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ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Адресати:  

Керiвництву та засновникам Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв"  

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

 

Нами проведено аудит балансу станом на 31 грудня 2011 року, звiту про фiнансовi 

результати за 2011 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про власний 

капiтал станом на 31.12.2011 року та примiток до рiчної фiнансової звiтностi станом на 

звiтну дату Публiчного акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих 

автоматiв" (далi Товариство), код 00226514, що додаються до звiту, а також стислого 

викладу суттєвих облiкових полiтик (далi - фiнансова звiтнiсть). Публiчне акцiонерне 

товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" є правонаступником Викритого 

акцiонерного товариства "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв", створеного 

вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового 

комплексу i конверсiї України вiд 13 сiчня 1995 року № 28 шляхом перетворення 

державного пiдприємства Кiровоградського заводу дозуючих автоматiв у вiдкрите 

акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо 

забезпечення прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 

20 листопада 1994 року №699/94 та зареєстрованого Реєстрацiйною Палатою виконавчого 

комiтету Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв 04 грудня 1991 року за № 

00353-АТ-1. Перереєстрацiя в Публiчне акцiонерне товариство "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" вiдбулася на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства" 

23.06.2011року, пiд реєстрацiйним № 1 444 105 0011 002646. Адреса: 25004 Україна, м. 

Кiровоград, пров. Експериментальний, 2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за 

фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання цiєї 

звiтностi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996-IV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних 

Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (зi змiнами та доповненнями), та за такий 

внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал вважає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є 

висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Нами 

проведено аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають 

дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум i їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної 



облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, 

та оцiнку загального подання ним фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що отримали достатнi 

та достовiрнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Аудиторський висновок 

складено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема №705 з достатньою 

впевненiстю про те, що звiтнiсть не мiстить помилок, якi перевищують границю 

iстотностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашу думку, звертаємо Вашу увагу на 

те, що нами не було зiбрано достатнiх аудиторських доказiв для пiдтвердження 

достовiрностi та реальностi дебiторської i кредиторської заборгованостi в повному обсязi. 

Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кiровоградський завод 

дозуючих автоматiв" станом на 31.12.2011року складена вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 N996-

XIV (зi змiнами та доповненнями), нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку (зi змiнами та доповненнями) та надає достовiрну та справедливу iнформацiю про 

активи, пасиви та фiнансовий стан ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

станом на 31.12.2011року. Звiт щодо вимог iнших законодавчих актiв. Додаткова 

iнформацiя згiдно вимог Рiшення державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

№1360 вiд 29.09.2011 року. 1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв. (а, саме, частинi 

третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України). На пiдставi складеної звiтностi була 

розрахована вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 року (додаток №1 

до аудиторського висновку). Розмiр розрахованих чистих активiв Товариства по даним 

балансу бiльш розмiру наявного статутного капiталу в 11раз, що вiдповiдає вимогам 

частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. 2. Невiдповiднiсть мiж фiнансовою 

звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та 

подається до комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Iнша iнформацiя, що 

розкривається Товариством та подається до комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

не вiдрiзняється вiд iнформацiї наданої для проведення аудиту. 3. Виконання значних 

правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"). 

Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10% до 25% вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, входить до компетенцiї 

Наглядової Ради Товариства, що затверджено чинним Статутом Товариства. Протягом 

2011 року вiдбулося декiлька значних правочинiв. Цi операцiї перевищували 10% вiд 

вартостi активiв Товариства, але аудитору не наданi дозволи Наглядової Ради на їх 

здiйснення. 4. Стан корпоративного управлiння (у тому числi, стану внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"). Статутом Товариства 

передбачено корпоративне управлiння на Товариствi, але його стан аудитор не може 

визначити через обмеження обсягiв перевiрки. Внутрiшнiй аудит в схемi корпоративного 

управлiння передбачено. Функцiї проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (планова перевiрка) та 

проведення спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

покладено на Ревiзiйну комiсiю. Але оцiнити ефективнiсть його роботи у аудитор немає 

змоги. 5. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства. На основi здiйснених процедур, ми дiйшли висновкiв, що 

ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства мiнiмальнi. 6. 

