відповідності  до  вимог  Міжнародних 
стандартів  аудиту  (МСА),  Закону  України  "Про  аудиторську  діяльність", 
законодавства України про ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 
звітності.

Концептуальною  основою  складання  фінансової  звітності  Товариства  є 
Національні  положення  (стандарти)  бухгалтерського  обліку.  Положення  про 
облікову  політику  затверджено  Наказом  керівника  Товариства.  Бухгалтерський 
облік Товариства комп’ютеризований.

Аудиторську перевірку проведено з дотриманням принципів незалежності та 
етичних  вимог,  у  відповідності  до  вимог  Міжнародних  стандартів  аудиту,  які 
передбачають  планування  та  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання 
достатньої впевненості з метою формування незалежного професійного судження 
про відсутність суттєвих викривлень при складанні фінансової звітності. 

Аудит  включає  також  оцінку  використаних  підприємством  принципів 
ведення  бухгалтерського  обліку  і  оцінку  фінансової  звітності  в  цілому  у 
відповідності  до  облікової  політики  підприємства.  При  укладанні  договору   на 
аудит  фінансової  звітності  суттєвість  з  замовником  не  обумовлювалась.  Розмір 
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суттєвості  визначався  по  відношенню  до  виявлених  відхилень  у  ході  аудиту  за 
професійним  судженням   аудитора  у  відповідності  до  вимог  МСА  №320.  При 
розробці  та виконанні аудиторських процедур для оцінки аудиторського ризику 
враховано  як  внутрішні  так  і  зовнішні  фактори,  що  мають  вплив  на  фінансову 
звітність  підприємства.  Аудиторська  перевірка  передбачає  здійснену  шляхом 
тестування перевірку доказів,  які  підтверджують суми та розкриття інформації  у 
фінансової звітності. 

При  проведенні  аудиторської  перевірки  використовувались:  установчі 
документи,  фінансова звітність підприємства,  бухгалтерські  регістри та первинні 
документи за 2011 рік. Процедури збору даних для оцінки достовірності і повноти 
звітності,  у  залежності  від  судження  аудитора,  основані  на  вибірковому  та 
суцільному  обстеженні  первинних  документів  та  бухгалтерських  регістрів 
підприємства. 

Висновок складено у відповідності до "Вимог до аудиторського висновку при 
розкритті  інформації  емітентами  цінних  паперів"  затверджених  Рішенням 
ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360. 

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський  персонал  відповідальний  за  складання  та  представлення 
фінансової  звітності  у  відповідності  до  Закону  "Про  бухгалтерський  облік  та 
фінансову  звітність  в  Україні"  від  16.07.1999  року №996-XIV,  Національних 
положень  (стандартів)  бухгалтерського  обліку  України,  що  включає:  вибір  та 
застосування  відповідної  облікової  політики  а  також  облікових  оцінок,  які 
відповідають обставинам, та системи внутрішнього контролю стосовно підготовки 
та  достовірного  представлення  фінансових  звітів,  які  не  містять  суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Аудитор відповідальний за висловлення думки щодо фінансової звітності за 
результатами  проведеної  аудиторської  перевірки.  Аудиторську  перевірку 
проведено  відповідно  до  Міжнародних  стандартів  аудиту,  які  передбачають 
планування  та  виконання  аудиторських  процедур  для  отримання  достатньої 
впевненості  з  метою  формування  незалежного  професійного  судження  про 
відсутність суттєвих викривлень при складанні фінансової звітності. 

Аудитор  розглядає  заходи  внутрішнього  контролю  при  оцінці  ризиків,  що 
стосуються  складання  фінансової  звітності  з  метою  застосування  аудиторських 
процедур,  які  відповідають  обставинам,  а  не  з  метою  висловлення  думки  щодо 
ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку 
відповідності  облікової  політики,  прийнятність  облікових  оцінок,  зроблених 
управлінським  персоналом, та  загального подання фінансової  звітності. 

Вважаємо, що за  результатами проведеної аудиторської перевірки отримані 
достатні докази для висловлення умовно-позитивної думки.
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Фінансова  звітність  емітента  не  відображає  забезпечення  на  виплату 
відпусток працівникам та резерв  сумнівних боргів а також відстрочені податкові 
активи  та податкові зобов'язання.

Аудитори  не  мали  можливості  спостерігати  за  інвентаризацією  активів  та 
зобов’язань  на  кінець  звітного  періоду  у  зв’язку  з  призначенням аудитора після 
закінчення звітного періоду. 

