
4

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ - ДНІПРО», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

    ЄДРПОУ 37988473, 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
  Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4491

 видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011,
чинне до 22.12.2016.

               
АУДИТОРСЬКИЙ   ВИСНОВОК (ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА)

                                     щодо фінансової звітності за 2012 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ - ІНВЕСТ» 

Адресовано: керівництву та акціонерам  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  
«ОСТ - ІНВЕСТ» 
 

Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ –  ДНІПРО»
Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»
Код ЄДРПОУ: 3 7 9 8 8 4 7 3
Свідоцтво  про  включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане  рішенням 
Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011.
Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В
Телефон (факс): +38  056  7900354

Ми  провели  аудиторську  перевірку  фінансових  звітів  ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ОСТ  -
ІНВЕСТ»  (надалі  по  тексту  -  Товариство),  що  включає:  Баланс  станом  на  31.12.2012,  Звіт  про  фінансові
результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал,  складені за рік, що минув на зазначену
дату,  а  також  стислий  виклад  суттєвих  аспектів  облікової  політики  та  інших  пояснювальних  Приміток,  які
додаються. 

Перевірку проведено в період з 17.01.2013 по 23.01.2013 на підставі додаткової угоди б/н від
17.01.2013 до договору №11/12 - ОВ  від 28.12.2011. 

Для   проведення  аудиторської  перевірки  були  надані  документи, пояснення  та  інша  інформація  про
фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.

Основні відомості про емітента:
Найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОСТ - ІНВЕСТ»
Код за ЄДРПОУ:  2 1 6 7 4 7 6 0
Місцезнаходження: 49051, м. Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5
Дата  та  місце  державної  реєстрації:  10  грудня  1997  року,  Шевченківська  районна  у  місті  Києві  Державна
адміністрація

Види діяльності за КВЕД:
64.99   Надання інших фiнансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
46.11   Дяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами,
текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.19   Дяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21   Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.39   Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
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46.73   Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно – технічним обладнанням 

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення

цієї  фінансової  звітності  у  відповідності  до  вимог  чинного  законодавства  України,  а  також  Міжнародних
стандартів  фінансової  звітності,  Міжнародних  стандартів  бухгалтерського  обліку,  Тлумачень  Комітета  по
роз’ясненням  міжнародної  фінансової  звітності  (надалі  по  тексту  –  Міжнародних  стандартів  фінансової
звітності,  або  МСФЗ).  Відповідальність  управлінського  персоналу  охоплює:  розробку,  впровадження  та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів,
які  не  містять  суттєвих  викривлень  внаслідок  шахрайства  або  помилки;  вибір  та  застосування  відповідної
облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудиторів
Нашою  відповідальністю  є  висловлення  думки  щодо  цієї  фінансової  звітності  на  основі  результатів   аудиторської

перевірки.  Ми провели аудиторську перевірку  у відповідності  до  Міжнародних  стандартів  контролю  якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та сукупних послуг видання 2010 року, які затверджені в Україні в якості національних стандартів
аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської
перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилок. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень. Аудит
включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським
персоналом, та  загального  представлення  фінансових  звітів.  Ми  вважаємо, що  отримали  достатні  та  відповідні  аудиторські
докази для висловлення власної думки.

Бухгалтерський облік в Товаристві ґрунтується на основних принципах Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), які спрямовані на розкриття
достовірної та прозорої інформації у фінансовій звітності, прогнозування економічних показників та
фінансового аналізу результатів діяльності. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості. Фiнансова
звiтність пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. Прийняття нових стандартів і
інтерпретацій не привело до суттєвих змін у ведені бухгалтерського обліку Товариства, який відображає дані
фінансово – господарської діяльності Товариства.

Розкриття  інформації  за  видами  активів,  що  наведена  у  Примітках  5  -  7,  на  нашу  думку  подано  у
відповідності  до  вимог  МСФЗ,  за  винятком  наступних  обставин:  -  Товариство,  в  процесі  діяльності,  не
створює резерв сумнівних боргів стосовно дебіторської заборгованості.

