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ЗАВОД"

ТОВ "АФ "BIДA • АУДИТ"
3Bim неЗl/Jlежного аудитора

щодо фiнансово/'звiтностi

за 2015 piK

Наглядовiйрадi ПАТ "ДЕМ3"
Керi(щuцтву. влас//uкам цiШIUX nanepie ПАТ "ДЕМ3"
НацiОНШlьнiй KOMicii з цiннux nanepiB та фондового ринку
1. 3Bim щодо фiнаuсовоi" звiтllостi
1.1. ОСllовlli вiдомостi про юридиЧIlУ особу:
повне llаймеuуваll1lЯ: ПУБЛIЧНЕ АКЦIOНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛIДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТ АЖНИЙ ЗАВОД"
iдеllтифiкацiЙllий
код, ЗQЗначеuий в единому державllОМУ peccmpi юридиЧIlUX осiб та фЬиЧIlUX
осiб - пiдприс.мцiв:
мiсцезнаходжешtя:

00110237
юрuдuчна адреса та фактuчна адреса: 63460, Харкiвська обл., Змii'вський
район, С.М.Т. Комсомольське, шосе Балаклiйське, будинок 56
дата державIlО;' ресстрацй: 05.05.1994 р., номер запису в €диному державному peecTpi
юридичних
державного

осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв
реестру:

про включення до €диного

1 458 120 0000 000233

N!!

дата вllесеll//Я ocтalllli.x 3.l1ill до статуту (vстаllовчих документiв): Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIOНЕРНОГО TOB.-\Рi1СТВ:\
.JОС1I,'J,НИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ
ЗАВОД" (надалi - ПАТ "ДЕМЗ") затверJ.жеюtЙ зага.lьнlt fII з60раё ш . iOHepiB протокол
!! 11 вiд 20 травня 2011 р.) та зареестрований
Змii'вською
районною .Jeржавною ад, liHi
auiсю XapKiBcbKOi'областi 21.06.2011 р., номер запису 1 458 105 0007 000233.
Види дiя.1ьностi ЛАТ ";IEJfЗ":
27.12 - Виробництво

e.leJ-.lpОРОЗПОJ.i.1ЬЧОi'
та контрольноi' апаратури;

25.11 - Виробництво

будiве.1ЬНИХ ~Iета.lевих конструкцiй

28.30 - Виробництво

машин i устаткування

27.90 - Виробництво

iншого елеJ-.lpИЧНОro устаткування;

25.93 - Виробництво

виробiв iз дро1)' .. lанuюгiв

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю

.:L1Ясiльського

Володимир

i пружин;

Фillаllсова

звiпllliсть ПАТ "ДЕМ3"

ЗвiТ} про фiнансовi

пiдприемницькоi'

майна.

дiяльностi

не мае.

IBaHiBHa

ста//ом lIa 31.12.2015 року - 118 осiб.

Ба.lан ) (Звiту про фiнансовiй
-

нерухомого

Петрович

ГО.10в//иЙ бухгалтер - Кутепова Валентина
Ki1bKicl1llJ прat(iвllикiв

та лiсового господарства;

Б.1асноro чи орендованого

ompu.lltalli лiце1lЗЙ'на здiЙСllешlЯ дiя.1ЫLOстi:
ПА Т "ДЕМЗ" спецiальних лiцензiй на право здiйснення
Директор - Винокуров

i части н конструкцiй;

результати

стаllО.11//а 31.12.2015 року складастьсл з:

стан) (форма

N!!

1) станом на 31.12.2015

(Звiту про сукупний дохiд) (форма

-

ЗвiТ} про рух грошових

-

Звi1) про В.lасниЙ капiтал (форма

коштiв (форма
N!!

N!!

року;
2) за 2015 piK;

N!!

3) за 2015 piK;

4) за 2015 piK та iншi пояснювальнi

примiтки.

