ЗВІТ РЕВІЗОРА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСГАРД ХОЛДИНГ» за 2014 р.
Шановні акціонери та їх представники!
Ревізор ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» Авілова Світлана Володимирівна згідно з чинним
законодавством України та Статутом Товариства здійснила:
 аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;
 перевірку фінансової звітності Товариства, складену згідно з вимогами МСФЗ, за 2014
рік у складі Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 р. (Форма №1), Звіту про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. (Форма №2), Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) за 2014р. (Форма №3), Звіту про власний капітал
за 2014р. (Форма №4), Приміток до річної фінансової звітності за рік 2014.
На підставі проведеної перевірки Ревізор Товариства встановила наступне:
Статутний капітал Товариства становить 143 000 000,00 грн. (сто сорок три мільйони
гривень 00 копійок). Загальна величина статутного капіталу поділена на 572 000 000 штук
простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.
За 2014 рік Товариство не проводило розміщення акцій додаткової емісії та змін до
статутного капіталу не вносило.
Станом на 31.12.2014 р. на балансі Товариства основні засоби відсутні.
У 2014 році ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ» отримало чистий прибуток у розмірі 1 тис.
грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 102 тис. грн., собівартість реалізованої
продукції – 0 тис. грн., валовий прибуток – 102 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності за 2014 рік – збиток 3 тис. грн.,
фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток 2 тис. грн.,
податок на прибуток від звичайної діяльності – 1 тис. грн. Інших операційних доходів
Товариство не отримувало. Адміністративні витрати склали 105 тис. грн.
У звітному періоді інші доходи склали 88 344 тис. грн., інші витрати - 88 339 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом ведуться Товариством своєчасно і в повному обсязі. Поточна
кредиторська заборгованість перед бюджетом становить – 1 тис. грн. і обумовлена термінами
сплати податків – січень 2015 року.
Висновок Ревізора
Ревізором не встановлено ніяких фактів, які могли б свідчити про:
 спотворення (навмисне або внаслідок помилок) фінансової звітності Товариства за
рік, що завершився 31.12.2014 року.
 порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
фінансової звітності;
 порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.
Фінансова звітність Товариства повно і неупереджено відображає фінансовий стан і
результати діяльності Товариства. Фінансова звітність Товариства підтверджена незалежним
аудитором ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА
ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” (Свідоцтво № 2738 про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності (дійсне до 29.09.2016р.), затверджене рішенням Аудиторської Палати
України від 30.11.2001р. № 104, подовжено рішенням Аудиторської палати України від
29.09.2011 р. №239/3).
Ревізор пропонує Загальним зборам Товариства затвердити фінансову звітність
Товариства за рік, що завершився 31.12.2014 р.
Ревізор ПАТ «АСГАРД ХОЛДИНГ»

Авілова С.В.