Висловлення умовно-позитивної думки

На нашу думку за винятком впливу наведених обставин, фінансова звітність 
Косівського приватного акціонерного товариства "СКІФ-АВТО" за 2011 рік складена 
у  відповідності  до  вимог  національних  положень  (стандартів)  бухгалтерського 
обліку  та  достовірно  відображає  в  усіх  суттєвих  аспектах  фінансовий  стан 
Товариства  на  звітну  дату,  а  також  фінансовий  результат  його  діяльності  і  рух 
грошових коштів за звітний період у відповідності до вимог нормативних актів з 
бухгалтерського обліку та облікової політики підприємства. 

Інша допоміжна інформація

Вартість чистих активів Товариства на дату балансу складає 406 тис. грн., що 
перевищує  розмір  статутного  капіталу  Товариства  та  мінімальний  розмір 
статутного  капіталу,  встановлений  законом  відповідно  до  вимог  пункту  3  ст.155 
розділу ІІ Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV. 

Статутний  капітал  на  звітну  дату  сформовано  у  повному  обсязі  та 
відображено  у  фінансовій  звітності  відповідно  до  установчих  документів 
Товариства. 

Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, 
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до 
Комісії з цінних паперів разом з фінансовою звітністю аудитором не виявлено.

Значні правочини, що складають десять і  більше відсотків вартості  активів 
товариства за даними останньої річної фінансової звітності  відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства" емітентом не здійснювалися.

Організація корпоративного управління згідно статуту Товариства відповідає 
Закону  України  "Про  акціонерні  товариства",  ризики  суттєвого  викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства аудитором не виявлені.
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Аналіз показників фінансового стану підприємства

ПОКАЗНИКИ АЛГОРИТМ Норм.

Станом

на 
31.12.2010

Станом

на 
31.12.2011

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Показує, яку частку поточної заборгованості 
підприємство може погасити наявними 
грошовими коштами.

Ф 1 ( р.220 + р.230 + р.240 )

---------------------------

Ф 1 ( р.620 + р.630 )

>0.2

-0.35
0,01 0,40

2.Коефіцієнт загальної ліквідності

Показує, яку частку поточної заборгованості 
підприємство може сплатити, якщо для 
цього використає всі свої оборотні активи.

Ф 1 ( р.260 + р.270 )

-----------------------------

Ф 1 ( р.620 + р.630 )

>1

- 2
0,08 0,60

3.Коефіцієнт фінансової незалежності

Показує, в якій мірі підприємство не залежить 
від своїх кредиторів.

р380  Ф1

--------------------------

р280  Ф1

>0.5 0,23 0,57

4.Коефіцієнт фінансової стійкості

Показує, співвідношення власних і залучених 
коштів.

Ф1(р430 + р480 + р620 + р630)

р640  Ф1
< 1 0,77 0,43

5.Коефіцієнт рентабельності активів

Показує, скільки прибутків підприємство 
отримує з 1 грн. активів.

Ф 2 ( р190 ф2 + р140 )

----------------------------------

0,5(р280 кол3 + р280 кол4 Ф1)

Факт. - 0,09

6.Коеф. ефективності використання 
(рентабельності) власного капіталу

Показує, скільки прибутків підприємство 
отримує з 1 грн. власного капіталу.

р190 Ф2 (або р220 Ф2)

----------------------------

0,5 (р380 кол3 + р380 кол4 Ф1)

Факт. - 0,17

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне  найменування  аудиторської  фірми:   Івано-Франківська  філія 
Приватного  підприємство  "Аудиторська  фірма  "Глобал  Україна",  що  діє  на 
підставі Положення про філію, в інтересах та від імені Приватного підприємство 
"Аудиторської фірми "Глобал Україна".

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги: № 4070  видане Аудиторською 
палатою України 15.11.2007 року.

Місцезнаходження аудиторської фірми: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 3

Телефон (факс) аудиторської фірми:  (0342) 55-19-15, 73-10-00
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Основні відомості про договір на проведення аудиту

Аудиторську  перевірку  Фінансової  звітності  Косівського  приватного 
акціонерного товариства "СКІФ-АВТО"  за 2011 рік здійснено на підставі укладеного 
договору  про  надання  аудиторських  послуг  №  1-03/12/А1  від  01.03.2012 року. 
Аудиторську перевірку розпочато 08 березня 2012 року та закінчено 26 березня 2012 
року.

Дата видачі Аудиторського висновку – 05 квітня 2012 року.

Директор 
ІФФ ПП Аудиторська фірма "Глобал  Україна"
(сертифікат аудитора серії  А № 003286)               В. М. Муравйов 
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