1.2. Опис аудиторськоi' перевiрки.
Ми прове.1И а J.ит фiнансовоi'
кону Украi'ни "Про а диторську

звiтностi

дiяльнicть",

ПА Т "ДЕМЗ" У вiдповiдностi
iнших законодавчих

з вимогами

та положеннями

aKTiB Украi'ни, Мiжнародних

За-

стандартiв

ко-

нтролю якостi, а ди1)', огляду, iншого надання BneBHeHocTi та cYnYTHix послуг (далi - МСА), щО додаеться,
яка включае баланс (звiт про фiнансовий стан) товариства на 31 грудня 2015 року, звiт про фiнансовi результати
(звiт про сукупний дoxiд), звiт про власний капiтал, звiт про рух грошових

коштiв за piK,

значену да1)', стислий виклад суттевих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi

визначае
унаслiдок

стандартiв

фiнансовоi' звiтностi та за такий внутрiшнiй

необхiJ.НИМ для забезпечення
шахрайства

складання

фiнансовоi'

контроль,

звiтностi,

ЩО

закiнчився

на за-

примiтки.

1.3. Вiдповiдальнiсть управлillського персоuалу за фiнаllсову звiтlliсть.
УпраБ.liнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть
за подання цiei' фiнансовоi'
Мiжнародних

ЩО

звiтностi

вiдповiдно

який управлiнський

не мiстить суттевих

до

персонал
викривлень

або помилки.

1.4. Вiдповiдальнiсть

аудитора.
2

ТОВ "АФ "ВЩА -АУДИТ"
Звim незалеж:ного аудитора I/(одо фiнансово/' звiтностi за 20/5 piK

Вiдповiдальнiстю аудитора е висловлення думки щодо цici" фiнансовоУ звiтностi на OCHOBiрезультатiв
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.. цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньоУ
BneBHeHocTi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттевих викривлень.
Аудит передбачас виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i
розкриттiв У фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежит!;> вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризиKiBсуттевих викривлень фiнансовоУ звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядае заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання
суб'ектом господарювання фiнансовоУ звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'екта господарювання. Аудит включае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiковоi' полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансовоУ звiтностi.
Ми вважаемо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашоУ думки.
1.5. Пiдстава для висловлення умовно-позитивноi' думки.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ "ДЕМЗ" станом на 31.12.2015 р. пiдготовлена на OCHOBiпринципу оцiнки статей з фактично'j BapTocTi придбання. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiночних суджень.
Найзначнiшi розрахунковi оцiнки i пропозицiУ вiдносяться до оцiнки запасiв на предмет знецiнення, якi на
звiтну дату обов'язково повиннi оцiнюватися за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або можливоУ чисто'j
BapTocTi реа.liзацiУ. Ми не мали можливостi регулювати прийняття рiшень товариством на предмет якостi активiв. що ра.'\) ються на балансi, запасiв щодо Ухлiквiдностi i визначення можливоУ цiни Ух реалiзацi·j. У нас
немае впевнено Ti у залишках запасiв, якi е у товариства, BapTicTb яких вiдображена у звiтi про фiнансовий
стан пiдприемства. У зв'язку з вище зазначеним ми не мали змоги визначити, чи iснувала потреба в будь-яких
коригуваннях BapTocTi запасiв, а також статей, що формують звiт про фiнансовий стан пiдприсмства.
У.мовно-позuтuвllа думка

На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовнопозитивноУ думки", фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ПАТ
"ДЕМЗ" станом на 31.12.2015 р.,·Й фiнансовi реЗу.1Ьтати i рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних cтaндapтiB фiнансовоУ звiтностi.
2. Звiт про illшi пpaBoBi та регу:zяторнi BILHOlU
2.1. Вiдповiдlliсть

роз..нiру статутllого капiтшzу устаllовчuм

докумеllтам

Заресстрований капfra.l ПА Т "ДЕ\1З" складас 85877,50 (вiciмдесят п'ять тисяч BiciMCOTсiмдесят CiMгривень
50 копшо' гривень. яюш повнicno сюачений та подiлений на 171 755 (сто сiмдесят одна тисяча CiMCOTп'ятдесят
п'Я1Ъ n mfX 1
.. ·й. НО.liна.1ЬНОЮ
вapтicno 0,50 гривнi кожна. (п. 3.1, п. 3.2 Ста1УГУтовариства).
ан IЙ ·алiта.l фоР~1Ований згiдно вимогами дiючого законодавства УкраУни.
1
тaТ)THO~IYKaniTa.li немас.
_._. !Ilфор.'tauiя