Розкриття iнформацiї щодо дiй, як вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 



на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi цiнних 

паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". Проаналiзувавши усю надану iнформацiю, аудитор вважає, що в 

поточному роцi iз-за вiдсутностi повної загрузки виробництва, були отриманi значнi 

збитки. Це вплинуло на фiнансовий стан Товариства i може призвести до значної змiни 

вартостi цiнних паперiв. Додаткова iнформацiя згiдно вимог Рiшення державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №1528 вiд 19.12.2006 року. 1. Розкриття iнформацiї за 

видами активiв вiдповiдно до П(С)БО: 1. Розкриття iнформацiї за видами активiв 

вiдповiдно до П(С)БО: 1.1. Необоротнi активи. Станом на 31.12.2011року вартiсть 

необоротних активiв дорiвнює 24439тис.грн. та складається з незавершених капiтальних 

iнвестицiй у сумi 81тис.грн., залишкової вартостi основних засобiв у сумi 24162тис.грн. та 

iнших фiнансових iнвестицiй в сумi 10тис.грн. На думку аудитора, ступiнь розкриття 

iнформацiї за видами активiв - склад необоротних активiв та їх класифiкацiя подано в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог П(С)БО №7 

"Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 

року № 92, а також прийнятiй облiковiй полiтицi 1.2. Запаси. Станом на 31.12.2011року на 

балансi Товариства облiковуються запаси у сумi 7590тис.грн. i складаються з сировини та 

матерiалiв у сумi 2796тис.грн., напiвфабрикатiв у сумi 1498тис.грн., палива у сумi 

3тис.грн., тари у сумi 3тис.грн., будiвельних матерiалiв у сумi 66тис.грн., запасних частин 

у сумi 35тис.грн., малоцiнних i швидкозношуваних предметiв у сумi 124тис.грн., 

незавершеного виробництва у сумi 72тис.грн., готової продукцiї у сумi 2880тис.грн. i 

товарiв у сумi 113тис.грн. Товариством забезпеченi незмiннiсть визначених методiв 

оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiоду. Правильно, згiдно з прийнятою на 

Товариствi облiковою полiтикою, оцiнюються запаси на дату балансу. Обсяг розкриття 

iнформацiї про запаси, на думку аудитора, вiдповiдає нормам П(С)БО 9 "Запаси", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 року № 246. 1.3. 

Дебiторська заборгованiсть. Станом на 31.12.2011 року у балансi Товариства 

облiковується дебiторська заборгованiсть у розмiрi 7122тис.грн., у тому числi: дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю - 

3836тис.грн., дебiторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом в сумi 797тис.грн., 

за виданими авансами у сумi 1736тис.грн. та iнша поточна заборгованiсть в сумi 

753тис.грн. Даннi аналiтичного облiку вiдповiдають даним синтетичного облiку. Ми не 

можемо пiдтвердити загальний розмiр дебiторської заборгованостi через вiдсутнiсть всiх 

доказiв її достовiрностi. Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi 

Товариства розкрита у вiдповiдностi до вимог П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 року № 237. 1.4. 

Грошовi кошти. Станом на 31.12.2011року в балансi Товариства облiковуються грошовi 

кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi у сумi 1530тис.грн., в т.ч. в касi Товариства 

- 1тис.грн. Iнформацiя про рух грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi Товариства 

розкрита вiдповiдно до норм П(С)БО №4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 31.03.1999 року № 87. 1.5. Iншi оборотнi 

активи Станом на 31.12.2011 року в балансi Товариства облiковуються iншi оборотнi 

активи у сумi 640тис.грн. 1.6. Поточнi фiнансовi iнвестицiї в балансi Товариства станом на 

дату балансу складають 1807тис.грн. i являють собою придбаннi векселя з метою 

подальшої їх реалiзацiї. 1.7.Витрати майбутнiх перiодiв. Станом на 31.12.2011 року на 

балансi Товариства облiковуються витрати майбутнiх перiодiв у сумi 2993тис.грн., до 



складу яких входять витрати на виробництво заказiв, по яким отримано передплату вiд 

Замовникiв. 2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до П(С)БО: Станом на 

31.12.2011 року загальнi зобов`язання Товариства складають 29729тис.грн. 2.1. 

Довгостроковi зобов'язання станом на дату балансу становить 1467тис.грн. i являють 

собою довгостроковi кредити банкiв, на якi аудитор не отримав зовнiшнi пiдтвердження. 

