
_______________________ __ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ш  Аудит-Сервіс ІНК
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської дальності № 0036, продовжене рішенням Аудиторської

палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3

А УД И ТО РС ЬКИ Й  ВИ С Н О В О К
(звіт незалеж ної аудиторської ф ірми)

«АУДИТ - СЕРВІС ІНК»

щодо фінансової звітності 
товариства з обмеженою відповідальністю  “ Онікс-ІВА ”

(код за ЄДРІІОУ 246)8082/; місцезнаходження 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд 22; 
дата та номер державної реєстрації 22.01.1997р. за № 1 119 120 0000 001021)

за 2014 рік

Загальним зборам учасників та керівництву ТОВ «Онікс-ІВА»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Вступний параграф

Ми провели аудит ф інансової звітності товариства з обм еженою  в ідпов ідальн істю  “О нікс-ІВА  
(далі -  Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про ф інансовий стан) станом на 31 
грудня 2014 року, Звіт про ф інансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грош ових 
кош тів(за прямим м етодом ),Зв іт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, поясню ю чі 
примітки.

2. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе в ідповідальність за складання і достовірне подання цих 
ф інансових  зв іт ів , с кл а д е н и х  у в ід пов ід ност і до вим ог М іж н а р о д н и х  ста нд арт ів  ф ін а н со в о ї 
зв ітност і (П С Ф З), та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання ф інансової звітності, що не м істить суттєвих викривлень 
унаслідок шахрайства або помилки.

3. Відповідальність аудитора

Відповідальністю  аудитора є висловлення думки щодо цієї ф інансової звітності на основі 
результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до М іжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, інш ого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти 
вимагають від нас дотрим ання в ідповідних етичних вимог, а також  планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що ф інансова звітність не м істить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отрим ання аудиторських доказів щодо 
сум і розкриттів у ф інансовій  звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінку ризиків суттєвих викривлень ф інансової звітності внасл ідок ш ахрайства або помилок 
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутр іш нього контролю, що стосую ться 
складання та достовірного подання суб ’єктом господарю вання ф інансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які в ідповідаю ть обставинам, а не з метою  висловлення думки щодо 
еф ективності внутр іш нього контролю  суб'єкта господарю вання. А удит вклю чає також  оцінку 
відповідності використаної обл ікової політики, прийнятність обл ікових оцінок, виконаних 
управлінським  персоналом, та оцінку загального подання ф інансової звітності.
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Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки.

4.Підстава для висловлення умовно позитивної думки
Товариством не створено резерв відпусток та резерв сумнівних боргів. Крім того, ми не 

спостерігали за інвентаризацією запасів оскільки інвентаризація передувала укладання договору про 
аудит фінансової звітності , але ми ознайомились з її результатами і дійшли до висновку що, цей факт 
має не значний вплив на достовірність фінансової звітності.

5.Умовно-позитивна думка
На нашу думку за вийнятком впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для 

висловлення умовно позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 року, та його фінансові результати і 
рух грошових коштів за рік що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, законодавства України, облікової політики Товариства.

Пояснювальний параграф

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що, 
незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки 
підприємництва, існує невизначеність щодо впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на стабільність 
діяльності Товариства.

Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий 
стан Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму:

❖ Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс 
ІНК»

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності N20036, 
продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року №221/3.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних 
паперів, видане НКЦПФРУ від 10.10.2014р.№ 000239.

❖ Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг видане 
рішенням АПУ від 24.12.2014р. № 304/4.

❖ Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого,буд. 34, офіс 1.
❖ Телефон: (03422) 75-05-01
❖ Електронна пошта: audiif@ ukrpost.ua
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