про 8.1аСIlUЙI\шziт{L7 товариства

- резер Ilии l\апiпШ1

Зii.::но ~ Ti 19 Закон)' Украi'ни "Про акцiонернi товариства" "Акцiонерне товариство мае право формувати резе вний . п·та.l". РОЗ~1iррезервного капiталу не може бути меншим нiж 15% статутного капiталу. Резервний капi 1 фор.I.·СТЬСЯШ.1Яхомщорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозПОДLlеного приб)тк)'. При цьому до досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу, розмiр
щорiчню; Bi.:I ахувань не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку Товариства за piK. Станом на 31
гр дНЯ _О1- рок) резервний капiтал ПА Т "ДЕМЗ" склав 1О тис. грн. або 11,6% статутного капiталу, шо ха рактеризуе ~liHi.la.lbH забезпеченiсть товариства страховим капiталом на покриття збиткiв.
CTa.нO~1на 31 грудня 2015 року нерозподiлений прибуток ПА Т "ДЕМЗ" складае 7766 тис. грн. проти
8229 тис. грн. на початок року, чистий збиток за 2015 piK складае 463 тис. грн.
- вiдповiдlliсть

Bapmocmi чuстuх aKmueiB вимогам заКОllодавства

Чистi аКТlIВИПА Т "ДЕМЗ" складають 7862 тис. грн., це бiльше нiж статутний капiтал товариства на
7776 тис. грн .. ШОсвiдчить про ефективнiсть використання власного капiталу з метою одержання прибутку,
забезпечення illTepeciB кредиторiв та вiдповiдае вимогам статтi 155 "Цивiльного кодексу УкраУни".
Аудитор вва,жас, що ПАТ "ДЕМЗ" з пpaeoeoi точкu зору дотри.'ltусться cmammi 155 ЦивiлыlOго
3

ТОВ "АФ "В/ДА -Ауднr'
3Bim незалежного аудитора щодо фiнансово/'звiтностi за 20/5 piK

Кодексу YKpai'IlU по виЗllачеШ1Ю вартост; чистих активiв.

2.3. Наявlliсть суттсвих Ilевiдповiдllостей мiж фillаllсовою звiтlliстю, що пiдлягала
аудиту, та illШОЮ illфор.lI1ацiEю, що розкриваеться eмimellmOM цiШ1UX пaпepie та
подаеться до Комiсй'разом

з фillаllсовою звiтlliстю

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттевих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, ЩОпiдлягала аудиту, та iншою iнформацiею, ЩОрозкриваеться eMiTeHToMу вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншо'l iнформацi'l в документах,
ЩО мiстять nepeBipeHY аудитором фiнансову звiтнiсть" була проведена nepeBipKa звiту про корпоративне
управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацi'l у звiтi.
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про подi'l, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський
стан товариства, призвести до
змiни BapTocTi його цiнних nanepiB та iнформацi'l яка мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закон Укрai'ни "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Аудитор Ilе Ofnpu.HaB достатll; та приЙllятlli

аудиторськ; докази того, щофillаllсова

була суттево вu"рив.1еllа у зв'ЯЗhУ з illфор.нацiею, ЩОрозкриваеться eMimellmoM

звiтlliст"

цill1lUХ пaпepie та пода-

сться до KO.Hicii:

2.4. ВиКОIШllllЯ ЗllаЧIlUX правочиlliв вiдповiдllО ЗаКОIlУ YKpaiilU "Про акцiОllерlli товариства"
Згiдно Закону Укра'iни "Про акцiонернi товариства" значний правочин - правочин (KpiM правочину з
розмiщення товариством власних акцiЙ). учинений акцiонерним товариством, ЯКЩОринкова BapTicTb майна
(робiт, послуг), ЩО е його предметом. становить 1О i бiльше вiдсоткiв BapTocTi активiв товариства, за даними останньо') рiчно'l фiнансово'l звiтностi.
Аудитор виконав процедури щодо вiдповi..1ностi дiй Товариства вимогам статтi 70 Закону Укра'lни "Про
акцiонернi товариства". До дано') iнформацi'i аудитор вiдносить договори, сума яких перевищувала 10 i бiльше
вiдсоткiв BapTocTi активiв товариства за даними останньо') рiчно'l фiнансово'l звiтностi, що вiдповiдае статуту
товариства та Закону Укра'iни "Про акцiонернi товариства".
На пiдставi Ilадаllих

до аудиторськоi' пepeeipKll доку.lI1еllтiв ми можемо

зробити виСlювок, що То-

вариство дотримувалось вимог заКОllодавства щодо виКОllаШ1Я ЗllаЧllих правочиlliв.

