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Підприємство, станом на 31 грудня 2013 року i
відповідний звіт про прибутки i збитки, які
показують зміни фінансового становища за 2013
рік. Вiдповiдальнiсть за цю звітність несе
керівництво Підприємства. У наші обов’язки
входить
представлення
висновку
даних
незалежної аудиторської перевірки цієї звітності.
Ми, провели перевірку у відповідності з діючими нормативами аудиту, згідно з якими вимагається, щоб ми
спланували та здійснили незалежну аудиторську перевірку з метою збору достатніх доказів того, що фінансові звіти не містять
в собі серйозних та недопустимих помилок. Ми перевірили, використовуючи тести, інформацію, яка підтверджує цифровий
матеріал, який покладено в основу звітності. Під час незалежної аудиторської перевірки було проаналізовано порядок
організації бухгалтерського обліку, бухгалтерські принципи, які використовувалися у Підприємстві, розглянуті принципи
оцінки матеріальних статей балансу зроблені керівництвом Підприємства i звітність в цілому.

На підставі представлених звітних даних незалежними аудиторами проведений аналіз
фінансового стану Підприємства за 2013 рік.

Для характеристики фінансового стану Підприємства використано показники платоспроможності,
ліквідності та фінансової стійкості підприємства, та показники рентабельності активів:
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 – 0,5) становить:0 та
показує, яка частина боргів Підприємства може бути сплачена негайно.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (орієнтоване позитивне значення показника 1,0 – 2,0)
становить: 0,9 та показує не достатність ресурсів Підприємства, які можуть бути використані для
погашення його поточних зобов'язань.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) (орієнтоване позитивне
значення 0,25 – 0,5) становить: 0,3 та показує достатню питому вагу власного капіталу Підприємства в
загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення
становить:0,7 та характеризує не залежність Підприємства від залучених засобів.
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5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховувати недоцільно в зв’язку з отриманими збитками.

За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 31 грудня 2013 року нами
зроблений висновок про те, що Підприємство має достатній рівень платоспроможності, значення показників
структури капіталу відповідає оптимальним показникам.
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