Аудиторський висновок (звiт незалежних аудиторiв)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Миколаївцемент"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року
Адресат:
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Управлiнському
персоналу та акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент".
Нами, незалежною аудиторською компанiєю - Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Ера-Аудит" (надалi - "ми", або "аудитори"), згiдно Договору
№ 14/03 вiд 02.02.2015 року з 09 лютого по 30 березня 2015 року проведено
аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Миколаївцемент" (надалi - "Товариство") в складi Балансу (Звiту про
фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року, Звiту про фiнансовi
результати (Звiту про сукупний дохiд) (форма № 2), Звiту про рух грошових
коштiв (за непрямим методом) (форма № 3), Звiту про власний капiтал (форма №
4) за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також Примiток, що мiстять стислий
виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну
iнформацiю.
Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за фiнансовi звiти
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства, за достовiрнiсть i повноту
вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах
бухгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки
первинних документiв.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок,
незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); дотримання вимог
законодавства при виконаннi значних правочинiв та забезпеченнi стану
корпоративного управлiння; належного застосування припущення про
безперервнiсть дiяльностi Товариства; вибiр та застосування належної облiкової
полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин.

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. На нашу думку, отриманi
аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення
нашої думки.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
"Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА)
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року
"Про
порядок
застосування в Українi Стандартiв аудиту та
етики
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять
суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi
пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку
i застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання
фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту, згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi
докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських
доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як
аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування
аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi
виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час
перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження
здiйснювалось шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду, що перевiрявся.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, 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 використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом та загального подання
фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання
аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова
звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг,
зокрема, 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", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої
iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть",
Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та з врахуванням вимог статей 75
Закону України "Про акцiонернi товариства" та 40, 41 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок".
Пiдстава для модифiкацiї висновку
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв, проведеною згiдно наказу № 582
вiд 03.12.2014р., оскiльки ця дати передувала нашому призначенню аудиторами
Товариства та через обмеження у часi. Вказану процедуру виконувала
iнвентаризацiйна комiсiя Товариства, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно з
вимогами МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi
активи та зобов'язання наявнi.
У складi основних засобiв Товариства облiковуються повнiстю проамортизованi
об'єкти з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують використовуватись у