2.5. Стаll корпоративllого управлillllЯ, у тому числi стаll вllутрiШllього аудиту
вiдповiдlЮ до ЗаКОIlУ YKpai'IlU "Про акцiОllерlli товариства"

Формування складу opraHiB управлiння ПА Т "ДЕМЗ" здiйснюеться вiдповiдно до його статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол N!! 11 вiд 20.05.2011 р.).
ПА Т "ДЕМЗ" розробленi та прийнятi загальними зборами акцiонерiв "Положення про загальнi збори
акцiонерiв" (протокол N!! 11 вiд 20.05.2011 р.).
Дивiдендна полiтика товариства врегульована п.п. 4.2 - 4.1 О Статуту товариства, який затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол N!! 11 вiд 20.05.2011 р.). ПАТ "ДЕМЗ" У 2015 роцi не нараховувало та
не сплачувало дll вiденди за 2014 piK.
ПРОТЯГО\1звiтного року В акцiонерному товариствi функцiонували HacTYnHiоргани управлiння:
• загальнi збори;
•
наглядова рада;
•
виконавчий орган - директор;
• ревiзiйна комiсiя.
Порядок формування та функцiонування наглядово'l ради врегульовано п. п. 6.41 - 6.52 Статуту товариства. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядово'i ради не вiдповiдае TepMiHaM,визначеним Статутом товариства
- не рiдше одного разу на квартал та Закону Укра'iни "Про акцiонернi товариства". Протягом року змiни У
складi наглядово'i ради не вiдбувалися.
Директор товариства протягом 2015 року здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською
дiяльнiстю в межах його повноважень згiдно П.п. 6.53 - 6.57 Статуту товариства. Протягом 2015 року змiн
директора не вiдбулося.
Контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю товариства у 2015 роцi здiйснювався ревiзiйною комiсiею та зовнiшнiм аудитором. Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора, тому створення служб и внутрiшнього аудита не перед4
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бачено внутрiшнiми документами товариства. Ревiзiйна комiсiя спецiальнi перевiрки протягом 2015 року не
здiЙснювала.
Порядок формування та функцiонування ревiзiйно"i KOMici"iврегульовано п. п. 7.1 - 7.16 Статуту товариства. Змiн у складi ревiзiйно"i KOMici"iпротягом звiтного року не вiдбувалось.
Протягом звiтного перiоду змiн зовнiшнього аудитора не було. Затвердження зовнiшнього аудитора ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ" вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту Товариства.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю ПАТ "ДЕМЗ", вважае за необхiдне зазначити
наступне:
Система внутрiшнього
контролю спрямована на упередження,
виявлення i виправлення суттевих
помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiково"i документацi"i та включае адмiнiстративний
та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський
контроль забезпечуе збереження активiв товариства, достовiрнiсть
звiтностi та
включае попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво ПА Т "ДЕМЗ" В повнiй Mipi розумiе перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його
значимiсть i ваЖlивiсть.
Щорiчно. ,:10 30 квiтня пi .1Язвiтного перiод . ПА Т "ДЕМЗ" здае рiчний звiт, що характеризуе фiнансово·го rюдар ь"е O.lo·"e . та реЗу.1Ьтап! дiЯ.lьностi товариства, з метою iнформування суспiльства.
Оui//ю

чи

uшенаsеде1lе, аудиторО.Jl зроб.1е1l0 виси0вок щодо адеквати0ст;

процедур в1lутрiш-

иього J'O//
Л4Т "ДЕ. /3".
3а Рe:J).1ьпl11f.па.чи UJ'o//aHUX процедур перевiркu стаиу корпоративuого управлiи1lЯ, у тому числi
в1lутрiиl1l ог

ioповiдно

до ЗаКО1lУ YKpaiilll

"Про

акцiоиериi

товариства"(Ь

змi1lами)

вiд

1аудитор вис.10влюс думку, що прийията та фУ1lкцiоиуюча система корпорати-

17.09.200 рок).:.'
в/юго управ.1iт я .

