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ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 Товариства з обмеженою відповідальністю
«СОКРАТ КАПІТАЛ»

 за 2012 рік.
17  квітня 2013 року   м. Київ

 Аудиторський висновок податься керiвним органам управлiння Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Сократ Капітал " 
 Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Вступний параграф 
Основні відомості про емітента
Повна назва     Товариство з обмеженою відповідальністю «СОКРАТ КАПІТАЛ»
Код ЄДРПОУ      31353016
Місцезнаходження    вул. Іллінська, буд. 8, поверх 5, блок 9, блок 10, Київ, 04070
Дата проведення державної реєстрації  22.03.2001 року  свідоцтво про державну серiя 
А01 №768793
Основні види діяльності за КВЕД
74.13.0 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення суспiльної думки
74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого 
асортименту
Генеральний директор   Лісничій Констянтин Миколайович
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй  видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 32/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
 Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй  видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 33/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй  видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 34/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй   видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 35/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй  видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 36/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
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Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй  видано 17 квітня 2002 року Державною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 37/2/02 загальна сума 
випуску облiгацiй – 20 000,00 (двадцять тисячь ) гривень; номiнальна вартiсть – 0,01 
гривні;  кiлькiсть - 2000000 штук; форма випуску - бездокументарна, iменнi.
  Опис аудиторської перевiрки
   Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)»вiд 
29.09.2011р. №1360 , зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 
року №1358/20096,Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затверджено рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 
грудня 2006 року № 1591 iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшеннями Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 5 
лютого 2007 року за № 97/13364. Рiшення ДКЦПФР вiд 20 жовтня 2011 року "Про 
затвердження Змiн до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
зареєстровано у Мiнiстерствi юстицiї України 20 грудня 2011 року № 1471/20209.