2.2. Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2011року дорiвнюють 28262тис.грн. 

i складаються з: кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у сумi 

8954тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв у сумi 

5805тис.грн., поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом у сумi 102тис.грн., 

поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування у сумi 322тис.грн., поточних 

зобов'язань за розрахунками з оплати працi у сумi 540тис.грн. та iнших поточних 

зобов'язань у сумi 12539тис.грн. Кредиторська заборгованiсть, по якiй минув строк 

позовної давностi, на балансi Товариства вiдсутня. Зiбраних аудиторських доказiв не 

достатньо, щоб стверджувати про реальнiсть розмiру кредиторської заборгованостi. На 

думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов`язань, вiдображених у звiтностi, їх 

визнання, облiк та оцiнка не повною мiрою вiдповiдають встановленим вимогам П(С)БО 

№11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.01.2000р. №20. 3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до П(С)БО: 

Станом на 31.12.2011 року загальний розмiр власного капiталу складає 16392тис.грн., з 

яких: - статутний капiтал - 1500тис.грн., - iншiй додатковий капiтал - 26582тис.грн. - 

непокритий збиток - 11690тис.грн. Станом на дату балансу розмiр статутного капiталу, 

вiдображеного в фiнансовiй звiтностi Товариства за 2011 рiк у сумi 2 956тис.грн., 

вiдповiдає розмiру, зазначеному у чинному Статутi Товариства. Наявний статутний фонд 

Товариства вiдповiдає нормам Статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 

514-VI вiд 17 вересня 2008 року. На думку аудитора, розкриття iнформацiї в балансi 

Товариства про власний капiтал - його структура, розмiр та призначення визначено 

правильно та адекватно та в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам П(С)БО №5 "Звiт про власний 

капiтал", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 року № 87. 

В поточному роцi Товариство отримало значнi збитки у зв'язку з неповним завантаженням 

виробництва, що привело до росту загальних збиткiв. 4. Розкриття iнформацiї щодо 

обсягу чистого прибутку. Згiдно фiнансової звiтностi Товариства, протягом 2011 року 

отримано чистий доход (виручку) вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг у сумi 14874тис.грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2011 рiк дорiвнює 

13436тис.грн. Валовий прибуток вiд основної дiяльностi складає 1438тис.грн. За 2011 р. 

Товариством отримано iншi операцiйнi доходи у сумi 2725тис. грн., iншi фiнансовi доходи 

у сумi 99тис.грн., iншi доходи у сумi 18тис.грн. Найбiльшу частину в валових доходах 

складають доходи вiд основної дiяльностi. Витрати Товариства за 2011 рiк (крiм 

собiвартостi товарiв, робiт, послуг) складають 9162тис.грн., з них адмiнiстративнi витрати 

- 2362тис.грн., витрати на збут - 1227тис.грн. iншi операцiйнi витрати - 5573тис.грн. 

Таким чином, результат вiд звичайної дiяльностi - збиток у сумi 4882тис.грн. Структура 

операцiйних витрат за 2011 рiк має наступний вигляд: o Матерiальнi затрати - 

8582тис.грн. ( 43%); o Витрати на оплату працi - 5276тис.грн. ( 27%); o Вiдрахування на 

соцiальнi заходи - 2206тис.грн. ( 11%); o Амортизацiя - 2028тис.грн. ( 10%); o Iншi 

операцiйнi витрати - 1795тис.грн. ( 9%). ВСЬОГО: -19887тис.грн. (100,00%) 3а 

результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-

ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудитору стосовно доходiв та витрат 



Товариства за 2011 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової 

звiтностi. На думку аудитора, облiк доходiв Товариства ведеться вiдповiдно до норм 

П(С)БО 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

29.11.1999 року № 290. Облiк витрат Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 

"Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99р. №318. 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Повна назва: Приватна аудиторська фiрма "АС-

АУДИТ" Код ЄДРПОУ 23099001 Мiсцезнаходження: 25006, Україна м. Кiровоград, вул. 

Карла Маркса, б.31/36 Реєстрацiйнi данi: Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ" 

зареєстрована Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської Ради 21 березня 1995 року 

за №1 444 120 0000 002817. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя 

А00 №078937 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0720 видане за рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001року за № 98, в останнє подовжено згiдно 

рiшення Аудиторської палати України № 227/3 вiд 27 сiчня 2011 року, чинне до 27 сiчня 

2016 року Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку 

цiнних паперiв, видане рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

(лише для фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв) 

Свiдоцтво серiя АБ №001327 реєстрацiйний номер 1426 унесено до реєстру вiдповiдно до 

рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 01.03.2011 року №198. 