иств; в ОС1l0в1l0.ИУ
вiдповiдас вимогам ЗаКО1lУYKpaiilU "Про акцiО1lер1li товарис-

тва" та ви.Н <'а.I Стtlm'Тпп',
2.6,lденти

'.

OllUIJ'll аудиторо.Jl ризикiв суттсвого викривле1l1lЯ фi1lа1lсовоi' звiтиостi

внас.1iдоJ' шахраи~r7U'а

Пiд час ВII,'О
e;1~р оцiнки ризикiв i пов'язано"i з ними дiяльностi для отримання розумiння
"'::- _ -ого ередовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА
суб'екта господарю
рнзикiв сутгевих викривлень через розумiння суб'екта господарювання i його
315 "lдентифiк
ав процедури необхiднi для отримання iнформацi"i, яка використовуватиметься
середовища".
.
;тreBoгo викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "8iдпiд час iдеНТII
повiдальнiсть _. _
о crься шахрайства при аудитi фiнансово"i звiтностi". Аудитором були поданi
~'.' го сер она.1У та iнших працiвникiв суб'екта господарювання, якi, на думку аудитора,
~. . я 'а, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацi"i ризикiв суттевого викривлення
1 :
МОЖУ1Ъ
.1
-:>
ба ПО.IИлки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по CYTiз
викори тання.! .::e!2..-·ЗОваних даних, спостереження, Аудитор отримав докази стосовно структур и товариства, його юа н ~-:-:. .
пшного управлiння, способу фiнансування, облiково"i полiтики, цiлi та cTpaTeri"i i
пов язаНIIХ з Hil
6iзне -рнзикiв, оцiнки та огляду фiнансових результатiв.
у CBo'ii1поточнiй .JiЯ.lьностi ПА Т "ДЕМЗ" мае зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю
управлiння РIIЗII' 111Втовариствi визначае Наглядова рада.
Аудитор не отри,нав дОJ'азiв стосови0 суттсвого викривле1l1lЯ фiиа1lсовiй звiт1l0стi ПАТ "ДЕМЗ"
в1lаслiдок ша.храЙства.
2.7. 8iдповiдно

МСА 570 "Безперервнiсть" нами отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази
щодо прийнятно тi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiд час
складання фiнан oBoi' звiтностi, якi свiдчать про вiдсутнiсть подiй чи умов, якi можуть поставити пiд значний
CYMHiBздатнiсть ПА Т "ДЕМЗ" безперервно продовжувати свою дiяльнiстЬ.
..10

2.8. l11фор.нацiя про 1Iаявиiсть illШUX фактiв та обставиu, якi можуть

суттсво вплиllути иа дiя-

ЛЬ1liсть юрuдиЧ1l0i' особи у майбутиьому та оцiику ступеия lxllbOlO впливу, зокрема про склад i структуру фi1lаllсовux illBecmuuiU.

ПА Т "ДЕМЗ" немае довгострокових

та поточних фiнансових iнвестицiЙ.

2.9. АиалЬ фi1lаисового стаиу
5
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На пiдставi облiкових дан их був здiйснений

аналiз показникiв

на 31.12.2015

р., а саме: коефiцiснта

незалежностi,

коефiцicнта фiнансування та iнших.
Розрахунок фiнансових показникiв

1. Коефiцicнт

абсолютноi' лiквiдностi,

3951
510
2. Коефiцiснт поточноi' лiквiдностi

коефiцiснта

ПАТ "ДЕМЗ"

на 31.12.14 р.