При перевiрцi аудитори керувались Нацiональними положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку, а також "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженого 
наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291 та iнструкцiєю по його 
застосуванню iз змiнами i доповненнями та iншими нормативними актами, що регулюють 
дiяльнiсть учасникiв фондового ринку. Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi до
вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та 
супутнiх послуг, зокрема МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" ,706 "Пояснювальнi 
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", Кодексу Етики 
Професiйних бухгалтерiв з урахуванням вимог Закону України "Про аудиторську 
дiяльнiсть". Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку 
з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять 
суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi 
пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка 
включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих 
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального 
подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка 
забезпечує обгрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки. Аудит проводився щодо  
наступної фінансової звітності:
– фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2012 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, а 
саме: 
Баланс на 31 грудня 2012р.; 
Звіт про фінансові результати за 2012 р.; 
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне 
представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за складання та подання фiнансових звiтiв згiдно зi застосовною 
концептуальною основою фiнансової звiтностi є вiдповiдальнiстю управлiнського 
персоналу суб'єкта господарювання. Згiдно з МСА 200 параграф 36, вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу включає: розробку, впровадження та здiйснення внутрiшнього 
контролю складання та подання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдних облiкових полiтик; 
здiйснення попереднiх облiкових оцiнок, якi є обгрунтованими за обставин. 
 Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi 
На аудитора покладається вiдповiдальнiсть  за формування та висловлювання думки щодо 
фiнансових звiтiв згiдно iз Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" (роздiл VI, 
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статтi 21, 22) та МСА 200 "Загальнi завдання незалежного аудитора та проведення аудиту 
згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту". Аудит передбачає виконання аудиторських 
процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй 
звiтностi. Вибiр процедур грунтується на судженнi аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 
оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються 
складання i достовiрного подання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 
управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. На нашу думку, 
аудиторськi докази, отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання 
пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
стандартiв  МСА700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора"
 На нашу думку, Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики, 
щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Рiчнi звiти, якi надали 
власники Товариства (що додаються), мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть. 
Фiнансова звiтність Товариства складається з: 
– фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2012 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, а 
саме: 
Баланс на 31 грудня 2012р.; 
Звіт про фінансові результати за 2012 р.; 
В ходi перевiрки аудитором було дослiджено облiкову систему Товариства (Наказ про 
облiкову полiтику №1-ОД вiд 05.01.2012 року). Використанi Товариством принципи 
бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдають концептуальнiй основi фiнансової звiтностi 
передбаченiй нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк 
господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису в цiлому у вiдповiдностi 
з Планом рахункiв бухгалтерського облiку.
Згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту аудиторську перевiрку сплановано i здiйснено
з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять 
суттєвих викривлень. В ходi аудиторської перевiрки аудитором були виконанi наступнi 
процедури: визначення вiдповiдностi фiнансової звiтностi основним принципам облiку, які
встановлені  облiковою полiтикою Товариства; аналiз шляхом тестування аудиторських 
доказiв, якi дають змогу пiдтвердити зазначенi у звiтностi суми i показники та наведенi 
пояснення до них; дослiдження суттєвих облiкових оцiнок, зроблених керiвництвом пiд 
час пiдготовки фiнансової звiтностi; оцiнка надiйностi систем бухгалтерського облiку 
Товариства, можливостi виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звiтнiсть; оцiнка 
загального подання фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що отриманi в ходi перевiрки 
аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської 
думки. Оскiльки призначення аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення 
iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням 
iнвентаризацiї. 
 Ми висловлюємо умовно-позитивну думку вiдповiдно дiйсного фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi  Товариства. На нашу думку, фiнансовi звiти справедливо й 
достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан  Товариства з 
обмеженою відповідальністю «СОКРАТ КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2012 р., також 
результати його  дiяльностi за 2012 р., згiдно з нацiональними стандартами 
бухгалтерського облiку i вiдповiдають вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV. 
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Параграф, у якому мiститься модифiкована аудиторська думка, тому що в процесi 
проведення аудиту iснує обмеження обсягу роботи аудитора. Оскiльки призначення 
аудитора Товариства вiдбулося пiсля дати проведення iнвентаризацiї активiв та 
зобов'язань, аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї. Внаслiдок 
цього у аудитора вiдсутня можливiсть пiдтвердити фактичну активів та зобов'язань, 
вiдображених в балансi Товариства, за допомогою аудиторських процедур. Цi обмеження 
щодо обсягу аудиту не можуть привести до значних коригування фiнансової звiтностi, якi 
могли б бути за вiдсутностi обмеження. 
Нами  розглянутi ризики iснування iнших невиявлених викривлень згідно МСА 450 
"Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту". Припущення про безперервнiсть 
господарської дiяльностi товариства, розглядається аудитом у вiдповiдностi до МСА 570 
"Безперервнiсть" як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, 
не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її. Це базується на судженi 
аудитора, а також на даних бухгалтерського облiку  товариства та наданих запитiв 
управлiнському персоналу по даному питанню. Аудитор не має змоги отримати достатнi i 
прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки, проте доходить висновку, що 
можливий вплив на фiнансову звiтнiсть, невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути 
суттєвим, проте не всеохоплюючим,вiдповiдно до МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi 
незалежного аудитора". 
 Iнша допомiжна iнформацiя 
Мета та обсяг аудиту фiнансових звiтiв формулюються на основi умови обмеження 
вiдповiдальностi аудитора iнформацiєю, зазначеною в аудиторському висновку. Аудитор не
несе окремої вiдповiдальностi за визначення, чи викладення iншої iнформацiї належним 
чином. 
Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї за видами активiв:
 Основні засоби
 Надходження, оцiнка та визнання основних засобiв, їх аналiтичний та синтетичний облiк 
вiдповiдають критерiям П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Переоцiнка цих активiв не 
проводилась. Перевiркою вiдповiдностi аналiтичного та синтетичного облiку основних 
засобiв дiючому законодавству, порушень не встановлено. Визначення зносу основних 
засобiв вiдповiдає критерiям П(С)БО №7 "Основнi засоби" та обранiй Товариством 
облiковiй полiтицi. Визначенi методи не змiнювалися протягом 2012 року. Первiсна 
вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi станом на 31.12.2011 р. становить 
142,0 тис.грн, знос - 133,2 тис.грн. Залишкова вартiсть  8,8 тис.грн. 
Фiнансовi iнвестицiї 
Визнання фiнансових iнвестицiй, визначення їх первiсної вартостi здiйснюються 
вiдповiдно до П(С)БО № 12 "Фiнансовi iнвестицiї" - за собiвартiстю фiнансової iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства (внески до статутних фондiв iнших 
компанiй) складають 10412,3 тис.грн.Поточні фінансові інвестиції 120,0 тис.грн.
 Запаси
Бухгалтерський облiк запасів здiйснюється у вiдповiдностi до Положення (стандарту) 9 
"Запаси". Дооцiнка i уцiнка залишкiв товарно-матерiальних цiнностей не проводилась. 
Станом на 31.12.2012 р. виробничих запасів немає.
Грошові кошти та дебiторська заборгованість 
Визнання, облiк та оцiнка дебiторської заборгованостi вiдповiдають П(С)БО № 10 
"Дебiторська заборгованiсть". 
Станом на 31.12.2012 р.:
 - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає  264,1 тис.грн;
 - дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 232,4 тис.грн;
 - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12,6 тис.грн. 
Грошовi кошти станом на 31.12.2012 р. складають 1,3 тис.грн. 
Iншi оборотнi активи на дату балансу становлять 23,0 тис.грн.
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Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал 
Визначення, облiк та оцiнка власного капiталу Товариством проводиться у вiдповiдностi 
до П(С)БО-5 "Власний капiтал". Власний капiтал має наступну структурува станом на 
31.12.2012 року :