господарськiй дiяльностi, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16.7 в частинi
визнання таких основних засобiв активами Товариства.
Аудитори вважають, що перегляд облiкових оцiнок щодо таких основних
засобiв, зокрема, в частинi вiдповiдностi їх справедливої вартостi даним
бухгалтерського облiку, адекватностi встановлених методiв та термiнiв
експлуатацiї, можуть мати суттєвий вплив на показники фiнансової звiтностi
Товариства.
Як зазначено у Прим. 20 до фiнансової звiтностi, Товариством не проводився
перерахунок вартостi зобов'язань з пенсiйної програми з фiксованими виплатами
станом на звiтну дату, що не вiдповiдає вимогам МСБО 1 та МСБО 19 (пункти
58, 59). Аудитори вважають, що перерахунок даного зобов'язання, пов'язаний з
переглядом актуарних припущень, якi зазнали суттєвих змiн протягом звiтного
перiоду, може мати суттєвий вплив на показники фiнансової звiтностi.
У складi iнших поточних зобов'язань облiковуються заборгованостi в сумi
177тис.грн., з термiном виникнення до 01.01.2012р., що, вiдповiдно до вимог
МСФЗ 9, вимагає припинення визнання зобов'язань та списання заборгованостей
на фiнансовi результати господарської дiяльностi, у зв'язку з закiнченням
термiну позовної давностi. Одночасно, аудиторами визначенi витрати по
вiдсотках за користування кредитом в сумi на 618тис.грн. менше, нiж визначено
Товариством. За умови внесення даних виправлень, фiнансовий збиток
Товариства за 2014 рiк пiдлягає зменшенню на 795тис.грн.
Умовно - позитивний висновок
На нашу думку, фiнансовi звiти (Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про
рух грошових коштiв та Звiт про власний капiтал), за винятком впливу
зауважень, наведених у попередньому параграфi, вiдображають достовiрно в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014
року та результати його дiяльностi за 2014 рiк, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу користувачiв звiтностi на значну
вразливiсть Товариства перед рiзкими коливаннями курсiв iноземних валют,
оскiльки основна частина зовнiшнiх запозичень (бiльше як 80%) номiнованi в
iноземнiй валютi. При цьому виручка в iноземнiй валютi у Товариства вiдсутня.
Вiдповiдно, iснує ризик та невпевненiсть щодо здатностi Товариства отримувати
прибуток вiд основної дiяльностi у найближчих звiтних перiодах.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Розмiр чистих активiв Товариства
Розмiр чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014р., визначений згiдно
Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд
17.11.2004 р. № 485, має вiд'ємне значення в розмiрi (70941)тис.грн. та є меншим
вiд розмiру статутного капiталу Товариства, що не вiдповiдає вимогам статей
155 Цивiльного кодексу України та 14 Закону України "Про акцiонернi
товариства". Аудитори рекомендують Товариству привести показник вартостi
чистих активiв у вiдповiднiсть з вимогами чинного законодавства.
Виявлення суттєвих невiдповiдностей у фiнансовiй звiтностi
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 Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Iнформацiя, про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути
на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни
вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
1. Змiна складу посадових осiб емiтента
Згiдно отриманої iнформацiї, протягом 2014 року вiдбулись наступнi змiни у
складi органiв управлiння Товариства:
вiдкликано членiв Правлiння:
- Малютяк Олег Миколайович - Голова правлiння (генеральний директор) ПАТ
"Миколаївцемент";
- Козленко Святослав Анатолiйович - начальник юридичного вiддiлу ПАТ
"Миколаївцемент";
та обрано нових членiв Правлiння:
- Марущак Роман Дмитрович - Голова правлiння (генеральний директор) ПАТ
"Миколаївцемент";
- Барнс Пол Мерфi - технiчний директор ПАТ "Миколаївцемент".

2. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв та
iнше
За iнформацiєю, отриманою вiд Товариства, протягом 2014 року рiшення про
утворення фiлiй не приймались.
3. Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Протягом звiтного перiоду вiдбулось змiна у складi власникiв акцiй, яким
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй.
Власником, якому належить бiльше 10% голосуючих акцiй є CRH MYKOLAIV
HOLDING / СiАрЕйч Миколаїв Холдинг (Францiя) - 99,2645%, що становить
155473705 акцiй на суму 38868426,25грн.
4. Виконання значних правочинiв.
Протягом перевiреного перiоду Товариство здiйснювало значнi правочини у
розмiрах, що перевищують 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, що, вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону України "Про
акцiонернi товариства", вимагає отримання рiшення на укладення даного
правочину Наглядовою радою Товариства. Так, Наглядовою радою ухваленнi
рiшення про укладення:
- Генерального договору № 461 з ПАТ "Сiтiбанк" на отримання
короткострокового кредиту на поповнення обiгових коштiв в сумi до
85000,0тис.грн. та 15346,0тис. дол.США (Протоколи засiдань вiд 28.01.2014р. та
26.03.2014р.);
- Додаткової угоди № 91 до Договору про надання кредитних послуг №
11426506000 вiд 21.01.2011р., укладеного з ПАТ "УкрСиббанк" щодо
встановлення кiнцевого термiну користування кредитними коштами до
26.04.2014р. (Протокол засiдання вiд 26.03.2014р.);
Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 15.04.2014р. (Протокол № 19),
прийнято рiшення щодо попереднього схвалення укладення протягом не бiльше
одного року з моменту прийняття цього рiшення уповноваженим керiвником
виконавчого органу Товариства (або особою, що виконує його обов'язки)
договорiв, додаткiв, додаткових угод, специфiкацiй, iнших необхiдних
документiв до даних договорiв та вчинення iнших необхiдних дiй при здiйсненнi
значних правочинiв, якi вiдповiдають наступним критерiям:
отримання кредитiв, позик;
придбання сировини, енергоресурсiв, iнших ресурсiв, продукцiї, робiт,
послуг для потреб виробництва та або дiяльностi Товариства,
ринкова вартiсть кожного з яких перевищує 25% вартостi активiв Товариства та
сукупна вартiсть яких не перевищує 140% вiд вартостi активiв Товариства за