ф.l ряд. 1195
ф.l ряд. 1695

ф.1 ряд. 1195
3951
ф,l (ряд. 1595 + ряд. 1695)
510
3. Коефiцiснт абсолютно'i лiквiдностi (П.'lатоспро~ожностi)
ф.1 ряд.1165
225
Кз =
ф.1
ряд. 1695
510
4. Коефiцiснт фiнансовоi' неза.lежностi (aвToHoMii)
786_.0
ф.1 рЯ.1.1495
~=
ф.l ряд.1900
8312
5. Коефiцiснт фiнан овоу за.:1ежнocтi
8"'-'
ф. I ря.1.I900
.)
К5=
ф.1 рЯ.1.1495
7862
6. Рентабельнiсть сукупного капiта.l)·. %
ф.2 ряд.2350 (або 2355) * 100
-463
Кб=
8679
ф.l (ряд. 1900 гр.3 - РЯ.l.1900 гр.4) / 2
7. Рентабельнiсть дiяльностi,%
ф.2 ряд. 2350* 100
-463
К7=
ф.2 ряд. 2000
13978
8. Рентабельнiсть власного капiталу,%
-463
ф.2 ряд.2350 (або 2355) * 100
-----К8=
8093,5
ф.1 (ряд. 1495 гр.3 + ряд. 1495 гр.4) / 2
К2

загальноi' лiквiдностi,

(коефiцiснтiв)

Показники
загальноi' лiквiдностi (покритгя)

K1.=

фiнансо,ВОГО стану ПА Т "ДЕМЗ" станом

коефiцicнта

на31.12.15

р.

Оптимально

7,94

7,75

збiльшення

6,62

7,75

збiльшення

0,12

0,44

0,2 - 0,35

0,93

0,94

0,5

1,08

1,06

2,0

-1,34

-5,34

збiльшення

-0,84

-3,3 I

збiльшення

-1,46

-5,72

збiльшення

=

АllалЬ 1100ШЗ1luкiвмаЙllового стаllУ
Аналiзуючи майновий стан ПА Т "ДЕМЗ" ми вважасмо, ЩОсума господарських грошових коштiв, що
У товариства, дорiвнюс валютi балансу в динамiцi. Валюта балансу у cYMi 8372 тис. грн. свiдчить про узагальнену оцiнку BapTocTi майна акцiонерного
АllалЬ 1l0/{QЗlluкiв лiквiдllостi

товариства.

та платоспРОМОЖllостi

Показники лiквiдностi свiдчать про можливiсть акцiонерного
HaHcoBiзобов·язання.

С

товариства

свосчасно виконувати своу фi-

Лiквiднiсть торкасться наявностi грошових коштiв в найближчому

майбутньому

пiсля

виконання фiнансових обов'язкiв даного перiоду.
Коефiцiснт

загальноi' лiквiдностi

(покритгя)

(К1) ПА Т "ДЕМЗ" показус за скiльки разiв обсяг обов'язкiв

по рахункам можливо погасити за рахунок ycix мобiлiзованих оборотних активiв. Акцiонерне товариство не Ma€
труднощiв при погашеннi поточних зобов'язань по рахунках, так як коефiцiснт загальноi' лiквiдностi бiльше нормативного значення та складас 7,75. Цей коефiцicнт свiдчить про задовiльний
ства. КоефiuiСJlТ загальноi' лiквiдностi

не с абсолютним

стан лiквiдностi активiв товари-

показником здiбностi повернути борги, так як BiHхарак-

теризус лише наявнiсть обiгових активiв, але не вiдображас 'ix якостi.
Коефiuiип

абсолютноi' лiквiдностi

сно сплати короткострокових
чена негайно грошовими

(К) вiдображас

коштами. Станом на 31.12.2015 р. значення коефiцicнту

вному значеннi 0,25 - 0,5, ЩО свiдчить

про можливicть

будь-який час KOPOTKOCТPOKOBi
зобов'язання,
Коефiuiснт

незалежностi

ПА Т "ДЕМЗ" в загальнiй
позикових

не менш нiж 0,5. Чим вище значення

акцiонерного
пiдприсмства

товариства

вiдно-

може бути спла-

К) складас 0,44 при нормати-

негайно сплатити

грошовими

коштами в

ЩОс у пiдприсмства.

CYMiкоштiв, вкладених

бiльш незалеЖl/е вiд зовнiшнiх

товариства

(aBToHoMi'O(К4) вiдображас

коштiв. Станом на 31.12.2015

Лiквiднiсть

платiжнi можливостi

зобов'язань та показус, яка частина заборгованостi

питому вагу власних грошових

в Ух майно, та характеризус

р. значення

коефiцicнту

цього коефiцicнту,

незалежнiсть

коштiв власникiв
пiдприсмства

К4 складас 0,94 при нормативному

тим фiнансове

становище

стiйкiше,

вiд

значеннi

стабiльнiше

i

кредиторiв.

