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 Аналіз фінансового стану ТОВ "Хутро" проведено аудиторською фірмою "Рахів-Аудит". 

розпорядженням Ради товариства. 

 

 У 1995 році згідно наказу № 58а від 14.12.95 на підприємстві розпочато проведення 

інвентаризації основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

фондів, резервів та бюджетів, яка на дату складання аудиторського звіту не завершена. 

Відповідно до наявних актів інвентаризації 27 об’єктів інвентаризації необхідно відзначити 

наступне: 

 - виявлені нестачі на складі будівельних матеріалів; 

 - відсутній бухгалтерський облік на плитному складі, в цеху побутового обслуговування, 

на складі господарського обслуговування; 

 - інвентаризація не проводилась у фотолабораторії. 

 Станом на 01.01.95 на підприємстві проведено індексацію основних фондів, результати 

якої відображені в бухгалтерському обліку. В 1995 році переоцінка ТМЦ згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 19.04.93 № 279 не проводилась, 

по реалізації проведена переоцінка тари та пального, сума переоцінки спрямована на збільшення 

власних коштів. 

 Під час перевірки встановлено, що окремі операції подано до переліку з порушенням 

встановленого порядку: 

 - з відхиленням від типового плану обліку проведено бюджетну інвентаризацію за 

бартером на рахунку 79, бюджетів з позабюджетними коштами на рахунку 76; 

 - з відступом від Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку операцій з 

реалізації товарів проведено інвентаризацію реалізованих товарів; 

 - відсутня інвентаризація кошторису з учасником на рахунку 75 та інвентаризація товарів, 

переданих на рахунок 45; 

 - інвентаризація спільного майна проводиться з відступом від установчих (установчих) 

документів; 

 - є порушення в оподаткуванні ПДВ; 

 - неправильно розраховано товарний баланс на 1 січня 1996 року, що спричинило 

спотворення фінансових результатів за 1995 рік; 

 - з відхиленням від інструкції № 18-445 від 16.04.92 та з наказу № 19 від 08.02.95 

Міністерством фінансів України проведено інвентаризацію операцій в іноземній валюті. 

 

 Перелічені недоліки свідчать про те, що показники річного звіту за 1995 рік та статті 

балансу на 01.01.95 вона суттєво розходиться з оригінальними документами, аналітичними 

описами, чинним законодавством і життєвими нормами. Виявлені протиріччя мають суттєве 

значення і не дають можливості визнати показники річного фінансового звіту за 1995 рік та 

статей річного балансу станом на 01.01.95 достовірні, повні або такі, що відповідають чинному 

законодавству та життєвим нормам. 

 Таким чином, ми не можемо підтвердити, що баланс і фінансовий звіт за 1995 рік 

достовірно відображають фінансовий стан підприємства. 

 За результатами аудиту рекомендую аудитору: 

 - дотримуватись типового бюджетного плану; 

 - проведення інвентаризації реалізації товарів згідно з листом Міністерства фінансів 

України № 14-401 від 05.07.93; 

 - привести племінні назви у відповідність до установчих документів; 

 - поновити бухгалтерський облік та баланс на 01.04.96 з усуненням зазначених порушень. 

 

 Генеральний директор АФ «Рахів-Аудит» ______________________________ І. Савчук 


