Висновки
ревізійної комісії ПАТ «Каланчацький КХП»
за результатами перевірки фінансової діяльності Товариства за 2014 рік.
смт.Мирне,
Каланчацький район Херсонської області
10 квітня 2015 року
Ревізійна комісія ПАТ «Каланчацький ХПП» (надалі - Товариство) провела ревізію
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
Перевірка проведена членами Ревізійної комісії:
 Блінова Ольга Олександрівна
 Крюкова Тетяна Михайлівна
 Грибушенков Дмитро Анатолійович
Основнi вiдомостi про Товариство:
1) Найменування: Публічне акціонерне товариство « Каланчацький КХП»
2) Код за ЄДРПОУ – 00952344
3) Місце знаходження: Херсонська обл., Каланчацький район, смт. Мирне, вул.
Елеваторна, буд.5
4) Форма власності - колективна
5) Свідоцтво про державну реєстрацію видано 19.01.2011 року N487159, державна
реєстрація N1 491 105 0014 000059 від 28.09.1998 року.
6) Види діяльності - виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.
Ведення бухгалтерського обліку у Товаристві регламентується наказом про
облікову політику No 37а від 13.01.2014 року. Товариство застосовує міжнародні
стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в якості концептуальної основи для підготовки
своєї фінансової звітності з 2012 року.
Перелiк перевiреної річної фінансової звітності:
1) Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року;
2) Звiт про фiнансовi результати(Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.;
3) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
4) Звіт про власний капітал за 2014 рік;
5) Примітки до фінансової звітності.
В результаті проведеної перевірки є підстави стверджувати, що баланс
підприємства станом на 31.12.2014р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових
коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів Товариства за 2014 рік складені
відповідно до діючих нормативних актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку і достовірно
відображає фактичний фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014р.
Фінансова звітність перевірена аудиторами незалежної аудиторської фірми
"Пріоритет". Умовно-позитивний висновок наданий 27.02.2015 року.
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 72 308 тис.
грн., що більше суми статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Ревізійна комісія пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити фінансову
звітність Товариства станом на 31 грудня 2014 року.

Члени комісії:

Блінова О.O.
Крюкова Т.М.
Грибушенков Д.А.