- Статутний капітал  8800 тис .грн.
- Нерозподіленій прібуток  630,4 тис.грн

   Аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій 
звітності Товариства станом  на 31.12.2012 р. достовірно.
Єдиним учасником Товариства є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фiнансова 
компанiя «Сократ» iдентифiкацiйний код – 32109383.
         На підставі проведеного аудиту можливо висловити думку про те , що станом на 
31.12.2012 року Статутний капітал  сформовано та сплачено на суму 8800 тис.грн., у 
відповідності  до новiй редакцiї статуту товариства, яка зареєстрована Печерською 
районною у м.Києвi державною адмiнiстрацiєю 18.01.2010 р., номер запису 
10701050015035004 .
                Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання

Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в
усіх  суттєвих  аспектах  відповідають  вимогам  Положення  (стандарту)  бухгалтерського
обліку   11  «Зобов’язання»,  затвердженому  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
31.01.2000 року № 20.
 Визнання, облiк та оцiнка кредиторської заборгованостi Товариства вiдповiдають П(С)БО 
№ 11 "Зобов'язання". Довгостроковi зобов'язання - зобов'язання за випущеними власними 
облiгацiями строком погашення бiльше дванадцяти мiсяцiв складають 120,0 тис. грн. 
Товариство емiтувало 12 000 000 iменних процентних облiгацiй. Дата початку погашення 
облiгацiй та виплати доходу за ними з 22 по 27 липня 2012 р. Дата припинення погашення 
облiгацiй та виплати доходу за ними з 22 по 27 липня 2013 р.. Виплата доходу по 
облiгацiях за весь строк обiгу облiгацiй буде здiйснюватись одночасно з їх погашенням. 
Достроковий викуп облiгацiй не передбачений. 
 Облігації Товариства  забезпечені всім належним  емітенту майном відповідно до чинного
законодавства. Додаткового забезпечення облігації  не мають. 

Поточні зобов’язання  1517,6 тис.грн.
       Розкриття інформації щодо чистого прибутку

Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі 
наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 
розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 
Закону „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність ” №  996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що Товариство за  2012 рік
отримало  чисті доходи в сумі 4924,1 тис.грн.

На думку аудитора  в  усіх  суттєвих  аспектах бухгалтерський облік  доходів  від
різних видів діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм П(С)БО 15 «Доходи»
та Положення про бухгалтерський облік Товариства.

Аудитор вважає, що  звіт про фінансові результати  за  2012 рік в усіх суттєвих
аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також
розкриває інформацію про них.

На  думку  аудитора,  облік  витрат  Товариства  ведеться  відповідно  до  норм
Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку  16  „Витрати”,  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 (далі – П(С)БО 16), та Положення про
бухгалтерський облік операцій Товариства. Відображення витрат Товариством за 2012 рік
здійснювалось  на  відповідних  рахунках  обліку  витрат  згідно  з  Планом  рахунків
бухгалтерського обліку та Інструкції № 291 . 
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Бухгалтерський  облік  витрат  Товариства  здійснюється  на  підставі  наступних
первинних документів:  актів  виконаних робіт (послуг),  накладних,  інших первинних та
розрахункових документів.  

Регістрами  бухгалтерського  обліку  витрат  Товариства  є  журнали-ордери,
відомості  обліку  по  окремих  субрахунках  витрат.  Загальна  сума  витрат   за   2012  рік
складає 785,5тис.грн.

За  результатами  аудиторської  перевірки  встановлено,  що  в  основному  дані,
відображені  в журналах-ордерах та  оборотно-сальдових відомостях,  наданих аудиторам
стосовно витрат Товариства за   2012 рік, відповідають первинним документам та даним
фінансової звітності. Чистий прибуток за 2012 рік складає 4138,6 тис.грн.

                Аналіз показників фінансового стану
На підставі отриманих облікових даних аудитором відповідно до вимог,встановлених 
Державною комісією з цінних паперів та  фондового ринку  виконано розрахунок  
показників фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «СОКРАТ 
КАПІТАЛ»,а саме:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності 
- коефіцієнт загальної ліквідності(покриття)
- коефіцієнт фінансової стійкості
- коефіцієнт структури капіталу(фінансування) 

Показники фінансового стану
               Товариства з обмеженою відповідальністю«СОКРАТ КАПІТАЛ»

станом на 31.12.2012року
№
п/
п

 Назва
коефіцієнтів

Формула  розрахунку
показника  фінансового  стану
Товариства 

Станом 
 на31.12.
11

Стано
м 
 на
31.12.1
2

Норматив
не
значення

1 Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності 

К1=(Грошові  кошти  +
Грошові  еквіваленти  +
короткострокові фінансові вкладення)
/ короткострокові зобов'язання 

0,04 0,08 0,25-0,5

2 Коефіцієнт 
загальної 
ліквідності(покри
ття)