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
До вказаної дати загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення щодо
попереднього схвалення дiй щодо укладення значних правочинiв, гранична
сукупна вартiсть яких не може перевищувати 49% вiд вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на
31.12.2012р. та якi спрямованi на отримання Товариством кредитiв, позик.
Протягом 2014р. Товариством укладено наступнi значнi правочини:
з ПАТ "Укргазвидобування" № 1-МК/2014 вiд 02.01.2014р. на постачання
природного газу;
з ДП "Енерготранссервiс" № 14/018 вiд 15.11.2013р. на енергопостачання з
01.01.2014р.
Iнших значних правочинiв протягом перевiреного перiоду Товариство не
здiйснювало.
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено
фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам
звiтностi, згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Iншi питання
Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння
Протягом перiоду, охопленого перевiркою, Товариством здiйснювався ряд
заходiв, направлених на полiпшення фiнансово-господарської дiяльностi.
Аналiз протоколiв Загальних зборiв Товариства, пiдготовчих матерiалiв до них,
листiв-запитiв акцiонерiв та iнших документiв засвiдчив, що Товариство сприяє
реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, зокрема
права на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на
загальних зборах, в тому числi - зборах, до порядку денного яких внесено
питання затвердження пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та
розподiлу отриманого прибутку, внесення змiн та доповнень до Статуту
товариства, iнших найважливiших питань дiяльностi Товариства.
Реєстратор звiтується перед Товариством про своєчаснiсть надсилання
повiдомлень про скликання загальних зборiв акцiонерiв шляхом надання спискiв
на вiдправлення простих листiв (в межах України фiзичним особам акцiонерам), рекомендованих листiв (юридичним особам - акцiонерам,

резидентам України) та мiжнародної кореспонденцiї (юридичним особам акцiонерам, нерезидентам України), що мiстять вiдмiтку поштового вiддiлення
про отримання кореспонденцiї для подальшої її вiдправки адресату.
Загальнi збори акцiонерiв були скликанi Наглядовою радою Товариства на
15.04.2914р. (Протокол вiд 18.02.2014р.). Вiдповiдну iнформацiю було
розмiщено на веб - сторiнцi Товариства у мережi Iнтернет http://mykolaiv.info/vatmikolajivtsement.html 14.03.2014р., розкрито у загальнодоступнiй iнформацiйнiй
базi даних НКЦПФР 14.03.2014р., опублiковано у Бюлетенi "Цiннi папери
України" № 476 вiд 13.03.2014р.
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв мiстить iнформацiю про дату, час
та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного iз
зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з
вищеназваними документами.
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв в перевiреному перiодi
надсилалися акцiонерам своєчасно (не пiзнiше як за 45 днiв до дати проведення
Загальних зборiв).
Пропозицiї акцiонерiв про включення до порядку денного зборiв питань,
пов'язаних з дiяльнiстю Товариства бралися до уваги Правлiнням та Наглядовою
радою та вносилися до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. Заперечень
та пропозицiй щодо процедури скликання Загальних зборiв акцiонерiв, а також
пропозицiй по питаннях порядку денного пiсля направлення повiдомлень вiд
акцiонерiв не надходило.
Iнформацiйна полiтика Товариства спрямована на забезпечення рiвних прав та
можливостей акцiонерiв щодо вiльного та необтяжливого доступу до iнформацiї
щодо дiяльностi Товариства. З метою реалiзацiї права акцiонера на iнформацiю,
а також забезпечення оперативностi в її поданнi, Товариство використовувало в
перевiреному перiодi наступнi засоби iнформування: видача (пересилка поштою)
iнформацiї у паперовому виглядi, ознайомлення з документами за мiсцем
розташування Правлiння Товариства, розкриття iнформацiї через засоби масової
iнформацiї, iнформування акцiонерiв через Iнтернет - портали, iнформування
громадськостi та акцiонерiв в ходi публiчних виступiв посадових осiб
Товариства.
Наглядова рада протягом 2014 року проводила свої засiдання у вiдповiдностi до
Статуту Товариства. Завдяки iнформацiйнiй полiтицi, методи та механiзм дiї якої
описано вище, Товариство забезпечило наявнiсть своєчасної та вичерпної
iнформацiї про свою дiяльнiсть, основнi фiнансовi та виробничi показники. З