Керiвник Ускова Марина Георгiївна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя 

"А" № 002055, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 30.03.1995 

року за № 28, востаннє продовжено на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 

26.03.2009 року за № 200/2, термiном дiї - до 30.03.2014 року. Номер та дата видачi 

Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України Свiдоцтво серiя А № 000783 вiд 28.09.2004р., видане 

Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, подовжене 

розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 

07.05.2009 року №312, чинне до 30.03.2014 року Контактний телефон 0-522-24-38-78 

Основнi вiдомостi про договiр та термiни проведення перевiрки. Аудиторська перевiрка 

проводилася вiдповiдно до договору №1 вiд 10.01.2012 року, в обсягах, достатнiх для 

формування незалежної професiйної думки. Термiни проведення перевiрки з 10.01.2012р. 

по 18.04.2012р. Директор ПАФ "АС-аудит" Ускова Марина Георгiївна Сертифiкат А (№ 

002055) 18.04.2012 року 25006, Україна, м. Кiровоград, вул. Карла Маркса, б.31/36. тел. 

(0522) 24-38-78 Додаток №1 до Аудиторського висновку вiд 18.04.12року Додаток 9 до 

Положення про надання регулярної iнформацiї вiдкритими акцiонерними товариствами та 

пiдприємствами - емiтентами облiгацiй Розрахунок вартостi чистих активiв вiдкритими 

акцiонерними товариствами за станом на 31.12.2011 року Найменування: Публiчне 

акцiонерне товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" Iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ: 00226514 Одиниця вимiру: тис. грн. Найменування статтi Код За даними 

балансу, на кiнець звiтного перiоду Розрахунковi данi, на кiнець звiтного перiоду 1 2 3 4 

АКТИВИ Нематерiальнi активи: залишкова вартiсть 10 186 186 Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї 20 81 81 Основнi засоби: залишкова вартiсть 30 24162 24162 Довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 40 

0 0 Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: iншi фiнансовi iнвестицiї 45 10 10 Довгострокова 



дебiторська заборгованiсть 50 0 0 Вiдстроченi податковi активи 60 0 0 Iншi необоротнi 

активи 70 0 0 Запаси: виробничi запаси, незавершене виробництво 100 4597 4597 Запаси: 

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi 110 0 0 Запаси: готова продукцiя 120 2880 2880 

Запаси: товари 130 113 113 Векселi одержанi I40 0 0 Дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги: чиста реалiзацiйна вартiсть 150 3836 3836 Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками: з бюджетом 160 797 797 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за 

виданими авансами 170 1736 1736 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з 

нарахованих доходiв 180 0 0 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: iз внутрiшнiх 

розрахункiв 190 0 0 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 200 753 753 Поточнi 

фiнансовi iнвестицiї 210 1807 1807 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй 

валютi 220 1530 1530 Грошовi кошти та їх еквiваленти: в iноземнiй валютi 230 0 0 Iншi 

оборотнi активи 240 640 640 Витрати майбутнiх перiодiв 250 2993 2993 Активи, усього 

46121 46121 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгостроковi кредити банкiв 440 1467 

1467 Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 450 0 0 Вiдстроченi податковi 

зобов'язання 460 0 0 Iншi довгостроковi зобов'язання 470 0 0 Короткостроковi кредити 

банкiв 500 0 0 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0 Векселi 

виданi 520 0 0 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 530 8954 8954 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 540 5805 5805 Поточнi 

зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 550 102 102 Поточнi зобов'язання за 

розрахунками: з позабюджетних платежiв 560 0 0 Поточнi зобов'язання за розрахунками: 

зi страхування 570 322 322 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з оплати працi 580 540 

540 Поточнi зобов'язання за розрахунками: з учасниками 590 0 0 Поточнi зобов'язання за 

розрахунками: iз внутрiшнiх розрахункiв 600 0 0 Iншi поточнi зобов'язання 610 12539 

12539 Усього за роздiлом II 430 0 0 Доходи майбутнiх перiодiв 630 0 0 Зобов'язання, 

усього 29729 29729 Розрахункова вартiсть чистих активiв 16392 16392 Статутний капiтал 

300 1500 1500 Неоплачений капiтал 360 0 0 Вилучений капiтал 370 0 0 Скоригований 

статутний капiтал 1500 1500 * Цей рядок заповнюється емiтентом при наявностi 

додаткової iнформацiї. Примiтки: Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного 

перiоду складає 16392тис.грн. Статутний капiтал складає 1500тис.грн. Неоплачений та 

вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Висновок: Розмiр розрахованих 

чистих активiв Товариства бiльш розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам 

пункту 3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України. 

 Керiвник ___________________ Ткачов Є.Г. 

 Головний бухгалтер __________ Довгопол Т.В.  
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