
12. Опис бізнесу

Закрите акцiонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА" створено вiдповiдно до Установчого договору про 
створення i дiяльнiсть закритого акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" вiд 30 червня 2000р. i 
дiє вiдповiдно до чинного законодавства. 07.04.2011 року на загальних зборах акцiонерiв було прийнято 
рiшення про змiну найменування Товариства iз Закритого  акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-
СМИГА"на Приватне акцiонерне  товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА". За звiтний рiк злиття, подiлу, 
приєднання, перетворення, видiлу та iнших важливих подiй розвитку емiтента не вiдбувалося.

 За звiтний перiод органiзацiйна структура акцiонерного товариства не зазнала змiн.В структурi емiтента 
вiдсутнi дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва. Органами управлiння Товариства є : 
Вищий орган Товариства- Загальнi збори акцiонерiв; Виконавчий орган Товариства- Директор 
Товариства; Орган , що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзор.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. 
№ 996-XIV, що дiє з 01.01.2000 р., пiдприємствам надано право самостiйно визначати свою облiкову 
полiтику. Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до наказу Директора товариства. 
Основнi пункти облiкової полiтики пiдприємства передбачають: застосувати метод нарахування 
амортизацiї прямолiнiйний, метод оцiнки вартости запасiв FIFO. Метод оцiнки вартостi фiнансових 
iнвестицiй - за справедливою вартiстю.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АЛЬЯНС  АУДИТОРIВ"
(свiдоцтво про внесення в Реєстр  аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi 
послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. Аудиторською палатою України)
---------------------------------------------------------------------------------------
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          1. Вступний параграф

Ми провели аудит щодо достовiрностi, повноти та вiдповiдностi встановленим законодавством вимог 
щодо формування фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА".

1.1.Основнi вiдомостi про емiтента

  Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА". Дане Товариство є 
правонаступником усiх прав та обов'язкiв Закритого акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА". У 
вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв, викладеного у протоколi № 1/2011 вiд 07 квiтня 
2011р. найменування Товариства - Закрите акцiонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА" - змiнено 
згiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" на найменування: Приватне акцiонерне 
товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА".
   Скорочене найменування: ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА".
   Код за ЄДРПОУ:  30981499.

Мiсцезнаходження: Україна  35680 Рiвненська область, Дубенський район, смт. Смига, вул. Заводська, 
б. 1.

Дата державної реєстрацiї: 30.06.2000р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiї А01 
№ 235186. Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю 18.04.2011 року, пiдстава замiни свiдоцтва - 
змiна найменування юридичної особи. Номер запису в ЄДРПОУ про замiну свiдоцтва про державну 
реєстрацiю 1 593 105 0013 000025. Свiдоцтво видане Державним реєстратором Дубенської районної 
державної адмiнiстрацiї Рiвненської областi.
Вiдповiдно до Довiдки АБ № 453704 з Єдиного Державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України 
(ЄДРПОУ) Товариством  визначено  наступнi види дiяльностi:

Код за КВЕД
Вид дiяльностi
20.20.0
Виробництво фанери, плит та панелей, шпону
20.10.0
Лiсопильне та стругальне виробництво; просочування деревини
51.13.0
Посередництво в торгiвлi деревиною та будiвельними матерiалами
51.53.1
Оптова торгiвля деревиною
51.90.0
Iншi види оптової торгiвлi
55.51.0
Дiяльнiсть їдалень

1.2. Опис аудиторської перевiрки

Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi  та супутнiх 
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послуг (далi- МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати 
України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700  "Формулювання 
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного 
аудитора", МСА № 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 
аудитора". При складаннi висновку Аудитор дотримувався  вимог рiшення  Державної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї  емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 
позики)". У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки.
        До складу фiнансових звiтiв, якi пiдлягали перевiрцi, входять:

 баланс (ф. № 1) станом на 31 грудня 2011 року;
 звiт про фiнансовi результати (ф. № 2) за 2011 рiк;
 звiт про рух грошових коштiв (ф. № 3) за 2011 рiк;
 звiт про власний капiтал (ф. № 4) за 2011 рiк;
 примiтки до фiнансової звiтностi (ф. № 5) за 2011 рiк.

