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Додаток N92
до протоколу загальних зборів акціонерів
від 22 квітня 2016р.

ВИСНОВКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ
Про достовірність фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
«Дарницький завод ЗБК»
станом на 31 грудня 2015р.
Перевірка проведена членами ревізійної комісії у складі:

Гол. Комісії: Лук"яненко О.В.
Члени комісії: Єрмакова Т.А.
Мрачковська Т.О.
Перевірку проведено з відома директора Дмитренко Віктора Леонідовича в присутності
головного бухгалтера Литвякової Тамари Леонідівно!.
ПАТ «Дарницький завод ЗБК» (код ЄДРПОУ-01373298) зареєстровано Дарницькою
районною державною адміністрацією м. Києва 18 березня 1996 року.
Основним видом діяльності Підприємства є виробництво збірних залізобетонних і
бетонних конструкцій і виробів, стінових, товарного бетону, будівельного розчину, будівельних і
сталевих конструкцій.
Підприємство має Ліцензію Міністерства транспорту та зв"язку України на право
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального
користування.
Діяльність підприємства здійснюється згідно редакції Статуту, затвердженого
Дарницькою районною державною адміністрацією м. Києва 12 травня 2011 року під
Реєстраційним №10651050009001103
Форма власності-приватна
Статутний фонд становить - 21 703 602 грн.,поділений на 86 814 408 шт. простих акцій,
номіналом - 0,25 грн.
Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів який обліковує ПрАТ
«Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» станом на 31 грудня 2015 року кількість
акціонерів становить : 4 юридичні особи та 1794 фізичні особи.

Для проведення Перевірки керівництвом підприємства були надані наступні документи
•

Баланс ПАТ «Дарницький завод ЗБК» станом на 31 грудня 2015 року;

•

Звіт про фінансові результати за 2015 рік;

•

Інші документи по вимозі.

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО НАСТУПНЕ :
1. Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві комп'ютеризовано
2. Фінансова звітність складена з дотриманням вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №99б-ХІУ від 16.07.1999 р.
в цілому достовірно відображає фактичний стан підприємства за 2015 рік.
Бухгалтерський облік ведеться відповідно з наказом про облікову політику
Підприємства.
Протягом 2015 року облікова політика підприємства не змінювалась.
Інвентаризація по підприємству проводилась станом на 01.11.2015 року
відповідно до наказу № 88 від 01.11.2015 року. Матеріальні цінності зберігаються в спеціальних
приміщеннях і закріплені за матеріально-відповідальними працівниками.
Лишків та недостач не виявлено.
Активи Підприємства відображені у балансі по фактичній собівартості.
На балансі підприємства станом на 31.12.2015 року відображені основні засоби
залишковою балансовою вартістю 32143 тис. грн., та нематеріальні активи балансовою вартістю
78846 тис. грн.
Вартість виробничих запасів на 31.12.2015 р. становить - 10751 тис. грн.
Незавершеного виробництва - 1029 тис. грн.
Вартість готової продукції станом на 31.12.2015 р. складає - 9279 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 50142 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами становить - 3097 тис. грн.
Грошові кошти в національній валюті - 1463 тис. грн.
Інші оборотні активи станом на 31.12.2015 р. становить - 1972 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість - 331 тис.грн
Збиток на 31.12.2015 р. становить - 5416 тис. грн.

Довгострокових кредитів банків підприємство не має.
Кредиторська заборгованість за товари, послуги - 20650 тис. грн

т
\

Розрахунки з одержаних авансів - 11573 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом -

300 тис. грн

Розрахунки зі страхування -

747 тис. грн

Розрахунки з оплати праці - 1428 тис. грн
Розрахунки з акціонерами - 0,0 тис. грн
Інші поточні зобов'язання становлять - 475 тис. грн
Співвідношення вартості чистих активів та розміру статутного капіталу Товариства
станом на кінець 2015 року 23705 тис. грн. до 21704 тис. грн. що відповідає вимогам чинного
законодавства.
За результатами перевірки можна зробити висновок щодо відповідності річної
фінансової звітності станом на 31.12.2015 року прийняті в Україні системі бухгалтерського
обліку і звітності законодавчим нормам і вимогам та обліковій політиці Підприємства.
Звітність складено на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та вірно відображає
фактичний фінансовий стан Підприємства.

Голова ревізійної
Члени комісії

Лукьяненко О.В.
Єрмакова Т.А.

Мрачковська Т.О.