метою пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi Товариством, у
вiдповiдностi до чинного законодавства, щороку проводяться аудиторськi
перевiрки фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Отриманий висновок в
обов'язковому порядку розглядається Загальними зборами акцiонерiв.
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 19 вiд 15.04.2015р.) ухваленi
рiшення, що стосувались:
- затвердження фiнансового звiту Товариства за 2013 рiк та порядку покриття
отриманих фiнансових збиткiв;
- затвердження рiчних звiтiв Правлiння та Наглядової ради;
- внесення змiн до Положення "Про загальнi збори акцiонерiв" та затвердження
його у новiй редакцiї;
- затвердження Кодексу корпоративного управлiння (Кодекс дiлової поведiнки) у
новiй редакцiї;
- затвердження попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятись протягом не бiльш як один рiк з дати прийняття такого рiшення.
Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається
на управлiнський персонал Товариства.
Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства в наслiдок
шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських
процедур отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти.
У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi
аудитори отримали достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не
мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi
достатньої впевненостi аудитори дiяли пiд час проведення аудиторської
перевiрки у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянувши
можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю та визнають
той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для виявлення помилок,
можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкацiї ризику суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства.
Фiнансова стiйкiсть (платоспроможнiсть) Товариства
Станом на 31.12.2014 року фiнансовий стан Товариства характеризується
недостатньою платоспроможнiстю, але стабiльною лiквiднiстю щодо погашення
поточної заборгованостi коштами чи оборотними активами.

Коефiцiєнти фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, автономiї) (КФС) та
структури капiталу (фiнансування) (КСК) знаходиться за межами оптимальних
значень, що свiдчить про невiдповiдне спiввiдношення власних коштiв (власного
капiталу) до вартостi майна, а також власних та позикових ресурсiв.
Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обгрунтовану пiдставу для
висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати
дiяльнiсть та його платоспроможнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами
МСА 570 "Безперервнiсть".
Одночасно зазначаємо, що наявнiсть певної невизначеностi у бiзнес - середовищi
та на фiнансовому ринку України, а також, можливiсть наростання кризових
явищ у економiцi, не дають змоги передбачити їх вплив на безперервнiсть
дiяльностi Товариства (додатково див. Пояснювальний параграф).
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму, що проводила перевiрку.
Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ера Аудит".
Код ЄДРПОУ: 35287068.
Юридична адреса та мiсцезнаходження: 79007 м. Львiв вул. Шолом - Алейхема
буд. 7/4, телефон (050) 6903427.
Номер, дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: серiя А01 № 203785 вiд
26.07.2007р., виданий виконкомом Львiвської мiської ради (державний
реєстратор Кiх С.Б.), № запису 14151050002018053.
Номер, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть
здiйснювати
аудиторську дiяльнiсть: № 4033 вiд 27.09.2007р., видане
згiдно рiшення Аудиторської
палати України 182/10, продовжене до
05.07.2017р.
Iншi вiдомостi: Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0157,
видане
вiдповiдно до Рiшення Аудиторської палати України 29.09.2011
року № 239/4.
Даний Висновок (звiт) складено у 4-х примiрниках.
До цього висновку додається iнформацiя про:
1. Вступний параграф (iнформацiя про юридичну особу).
2. Класифiкацiю та оцiнка активiв.
3. Класифiкацiю та оцiнка зобов'язань.
4. Класифiкацiю та оцiнка власного капiталу.
5. Сплату статутного фонду (капiталу).
6. Реальнiсть та точнiсть визначення чистого прибутку, вiдображеного у

фiнансовiй звiтностi.
7. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних
окремих форм звiтностi один одному.
8. Довiдка про фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор

Наталка Головата

Незалежний Аудитор
(сертифiкат серiї "А" №006479,
виданий за рiшенням АПУ
вiд 18 грудня 2008 року №197/2)
Висновок (звiт) складено 30 березня 2015 року