1.3. Важливi аспекти облiкової полiтики

Товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до принципiв i методiв, передбачених 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку 
використовується автоматизована облiкова програма "1С Бухгалтерiя".
Органiзацiя й методологiя бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi здiйснювалась 
вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-ХIV вiд 
16.07.1999 року, затверджених нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших 
нормативних документiв iз питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складаються на типових формах, 
затверджених Мiнiстерством статистики України.
Методологiя ведення бухгалтерського облiку  забезпечує безперервнiсть вiдображення операцiй i 
достовiрно вiдображає оцiнку активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Товариство також  
забезпечує незмiннiсть правил, якими варто керуватися при вимiру, оцiнцi й реєстрацiї господарських 
операцiй, визначених в Наказi про облiкову полiтику Товариства. 
Згiдно Наказу про облiкову полiтику до складу основних засобiв в бухгалтерському та податковому облiку 
вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi 
виробництва , або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для 
здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання 
(експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких перевищувала 1000 грн. Амортизацiя основних 
засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя малоцiнних необоротних 
матерiальних активiв в бухгалтерському облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в 
розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.  Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних засобiв визначає комiсiя по 
введенню в експлуатацiю. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу, чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по методу ФIФО.
В Товариствi  не передбачено нарахування резерву сумнiвних боргiв. 
В Наказi про облiкову полiтику встановлено, що нарахування забезпечень на оплату майбутнiх  вiдпусток 
працiвникiв, на додаткове пенсiйне забезпечення, на виконання гарантiйних зобов'язань, на 
реструктуризацiю, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.
Наказом про облiкову полiтику передбачено, що оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг 
(виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку 
доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи).
Фiнансова та податкова звiтнiсть складається своєчасно та подається до вiдповiдних органiв у 
встановленi законодавством термiни. 

           2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових 
звiтiв у вiдповiдностi до концептуальної основи фiнансової звiтностi.   Концептуальною основою  
фiнансової звiтностi є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку в Українi, iншi нормативно-правовi 
акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi 
положення Товариства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та 
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використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 
звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування 
вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

            3. Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої 
аудиторської перевiрки. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi  та супутнiх послуг . Цi стандарти вимагають вiд нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання 
достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум 
та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур 
входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцiнку тих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 
пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, 
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, 
прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення 
фiнансових звiтiв.
Застосовуючи тестування, ми перевiрили iнформацiю, що пiдтверджує цифровий матерiал, на якому 
?рунтується звiтнiсть.  Крiм того, шляхом тестування здiйснено також оцiнку вiдповiдностi даних 
звiтностi даним бухгалтерського облiку.
Пiд час перевiрки було розглянуто вiдповiднiсть застосованих принципiв бухгалтерського облiку 
нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi чинним протягом 
перiоду перевiрки.
Iнформацiя, що мiститься у цьому висновку, базується на даних бухгалтерського облiку, звiтностi та 
документах ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА", що були наданi аудиторам керiвниками Товариства, яка 
вважається надiйною та достовiрною.
Ми вважаємо, що отримали достовiрнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

          4.  Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

            Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi проводилась вiдповiдно до ПСБО 10 "Дебiторська 
заборгованiсть". Однак, в порушення вимог даного ПСБО Товариством не проведена класифiкацiя 
дебiторської заборгованостi за строками її непогашення зi встановленням коефiцiєнта сумнiвностi для 
кожної з групи, а також не створювався резерв сумнiвних боргiв. Таким чином, при наявностi сумнiвних 
боргiв, дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi може бути меншою, нiж вказано в 
балансi.
  Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань станом 
на 01 листопада 2011 року. В Товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй 
аудитором висловлено довiру, згiдно вимог МСА. За допомогою здiйснення iнших аудиторських 
процедур ми отримали можливiсть пiдтвердити суму активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансових 
звiтах Товариства в межах рiвня суттєвостi. Обмеження щодо неучастi в iнвентаризацiї мають незначний 
вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в цiлому.
В процесi виконання аудиторських процедур щодо виявлення судових справ та претензiй, якi стосуються 
суб'єкта господарювання, ми отримали достатньо свiдоцтв про подiї, що свiдчать про вiдсутнiсть судових 
справ та претензiй, якi можуть призвести до виникнення суттєвого викривлення показникiв фiнансової 
звiтностi Товариства станом на 31.12.2011р.

5. Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Пiдстава для висловлення 
умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
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фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" станом на 31 грудня 2011 
року та її фiнансовi результати, рух грошових коштiв та змiни щодо власного капiталу за рiк, що минув на 
зазначену дату,   у вiдповiдностi до чинних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку України i 
вiдповiдає вимогам чинного законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. 
Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав 
свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

           6. Допомiжна iнформацiя

В цьому роздiлi аудиторського висновку висвiтлено думку аудитора стосовно розкриття iнформацiї 
вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
(крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку № 1360 вiд 29.09.2011р. та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 
листопада 2011р. за № 1358/20096.

6.1. Вiдповiднiсть чистих активiв

Показник вартостi чистих активiв є основою балансової оцiнки Товариства як цiлiсного майнового 
комплексу. Вартiсть чистих активiв обчислюють як рiзницю мiж сумою всiх активiв Товариства за 
балансовою вартiстю та сумою використовуваного Товариством позикового капiталу. Чистi активи це 
сукупнiсть майнових цiнностей (активiв) Товариства, сформованих за рахунок власного капiталу. 
Вартiсть чистих активiв Товариства на 31 грудня 2010 року становить 6 442 тис. грн.  Даний показник за 
2011 рiк зменшився за рахунок розподiлу прибутку. Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ЄВРОШПОН-
СМИГА" станом на 31 грудня 2011 року складає 6 056 тис. грн.  Розмiр статутного капiталу Товариства, 
який визначений у Статутi вiдповiдає розмiру, вiдображеному у бухгалтерському облiку та фiнансовiй 
звiтностi та становить  1 011 500 грн..  Аналiз показника вартостi чистих активiв  станом на 31 грудня 
2011 року показує, що  вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр статутного капiталу та  
вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 ЦКУ.

6.2. Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть 

Пiд час виконання завдання Аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в 
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В ходi аудиту не встановлено 
суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою  звiтнiстю.

6.3. Виконання значних правочинiв

Порядок вчинення (укладання) правочинiв (договорiв), у вчиненнi яких є заiнтересованiсть та значних 
правочинiв Товариства регламентованi роздiлом 13 Статуту Товариства. Згiдно п. 13.7 даного роздiлу 
рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його  
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої звiтностi Товариства, 
приймається Директором.
Але вiдповiдно до вимог п.10.7 роздiлу 10 Статуту виключно за умови отримання згоди та повноважень 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Директор має право здiйснювати (укладати, 
пiдписувати, змiнювати, припиняти, розривати) господарськi та/або цивiльно-правовi правочини у 
наступних випадках:

 якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

 придбання, розпорядження, вiдчуження рухомого майна, що належить до основних засобiв Товариства 
на суму, що становить або перевищує 50 000 грн.
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 21 
463 тис. грн. Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 2 146,3 тис. грн. 
Крiм того, оскiльки Статутом передбаченi додатковi обмеження щодо вчинення Директором цивiльно-
правових правочинiв, то Аудитором були виконанi процедури щодо перевiрки дотримання Товариством  
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вимог  Статуту стосовно виконання правочинiв з врахуванням вказаних вище обмежень.
В ходi аудиту встановлено, що Загальними зборами акцiонерiв закритого акцiонерного товариства 
"ЄВРОШПОН-СМИГА" (протокол № 1/2011 вiд 07 квiтня 2011 року) надано повноваження Директору 
Ковбасюку А.С. здiйснювати господарськi та/або цивiльно-правовi правочини предмет яких становить до 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  Згiдно даних 
рiчної фiнансової звiтностi 25 вiдсоткiв вартостi активiв становить 5 365,75 тис. грн.. 
Порушень вимог законодавства та Статуту щодо здiйснення господарських та/або цивiльно-правових 
правочинiв не встановлено.

6.4. Стан корпоративного управлiння

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 
внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI  вiд 
17.09.2008р. було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи 
корпоративного управлiння Товариства вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту. 
Формування складу органiв корпоративного управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 7 
Статуту "Органи управлiння Товариства", затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПрАТ 
"ЄВРОШПОН-СМИГА" протокол № 1/2011 вiд 07.04.2011р. 
Вiдповiдно до Статуту органами управлiння Товариства є: 
? Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв; 
? Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства;
? Орган, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства - Ревiзор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та 
вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2011 вiд 07.04.2011р.). 
 Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом Товариства та 
затвердженими положеннями про Загальнi збори, Виконавчий орган та Ревiзора ПрАТ "ЄВРОШПОН-
СМИГА". 
Товариство дотримується вимог ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" №514-VI вiд 
17.09.2008р. щодо термiнiв проведення щорiчних загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв, 
до порядку денного яких були включенi питання щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк 
та розподiл прибутку та виплату дивiдендiв, звiт Директора про пiдсумки фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2010 рiк та звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства, проведенi 07 квiтня 2011 року. 
У Статутi Товариства передбачено можливiсть створення посади корпоративного секретаря, але у 2011 
роцi Товариство  не обирало корпоративного секретаря. 
Статутом Товариства не передбачено запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року 
здiйснювався Ревiзором, якого обрано загальними зборами акцiонерiв вiд 07 квiтня 2011 року. На момент 
проведення аудиторської перевiрки Ревiзор свою перевiрку за результатами фiнансово - господарської 
дiяльностi за 2011 рiк не завершив. 
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю Товариства, вважає за необхiдне зазначити наступне: 