Розкриття  інформації  за   видами   зобов'язань,  що  наведена  у  Примітках  10  -  11,  на  нашу  думку  подано  у
відповідності  до  вимог  МСФЗ,  за  винятком  наступних  обставин: в  Товаристві  не створюються  забезпечення  та
резерви (довгострокові та поточні), зокрема не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагає
МСБО 19 «Виплати працівникам». 

Розкриття інформації про власний  капітал Товариства у Примітках 8 - 9 в усіх суттєвих аспектах відповідає
установчим документам та  вимогам МСФЗ. 

Розмір  статутного  капіталу  Товариства  складає  99 000  000,00  грн.  (Дев’яносто   дев’ять  мільйонів  грн.  00
коп.).  Його  розподілено  на  99 000  000  (Дев’яносто  дев’ять  мільйонів)  штук  простих  іменних  акцій  
номінальною вартістю 1,00 (Одна) грн.. 

На  нашу  думку,  твердження  управлінського  персоналу  про  те,  що  заявлені  Товариством  обсяги
Статутного капіталу сплачено в повному обсязі у встановлені законодавством терміни - наведено достовірно.

Інформація  щодо  обсягу  чистого  прибутку  (збитку),  що  наведена  у  формі  №2  «Звіт  про  фінансові
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результати»)  і  Примітках  12-13,  на  нашу  думку,  подано  у  відповідності  до  вимог  МСФЗ,  за  винятком
наступного: 
-   порівняльна  інформація  стосовно  доходів,  витрат  та  прибутку  (збитку),  яка  приведена  за  попередній  рік,
відображена за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні (з причини переходу на МСФЗ
тільки у 2012 році); 
-     доходи  та  витрати  Товариства  від  операцій  з  цінними  паперами  необхідно  розкривати  у  рядку  130,  160
форми №2 (хоча на загальний фінансовий результат це не мало впливу). 

На нашу думку, твердження управлінського персоналу  про те, що протягом звітного періоду Товариство  не
здійснювало операції з іпотечними облігаціями, а також  про те, що станом на звітну дату Товариство не має в
управлінні активів недержавних пенсійних фондів – наведено достовірно.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Ми  звертаємо  увагу  на  те,  що  фiнансову  звiтнiсть  Товариства  складено  за  формами,  встановленими

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт  про фінансові  результати", 4 "Звіт  про
рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
31.03.1999  N  87,  з  урахуванням  норм  мiжнародних  стандартiв  фiнансової  звiтностi  якi  застосовуються  на
початковiй  стадiї,  пiдготовки  цієї  звітності  щодо  звiтних  перiодiв,  якi  закiнчуються  31.12.2012  разом  з
порiвняльною  iнформацiєю  станом  на  31.12.2011,  та  за  рiк,  що  завершився  на  зазначену  дату.  Залишки  по
рахунках  бухгалтерського  обліку,  на  початок  звітного  року,  трансформовані  до  МСФЗ  у  балансі  (звіті  про
фінансовий стан). Порівняльна інформація за попередній рік відображає фінансові результати та рух грошових
коштів у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 

Товариством не створюються резерви та забезпечення, зокрема стосовно дебіторської заборгованості. Обліковою
політикою Товариства не передбачено створення забезпечення на виплату відпусток. Однак, ми зазначаємо,
що створення резерву забезпечення на виплату відпусток працівникам вимагає МСБО 19 «Виплати працівникам». У зв’язку
з цим ми не змогли підтвердити пов’язану з цим частину прибутку (збитку) Товариства, який міг би
корегуватись на суму цих резервів та забезпечень. 

Висловлення умовно – позитивної думки щодо фінансової звітності
В результаті проведеної аудиторської перевірки, на нашу думку, фінансова звітність Товариства, за

винятком впливу питань про яке йдеться у вищенаведеному параграфі, у всіх суттєвих аспектах достовірно
відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2012, фінансові результати, рух грошових коштів і власного
капіталу за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до вимог законодавства України та
вибраної концептуальної основи. 

Надана до перевірки фінансова звітність Товариства складена, в основному, у відповідності до
вибраної концептуальної основи – МСФЗ,  згідно з даними регістрів бухгалтерського обліку та виконана у
повному обсязі. 

Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на умови здійснення
діяльності у звітному році, а саме на економічну ситуацію в Україні, яка впливала та може впливати на
діяльність Товариства (зокрема нерозвинений ринок та неконвертованість національної валюти). Річна
фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливого впливу умов
здійснення діяльності на операції та фінансовий стан Товариства та не містить посилання, які могли б мати
місце, якби Товариство не змогло продовжувати свою діяльність у майбутньому.

Думка щодо іншої допоміжної інформації
Ми  висловлюємо думку щодо  іншої  допоміжної  інформації, надання  якої  обумовлено  «Вимогами  до

аудиторського  висновку  при  розкритті  інформації  емітентами  цінних  паперів  (крім  емітентів  облігацій
місцевої  позики)», затвердженими рішенням  Державної  комісії  з  цінних паперів  та  фондового  ринку  №1360
від 29.09.2011. 

Розрахунок  вартості  чистих  активів  проведено  на  підставі  даних  бухгалтерської  звітності,  та  керуючись
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, які схвалені
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. При порівнянні
вартості чистих активів з сумою статутного капіталу виявлено наступне: 

вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає –  99 004 тис. грн.
сума статутного капіталу Товариства на кінець звітного періоду складає –   99 000 тис. грн..
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Ми  підтверджуємо, що вартість чистих активів перевищує суму статутного капіталу, що відповідає вимогам
законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України. 

 Відповідно  до  наданих  Товариством  даних,  протягом  звітного  періоду  відбулись  дії,  що  визначені  у
частині І статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме: 
- зміна складу посадових осіб;
- зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 

Відповідна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку.  

На  нашу  думку,  твердження  управлінського  складу  про  повне  розкриття  особливої  інформації  про
емітента – наведено достовірно
 Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю - нами не виявлено. Відповідальність за
достовірність іншої інформації, яка буде розкриватися емітентом цінних паперів та подаватися разом з
фінансовою звітністю згідно з вимогами НКЦПФР покладена на управлінський персонал, тому що данні події
відбудуться після дати аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). 

Значний  правочин  -  це  правочин  (крім  правочину  з  розміщення  товариством  власних  акцій),  вчинений
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше  відсотків  вартості  активів  товариства  за  даними  останньої  річної  фінансової  звітності.  Вартість
активів Товариства станом на початок звітного року складає 100 024  тис. грн. Сума мінімального правочину,
яка  підлягала  аудиторським  процедурам  складає  10  002  тис.  грн.  Протягом  звітного  періоду  відбувалися
значні  правочини  які  перевищували  цю  суму, а  саме: договори  на  купівлю/продаж  цінних  паперів.  Перелік
договорів на купівлю/продаж цінних паперів та сум надано нижче у таблиці:

№ п/п Номер договору Дата договору Сума на яку здійснено правочин (тис. грн.)

1 БВ 12/178-1 30.03.2012 92 900
2 БВ 12/318-1 05.06.2012  85 028
3 БВ/681-2 28.12.2012 13 995

Згода на виконання значних правочинів в процесі поточної діяльності вчинялась Товариством шляхом
попереднього  схвалення  загальними  зборами  (протокол  №1  від  22.03.2012),  з  причини  неможливості
попередньої оцінки вартості таких правочинів (у відповідності до пункту 3 статті 70 Закону «Про акціонерні
товариства»), але протягом не більше ніж одного року з дати прийняття рішення зборами. Рішення загальних
зборів  надало  повноваження  генеральному  директору  протягом  року  укладати  та  вчиняти  значні  правочини
від імені Товариства на граничну суму 600 млн. грн..

Щодо стану корпоративного управління Товариством виявлено таке: 
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється відповідно до

Статуту. В Товаристві затверджено Кодекс корпоративного управління (протокол №1 Загальних зборів
акціонерів від 22.03.2012).

Загальні  збори  є  вищим  органом  Товариства.  Загальні  збори  можуть  вирішувати  будь-які  питання
діяльності Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах
компетенції, визначеної статутом та Законом «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність
виконавчого органу. 