К2=(  Грошові
кошти+Грошові
еквіваленти+Дебітори (непрострочені
та  реальні)
+Запаси+Витрати)/короткострокова
заборгованість

0,48 0,40 1,0-2,0

3 Коефіцієнт 
фінансової 
стійкості

К3=Власні  кошти/Вартість
майна (підсумок активу балансу)

0,65 0,85 0,25-0,5

4 Коефіцієнт 
структури 
капіталу 
(фінансування)

К4=(Короткострокова
кредиторська  заборгованість
+Довгострокова  кредиторська
заборгованість)/Власний капітал 

0,5 0,17 0,5-1,0

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності  обчислюється як відношення  грошових засобів та їх 
еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка 
частина боргів підприємства може бути сплачена  негайно.
 2.Коефіцієнт загальної ліквідності        розраховується як відношення оборотних активів 
до поточних зобов’язань  підприємства та показує достатність ресурсів підприємства , які 
можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
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3.Коефіцієнт фінансової стійкості   розраховується як відношення власного капіталу  до 
підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу  в загальній сумі засобів, 
авансованих у його діяльність.
4.Коефіцієнт структури капіталу розраховується  як  співвідношення залучених та власних
засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Коефіцієнти ліківідності  не відповідають оптимальним значенням, коефіцієнти
платоспроможності знаходяться в межах теоретичних значень.

В  цiлому,  проведений  аналiз  показникiв  фiнансової  звiтностi  дає  можливiсть
характеризувати економiчний стан Товариства як задовільний.
Особлива  інформація  відповідно  до  ст.  41Закону  України  «Про  цінні  папери  та
фондовий ринок»: 
Протягом 2012 року вiдбувалися змiни складу посадових  осіб:
08.10.2012р. звільнено Генерального директора Савчук Лілію Пеьтрівну, 09.10.2012 
призначено Генерального директора Лісничого К.М.
Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв 
З метою порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу, на виконання
вимог статтi 144 Цивiльного кодексу України, аудитором був розрахований розмiр чистих 
активiв Товариства . Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець  звiтного року 
дорiвнює 9430,4 тис. грн., тобто є більшою вiд розмiру статутного капiталу, який дорiвнює
8800 тис. грн. На пiдставi проведеного розрахунку аудитор пiдтверджує вiдповiднiсть 
розмiру чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства. 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
Комісії разом з фінансовою звітністю

Наявності   суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою звітністю,  що  підлягала
аудиту,  та   іншою   інформацією,   що розкривається  емітентом  цінних  паперів  та
подається  до  Національної  Комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  разом  з
фінансовою звітністю (МСА 720  «Відповідальність  аудитора щодо   іншої   інформації  в
документах,  що  містять  перевірену аудитором фінансову звітність»),  не виявлено.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства

Ризиків  суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства (МСА
240  «Відповідальність  аудитора,   що  стосується  шахрайства,   при  аудиті  фінансової
звітності») аудитором не виявлено. 
 Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування 
юридичної особи

Товариство  з  обмеженою  відповідальністю
“М.Р.Аудит”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37569947
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 13/15
Реєстраційні дані : Зареєстроване  Подільською  районною  в  м.  Києві

Державною  адміністрацією  22  лютого  2011 р.  за
№10711020000027955

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення в Реєстр аудиторських фірм
та аудиторів, які надають аудиторські
послуги

Свідоцтво № 4429 видане за рішенням 
Аудиторської палати України від 31 березня 2011 р.
за № 229/4;чинне до 31.03.2016 р.
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Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, що 
надають послуги на ринку цінних 
паперів:

Свідоцтво серії АБ № 001414 видане рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 469 від 28.04.2011 р., Строк дії свідоцтва з
28.04.2011 р. до 31.03.2016 р.

Керівник Єрмак Марина Володимирівна
Інформація про аудитора Сертифікат аудитора – Серія “А” № 002801, 

виданий на підставі рішення Аудиторської палати 
України від 02 липня 1996 р. № 46, продовжено на 
підставі рішення Аудиторської палати України від 
20 травня 2010 р. № 215/3 термін дії – до 02 липня 
2015 р.

Контактний телефон (044) 361-79-48
. 

Дата та номер договору на проведення аудиту 
Перевiрка проводилась згiдно Договору  № 03/12-03-2013  вiд 12.03.13 року. Початок 
проведення перевiрки - 12 березня 2013 року. Перевiрку закiнчено - 17 квітня 2013 року. 
Дата видачi висновку - 17 квітня 2013 року в м. Києвi в офiсi Замовника. 
   

   Директор ТОВ «М.Р.Аудит»                                                                       Єрмак М.В.
 Сертифікат (серія А № 002801 
 Від 02.07.1996 року продовжено Рішенням№215/3 АПУ 
 від 20.05.2010р.до 02.07.2015р)
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