 система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 
помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та 
включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; 

 адмiнiстративний контроль передбачає розподiл повноважень мiж працiвниками Товариства таким 
чином, щоб жоден працiвник не мав змоги зосередити у своїх руках усi необхiднi для повної операцiї 
повноваження; 

 бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв. Товариства, достовiрнiсть звiтностi та 
включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль; 

 керiвництво в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i 
важливiсть. 
За результатами перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що система 
корпоративного управлiння створена, стан корпоративного управлiння  Товариства вiдповiдає Закону 
України "Про акцiонернi товариства".

6.5. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
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Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на найвищий 
управлiнський та управлiнський персонал Товариства. 

Ця вiдповiдальнiсть включає розробку та впровадження контролю, що стосується мети Товариства щодо 
пiдготовки фiнансових звiтiв, якi справедливо й достовiрно вiдображають фiнансовий стан згiдно з 
прийнятою концептуальною основою фiнансової звiтностi, та управлiння ризиками, що можуть 
викликати суттєвi викривлення у фiнансових звiтах.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння 
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає 
МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання 
i його середовища", Аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка 
використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у 
вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової 
звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта 
господарювання, якi на думку Аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при 
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором виконанi 
аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. 
Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його 
власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та 
стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi Аудитор отримав достатню 
впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 
помилок. При отриманнi достатньої впевненостi Аудитор дiяв пiд час проведення аудиторської перевiрки 
у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянув можливiсть уникнення управлiнським 
персоналом заходiв контролю та визнає той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для 
виявлення помилок, можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкованого ризику суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства. 

            7. Основнi вiдомостi про аудитора

Проведення аудиту здiйснювалось у вiдповiдностi з договором № 15 вiд 14 березня  2012 року. Дата 
початку аудиторської перевiрки 14 березня  2012 року, дата закiнчення - 10 квiтня  2012 року.
Проведення аудиту достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi здiйснювалось за перiод вiд 1 сiчня 2011 
року по 31 грудня 2011 року незалежним аудитором Приходько Т.В. (сертифiкат аудитора серiя А № 
001908, виданий Аудиторською палатою України 24 листопада 1994 року) Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Альянс аудиторiв", що дiє  на пiдставi  свiдоцтва про внесення до 
Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4421 вiд 27 сiчня 2011 року, виданого Аудиторською палатою 
України.

Мiсцезнаходження:  

33027,   м. Рiвне, вул. Київська, б. 12, тел. (0362) 25-39-03, 26-39-61.
Код за ЄДРПОУ: 37446839.

            8. Додатки

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА"
Баланс станом на 31.12.2011р. (Форма №1)
Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (Форма № 2)
Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (Форма № 3)
Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (Форма № 4)
Примiтки до рiчної звiтностi  за 2011 рiк (Форма № 5)

               
Генеральний директор 
ТзОВ АФ "Альянс аудиторiв"                                      Шамаєва Н.А.
(сертифiкат аудитора серiя А № 003936, 
виданий АПУ  24.09.1999р.)
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Аудитор 
ТзОВ АФ "Альянс аудиторiв"                                       Приходько Т.В.
(сертифiкат аудитора серiя А № 001908, 
виданий АПУ  24.11.1994р.)

Дата аудиторського висновку: 10 квiтня 2012 року.

Пiдприємство ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" виготовляє  та надає послуги з виготовлення обрiзного 
струганого шпону  з таких порiд деревини: дуб, ясен(бiлий), бук, ясен (кольоровий), клен, явiр, вiльха, 
сосна, черешня.