Виконавчий  орган  Товариства  –  генеральний  директор,  здійснює  управління  поточною  діяльністю
підприємства.  До  компетенції  виконавчого  органу  належить  вирішення  всіх  питань,  пов'язаних  з
керівництвом  фінансово  -  господарською  діяльністю  Товариства,  крім  питань,  що  належать  до  виключної
компетенції  загальних  зборів  та  наглядової  ради.  Обрання  та  відкликання  повноважень  виконавчого  органу
належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Внутрішній контроль у Товаристві здійснюється ревізором. За підсумками перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами року ревізор готує висновок, в якому
міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за період,



4

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Звіт по результатам роботи Товариства у 2011 році було прийнято акціонерами 22.03.2012 Звіт не
містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства Товариством під час провадження
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку й
подання звітності, і підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності. Створення служби
внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. 

За результатами перевірки стану корпоративного управління, в тому числі внутрішнього аудиту,
відповідно до законодавства, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Товаристві
відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Визнаючи можливість існування суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства нами була
проведена  ідентифікація  та  оцінка  ризиків  відповідно,  до  МСА  240  «Відповідальність  аудитора,  що
стосується  шахрайства,  при  аудиті  фінансової  звітності».  Виконуючи  оцінку  цих  ризиків,  ми  розглядали  заходи
внутрішнього  контролю,  що  стосуються  підготовки  та  достовірного  представлення  фінансової  звітності,  з  метою  розробки
аудиторських  процедур,  які  відповідають  обставинам.  В  процесі  проведення  перевірки  ми  не  отримали  доказів  стосовно
суттєвого викривлення  фінансової  звітності  внаслідок  шахрайства.  В процесі проведення перевірки ми не отримали
доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства.

На  нашу  думку,  твердження  управлінського  персоналу   про  те,  що  фінансові  звіти  не  містять
викривлень внаслідок шахрайства – наведено достовірно.

З метою оцінити загальний фінансовий стан Товариства на звітну дату аудиторами розраховано відповідні
показники, які викладено нижче у Довідці про фінансовий стан Товариства. 

Довідка  про  фінансовий  стан  на  31.12.2012.
         ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОСТ - ІНВЕСТ»

Аналіз  показників фінансового стану Товариства
           Результати  аналізу  показників  фінансового  стану  Товариства,  проведеного  на  підставі  даних
фінансової звітності, представлені нижче в таблиці: 

№ Найменуванн
я    показника

Формула
розрахунку
показника

Коди рядків
фінансової
звітності

Значення 
на

Значення 
на Зміна Орієнтовне

оптимальне
(позитивне)
значення

початок
звітного
періоду

кінець
звітного
періоду

%

1
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності: 

 К1 = (Грошові кошти +
Грошові еквіваленти +
Короткострокові
фінансові вкладення) :
Короткострокові
зобов'язання  

форма №1     

рядки
(220+230+240) :

рядок 620
98,0520 - - 0,10 - 0,20

2
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
(покриття): 

 К2 = (Грошові кошти +
Грошові еквіваленти +
Дебітори (непрострочені
та реальні) + Запаси +
Витрати) :
Короткострокова
заборгованість  

форма №1     

рядки (260+270)
: рядок 620 98,0539 - - 1,00 - 1,50

3
Коефіцієнт
фінансової
стійкості

(автономії): 

 К3 = Власні кошти :
Вартість майна
(підсумок активу
балансу)  

форма №1     

рядок 380 :
рядок 280 0,9898 1,0 1,03 0,25 - 0,50

4

Коефіцієнт
покриття

зобов`язань
власним

капіталом: 

 К4 = (Короткострокова
кредиторська
заборгованість +
Довгострокова
кредиторська
заборгованість) : Власний

форма №1     
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капітал  
рядки (480+620)

: рядок 380 0,0103 0 -100,00 не >1,00

     

5
Коефіцієнт

рентабельності
активів: 

 К5 = Прибуток, або
збиток  (підсумок
активу балансу на
початок + на кінець
звітного періоду):2

Форма№2 р.220 
(або   ряд.225)

    
Форма№1(ряд.