активiв балансу та фiнансова

незалежнicть

пiдприсмства

в межах теоретичних

значень.
6
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3Biт "езалежного

налiзуючи показники
~кож здiйсненню

можна зробити висновок, що У власникiв е можливостi

платоспроможностi

. ванню свого пiдприемства,

погашенню

аудllтора щодо фiнансово/' звiтностi за 20/5 piK

поточних зобов'язань,

ефективному

використанню

rю

по фiнан-

своУх активiв, а

iнвестицiЙ.

За звiтний перiод вiдбулися змiни в активi та пасивi балансу товариства.
OCHOBHiзасоби акцiонерного

товариства

змiнились у порiвняннi

52,9 % валюти балансу пiдприемства.

_О15 року складають

Товариство

з попереднiм

перiодом та на кiнець

станом на 31.12.2015

року мае грош

0-

.:.iкошти у розмiрi 225 тис. грн., або 2,7 % валюти балансу пiдприемства.
Доходи товариства

за 2015 piK складають

13978 тис. грн., це менше попереднього

истий збиток за 2015 piK склав 571 тис. грн., проти прибутку попереднього
Для подальшоi' роботи та надання послуг пiдприемство
и засобами, що е позитивним

перiоду на 523 тис. грн.

перiоду у розмiрi 527 тис. грн.

забезпечено

власними основними

та оборотни-

для подальшоУ дiяльностi товариства.

При UbOMYварто вiдмiтити,

що показники балансу носять термiновий

-изначену дату) i можуть суттево змiнюватися
iвалентiв.

характер, (баланс складапься

у часi. В першу чергу ue стосупься

на

грошових коштiв та Ухек-

3. OCllOfllli вiдомостi про аудиторську фiрму:
пOfllle llаЙ.меllуваllllЯ юридиЧllоi' особи вiдповiдllО до уста1l0вчих докуме1lтiв:
Товариство

зобмеженою

iдеlll11uфiкацiЙllий

вiдповiдальнiстю

фiрма "BIДA - АУДИТ"

"Аудиторська

код юридиЧllоi' особи: 23463381

lloMep i дата видачi Свiдоцтва про вКЛlOчеllltя до Реестру аудиторських фiрм та аудиторiв, видаогоАудипlОРСЫ<О/О
nшштою YKpaiilU (дШli-АПУ):
Свiдоuтво

про включення

'2161 вiд 30.03.2006

до Реестру аудиторських

р.; дiйсне до 26.11.2020

фiрм та аудиторiв N2 3776, видане рiшенням АПУ

р.

lLO.llер,серiя, дата видачi Свiдоцтва про в1lесе1ll1Ядо Реестру аудиторськux фiрм, якi можуть
роводитll аудитОРС1,К;пepeeipKU професiйltих учаСltикiв рU1шу цiшLUХ паnерiв, видаltого НацiОIlШlЫLOЮ
омiсiею з l(illflllX llanepie та фОllдового риltку:
Свiдоuтво про внесення до Реестру аудиторiв та аудиторських
еревiрки професiйних

фiрм, якi можуть проводити аудиторськi

учасникiв ринку цiнних паперiв (серiя та номер П 000131, реестраuiйний

идане НаuiоналыlOЮ комiсicю з цiнних паперiв та фондового ринку; дiйсне до 26.11.2020
СвiД(щтво про вiдповiднiсть

номер 131)

р.

системи контролю якостi N2 0591, видане рiшенням АПУ вiд 25.02.2016

. N2 322/4, дiс до 31 грудня 2021 р.
АliсцеЗllаход.шеltllЯ IOридичltоi' особи та П фактиЧllе мiсце розташуваltltЯ:
61012, XapKiBcbKa обл., MicTOXapKiB, вулиця Конторська
Телефон (факс): (057) 712-24-22,

(Червоножовтнева),

будинок 8.

(057) 712-06-76.

oClIofllli вiдомостi про умови договору про llроведе1ll1Я аудиту:
Договiр на проведення

аудиту з ПАТ "ДЕМЗ" N2 6/04.03-2016

Дата початку проведення

аудиту з 04.03.2016

вiд 04.03.2016

року, дата закiнчення

~

р.

- 15.04.2016 року.

Т.О. Федорченко

0.0. Мезенцева
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