2007 рiк: автомобiль Octavia Combi A5  (108195 грн. без ПДВ); верстат лущильний 16 ХТ ЗЗМ (1230685 
грн. без ПДВ); сушка CREMANA-EZ (1128680.23 грн. без ПДВ).
2008 рiк :Лущильний верстат  16 ХТ36 STOY-LOG (2739341.11 грн. без ПДВ).
2009 рiк: Сушильний агрегат HGJ1000  з  2  пiчками (133 060.65грн. без ПДВ), Прес-екструдер  ZBJ - II 
101(133 606.02грн. без ПДВ),Богдан А-069.21 город куз 8L000555 (177 586.15 без ПДВ).
2010 рiк : П"ятисекцiйна сушарка пресова 5 PSB 3,6 -3P +2R (4 785 787.55грн. без ПДВ), Земельна дiлянка 
(129 108.00 грн.без ПДВ),Будiвля технологiчного цеху розкрою ванчесiв (260 000.00грн. Без ПДВ), 
Барабанна дробарка FEZER РС 45/45 (377 577.05грн. Без ПДВ).
2011 рiк: Фiльтрувальна установка ФР15Б5 (127 525.00грн. без ПДВ),Стругальний станок Jensen тип 
EBLN-P 1052(199 047.68грн. без ПДВ),Станок Kuper  №4505/0597 тип FLI (246 314.58грн. без ПДВ), 
Ножницi для порiзки деревяного шпону MONGUZZI 3200 (225 454.12грн. без ПДВ),Машина для 
шлiфування шпону мод.КНV CCCC 650 (1 294 322.38грн. без ПДВ),Машина д/поздовж. рiзання шпону 
Slitter TK 450 (671 798.70грн. без ПДВ),Машина д/з'єдн. шпону Kuper ZI/ZU 330 FRS №0600254 (589 
281.32грн. без ПДВ),Машина д/з'єдн. шпону Kuper FL/Innovation №0600248 (298 719.86грн. без ПДВ), 
Кашировальна установка Barberan RCH 400/3  1997р. (249 932.45грн. без ПДВ),  Чотири верстата для 
зєдн.та намот.лист.шпону (ZJ300+SJ300) (1042314.56  грн. без ПДВ).

Первiсна вартiсть основних засобiв  22352 тис.грн..Основнi засоби, що залученi до виробництва 
знаходяться за адресою: Рiвненська обл.. Дубенський р-н, смт. Смига, вул.Заводська 1. Основнi засоби, 
призначенi для користування адмiнiстрацiєю знаходяться за адресою: Рiвненська обл., Дубнiвський р-н., 
смт.Смига, вул. Заводська, буд.1. Обладнання використовується на 100 %. Вплив екологiчних питань , що 
можуть позначитися на використаннi активiв товариства незначний.

Серед iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, найбiльш вплив чинять: недосканалiсть 
законодавчої бази; незадовiльна платiжна дисциплiна українських пiдприємств; iнфляцiя грошових 
коштiв.

В 2011 роцi  виплачено штрафних санкцiй на суму 62053.83 грн. Штрафнi санкцiї були накладенi за 
порушення бухгалтерського та податкового облiку.

Основними джерелами фiнансування дiяльностi Товариства є власнi та оборотнi кошти, додатково 
Товариство залучає позичковий капiтал у виглядi банкiвських кредитiв.

Інформація про основні види продукції або послуг

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Інформація про факти виплати штрафних санкцій

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Iнформацiю про вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного 
перiоду :контракти у євро 14 млн. ; контракти в  росiйських рублях 55 млн.;  очiкуванi прибутки вiд 
виконання цих договорiв- 28 млн. грн.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Стратегiя подальшої дiяльностi продовжити рух в напрямку розробки i впровадження новiтнiх технологiй 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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За звiтний рiк (2011р.) не було витрат на дослiдження та розробку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Дубенський мiськрайонний суд Рiвненської областi  справа №2 -1242/11( справа за позовом Iванюк О.К. 
до ПрАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" про поновлення на роботi i оплату за час вимушеного прогулу 
06.10.2011 - на даний момент розгляд справи перенесено).

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент

д/н
Інша інформація

. Основним завданням на 2012 рiк є впровадження системи технологiчного пiдвищення якостi сировини 
безпосередньо на виробництвi.  Пiдприємство постiйно знаходиться в пошуку шляхiв збiльшення 
доходностi , збiльшення продуктивностi працi за рахунок механiзацiї i автоматизацiї технологiчних 
процесiв та їх контролю.Пiдприємство планує закупити складськi примiщення, новий автобус та 
облаштувати їдальню.
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