280 (гр.3) +
ряд.280 (гр.4)):2

 0   

К1  -  Коефіцієнт  абсолютної  ліквідності  характеризує,  яка  частка  короткострокових  (поточних)
зобов’язань  Товариства  можлива  бути   сплачена  негайно,  за  рахунок  його  власних  грошових  коштів  та  їх
еквівалентів (негайну готовність підприємства погасити свої борги). Коефіцієнт показує, наскільки найбільш
термінові (поточні) зобов’язання покриті найбільш ліквідними активами. 

Значення  показника  на  кінець  звітного  періоду  не  розраховано  з  причини  відсутності  зобов’язань.  Це
відповідає умовам теоретично оптимального і свідчить про високий рівень абсолютної ліквідності.

К2  -  Коефіцієнт  загальної  ліквідності   характеризує  загальну  оцінку  ліквідності  підприємства,  або  
іншими словами - те, наскільки обсяг поточних кредиторських зобов’язань Товариства  можливо погасити за
рахунок мобілізованих оборотних активів. Цей показник дозволяє встановити у скільки разів оборотні активи
разом з витратами майбутніх періодів перекривають поточні зобов’язань. 

Значення  показника  на  кінець  звітного  періоду  не  розраховано  з  причини  відсутності  зобов’язань.  Це
відповідає умовам теоретично оптимального і свідчить про високий рівень загальної ліквідності.

К3  -  Коефіцієнт  фінансової  стійкості  (платоспроможності,  або  автономії)  свідчить  про  питому  вагу
власних  коштів  Товариства  (його  власного  капіталу,  фондів,  прибутку,  тощо)  у  загальній  сумі  активів,
авансованих  в  його  бізнес.  Цей  показник  характеризує  незалежність  Товариства  від  зовнішніх  джерел
фінансування.  Значення  коефіцієнту  фінансової  стійкості  (автономії)  Товариства  на  звітну  дату  відповідає
умовам теоретично оптимального, що свідчить про високий рівень фінансової стійкості.

К4  -  Коефіцієнт  покриття  зобов’язань  власним  капіталом  -  це  показник,  який  загалом  свідчить  про
фінансову  залежність  Товариства  від  заємних  коштів.  Цей  коефіцієнт  розраховується  як  співвідношення
загальної  суми  залучених  та  власних  коштів.  Значення  коефіцієнту  покриття  зобов'язань  власним  капіталом
на  звітну  дату  відповідає  умовам  теоретично  оптимального,  що  свідчить  про  повне  домінування  власного
капіталу над залученим (який на звітну дату відсутній).

К5  -  Коефіцієнт  рентабельності  активів  -  це  показник  який  свідчить  про  ефективність  використання
активів  підприємства.  Його  основна  концепція:  відношення  прибутку  (-  збитку),  одержаного  в  результаті
вкладення активів в оборот, до середньорічної вартості саме цих активів. 

На звітну дату коефіцієнт має нульове значення.

Прогнозний висновок фінансового стану:
На нашу думку, зважаючи на значення та динаміку розрахованих вище коефіцієнтів (значення

показників ліквідності, фінансової стійкості і покриття зобов’язань знаходяться на досить високому рівні)
можливо загально охарактеризувати Товариство, як ліквідне, що свідчить про короткострокову фінансову
стабільність і відсутність загрози припинення діяльності даного підприємства протягом найближчого часу. 

Підпис аудитора:                                                                                                     Стецюренко С.А.
(Сертифікат аудитора України  А  від 16.05.1996 № 002752, чинний до 16.05.2015) 

 
              Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора):                     «16» січня 2013 року.

Підпис керівника аудиторської фірми:                                                                Стецюренко С.А.
(Сертифікат аудитора України  А  від 16.05.1996 № 002752, чинний до 16.05.2015) 
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ДОДАТКИ ДО АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (ЗВІТУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА):

1.  Фінансова звітність Товариства (форми №1 - №4)……….……………….(сторінки з 7 по 13) 
2.  Пояснювальні примітки та розкриття інформації……………………..... (сторінки з 14 по 34)


